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 Bu modül, Mesleki ve Teknik Eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 
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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Balıkçı ve Su Ürünleri  

MODÜLÜN ADI Haritalar 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 
Birey/öğrenciye harita kullanımı ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Denizcilikte kullanılan semboller ve kısaltmaları 

listeleyebileceksiniz. 

2. “Denizcilere Ġlanlar” da verilen bilgilere göre harita 

düzeltmelerini yapabileceksiniz. 

3. Liman bölgelerinde kullanılan haritaları ayırt 

edebileceksiniz. 

4. Seyir ile ilgili yayınları takip edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Öğrencinin iĢ disiplinine ve emniyetli çalıĢma 
kriterlerine uyum sağlayabileceği gemi benzeĢim 
(simülasyon) programlı laboratuvarı içerisinde bulunan 
harita kamarası veya seyir laboratuvarı 
Donanım: Harita masalarında öğrenciye bir adet harita, 

her öğrenciye bir paralel cetvel, kör pergel, gönye, 

büyüteç, kerteriz alma aleti (hedefe), denizcilere ilanlar 

yayını, harita düzeltim kayıt formu, Dz.K.K. tarafından 

basılmıĢ “1 No‟lu Harita”, harita düzeltme kalemi ve 

manyetik pusula. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

Değerli Öğrenci, 

 

Gemilerin köprü üstlerinde bulunan seyir ile ilgili haritaların ve kitapların istifi, 

muhafaza edilmesi, düzeltmelerinin yapılması, tanınması ve kullanımlarına hâkim olunması 

gibi konuların seyir zabitleri için öncelikli olarak çok iyi bir Ģekilde bilinmesi gerekir. 

 

Harita istifi, seyir zabitlerinin ilgili seyir haritalarına eriĢimlerine büyük kolaylık 

sağlar. Harita ve kitapların düzeltmelerinin zamanında ve eksiksiz yapılması, kullanılan 

harita veya kitabın güvenilirliğini arttırır. Bu yayınların kullanımlarına hâkim olunması da 

yapılan seyrin yapılması gerektiği gibi olmasını sağlar. 

 

Seyir zabitlerinin kullandığı haritalar üzerinde birçok sembol, kısaltma ve terim 

bulunur. Bunların iyi okunabilmesi demek, harita dilinin eksiksiz bir Ģekilde anlaĢılması 

anlamına gelir ve geminin denizciliği ve selameti açısından önemi büyüktür. 

 

Bu modül ile kazanacağınız yetenekler; haritalarda yer alan sembolleri 

açıklayabilecek, haritalarda yapılan düzeltmeleri bilecek ve bu düzeltmeleri haritalara 

uygulayabilecek, harita çeĢitlerini sıralayabilecek ve bu haritalar arasından liman haritalarını 

seçebilecek, seyir ile ilgili yayınları ve bu yayınların hangi kuruluĢlar tarafından 

yayınlandıklarını bilecek, denizcilere ilanlar bültenlerini takip edecek ve bu yayınları 

dosyalayabileceksiniz. 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile denizcilikte kullanılan semboller ve kısaltmaları 

listeleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Okul seyir laboratuvarına giderek harita ve harita sembolleri ve kısaltmaları 

kitabını kullanarak bu araĢtırma faaliyetini gerçekleĢtiriniz. 

 Üzerinde çalıĢma yaptığınız herhangi bir seyir haritası üzerinde bulunan 

kısaltmaların ne anlama geldiklerini araĢtırınız. 

 Bu harita üzerinde belirlenen harita kısaltmalarının gemiler açısından önemini 

belirtiniz. 

 Ülkemizin kıyılarına ait haritaları incelerken dikkatinizi çeken kısaltmaları 

tespit ederek arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Ülkemiz haritalarında belirlediğiniz kısaltmaların ne anlama geldiğini 

araĢtırınız. 

 

1. HARĠTA SEMBOLLERĠ VE KISALTMALARI 
 

Seyir haritaları kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlardan biri, 

haritanın onu kullanan tarafından doğru bir Ģekilde okunmasıdır. Seyir haritalarını kullanmak 

için “harita dilini” iyi bilmemiz gerekir. 

 

Haritalar üzerinde; haritaya ait bilgiler, kapsadığı kıyı ve deniz bölgelerine ait birçok 

sembol ve bu sembolleri simgeleyen Ģekillerle karĢılaĢılır. ĠĢte bu bilgilerin tamamı harita 

dilini oluĢturur. 

 

Bu kısaltmalardan ve sembollerden öncelikli olarak bilinmesi gereken bilgiler, 

haritaya ait bilgilerdir. Ancak diğer kısaltmalar ve sembollerin çoğu akılda tutulamayacak 

kadar fazla çeĢitliliğe sahip olduğundan dünyada ulusal ve uluslararası kuruluĢlarca belirli 

aralıklarla güncel olarak ve Uluslararası Hidrografi Örgütü (International Hydrographic 

Organization – IHO) tarafından onaylanarak basılan harita sembolleri ve kısaltmaları ile 

ilgili neĢriyatlar bulunur. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.1. Semboller ve Kısaltmalar ile Ġlgili NeĢriyatlar 
 

Ulusal ve uluslararası haritalar için kullanılan semboller ve kısaltmalarla ilgili 

yayınlar, “IHO” tarafından onaylandığından aynı içeriğe sahip olup, standart neĢriyatlardır. 

Ülkemizde bu yayın, “1 No‟lu Harita: Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller, Kısaltmalar 

ve Terimler” adıyla Dz.K.K. Seyir, Hidrografi ve OĢinografi Dairesi BaĢkanlığı tarafından 

basılmaktadır. (ġekil 1.1) 

 

Uluslararası kullanılan yayın ise, “UKHO (United Kingdom Hydrographic Office – 

BirleĢik Krallık Hidrografi Dairesi)” tarafından, standartlara uygun Ģekilde hazırlanan ve 

Admiralty yayınlarından olan “Symbols and Abbreviations Used on Admiralty Charts” tır 

(ġekil 1.2). 

 

Dz.K.K. Seyir, Hidrografi ve OĢinografi Dairesi tarafından basılan, ülkemizin 

kıyılarına ait dili Türkçe olan haritalar (Seyir ve Hidrografi Dairesi BaĢkanlığı tarafından 

basılan Türk haritaları – TR) üzerinde gösterilmiĢ ulusal sembollerin bulunması, ülkemizdeki 

tüm denizcilerin bu tür bir yayını kolaylıkla anlayabilmesi için bu içerikte bir yayının 

ilaveten ülkemizde de basılmasını gerekli kılmıĢtır. 

 

ġekil 1.1: Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller, Kısaltmalar ve Terimler 

 

ġekil 1.2: Symbols and Abbreviations Used on Admiralty Charts 
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1.1.1. Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller, Kısaltmalar ve Terimler 

NeĢriyatı (1 No’lu Harita) 
 

Bu neĢriyat, beĢ ana bölüm (“Genel”, “Topografya”, “Hidrografi”, “Yardım ve 

Servisler” ve  “Alfabetik Ġndeks”) ve alfabetik olarak yirmi dört alt bölümden meydana 

gelmiĢtir. Bu neĢriyatın bölümleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

1.1.1.1. Genel (General) 

 

Bu ana bölüm haritalar ile ilgili genel gösterimleri içermekle beraber, iki alt baĢlıktan 

meydana gelmiĢtir; 

 

Bu alt baĢlıklardan birincisi “A” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; harita 

no‟su, baĢlık ve kenar notları ile ilgili gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilen bilgileri; 

harita kitabesi bilgileri, harita çerçevesi dıĢındaki bilgiler ve haritanın dıĢ ve iç çerçevesi 

arasındaki bilgiler oluĢturur. 

 

 Harita kitabesi: Harita kitabesi, haritanın üzerindeki bilgilerin ve sembollerin 

görünmesini engellemeyen uygun bir yerinde bulunur. Haritanın kullanımıyla 

ilgili tüm bilgileri barındırır. Bu bilgiler; 

 

 ġekil 1.3‟te “1” ile ifade edilen kısımda, harita basımı ile ilgili kuruluĢun 

veya kuruluĢların amblemleri bulunur. Ulusal bir haritada sadece haritayı 

basan ulusal hidrografi dairesinin amblemi bulunur. Harita uluslararası 

bir harita ise solda haritayı basan kuruluĢun amblemi ve sağda IHO 

(International Hydrographic Office – Uluslararası Hidrografi Dairesi) 

amblemi bulunur. Eğer harita, baĢka bir ülkenin ulusal kuruluĢunun 

hazırladığı haritadan kopyalandıysa solda haritayı orijinal olarak basan 

kuruluĢun amblemi, ortada haritayı yayınlayan kuruluĢun amblemi ve 

sağda “IHO” amblemi bulunur. “IHO” amblemi olan her harita 

uluslararası (International – INT) nitelik taĢır. 

 ġekil 1.3‟te “2” ile ifade edilen kısımda, haritanın hangi ülkeye ait olduğu 

ifade edilir. 

 ġekil 1.3‟te “3” ile ifade edilen kısımda, haritanın ait olduğu ülke ile ilgili 

hangi genel deniz bölgesi olduğu ifade edilir. 

 ġekil 1.3‟te “4” ile ifade edilen kısımda, ülkenin genel deniz bölgesine ait 

haritalandırılmıĢ alanın sınırları veya oraya ait özel isim ifade edilir. 

 ġekil 1.3‟te “5” ile ifade edilen kısımda, harita üzerindeki derinliklerin 

“metre” veya “feet” (kadem)  cinsinden hangisinin kullanıldığı ifade 

edilir. 

 ġekil 1.3‟te “6” ile ifade edilen kısımda, harita ölçeği belirtilir. 

 ġekil 1.3‟te “7” ile ifade edilen kısımda, harita teğet enlemi hangi enleme 

karĢılık geldiği gösterilir. Harita üzerindeki teğet enlem, haritanın K.Y.K. 

(Kuzey Yarım Küre –)‟de kestiği en kuzeydeki enlem veya G.Y.K. 

(Güney Yarım Küre –)‟de kestiği en güneydeki enlem olarak ifade edilir.  
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 ġekil 1.3‟te “8” ile ifade edilen kısımda, haritada gösterilen derinliklerin 

hangi referanslara dayandığı ifade edilir. 

 ġekil 1.3 „de “9” ile ifade edilen kısımda, haritada gösterilen 

yüksekliklerin hangi referanslara dayandığı ve yüksekliklerin ölçü 

birimleri gösterilir. 

 ġekil 1.3‟te “10” ile ifade edilen kısımda, haritada gösterilen mevkilerin 

hangi referanslara dayandığı ifade edilir. 

 ġekil 1.3‟te “11” ile ifade edilen kısımda, haritada kullanılan seyir 

iĢaretleri ile ilgili hangi sistemlerin kullanıldığı ifade edilir.  

 ġekil 1.3‟te “12” ile ifade edilen kısımda, haritada oluĢturulurken hangi 

projeksiyon sisteminin kullanıldığı ifade edilir. 

 ġekil 1.3‟te “13” ile ifade edilen kısımda, haritanın çiziminde referans 

olarak kullanılan sörvey kaynakları belirtilir. 

 ġekil 1.3‟te “14” ile ifade edilen kısımda, haritanın kapsadığı saha 

üzerindeki haritaya ait uyarıcı notlar bulunur. 

 

ġekil1.3: Ġngiliz Admiralty haritalarına (British Admiralty – BA Charts) ait harita kitabesi 

Ġlaveten haritanın iç ve dıĢ çerçevesi içerisinde gösterilen bilgiler ise; 

 

 ġekil 1.4‟te “1” ile ifade edilen kısımlarda, Admiralty haritaları 

içerisindeki harita numarası belirtilir. 
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 ġekil 1.4‟te “2” ile ifade edilen kısımlarda, uluslararası haritalar 

içerisindeki harita numarası belirtilir. 

 ġekil 1.4‟te “3” ile ifade edilen kısımda, harita sahası içerisinde belirtilen 

derinliklerin birimi belirtilir. 

 ġekil 1.4‟te “4” ile ifade edilen kısımda, haritanın telif notu bulunur. 

 ġekil 1.4‟te “5” ile ifade edilen kısımda, Admiralty haritalarının 

kullanımına ait önemli notlar bulunur. 

 ġekil 1.4‟te “6” ile ifade edilen kısımlarda, harita köĢelerindeki 

koordinatlar bulunur. 

 

ġekil 1.4: Ġngiliz Admiralty haritalarına (British Admiralty – BA Charts) ait çerçeve bilgileri ve 

harita alanı içerisindeki yardımcı bilgiler 

 ġekil 1.4‟te “7” ile ifade edilen kısımlarda, metre, kulaç (fathoms) ve 

ayak (feet) değerlerinin birbirlerine dönüĢtürme skalası bulunur. 

 ġekil 1.4‟te “8” ile ifade edilen kısımda, aynı ölçeğe sahip haritanın 

devamı niteliğinde olan baĢka bir haritanın bulunduğunu ve bu haritanın 

Admiralty haritaları arasındaki harita numarası bulunur. 

 ġekil 1.4‟te “9” ile ifade edilen kısımlarda, daha büyük ölçekli harita 

veya plan bulunduğu belirtilir. 

 ġekil 1.4‟te “10” ile ifade edilen kısımda, harita kaynak diyagramı veya 

notu bulunur. Haritanın güvenilir bir kaynaktan alındığından emin 

olunması için harita kullanılmadan önce kaynak diyagramı veya notu 

dikkatlice okunmalıdır. 

 ġekil 1.4‟te “11” ile ifade edilen kısımda, büyük ölçekli planlardaki 

doğrusal ölçek bulunur. 

 ġekil 1.4‟te “12” ile ifade edilen kısımda, “WGS84 (World Geodetic 

System)” ifadesiyle haritanın bu jeodezik referans sistemi kullanılarak 

hazırlanmıĢ olduğunu belirten kısaltma bulunur.  
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 ġekil 1.4‟te “13” ile ifade edilen kısımda, yeniden basım ve telif hakkı 

notu bulunur. 

 ġekil 1.4‟te “14” ile ifade edilen kısımda, basım tarihine göre yeni bir 

harita olduğu belirtilen basım notu bulunur. 

 ġekil 1.4‟te “15” ile ifade edilen kısımda, denizcilere ilanlarda belirtilen 

küçük düzeltmelerin yapıldığı yıllar ve bu yıllar içerisindeki düzeltme 

numaraları bulunur. 

 ġekil 1.4‟te “16” ile ifade edilen kısımda, haritanın basım numarası ve 

basım tarihi bulunur. 

 ġekil 1.4‟te “17” ile ifade edilen kısımlarda, büyük ölçekli haritalarda 

metrik sistemde gösterilmiĢ doğrusal kenar ölçeği ve küçük ölçekli 

haritalarda deniz mili (nautical mile) ölçeği için enlem ölçekleri 

kullanılır. 

 ġekil 1.4‟te “18” ile ifade edilen kısımda, haritanın kağıt üzerinde 

kapladığı ebatlar gösterilir. 

 SHOD (Seyir, Hidrografi ve OĢinografi Dairesi) BaĢkanlığı tarafından 

basımı gerçekleĢtirilen Türk haritaları (TR Charts) üzerindeki temel 

harita bilgileri ise Ģekil 1.5‟te ve Ģekil 1.6‟da gösterilmiĢtir. 

 

Ġkinci alt baĢlık ise “B” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; mevkiler, 

mesafeler, yönler ve pusula gülü ile ilgili gösterimler bulunur. 

 

 Harita üzerindeki mevki ve yön sembolleri ve kısaltmaları Ģekil1.7‟de 

görüldüğü gibidir. 

 Harita üzerindeki mesafe ve pusula gülü sembolleri ve kısaltmaları 

Ģekil1.8‟de görüldüğü gibidir. 

 Harita üzerindeki diğer sembollerin, verilerin ve yer Ģekillerinin 

görünmesini engellemeyecek Ģekilde haritanın muhtelif yerlerine basılmıĢ 

pusula gülleri vardır. Bu pusula gülleri üzerindeki detaylı bilgiler ve 

kısaltmalar Ģekil1.9‟da görüldüğü gibidir. 

 

1.1.1.2. Topografya (Topography) 

 

Bu ana bölüm haritalar ile ilgili topografik sembolleri ve gösterimleri içermekle 

beraber, beĢ alt baĢlıktan meydana gelmiĢtir; 

 

Ġlk alt baĢlık, “C” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; doğal Ģekillerle 

(natural features) ilgili gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek istenen Ģekiller; sahil 

hatları, arazi Ģekilleri, su yatakları, lav ve bitki örtüsü baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir 

haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.10‟da 

bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 

Ġkinci alt baĢlık, “D” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; insan yapımı 

Ģekillere (cultural features) ilgili gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek istenen 

Ģekiller; yerleĢim yerleri, binalar, yollar, demiryolları, havaalanları, diğer insan yapımı 
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Ģekiller ve tamamlayıcı ulusal semboller baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında 

kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.11‟de bölümün sembolleri 

ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 

ġekil 1.5: Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Genel bölüm, Kısım “A” Türk 

(TR) haritalarına ait harita kitabesi, harita çerçevesi bilgileri ve harita alanı içerisindeki 

yardımcı bilgileri içeren harita 
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ġekil 1.6: Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Genel bölüm, Kısım “A” Türk 

(TR) haritalarına ait harita kitabesi, harita çerçevesi bilgileri ve harita alanı içerisindeki 

yardımcı bilgiler 
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ġekil 1.7: Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Genel bölüm, Kısım “B” haritalar 

üzerindeki pusula yönleri ve mevkileri semboller ve kısaltmaları 
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ġekil 1.8: Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Genel bölüm, Kısım “B” haritalar 

üzerindeki mevkilerinin ve pusula yönlerinin sembolleri ve kısaltmaları 
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ġekil 1.9: Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Genel bölüm, Kısım “B”haritalar 

üzerindeki pusula gülü üzerindeki semboller ve kısaltmalar ve doğal sapma eğrilerinin harita 

üzerinde gösterimi 
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ġekil 1.10:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Topografya bölümü, kısım “C”  

 

ġekil 1.11:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Topografya bölümü, kısım “D”  
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Üçüncü alt baĢlık, “E” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; belirgin kara 

iĢaretleri (landmarks) ile ilgili gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek istenen 

Ģekiller; genel ve kara iĢaretleri baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan 

semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.12‟de bölümün sembolleri ve 

kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 

ġekil 1.12:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Topografya bölümü, kısım “E”  

Dördüncü alt baĢlık, “F” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; limanlarla 

(ports) ile ilgili gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek istenen Ģekiller; hidrolik 

yapılar, genel, liman yapıları, kanallar, transit taĢıma tesisleri ve kamu binaları baĢlıkları 

altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler 

neĢriyatından Ģekil 1.13‟te bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller 

görmekteyiz. 

 

BeĢinci alt baĢlık, “G” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; topografik 

terimler (topographic terms) ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade 

edilmek istenen terimler ve semboller; sahil, doğal kara içi Ģekilleri, yerleĢim yerleri, binalar, 

yol, demiryolu, hava trafiği, limanlar, liman yapıları ve tamamlayıcı ulusal semboller 

baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve 

terimler neĢriyatından Ģekil 1.14‟te bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller 

görmekteyiz. 
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ġekil 1.13:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Topografya bölümü, kısım “F”  
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ġekil 1.14:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Topografya bölümü, kısım “G”  

1.1.1.1. Hidrografi (Hydrography) 
 

Bu ana bölüm haritalar ile ilgili hidrografik sembolleri ve gösterimleri içermekle 

beraber, sekiz alt baĢlıktan meydana gelmiĢtir; 

 

Ġlk alt baĢlık, “H” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; gelgit ve akıntılar 

(tides, currents) ile ilgili gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek istenen terimler ve 

Ģekiller; gelgit seviyeleri ile ilgili terimler, gelgit seviyeleri, haritada gösterilen veriler, gelgit 

tablosu, akıntılar, gelgit akıntıları ve tamamlayıcı ulusal semboller baĢlıkları altında 

toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından 

Ģekil 1.15‟te bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 
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ġekil 1.15:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Hidrografi bölümü, kısım “H”  

 

Ġkinci alt baĢlık, “I” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; derinlikler (depths) 

ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek istenen Ģekiller ve 

semboller; derinlikler, seyredilebilir geçit ve alanlardaki derinlikler ve derinlik konturları 

baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve 

terimler neĢriyatından Ģekil 1.16‟da bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller 

görmekteyiz. 
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ġekil 1.16:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Hidrografi bölümü, kısım “I”  
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Üçüncü alt baĢlık, “J” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; deniz dibinin 

yapısı (nature of theseabed) ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade 

edilmek istenen terimler, semboller ve kısaltmalar; deniz tabanının yapısı, kuruyan 

sahalardaki deniz tabanının yapısı ve tanımlayıcı terimler baĢlıkları altında toplanmıĢtır. 

Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.17‟de 

bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 

ġekil 1.17:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Hidrografi bölümü, kısım “J”  
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Dördüncü alt baĢlık, “K” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; kayalar, 

batıklar ve engeller (rocks, wrecks, obstructions) ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. 

Bu bölümde ifade edilmek istenen semboller ve kısaltmalar; genel, kayalar, batıklar ve 

engeller baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar 

ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.18‟de bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı 

Ģekiller görmekteyiz. 

 

ġekil 1.18:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Hidrografi bölümü, kısım “K”  
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BeĢinci alt baĢlık, “L” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; açık deniz 

yapıları (offshore installations) ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu bölümde 

ifade edilmek istenen semboller ve kısaltmalar; genel, platformlar ve demirleme ile ilgili 

hususlar, sualtı kabloları, denizaltı kabloları ve denizaltı boru hatları baĢlıkları altında 

toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından 

Ģekil 1.19‟da bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 

ġekil 1.19:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Hidrografi bölümü, kısım “L”  
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 Altıncı alt baĢlık, “M” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; rotalar (tracks, 

routes) ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek 

istenen semboller ve kısaltmalar; seyir sahaları, rota düzenlemeleri, temel semboller, 

trafik düzenlemesine örnekler, radar gözetleme sistemi, telsiz rapor noktaları ve 

feribotlar baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, 

kısaltmalar ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.20‟de bölümün sembolleri ve 

kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 

ġekil 1.20:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Hidrografi bölümü, kısım “M”  
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Yedinci alt baĢlık, “N” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; sahalar ve 

sınırlar (areas, limits) ile ilgili kısaltmalar, semboller ve gösterimler bulunur. Bu bölümde 

ifade edilmek istenen semboller ve kısaltmalar; genel, demir yerleri, demir yeri sahaları, 

yasak sahalar, askeri eğitim sahaları, uluslararası sınırlar, ulusal saha sınırları ve muhtelif 

sınırlar baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve 

terimler neĢriyatından Ģekil 1.21‟de bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller 

görmekteyiz. 

 

ġekil 1.21:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Hidrografi bölümü, kısım “N”  
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Sekizinci alt baĢlık, “O” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; hidrografik 

terimler (hydrographic terms) ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu bölümde, 

haritalar üzerinde kullanılan hidrografik terimler ve kısaltmalar bulunur. Seyir haritalarında 

kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.22‟de bölümün terimleri 

ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 

ġekil 1.22:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Hidrografi bölümü, kısım “O”  
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1.1.1.3. Yardım ve Servisler (Aidsand Services) 

 

Bu ana bölüm, haritalar ile ilgili yardım ve servisler konusuna ait sembolleri ve 

gösterimleri içermekle beraber, altı alt baĢlıktan meydana gelmiĢtir; 

 

Ġlk alt baĢlık, “P” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; fenerler (lights) ile 

ilgili gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek istenen terimler ve Ģekiller; fener 

yapıları, yüzer fenerler, fener karakteristikleri, fener renkleri, periyot, yükseklik, görünüĢ 

mesafesi, fener düzenekleri, tam bir fener tanımı örneği, emniyetli geçiĢ markalama 

fenerleri, rehber fenerleri ve fenerler hattı, istikamet fenerleri, sektör fenerleri, sınırlı 

görünme zamanına sahip fenerler ve özel fenerler baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir 

haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.23‟te 

bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 

Ġkinci alt baĢlık, “Q” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; Ģamandıralar 

(buoys) ve bikınlar (beacons) ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade 

edilmek istenen Ģekiller ve semboller; Ģamandıraların ve bikınların tepeliklerinin renkleri, 

ıĢıklı iĢaretler, tepelikler ve radar reflektörleri (yansıtıcıları), Ģamandıralar, ıĢıklı sal 

Ģamandıraları, bağlama Ģamandıraları, özel amaçlı Ģamandıralar, mevsimsel Ģamandıralar, 

bikınlar, genellikle kuruyan sahalarda bulunan küçük sürekli olmayan iĢaretler (küçük 

kanalların lateral iĢaretleri), küçük iĢaretler (genellikle karada), bikın kuleleri, özel amaçlı 

bikınlar ve IALA Ģamandıralama sistemi baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında 

kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.24‟te bölümün sembolleri 

ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 
Üçüncü alt baĢlık, “R” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; sis iĢaretleri 

(fogsignals) ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek istenen 

terimler, genel, kısaltmalarıyla birlikte sis sinyallerinin tipleri ve sis iĢareti tanımlarına 

örnekler baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar 

ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.25‟te bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı 

Ģekiller görmekteyiz. 

 
Dördüncü alt baĢlık, “S” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; radar, telsiz ve 

elektronik konum belirleme sistemleri (radar, radio and electronic position-fixing systems) 

ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek istenen semboller ve 

kısaltmalar; radar, telsiz ve elektronik konum belirleme sistemleri, loran-c, omega ve uydu 

seyir sistemleri baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, 

kısaltmalar ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.26‟da bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile 

ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 
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ġekil 1.23:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Yardım ve Servisler bölümü, kısım “P” 
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ġekil 1.24:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Yardım ve Servisler bölümü, kısım “Q” 
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ġekil 1.25:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Yardım ve Servisler bölümü, kısım “R” 

 

ġekil 1.26:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Yardım ve Servisler bölümü, kısım “S” 
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BeĢinci alt baĢlık, “T” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; hizmetler 

(services) ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade edilmek istenen 

semboller ve kısaltmalar; genel, kılavuzluk, sahil güvenlik ve sinyal istasyonları baĢlıkları 

altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler 

neĢriyatından Ģekil 1.27‟de bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller 

görmekteyiz. 

 

ġekil 1.27:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Yardım ve Servisler bölümü, kısım “T” 

Altıncı alt baĢlık, “U” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; küçük teknelere 

yönelik tesisler (small craft facilities) ile ilgili kısaltmalar ve gösterimler bulunur. Bu 

bölümde ifade edilmek istenen semboller ve kısaltmalar; küçük teknelere yönelik tesisler 

baĢlığı altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler 

neĢriyatından Ģekil 1.28‟de bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller 

görmekteyiz. 

 

ġekil 1.28:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Yardım ve Servisler bölümü, kısım “U” 
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1.1.1.4. Alfabetik Ġndeks (Alphabetical Index) 

 

Bu ana bölüm, haritalar ile ilgili alfabetik kısaltmalar indeksi kısaltmaları ve 

gösterimleri içermekle beraber, üç alt baĢlıktan meydana gelmiĢtir; 

 

Ġlk alt baĢlık, “V” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; kısaltmalar indeksi 

(index of abbreviations) ile ilgili gösterimler bulunur. Tablolar alfabetik sıraya göre 

düzenlenmiĢtir. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler 

neĢriyatından Ģekil 1.29‟da bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller 

görmekteyiz. 

 

ġekil 1.29:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Alfabetik Ġndeks bölümü, kısım “V” 
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Ġkinci alt baĢlık, “W” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; uluslararası 

kısaltmalar (international abbreviations) ile ilgili gösterimler bulunur. Bu bölümde ifade 

edilmek istenen kısaltmalar ve terimler; mevkiler, mesafeler, yönler, pusula gülü, insan 

yapımı Ģekiller, limanlar, derinlikler, kayalıklar, batıklar, engeller, açık deniz yapıları, sualtı 

kablo ve boru hatları, fenerler, Ģamandıralar, bikınlar, sis iĢaretleri, radar, radyo, elektronik 

konum belirleme sistemleri ve servisler baĢlıkları altında toplanmıĢtır. Seyir haritalarında 

kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından Ģekil 1.30‟da bölümün sembolleri 

ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 

ġekil 1.30:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Alfabetik Ġndeks bölümü, kısım “W” 
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Üçüncü alt baĢlık, “X” harfi ile ifade edilen bölümdür. Bu bölümde; indeks (index) 

ile ilgili gösterimler bulunur. Tablolar alfabetik sıraya göre düzenlenmiĢtir. Bu bölümde 

ifade edilmek istenen kısaltmalar ve terimler; Ġngilizce ve Türkçe baĢlıkları altında 

toplanmıĢtır. Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatından 

Ģekil 1.31‟de bölümün sembolleri ve kısaltmaları ile ilgili bazı Ģekiller görmekteyiz. 

 

ġekil 1.31:Semboller, Kısaltmalar ve Terimler neĢriyatı Alfabetik Ġndeks bölümü, kısım “X”  



 

34 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Okulunuzdaki seyir laboratuvarınızda bulunan harita folyosu içerisinden rastgele bir 

harita seçerek, harita üzerindeki sembolleri, kısaltmaları ve terimleri ilgili seyir neĢriyatından 

kullanarak ve aĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek bu uygulama faaliyetini 

gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Harita folyosundan rastgele bir harita 

seçiniz. 

 Haritanın hangi ülkeye ait olduğunu not 

ediniz. 

 Haritanızın, harita folyosu içerisinde 

çalıĢmasını yapacağınız bölgeye ait son 

basım olup olmadığını son basım harita 

kataloğundan kontrol ediniz. 

 Haritanız üzerinde bulunan harita 

kitabesinde yazılı bilgileri dikkatli bir 

Ģekilde inceleyiniz ve bilgileri 

niteliklerine göre not ediniz.  

 Harita üzerinde harita kitabesi hariç tüm 

bilgileri bir yere not ediniz. 

 Not ettiğiniz sembol, kısaltma ve 

terimlerin ne anlam içerdiklerine dair 

kendiniz tahmin yürütünüz. 

 Not ettiğiniz harita üzerindeki kısaltmalar, 

semboller ve terimlerin ne anlam ifade 

ettiklerini “Seyir Haritalarında Kullanılan 

Semboller, Kısaltmalar ve Terimler” veya 

“Symbols and Abbreviations Used on 

Admiralty Charts” neĢriyatlarından, 

çalıĢmak istediğiniz birini seçerek 

araĢtırmanızı yapınız. 

 Bulduğunuz sembollerin, kısaltmaların ve 

terimlerin anlamlarını arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız.   

 Mesleğinizde yabancı dil geliĢiminiz 

açısından uygulamanıza yardımcı olacak 

neĢriyatın öncelikle sadece Ġngilizce 

dilinde olanını seçmeniz tavsiye edilir. 

Bundan böyle konu hakkındaki 

mesleksel anlamda yabancı dil 

seviyenizi ölçebilirsiniz.  

 ÇalıĢma yapacağınız haritanın 

uluslararası nitelikte olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Harita folyosu içerisinden seçtiğiniz 

haritanın hangi ülkeye ait olduğuna ve 

çalıĢma yapacağınız haritanın 

olabildiğince en yakın tarihte basılmıĢ 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Haritayı eksiksiz ve doğru bir Ģekilde 

analiz edebilmek için harita üzerinde 

nispeten küçük punto ile gösterilmiĢ 

sembollerin veya kısaltmaların okunması 

için bir adet büyüteç bulundurmanız 

tavsiye edilir. 

 NeĢriyat içerisinde birbirinden küçük 

farklarla ayrılan sembollere dikkat 

etmelisiniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

önermeler doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız. 

 
1. (    ) Seyir neĢriyatlarından, semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatı sadece 

“SHOD” ve “UKHO (Admiralty)” tarafından basılır. 

 

2. (    ) Harita kitabelerinde resmedilen haritanın hangi ülkenin kıyılarını resmettiği 

yazılıdır. 

 

3. (  ) Uluslararası tüm yerli ve yabancı seyir haritalarında harita kitabeleri üzerinde 

“SHOD” amblemi bulunur. 

 

4. (    )Seyir haritaları üzerinde, haritaların nasıl kullanılacağına dair küçük tavsiye 

notları bulunur. 

 

5. (    )Seyir haritalarında kullanılan semboller, kısaltmalar ve terimler neĢriyatı beĢ ana 

baĢlıktan oluĢur. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi “Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller, Kısaltmalar ve 

Terimler” neĢriyatı kapsamında değildir? 

 

A) Hidrografik semboller ve kısaltmalar 
 

B) Topografik semboller ve kısaltmalar 
 

C) Göksel seyir sembolleri ve kısaltmaları 
 

D) Akıntı sembolleri ve kısaltmaları 
 

E) Limanlar ile ilgili kısaltmalar 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi “Harita Kitabesi” kapsamında değildir? 

 

A) Ülke adı 
 

B) Deniz bölgesi adı 
 

C) Harita ölçeği 
 

D) Telif notu 
 

E) ResmedilmiĢ saha hakkında uyarılar ve notlar 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi bir haritanın uluslararası bir harita olduğunun göstergesidir? 

 

A) Seyir, Hidrografi ve OĢinografi Dairesi BaĢkanlığı – SHOD Amblemi 
 

B) International Hydrographic Organization – IHO Amblemi 
 

C) United Kingdom Hydrographic Organization – UKHO Amblemi 
 

D) Australian Hydrographic Service – AHS Amblemi 
 

E) Japan Hydrographic Association – JHA Amblemi 

 

9. Harita numarası, genellikle haritaların hangi kısım veya kısımlarında bulunur? 

 

A) Harita üzerinde sol en üst köĢede ve sağ en alt köĢede bulunur. 
 

B) Harita üzerinde en üst kısımda ortada ve en alt kısımda ortada bulunur. 
 

C) Sadece harita kitabesinde yazılıdır. 
 

D) Haritadaki pusula güllerine en yakın müsait yerlerde bulunur. 
 

E) Harita üzerinde herhangi bir yerde ve birden fazla sayıda bulunabilir. 

 

10. Gemi köprü üstünde seyir planı yapacak seyir zabitleri kullanacakları haritalarda ilk 

dikkat etmeleri gereken haritanın hangi bilgisi olmalıdır? 
 

A) Harita ölçeği 
 

B) Haritada kullanılan yüksekliklerin birimi 
 

C) Harita projeksiyon çeĢidi 
 

D) Haritanın kaynak bilgisi 
 

E) Haritanın basım tarihi 

 

 

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 “Öğrenme 

Faaliyeti-2” ye geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu uygulama faaliyeti ile “Denizcilere Ġlanlar” da verilen bilgilere göre harita 

düzeltmelerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Harita düzeltmesi yapılmıĢ bir harita ile aynı harita olması ve aynı düzeltme 

haftası olması Ģartıyla harita düzeltmesi yapılmamıĢ bir haritayı karĢılaĢtırınız. 

 Harita düzeltmesi yapılmıĢ bir harita ile harita düzeltmesi yapılmamıĢ aynı 

harita arasında kullanım amacına uygunluk açısından oluĢan farkları araĢtırınız. 

 Gemi köprü üstlerinde bulunan haritaların düzeltmelerinin yapıldığına dair 

kaptanın yaptığı gemi içi denetlemenin önemini ve yararlarını belirtiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

2. HARĠTA DÜZELTMELERĠ 
 

Gemi köprü üstünde, harita kamaralarındaki dolaplarda muhafaza edilen haritaların 

kullanılabilir olması, onların en son bilgileri içermesi ile mümkündür. Bu yüzden haritaların 

kapsadığı alana ait en yeni bilgilerle donatılması ve eski bilgilerin düzeltilip yerine yeni 

bilgilerin iĢlenmesi sağlanır. GeçmiĢe yönelik bir seyir haritası ne kadar eksiksiz 

düzeltilmiĢse düzeltilsin, son düzeltmesi yapılmamıĢ bir harita seyir için uygun olmaktan 

çıkar. Seyir zabitleri ise, bu haritalara Ģüpheyle yaklaĢmalıdırlar. Çünkü harita tam 

düzeltilmediğinden dolayı güvenilirliği düĢüktür. 

 

Haritalar ile diğer notik yayınlarda meydana gelen topografik, hidrografik ve fiziksel 

değiĢiklikler ülkelerin resmi hidrografi dairelerince denizcilere duyurulur. Güverte zabitleri 

bu ilanlara göre seyir haritalarını ve neĢriyatlarını düzeltme iĢlemine tabi tutarlar. 

 

2.1. Denizcilere Ġlanlar (Notice to Mariners) 
 

Ülkelerin hidrografi dairelerince yayımlanan seyir haritalarını ve neĢriyatlarını 

düzeltim duyurularına “Denizcilere Ġlanlar” (Notice To Mariners – NTM) denir. Bu ilanlar, 

yerel hidrografi dairelerince yayınlandığı gibi Dünya çapında kuruluĢlarca da 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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yayınlanmaktadır. Örneğin; ülkemizde “Denizcilere Ġlanlar” Dz.K.K. Seyir, Hidrografi ve 

OĢinografi Dairesi BaĢkanlığı tarafından yayınlanır (ġekil 2.1). Dünya çapında ise bu 

duyuruları yapan kuruluĢlara da örnek olarak, Ġngiliz ve Amerikan Hidrografi Daireleri 

gösterilebilir(ġekil 2.2). 

 

ġekil 2.1: “SHOD” tarafından yayınlanan “Haftalık Denizcilere Ġlanlar Bülteni” 

 

ġekil 2.2: “UKHO” tarafından haftalık yayınlanan “Admiralty Notices to Mariners” 
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2.1.1. Yayınlandıkları Zaman Periyotlarına Göre Denizcilere Ġlanlar 
 

Denizcilere ilanlar, günlük, haftalık ve yıllık olarak yayınlanır. Gemiler, seyirde 

oldukları zamanlar esnasında bu yayınları fasikül hâlinde temin edemezler. Limana 

vardıklarında tedarikçi tarafından eksik olan haftalar toplu hâlde getirilir. Bununla birlikte 

bazı armatörlük Ģirketleri Denizcilere Ġlanları, gemiler ve Ģirketler arasında tesis edilmiĢ 

uydu aracılığıyla yardımıyla uydu üzerinden gemilere dijital ortamda dosya aktarımı 

Ģeklinde ulaĢtırılır. Gemilerde bunların çıktısı alınarak düzeltmeler zamanında yapılır. 

 

2.1.1.1. Günlük Ġlanlar (Daily) 

 

Yılın her günü yayınlanan ilanlar olup yılın birinci gününden itibaren 

numaralandırılırlar. 

 

2.1.1.2. Haftalık Ġlanlar (Weekly) 

 

Yılın her haftası yayınlanır. Yılın baĢından itibaren 1‟den 52‟ye kadar 

numaralandırılır. Bu ilanlarda; neĢriyat listesi, haritalara ait düzeltmeler, “Admiralty Sailing 

Directions” güncelleĢtirmeleri, “Admiralty List of Lights and Fog Signals” 

güncelleĢtirmeleri, “Admiralty Radio Signals” güncelleĢtirmeleri, özel seyir neĢriyatları 

güncelleĢtirmeleri ve dijital ürünler ve hizmetler güncelleĢtirmeleri bulunur. ġekil 2.1 ve 

Ģekil 2.2‟de haftalık denizcilere ilanlar bültenleri Türkçe ve Ġngilizce yayınlar olarak 

gösterilmiĢtir. Bu kitaplarda tüm yıl içerisinde yayınlanan düzeltmelerin tümü mevcut olup 

uzun yıllar düzeltme yapılmayan haritaları güncel hâle getirmek için bu yayınlar kullanılır. 

 

2.1.1.3. Yıllık Ġlanlar (Annually) 

 

Yıllık yayınlanan denizcilere ilanlar, “UKHO” tarafından Ġngilizce olarak yayınlanır 

(ġekil 2.3). Ülkemizde ise yıllık denizcilere ilanlar, aynı zamanda Türk haritalarını da 

yayınlayan Seyir, Hidrografi ve OĢinografi Dairesi BaĢkanlığı tarafından yayınlanır (ġekil 

2.4) ve bu ilanlarda; 

 

 Yürürlükte olan geçici (temporary) ve ön (preliminary) düzeltmeler, 

 Harita ve notik yayınlar kataloğunu ilgilendiren yayınlar, 

 Harita ve notik yayınları satan acentaların adresleri, 

 Donanma ve deniz kara birliklerinin yapacağı eğitim ve atıĢ sahaları ve atıĢlarda 

uyulacak kurallar, 

 Denizaltı eğitim sahalarında uyulacak kurallar, 

 Yılın ilk haftasına ait düzeltmeler, 

 Denizlerde trafik ayrım düzenleri, 

 Tehlike emniyet frekansları, 

 Denizcilere ilanların temin edileceği yerler, 

 Sahil radyo ve telsiz istasyonlarına ait teknik bilgiler, 

 Navtex (Navigational Telex) sistemi, seyir bildirimleri, denizaltı kabloları vb. 

konularda gerekli açıklamalar bulunur.  
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ġekil 2.3: “UKHO” tarafından yayınlanan “Annual Summary of Notices To Mariners”. 

 

ġekil 2.4: “SHOD” tarafından yayınlanan “Denizcilere Ġlanlar Yıllığı” 

2.2. Uydu ve Telsiz HaberleĢmesi Üzerinden Gelen Seyir Uyarıları 
 

Bu uyarılarla denizcilere, hemen duyurulması gereken hidrografik durumlar ile seyre 

tehlike oluĢturacak diğer hususlar bildirilir. Bu uyarılar genellikle Ģu konulardan oluĢur: 

 

 Seyre tehlike oluĢturacak baĢıboĢ yüzen cisimler, 

 Su üstünde ve su altında yapılan çalıĢmalar ile seyre kapanan veya seyir 

yapılmasının kısıtlandığı alanlar, 

 Petrol arama çalıĢmaları, 

 Askeri birimlerin yapacakları tatbikat ve atıĢ sahaları, 

 Denizde yapılan kurtarma çalıĢmaları, 

 Seyir yardımcılarında oluĢan arızalar veya değiĢiklikler (fenerin sönmesi), 

 MarkalanamamıĢ yeni batıklar, 

 Herhangi bir nedenden dolayı seyir yapılması yasaklanan sahalar veya geçitler, 

 Buz raporları, 

 Meteorolojik uyarılar. 
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Bu uyarılar, gemilere çeĢitli haberleĢme cihazları vasıtasıyla gemilere ulaĢtırılır. Bu 

cihazlar; VHF DSC ve Telefon, MF/HF DSC ve Telefon, Telex, Inmarsat-C ve Navtex‟tir. 

 

Kısa mesafe çalıĢan gemiler için bu uyarıların çokça alındığı cihazlar, VHF Telefon ve 

Navtex cihazlarıdır. Bu cihazlara uyarılar, karadan yayın yapan sahil istasyonları tarafından 

gönderilir. VHF Telefon‟da uluslararası VHF tehlike kanalı olan 16. Kanal‟dan günün belli 

saatlerinde veya önemli durumlarda kısa aralıklarla uyarı mesajı verilir ve tekrarlanır. 

Navtex (Navigational Telex) cihazı ise uluslararası olarak 518 kHz frekansı üzerinden 

Ġngilizce dilinde, 490 kHz frekansı üzerinden ulusal dilde ve 4209,5 kHz frekansı üzerinden 

uzun menzilde uluslararası yayın yaparak seyir ile ilgili uyarıları gemilere iletir. 

 

2.3. Harita Düzeltmeleri Yapılırken Kullanılan Araçlar ve Gereçler 
 

Haritaları düzeltmeye baĢlamadan önce gerekli araç ve gerece sahip olunduğundan 

emin olunmalıdır. Harita düzeltmesi esnasında kullanılacak araçlar ve gereçler 

Ģunlardır(ġekil 2.5): 
 

 Paralel cetvel (Parallel Ruler) 

 Kör pergel (Divider) 

 Harita düzeltme kalemi (Chart correction pen) 

 Harita düzeltme Ģablonu (Chart correction template) 

 Büyüteç (Magnifying glass) 

 Düzeltme yapılacak haftaya ait “Denizcilere Ġlanlar Bülteni” (Notice to 

Mariners Bulletin) 

 Geçici (Temporary) ve ön (Preliminary) düzeltmeler için yumuĢak uçlu kurĢun 

kalem ve harita kâğıdını yıpratmayacak kalitede silgi 

 Açılı ve dik açılı gönyeler (Bevels) 

 Harita kayıt defteri (Chart logbook) veya kâğıt harita bakım kayıt defteri 

(Papercharts maintenance recordbook) 

 

ġekil 2.5: Harita düzeltmeleri yapılırken kullanılan bazı araçlar ve gereçler 
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2.4. Harita Düzeltmesi ÇeĢitleri 
 

Haritalar gemilere ulaĢtırılıncaya kadar düzeltmelerinin yapılmıĢ olması gereklidir. Bu 

yüzden yeni teslim alınan haritaların son düzeltmesinin yapıldığının kontrol edilmesi 

gereklidir. Düzeltmeleri gemiye teslim edilinceye kadar eksiksiz bir Ģekilde yapılmıĢ 

haritalar, gemide kullanıldığı zaman içerisinde de haftalık yayınlanan denizcilere ilanlar 

bültenlerine uygun olarak seyir zabitleri tarafından düzeltmeleri yapılıp güncel tutulmalıdır.  

 

Harita düzeltmeleri, büyük, küçük ve elektronik harita düzeltmeleri olarak öncelikle 

üçe ayrılır. Küçük düzeltmeler, elle yapılacak düzeltmeler ve blok düzeltmeler olarak ikiye 

ayrılır. Elle yapılacak düzeltmeler de kalıcı düzeltmeler ve geçici düzeltmeler olarak ikiye 

ayrılır. (ġekil 2.6) 

 

ġekil 2.6: Harita düzeltmeleri çeĢitleri 

2.4.1. Büyük Düzeltmeler (Large Corrections) 
 

El ile yapılamayacak kadar önemli büyük düzeltmelerdir. Eğer bir haritaya ait küçük 

düzeltmeler artık o haritanın yeniden basılmasını gerektirecek kadar fazla olursa o takdirde 

Ģimdiye kadar yapılmıĢ olan o harita ile ilgili bütün küçük düzeltmeleri de kapsayacak 

Ģekilde haritanın yeniden basılması gerekir. Bu düzeltmeler, haritanın alt orta kısmına 

örneğin, “Large Correction 04 August 1984” Ģeklinde yazılarak haritanın üzerinde gösterilir. 

 

Büyük düzeltmeler, sadece hidrografi daireleri tarafından yapılır. Büyük düzeltme 

yapılmıĢ haritayı, yenisini alarak değiĢtirmek gerekir. Büyük düzeltme yapılan haritanın, 

herhangi bir Ģekilde değiĢtirilmemesi ihtimaline karĢı, seyir emniyetini sağlamak için büyük 

düzeltmeler de denizcilere ilanlarla bildirilir. 
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2.4.2. Küçük Düzeltmeler (Small Corrections) 
 

El ile yapılabilecek önemli küçük düzeltmelerdir, haritada köklü değiĢiklikler 

gerektirmez. Seyir yapacak zabitin haritasını düzeltmesi için denizcilere ilanlarla bildirilir. 

Haritanın basıldığı tarihe kadar yapılmıĢ küçük düzeltmeler, haritanın sol altında 

Hidrografi Dairesi tarafından yazılmıĢtır. Harita üzerinde yazılı son denizcilere ilandan 

sonraki düzeltmelerin harita satın alındığı tarihe kadar, harita satıcıları tarafından düzeltilmiĢ 

olması gerekir. Harita satın alındıktan sonraki düzeltmeler gemide görevli güverte zabitleri 

tarafından yapılarak, haritanın sol altına, o düzeltmenin yapıldığına dair daha öncekiler gibi 

düzeltmenin yılı ve paragraf numarası iĢlenir.  

 

Örneğin; Small Corrections2015 – 54-152-365-1005 

 

2.4.2.1. Elle Yapılacak Düzeltmeler (Hand Corrections) 

 

Haritanın herhangi bir yerindeki bilgilerin değiĢmesi nedeni ile yapılır. Denizcilere 

ilanlarda açıklanan düzeltme, sadece düzeltme notu üzerinde belirtilen haritaya uygulanır.  

 

 Kalıcı Düzeltmeler (Permanent Corrections):Denizcilere ilanlar bültenindeki 

kalıcı düzeltme bilgileri, harita üzerine magenta (lila) renk ince uçlu pilot kalem 

veya mor renk kalem ile iĢlenir. Bu düzeltmelerin daha kolay yapılabilmesi için 

yeni bir uygulama olan “tracing paper” (kopya kâğıdı), harita düzelticileri ve 

güverte zabitleri için büyük kolaylık sağlamıĢtır (ġekil 2.7). “Tracings”, 

denizcilere ilanlar kitapçığına ek olarak zarf içerisinde gemilere ulaĢtırılır. 

Ancak bu düzeltmeler, ilave bir maliyet gerektirir. Bu Ģekildeki düzeltmelerin 

gemiye ulaĢtırılması armatör inisiyatifinde bulunur. Düzeltmenin bulunduğu 

kısımdaki diğer harita sembollerini de üzerinde bulunduran bu kopya kâğıdı, 

harita üzerine referans Ģekiller üst üste gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. Bu 

düzeltmenin yapılacağı mevki çok rahatlıkla bulunmuĢ ve markalanmıĢ olur. 

 

ġekil 2.7: “Tracing” ile yapılan harita düzeltmesi 

Bu düzeltmeleri harita üzerine iĢledikten sonra gelecekte bu haritanın düzeltilmesinde 

karıĢıklık yaĢanmaması için düzeltme yaptığımız haritanın sol alt köĢesine düzeltme yılı ve 

düzeltmenin paragraf numarası yazılır. Ġlaveten, yılını ve paragraf numarasını yazdığımız 

harita düzeltmesini bir de “Kâğıt Haritalar Bakım Kaydı” (PaperCharts Maintenance Record) 
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defterine kayıt ederiz. Admiralty neĢriyatları arasında harita bakım kayıt defteri “NP 133A” 

olarak bilinir (ġekil 2.8).  

 

Örneğin; fener veya Ģamandıra düzeltmesi, batık gemi, derinlik değiĢmesi, yeni 

derinlik iĢlemesi, fener veya Ģamandıra konması vb. düzeltmelerde olur. 

 

ġekil 2.8: Paper Chart Maintenance Record – NP 133A 

 ġekil 2.9‟da “UKHO” tarafından yayınlanan “Admiralty Notice to Mariners” 

kitapçığında bulunan kalıcı düzeltmeye örnek olarak verilmiĢtir. Buna göre; 

 

ġekil 2.9: Admiralty Notice to Mariners kalıcı harita düzeltmesi 

 ġekil 2.9‟da verilen örnekteki düzeltmede öncelikle BA (British 

Admiralty) haritaları içerisinden “3856” numaralı harita (BA 3856) 

üzerinde iĢlem yapacağımızı anlarız. 

 Köprü üstünde, harita folyosundan BA 3856 numaralı haritayı buluruz ve 

harita masası üzerinde açarız. 

 Haritanın son basım olup olmadığını kontrol ederiz. 

 Son basım olduğunu tespit ettiğimiz haritamızın son uygulanan 

düzeltmesinin yapıldığından haritanın sol alt köĢesinde yazılmıĢ olan son 

düzeltmeye ve yapacağımız düzeltme üzerinde “previous update 906/15” 

(Önceki güncelleĢtirme 2015 yılında 906 numaralı düzeltmedir.) içerikli 

nota bakarak haritanın o ana kadar düzeltildiğinden emin oluruz. 

 Daha sonra düzeltme iĢleminde ne istendiğini anlamaya çalıĢırız. Bu 

düzeltmede, Ģekil 2.9‟un sağ altında yer alan mevkideki petrol 

platformunun harita üzerinden silinmesi istenmiĢtir. Magenta kalemimiz 

ile karalamayacak Ģekilde petrol platformu ile iliĢkili sembolü kesin bir 

çizgiyle tam ortasından geçecek Ģekilde ve harita kullanıcısının o 

sembolün iptal edilmiĢ olduğunu anlayacağı Ģekilde üzerini çizeriz(ġekil 

2.10). 
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ġekil 2.10: Örnek harita düzeltimi 

 Harita güncelleme iĢlemi yapıldıktan sonra haritanın sol alt tarafında 

bulunan geçmiĢte yapılmıĢ diğer güncelleĢtirmelerin bulunduğu satıra 

belirtilen düzeltme yılı ve numarası yazılır.   

(NoticestoMariners2015 – 898-906 – 2016 – 870 ) 

 

 Geçici ve Ön Düzeltmeler (Temporary and Preliminary Corrections): 

Geçici ve ön düzeltmelerse düzeltmenin üzerinde yazılı bilgiler kurĢun kalemle 

harita üzerine iĢlenmelidir. Ancak zabitler, zamanın kısıtlı olduğu durumlarda 

veya zorda kaldıklarında düzeltmelerin bulunduğu denizcilere ilanlar sayfasının 

bir fotokopisini çekerek haritanın uygun bir yerine harita bandı ile yapıĢtırsalar 

da bu yanlıĢ bir uygulamadır. Bu tür düzeltmelerde öncelikle yapılması gereken 

düzeltmelerin geçici bir Ģekilde kurĢun kalem ile haritaya iĢlenmesidir. 

Düzeltmeler zorda kalmadıkça harita bandı ile harita üzerine uygun bir yere 

yapıĢtırılmamalı veya harita içerisinde baĢıboĢ bir Ģekilde bırakılmamalıdır ve 

böyle yapılması hâlinde harita kullanıcısının düzeltmeyi gözden kaçırma 

ihtimalinin çok yüksek olacağı unutulmamalıdır. 

 

Geçici düzeltmeler (Temporary Notice), harita üzerinde geçici bir zaman için 

geçerlidir (ġekil 2.11).Daha sonra haftalık ilanlarda belirtilen zamanda bu geçici 

düzeltmelerin iptali bildirilecektir. 

 

ġekil 2.11: Danimarka Aggersund Adası haritasında çalıĢmaların olacağını haber veren geçici 

(temporary) düzeltme 

Ön düzeltmeler (Preliminary Notice) is harita için düĢünülen veya yakın tarihte 

yapılacak kalıcı düzeltmelerin habercisidirler. Önceden denizcilere ilanlar bültenlerinde 

bulunmalarının sebebi, güverte zabitlerine harita üzerinde değiĢikliğe hazır olunması 

gerektiğini bildirmektir (ġekil 2.12). 
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ġekil 2.12: Finlandiya Güney Kıyıları, Porvoo YaklaĢım haritasında döĢenmesi düĢünülen deniz 

altı kabloları ön (preliminary) düzeltmesi 

2.4.2.2. Blok Düzeltmeler (Block Corrections) 

 

Eğer haritanın belli bir bölgesinin yeniden basılmayı gerektirecek kadar büyük bir 

değiĢikliğe uğraması veya o bölgeye ait küçük düzeltmelerin fazla olması sebebiyle haritanın 

o kısmı yeniden bastırılıp denizcilere ilanlar bültenlerinin içinde sayfa Ģeklinde ve haritanın 

orijinal renginde basılarak haritanın gereken düzeltmesinin yapılması sağlanır (ġekil 2.13). 

 

Blok düzeltmesi, denizcilere ilanlar bülteninin sayfalarından düzgün bir Ģekilde 

makasla kesilir. Kesilen düzeltme, blok düzeltmesi yapılacak haritanın yapıĢtırılması gereken 

alanının referans çizgilerine denk gelecek Ģekilde zamk gibi benzeri yapıĢtırıcılar ile 

yapıĢtırılır. YapıĢtırıcı haritaya sürülür, kesilen blok düzeltme kağıdı üzerine sürülmez. Son 

olarak, blok düzeltmenin yapıldığı tarih ve paragraf numarası, el düzeltmesi iĢleminde 

yapıldığı gibi haritanın sol alt köĢesine tarihi ve paragraf numarası ile beraber yazılır. 

 

ġekil 2.13: Brezilya doğu sahilleri, Porto do Açu limanı blok düzeltme notu ve harita düzeltme 

bloğu 



 

47 

 

2.4.3. Elektronik Harita Düzeltmeleri (Electronic Charts Corrections) 
 

Dijital ortamda hazırlanan ve sadece harita üzerinde değiĢecek, silinecek veya 

eklenecek parçayı içeren düzeltmeler, elektronik seyir haritalarına otomatik olarak iĢlenir. 

Bu da harita düzeltmelerini iĢleyen personel için doğruluk, kolaylık ve zaman tasarrufu 

anlamlarına gelmektedir(ġekil 2.14).Bu düzeltmeler, ilgili kuruluĢ tarafından gönderilen 

güncellemelerin ECDIS cihazına disket, CD ya da usb ile yüklenmesi ile yapılır. 

 

Her “International Hydrographic Organization” (IHO) üyesi ülke, ürettiği haritaların 

güncellemelerini düzenli olarak sağlamaktan sorumludur. Bu konuda genel kabul görmüĢ 

uygulama düzeltmelerin haftalık/iki haftalık/aylık aralıklarla dağıtımı yönündedir. 

 

 

ġekil 2.14: Elektronik Seyir Haritası (Electronic Nautical Chart) Ekran Görüntüsü 

2.5. Harita Düzeltmesi Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Harita düzeltmesine baĢlamadan önce yürürlükte olan yılın ortasında ve yılın 

sonunda olmak üzere iki defa basılan harita ve seyir neĢriyatları kümülatif 

listesinden harita folyosu içindeki tüm haritalar ve seyir neĢriyatlarının son 

düzeltme tarihleri ve numaralarını, ayrıca son basım tarihlerinin kontrol 

edilmesi gerekir. 

 Harita üzerine iĢlenen bilgi, mevcut bilgiye uygun olmalıdır. 

 Fenerler üzerindeki düzeltmelerde; okyanus haritalarında 15 milden fazla 

görünme mesafesi olan fenerler gösterilir ve fenerlerin sadece rengi ve ana 

karakteri yazılır.  
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 Genel haritalarda liman fenerleri gösterilmez. Sahil haritalarında ise liman 

fenerlerinin ikinci derecedeki ayrıntıları belirtilmez ve ölçek büyüdükçe fener 

karakteristik ayrıntıları da artar. 

 Fenerli Ģamandıraların, normal ölçekli haritada sadece karakteri, büyük ölçekli 

haritalarda evreleri yazılır. 

 Düzeltme magenta renkli veya mor renkli kalemler ile yapılır. Eğer magenta 

kalem yoksa kırmızı ve mavi çini mürekkebi karıĢtırılarak lila rengi elde 

edilebilir. 

 Düzeltme yazısı, mümkün olduğu kadar deniz kısmı üzerine yazılmamalı ve 

mevcut diğer bilgilerin görünmesine engel teĢkil etmemelidir. 

 Düzeltme yapıldıktan sonra haritanın sol alt kenarına denizcilere ilan numarası 

yazılır. 

 Seyir uyarıları ve gel-git uyarıları açıkça görülebilecek bir yere yazılmalıdır. 

 Düzeltme, haritayı kazıma veya silme Ģeklinde yapılmamalıdır. 

 Düzeltme yapılacak sembol veya yazının üzeri lila renkte kalemle, düzgün ve 

okunacak bir Ģekilde üzeri çizilmelidir. 

 Ġlk önce, en büyük ölçekli harita düzeltilmelidir. 

 Geçici ve ön düzeltmeler kurĢun kalemle yapılmalıdır. Yanlarına ilan numarası 

ve yılı, T (Temporary) ve P (Preliminary) sembolleri ile beraber belirtilmelidir. 

Ġlaveten bu düzeltmeler haritaların sol alt kısımlarına kurĢun kalem ile not 

düĢülür. 

 Bazı elle yapılması zor ve karıĢık düzeltmeler, denizcilere ilanlara ilave edilmiĢ, 

resim bloklar hâlinde verilir. Bu blok düzeltmeler kesilerek haritaya yapıĢtırılır 

ve düzeltme yapılır. 

 Denizcilere ilanların son sayfalarında verilen bu resim bloklar, çerçevesinin iç 

kısmından ve çerçeve çizgisi dıĢarıda kalacak Ģekilde kesilir, yapıĢtırılacağı 

alana oturtularak ayarlanır, köĢeleri kurĢun kalemle noktalanarak iĢaretlenir. 

YapıĢtırıcı resmin altına sürülmeden sadece haritaya sürülerek yapıĢtırılır. 

YapıĢtırıcının resmin altına sürülmemesinin sebebi, resmin ıslanarak büzülme 

ve geniĢleme ile değiĢikliğe uğramaması içindir. 

 Yırtılan bir haritayı yapıĢtırırken yapıĢtırıcı kâğıda sürülür, haritaya sürülmez. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını izleyerek, üzerinde iĢlem yapmak istediğiniz haritanın, 

seyir laboratuvarınızda bulunan denizcilere ilanlar bültenlerinde belirtilen düzeltmelerini 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Harita düzeltmesi yapmak için gerekli araçları 

ve gereçleri seyir laboratuvarınızdan temin 

edin ve harita masanızın üzerinde hazır ediniz. 

 Seyir laboratuvarınızda bulunan harita 

folyosundan bir harita seçiniz. 

 Seçtiğiniz haritanın harita ve seyir neĢriyatları 

kümülatif listesinden basım tarihini ve 

haritaya gelen son düzeltme yılını ve 

numarasını kontrol ediniz. 

 Seçtiğiniz harita elinizdeki denizcilere ilanlar 

bülteninde belirtilen tarihteki harita basım 

tarihine uygun ise bültenin baĢında bulunan 

denizcilere ilanlar bülteninin 1.bölümünde 

bulunan o hafta için düzeltmesi olan haritalar 

listesinden seçtiğiniz harita için düzeltme veya 

düzeltmelerin var olduğunu tespit ediniz. 

 Bültenin 2. Bölümünde bulunan düzeltme 

numaraları listesinden haritanız için bulunan 

düzeltme veya düzeltmelerin bültenin kaçıncı 

sayfasında olduğunu tespit ediniz. 

 Düzeltme veya düzeltmelerin bulunduğu 

sayfayı açınız ve ifade edilen talimatlara 

uygun Ģekilde haritanızı düzeltiniz. 

 Haritanızı düzelttikten sonra yine haritanızın 

sol alt köĢesinde bulunan küçük düzeltmelerin 

yıllarının ve paragraf numaralarının 

yazıldıkları yere yaptığınız düzeltmenin daha 

önce yazılmamıĢsa hangi yıla ait olduğunu ve 

paragraf numarasını yazınız. 

 Son olarak, “Kâğıt Haritalar Bakım Kaydı” 

(PaperCharts Maintenance Record – NP 

133A) defterine, düzeltme sonunda haritanızın 

sol alt köĢesine düĢtüğünüz notu yazınız. 

 Harita ile ilgili yapmanız gerekenleri 

tamamladıktan sonra uygulama yaptığınız 

haritayı, önceden aldığınız harita folyosu 

çekmecesine çekmecedeki diğer haritalarla 

numara sırasında olacak Ģekilde istif ediniz. 

 Üzerinde uygulama yapacağınız 

haritanın olabildiğince son basım ve 

büyük ölçekli bir harita olmasına 

dikkat ediniz. 

 Üzerinde çalıĢma yapacağınız harita 

masası üzerinde sıvı dökülme 

ihtimali bulunan bardak, ĢiĢe vs. 

materyaller bulundurmayınız. 

 Laboratuvarınız yeteri kadar 

aydınlık olduğundan emin olunuz. 

Çünkü harita düzeltme iĢlemi 

yaparken haritayı tüm ayrıntılarıyla 

görmeniz önemlidir. 

 Düzeltme yapacağınız kalemin lila 

renginde yazan bir pilot kalem 

olduğundan emin olunuz. 

 Denizcilere ilanlar bülteninden iĢlem 

yaptığınız harita ile ilgili geçici veya 

ön düzeltmelerin bulunduğunu tespit 

ederseniz bu düzeltmeleri de harita 

üzerine uygularken yumuĢak uçlu 

kurĢun kalem ve yumuĢak bir silgi 

kullanmayı ihmal etmeyiniz. 

 Kullandığınız denizcilere ilanlar 

bülteni ve harita, seyir 

laboratuvarınızda bulunan eğitim 

materyallerindendir. Bu yüzden bu 

materyalleri doğru bir Ģekilde 

kullanmaya özen gösteriniz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   )  Paralel cetvel ve kör pergel harita düzeltmek için kullanılan gereçlerdendir. 

 

2. (    )  Harita düzeltim iĢlemleri, aylık denizcilere ilanlar bülteni referans alınarak 

yapılır. 

 

3. (     )Harita düzeltimi iĢlemlerinde herhangi bir kalem kullanılabilir. 

 

4. () Harita düzeltmeye baĢlamadan önce kullanıcının, haritanın son basım tarihli 

olduğundan emin olması gerekir. 

 

5. (      )  Harita üzerinde, silme düzeltmesi yapılması gereken bir sembolün üstü geliĢi 

güzel karalanır. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

6. Harita düzeltmelerinden küçük düzeltmeler,…………. düzeltmeler ve ………… 

düzeltmeler Ģeklinde ikiye ayrılır. 

 

7. Büyük düzeltmelere sadece ……………….dairelerince yapılır. 

 

8. Geçici veya ön düzeltmeler harita üzerinde sadece……….kalem ile yapılır. 

 

9. Haritalar üzerinde küçük düzeltme yapılırken kullanılan kalem rengi …………renkte 

olmalıdır. 

 

10. Haritalar, gemilerin köprü üstlerinde …………………...….muhafaza edilir. 

 

 

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 “Öğrenme 

Faaliyeti-3” e geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile liman bölgelerinde kullanılan haritaları ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 Ülkemizde harita basımı ve yayını iĢleri ile ilgilenen resmi kurumları ziyaret 

ediniz. 

 Burada haritalarda ölçek kullanımının faydalarını araĢtırınız. 

 Deniz haritaları oluĢturulurken yararlanılan kaynakları araĢtırınız. 

 Deniz haritalarının gemi içerisinde düzgün istif edilmesinin yararlarını 

araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

3. DENĠZ HARĠTALARI (NAUTICAL CHARTS) 
 

Yeryüzünün veya küçük bir kısmının bir düz plan üzerinde gösterilerek üzerinde seyir 

için gerekli deniz derinliği, fenerler, akıntılar, sahil Ģekillerini vb. bilgileri ve sembolleri 

gösteren haritalara seyir haritaları denir. Seyir yapan kiĢiye en büyük yardımcısı haritalardır. 

Genel olarak haritalar üzerinde bir mevkiinin koordinatları, pusula gülü ile yönü ve herhangi 

bir mevkiye olan mesafeyi bulmak mümkün olur. 

 

Deniz haritaları, seyir haritaları, yardımcı haritalar ve hidrografik ve topografik bilgi 

içermeyen seyir ve manevra için kullanılan boĢ harita ve levhalar olarak üçe ayrılır; 

 

3.1. Seyir Haritaları 
 

Seyir haritaları, üzerinde mesafe ölçülebilen ve rota çizilebilen haritalardır. Merkator 

iz düĢümüyle çizilirler. Merkator izdüĢümü rota çizme ve mesafe ölçme olanağı verdiğinden 

seyirde en çok merkator iz düĢümü haritalar kullanılır.  

Seyir haritaları gösterdikleri seyir bölgesinin ölçeğine göre üçe ayrılır. 

3.1.1. Genel Haritalar (General Charts) 
 

Bu haritalar büyük bir deniz alanını kapsayan fazla topografik ve hidrografik bilgi 

içermeyen, küçük ölçekli haritalardır. Okyanus, Karadeniz, Akdeniz haritaları bu tip 

haritalardır. Bu haritaların ölçekleri 1/300.000‟den küçüktür. 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 



 

52 

 

3.1.2. Sahil Haritaları veya Parça Haritalar (Coastal Charts) 
 

Bu haritalar, deniz alanlarının belli kısımlarını kapsayan topografik ve hidrografik 

bilgileri oldukça yeterli bir Ģekilde içeren, üzerinde seyir yapmaya uygun haritalardır. Bu 

haritaların ölçekleri 1/50.000 ile 1/300.000 arasında olur. Örneğin, Ġstanbul Boğazı haritası, 

Karadeniz‟in Ġstanbul‟dan Ereğli‟ye kadar olan bölümünü alan harita, Dover geçidinin 

haritası bu tip haritalardır. 

 

3.1.3. Portolon Haritalar (Harbour Charts) 
 

Çok küçük deniz alanları olan limanları resmeden haritalardır. Çok kapsamlı 

topografik ve hidrografik bilgiler içerirler. Ölçekleri 1/50.000‟den büyüktür. 

 

3.2. Yardımcı (Üzerinde Seyir Yapmak Ġçin Kullanılmayan) 

Haritalar  
 

Bu haritalar seyir yapmak için kullanılmayan sadece seyre yardımcı olmak için 

kullanılan haritalardır. Bu haritalardan alınan bilgiler veya bu haritalara iĢlenen bilgiler 

sağlıklı bir seyir yapılmasına yardımcı olur. Seyir yapmak maksadıyla kullanılmayan bu 

haritalar çok çeĢitlidir. Bunlardan bazıları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

3.2.1. Meteoroloji Haritaları 
 

Meteorolojik haritaların da çok çeĢidi bulunur. Adından da anlaĢılacağı üzere bu 

haritalar, meteorolojik bilgiler içerir. Örneğin, rüzgâr haritaları, basınç haritaları, sıcaklık 

haritaları, yağıĢ haritaları gibi. Ayrıca sinoptik bilgileri içeren meteorolojik haritalar vardır. 

Bunlar bir bölgedeki belirli zamana ait hava hareketlerini tahlil etmeye yarayan haritalardır. 

Sinoptik meteoroloji değerlerinin iĢlenebilmesi için boĢ meteoroloji haritaları da 

kullanılmaktadır. 

 

3.2.2. Manyetik Sapma Haritaları 
 

Manyetik sapma haritaları, yerin mıknatısiyeti ile ilgili bilgileri içeren haritalardır. 

Yerin mıknatısiyeti ile ilgili kuvvet değerleri, manyetik enlemler ve sapma eğrilerini 

gösteren haritalardır (ġekil 3.1). 

 
ġekil 3.1: Manyetik Sapma Haritası (Magnetic Variation Chart) 
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3.2.3. Buz Haritaları 
 

Yeryüzü üzerindeki buzulları, buzul ve buz dağı (iceberg) hareketlerini gösteren 

haritalardır (ġekil 3.2). 

 

ġekil 3.2: Buz Haritası (Ice Chart) 

3.2.4. Akıntı ve Gelgit Haritaları 
 

Denizlerdeki hâkim akıntıları ve gelgit hareketlerini gösteren haritalardır(ġekil 3.3 ve 

3.4). 

 

ġekil 3.3: Gelgit Akıntı Haritası (Tide Current Chart) 
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ġekil 3.4: Akıntı Haritası (Current Chart) 

3.2.5. Okyanus Derinlik Haritaları 
 

Su derinliklerini ve bu derinlik ölçümlerin Ģekillerini, derinlik kontörlerini gösteren 

haritalardır. 

 

3.2.6. Mevsimsel Haritalar 
 

Okyanuslardaki akıntıları, rüzgârları, buz dağları hareketlerini ve tavsiye edilen 

okyanus geçiĢ rotalarını gösteren yılın her ayı için yayınlanan haritalardır. 

 

3.2.7. Yıldız Haritaları 
 

Yıldızların konumlarını gösteren haritalardır. 

 

3.2.8. Deniz Güvenlik Haritaları 
 

Günümüzde çokça gerçekleĢen terörist ve gemi kaçırma olaylarına karĢı alınan 

önlemleri ve riskli bölgeleri gösteren haritalardır(ġekil 3.5). 

 

ġekil 3.5: Deniz Güvenlik Haritası (Maritime Security Chart) 
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3.2.9. OĢinografik Haritalar 
 

Yeryüzündeki oĢinografik değerlerin gösterildiği haritalardır. 

 

3.2.10. Ġklim Haritaları 
 

Ġklim farklılıklarını gösteren haritalardır. 

 

3.2.11. Telsiz Ġstasyonları Haritaları 
 

Gemilerin kara ile haberleĢmelerini sağlayan telsiz istasyonlarını gösteren haritalardır. 

 

3.2.12. Zaman Bölgeleri Haritaları 
 

Ülkelerin hangi saat zonu içerisinde bulunduğunu ve bu ülkelerin hangi saat dilimini 

kullandığını gösteren haritalardır (ġekil 3.6). 

 

ġekil 3.6: Zaman Bölgeleri Haritası (Zone Time Chart) 

3.3. Hidrografik ve Topografik Bilgi Ġçermeyen Seyir ve Manevra 

için Kullanılan BoĢ Harita ve Levhalar 
 

Üzerinde hidrografik ve topografik gösterim yapılmamıĢ harita veya levhalardır. 

Çokça kullanılanları pilotlama kâğıtları ve levhalarıdır. 

 

3.3.1. Konum Pilotlama Haritaları (Plotting Sheets) 
 

Karaların gösterilmediği, sadece enlem ve boylam ölçeklerinin gösterildiği boĢ 

haritalardır. Bu haritalar, belirli enlem aralıkları için basılır. Kullanıcı sadece seyir yaptığı 

bölgedeki boylam aralığını bu boĢ harita üzerine iĢlemek zorundadır. 

 

3.3.2. Pilotlama (Manevra) Levhaları 
 

Üzerinde, radar ekranı Ģekli ve çeĢitli ölçekleri bulunduran levhalardır. Gemi 

manevralarının manuel olarak ve gözlemlere dayanarak yapıldığı levhalardır. 
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3.4. Deniz Haritalarının Basım ġekilleri 
 

Resmedilmek istenen harita, çizimi esnasında birkaç iĢleme tabi tutulur. Bu 

çalıĢmalar, hidrografi dairelerinde çalıĢan uzman harita bilgisine sahip kiĢilerce yürütülür. 

Harita basılırken uygulanan iĢlemler basitçe Ģu Ģekildedir: 

 Çizilecek haritanın meridyen kısımları cinsinden eni ve boyu belirlenir.  

 Harita kullanım alanına göre uygun projeksiyon seçimi yapılır. 

 Resmedilecek bölgeye ait hidrografik ve topografik bilgiler toplanır. 

 Toplanan bilgiler sığdırılabildiği kadar ve haritanın kullanım amacına uygun 

Ģekilde haritada kayda alınır ve Ģekiller grafik hâline dönüĢtürülür. 

 Uydu fotoğraflarından ve uçaktan çekilen fotoğraflardan yararlanılır. 

 Tasarım hazırlanarak baskıya gönderilir. 

 Deniz haritaları baskı yöntem çeĢitlerinden bazıları, bakır, çinko, taĢ basması, 

elektrotype, off-settir. 

 Admiralty haritalarının sağ alt köĢesinde haritanın basım Ģekli gösterilir. 

 

3.5. Haritada Ölçek 
 

Yeryüzü üzerindeki bir uzunluğun, belli bir oranda küçültülerek kâğıt üzerine 

aktarılması iĢleminde kullanılan orana, o haritanın ölçeği denir. Ölçeklerine göre seyir 

haritaları Ģu Ģekilde sınıflandırılır; 

 

 1/300.000 harita ölçeğinden küçük haritalar genel harita, 

 1/50.000 – 1/300.000 ölçekleri arasında hazırlanmıĢ haritalar sahil haritası veya 

parça harita, 

 1/50.000 harita ölçeğinden büyük haritalar portolon haritaları olarak 

isimlendirilir. 

 

3.6. Harita Projeksiyonları 
 

Yeryüzü Ģekillerinin, boylam ve enlemlerin belli bir sisteme dayalı olarak düzleme 

aktarılması yöntemlerine harita projeksiyonu denir. 

Ġyi bir projeksiyon yönteminde aranan özellikler Ģunlardır: 

 

 Yeryüzü üzerindeki Ģekiller, projeksiyon sonrası düzlem üzerinde gerçek 

durumlarına yakın olmalıdır. 

 Açısal bağlantılar doğru olmalıdır. Projeksiyon sonrası elde edilen Ģekillerdeki 

değiĢiklikler nedeniyle Ģekiller arasındaki açısal bağlantılar yeryüzü üzerindeki 

gibi olmaz. Bu nedenle projeksiyon Ģekillerin değiĢmemesi istenir. 

 Haritada eĢit alan bağlantısı olmalıdır. Yeryüzündeki alanların birbirlerine göre 

olan oranlarının haritada aynı olması hâlidir.  

 Kerte hattı doğru bir Ģekilde olmalıdır. Harita üzerindeki Ģekiller yeryüzü 

üzerindeki asıllarına nazaran değiĢikliğe uğradığı takdirde bu Ģekilleri 

birleĢtiren çizgilerde bir doğru olmaktan çıkacaktır. 

 Büyük daire izi bir doğru Ģeklinde olmalıdır. 



 

57 

 

3.6.1. Projeksiyon (Ġz DüĢüm) ÇeĢitleri 
 

Projeksiyon yapabilmek için üzerinde kara parçaları bulunan Ģeffaf veya yarı Ģeffaf 

küreye, bir ıĢık kaynağına ve üzerine projeksiyon yapılacak bir düzleme ihtiyaç vardır. IĢık 

kaynağının küreye göre yeri, projeksiyon düzleminin Ģekli ve küreye göre duruĢ biçimi 

değiĢik olduğundan projeksiyonlarda ıĢık kaynağının yerine ve projeksiyon düzleminin 

geometrik Ģekline ve küreye kıyasla duruĢ biçimine göre çeĢitlilik gösterir. 

Projeksiyon çeĢitleri iki ana baĢlıkta incelenir. Bu projeksiyon yöntemi çeĢitleri 

Ģunlardır: 

 

 IĢık kaynağının konumuna göre projeksiyon Ģekilleridir: 

 Nomonik (Gnomonic): IĢık kaynağı kürenin merkezindedir. 

 Stereografik: IĢık kaynağı projeksiyon merkezinin ters tarafındadır. 

 Ortografik: IĢık kaynağı kürenin dıĢında ve projeksiyon düzleminin ters 

tarafındadır. 

 Projeksiyon düzleminin geometrik Ģekline göre projeksiyon Ģekilleridir: 

 

 Silindirik: Yerkürenin etrafına silindirik projeksiyon düzlemi 

yerleĢtirilmesi yöntemidir (ġekil 3.7). 

 Düzlemsel: Yerkürenin bir noktasına teğet olacak Ģekilde projeksiyon 

düzleminin yerleĢtirilmesi yöntemidir (ġekil 3.8). 

 Koniksel: Tabanı olmayan bir koninin ya yüzünün yer küresine teğet 

olacak Ģekilde yerleĢtirilmesi yöntemidir (ġekil 3.9). 

 

ġekil 3.7: Silindirik Projeksiyon Düzlemi 

 

ġekil 3.8: Düzlemsel Projeksiyon Düzlemi 
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ġekil 3.9: Konik Projeksiyon Düzlemi 

3.6.2. Deniz Haritalarında Yaygın Olarak Kullanılan Projeksiyon Tipleri 
 

Deniz haritaları hazırlanırken kullanılan birçok projeksiyon yöntemi bulunur. Bu 

projeksiyon sistemleri, haritaların kullanıldıkları amaçlara göre farklılık göstermektedir. 

 

3.6.2.1. Normal Silindirik Projeksiyon (Merkator Projeksiyonu – Mercator Projection) 

 

Bu projeksiyon yönteminde etrafına ekvatorda teğet olan silindirik projeksiyon 

düzlemi yerleĢtirilmiĢtir. IĢık kaynağı yerkürenin merkezindedir. Bu projeksiyon ile elde 

edilen haritada boylamlar ve enlemler birbirlerine paraleldir. Ayrıca boylamlar enlemleri dik 

olarak keser. Enlemler arasındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe artar (ġekil 3.10). Bu 

artıĢ Ģekil değiĢikliği nedeniyle merkator haritaları 60° den büyük enlemlerde kullanılması 

uygun değildir. Merkator haritaları gemilerde seyir haritası olarak kullanılır. Bu projeksiyon 

yöntemi kullanılarak çizilmiĢ haritaların özellikleri: 

 

 Enlemler ve boylamlar birbirine paraleldir. 

 Enlemler ve boylamlar birbirlerini dik keser. 

 Enlemler arası mesafe kutuplara doğru giderek büyür. 

 Boylamlar arası mesafe sabit ve eĢittir. 

 Ortalama bir enlem ölçeği sabittir. 

 EĢit alanlı değildir. 

 Açısal bağlantılıdır. Yeryüzündeki açı ile haritadaki açı aynıdır. 

 Kerte hatları doğru Ģekildedir. 

 Büyük daire (Great circle) izi ekvatora doğru iç bükey bir yay Ģeklindedir. 

 Enlem ölçeği aynı zamanda mesafe ölçeğidir. 

 

ġekil 3.10: Normal Silindirik (Mercator) Projeksiyon 
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3.6.2.2. Enine Silindirik Projeksiyon (Ters Merkator Projeksiyon–Transverse Mercator 

Projection) 

 

Bu projeksiyon sisteminde, yerkürenin etrafına boylam dairesine teğet olacak Ģekilde 

silindirik bir projeksiyon düzlemi yerleĢtirilmiĢtir. IĢık kaynağı yerin merkezindedir. 

 

Ters merkator haritasında, kutup bölgelerinde; enlemler, kutup noktasından dıĢarıya 

doğru geniĢleyen daireler Ģeklinde, kutuplardan uzaklaĢıldığında ise dıĢa doğru geniĢleyen 

önce daire daha sonra kutuplara bakan iç bükey yaylar Ģeklinde görünürler. Referans boylam 

ile ekvator, birbirlerine dik birer doğru Ģeklinde görülür. Kutup bölgesinde boylamlar 

kutuplardan dıĢarıya doğru araları açılan doğrular Ģeklinde, kutup bölgesi dıĢında ise referans 

boylama bakan iç bükey yaylar Ģeklinde görünürler. Teğet boylamına yakın yerler ve kutup 

bölgelerindeki alanları gerçeğe çok yakınken, teğet boylamından uzaklaĢtıkça Ģekillerde 

değiĢmeler meydana gelir (ġekil 3.11). Bu haritalar, kutup bölgesi haritalarının yapımında, 

kutuptan kutba kuĢak haritaları yapımında, portolon harita yapımında ve yıldız haritaları 

yapımında kullanılır. 

 

Bu projeksiyon yöntemi kullanılarak çizilmiĢ haritaların özellikleri 

 

 Teğet enlemi ve ekvator birer doğru Ģeklinde ve birbirine dik olur. 

 Boylamlar kutuptan kutba teğet paralelinden itibaren eğiklikleri artan ve araları 

açılan yaylar Ģeklindedir. Kutup bölgelerinde ise kutuptan dıĢarı doğru 

geniĢleyen doğrular Ģeklindedir. 

 Enlemler kutup bölgelerinde daire Ģeklinde olur. Fakat kutuplardan ekvatora 

doğru gidildikçe giderek açılan yay Ģeklini alırlar ve ekvatorda doğru olur. 

 EĢit alanlı değildir. 

 Sabit bir ölçeği yoktur. 

 Açısal bağlantısı yoktur. 

 Kerte hattı bir doğru değildir. 

 Büyük daire izi doğru Ģeklindedir. 

 

ġekil 3.11: Enine Silindirik (Transverse Mercator) Projeksiyon 

3.6.2.3. Eğri Silindirik Projeksiyon(Eğri Merkator Projeksiyon – Oblique Mercator 

Projection) 

 

Bu projeksiyon yönteminde, yerküresi etrafına herhangi bir büyük daire boyunca teğet 

olan silindirik projeksiyon düzlemi yerleĢtirilmiĢtir. IĢık yerkürenin merkezindedir. Eğri 
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merkator haritalarında, boylamlar, kutuplarda birleĢen eğriler Ģeklinde ve enlemler; 

kutuplara doğru iç bükey, kısmen birbirine paralel eğriler Ģeklinde görülür. ġekiller teğet 

büyük daire civarında gerçeğe yakın olduğu halde teğet daireden uzaklaĢtıkça değiĢikliğe 

uğrarlar (ġekil 3.12). Bu projeksiyon yeryüzü üzerindeki iki nokta arasındaki alanın 

haritasının yapımında kullanılır. Örneğin; Tokyo ile San Fransisco arasındaki alanın kuĢak 

haritası. 

Bu projeksiyon yöntemi kullanılarak çizilmiĢ haritaların özellikleri 

 

 Enlemler ve boylamlar birer yay Ģeklindedir. 

 EĢit alanlı değildir. 

 Sabit ölçeği yoktur. 

 Açısal bağlantı yoktur. 

 Kerte hattı bir doğru değildir. 

 Büyük daire izi bir doğru Ģeklindedir. 

 

ġekil 3.12: Eğri Silindirik (Oblique Mercator) Projeksiyon 

3.6.2.4. Normal Düzlemsel Projeksiyon (Kutupsal Nomonik Projeksiyon– Polar 

Gnomonic Projection) 

 

Bu projeksiyon yönteminde, projeksiyon düzlemi kutup noktalarına teğet olarak 

konur. IĢık yerkürenin merkezindedir. Bu projeksiyon ile yapılan haritalarda kutup noktası, 

haritanın ortasında yer alır ve enlem daireleri, kutuplardan itibaren dıĢarıya doğru araları 

geniĢleyen çemberler Ģeklinde görünür. Boylamlar ise kutup noktasında birleĢen doğrular 

Ģeklindedir. Kutup noktası civarındaki Ģekiller gerçeğe yakın olmakla birlikte, kutuplardan 

uzaklaĢıldıkça Ģekillerde meydana gelir (ġekil 3.13). Bu haritalar, kutup bölgesi seyir 

haritaları olarak kullanılır. 

 

ġekil 3.13: Eğri Silindirik (Oblique Mercator) Projeksiyon 
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Bu projeksiyon yöntemi kullanılarak çizilmiĢ haritaların özellikleri 

 

 Enlemler, kutuptan itibaren geniĢleyen ve aralarındaki mesafe açılan birer 

çember Ģeklindedir. 

 Enlemler, kutup noktasında birleĢen doğru çizgiler Ģeklindedir. 

 Sabit ölçeği yoktur. 

 EĢit alanlı değildir. 

 Açısal bağlantı yoktur. 

 Kerte hattı bir doğru değildir. 

 Büyük daire izi bir doğru Ģeklindedir. 

 

3.6.2.5. Enine Düzlemsel Projeksiyon (Stereographic Projection) 

 

Bu projeksiyon yönteminde, projeksiyon düzlemi ekvatora teğet olarak konur. IĢık 

kaynağı yeryüzünün üstünde ve teğet noktasının karĢısındadır. IĢık yerkürenin merkezi 

yerine karĢısından geldiğinden projeksiyon, nomonik projeksiyona kıyasla büyük olur. Bu 

projeksiyonda ıĢık merkezden de kullanılabilir. “Stereographic” projeksiyon yöntemi ile tek 

parça hâlinde yeryüzünün yarısının haritası yapılabilir. Bu projeksiyon yöntemi ile gök 

küresi yıldız haritaları yapılır (ġekil 3.14).  

 

Bu projeksiyon yöntemi kullanılarak çizilmiĢ haritaların özellikleri  

 

 Teğet noktası boylamı ile ekvator birbirini dik kesen birer doğru çizgisi 

Ģeklindedir. 

 Enlemler ve boylamlar teğet noktasından uzaklaĢıldıkça araları açılan eğri 

çizgiler Ģeklindedir. 

 Sabit ölçeği yoktur. 

 EĢit alanlı değildir. 

 Açısal bağlantı yoktur. 

 Kerte hattı düz bir çizgi değildir. 

 Büyük daire izi bir doğru Ģeklindedir. 

 

ġekil 3.14: Enine Düzlemsel Projeksiyon (Stereographic Projection) 
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3.6.2.6. Enine Düzlemsel Projeksiyon (Orthographic Projection) 

 

Bu projeksiyon yönteminde, projeksiyon düzlemi ekvatora teğet olan bir düzlemdir. 

IĢık kaynağı sonsuzdadır. Gök küre yıldız haritalarının yapımında kullanılır (ġekil 3.15). 

Bu projeksiyon yöntemi kullanılarak çizilmiĢ haritaların özellikleri  

 

 Enlemler birer düz çizgi, boylamlar ise kutuplara doğru birbirlerine yaklaĢan 

eğri çizgiler hâlindedir. 

 EĢit alanlı değildir. 

 Sabit ölçeği yoktur. 

 Açısal bağlantı yoktur. 

 Kerte hattı eğri bir çizgi Ģeklindedir. 

 Büyük daire izi doğru Ģeklindedir. 

 

 

ġekil 3.15: Enine Düzlemsel Projeksiyon (Orthographic Projection) 

3.6.2.7. Eğri Düzlemsel Projeksiyon (Gnomonic Projection) 

 

Bu projeksiyon yönteminde, projeksiyon düzlemi yeryüzünün herhangi bir noktasında 

yeryüzüne teğet olarak yerleĢtirilir. IĢık kaynağı merkezdedir. Bu yöntem ile elde edilen 

haritalar büyük daire seyrinde kullanılır. (ġekil 3.16) Teğet noktasının yakınındaki Ģekiller 

gerçek durumlarını muhafaza ederken teğet noktasından uzaklaĢtıkça Ģekillerde bozulma 

görülür (ġekil 3.17). Günümüzde portolon haritalar bu yöntemle yapılır.  

Bu projeksiyon yöntemi kullanılarak çizilmiĢ haritaların özellikleri  

 

 Boylamlar, kutuplara doğru birbirlerine yaklaĢan birer doğru ve enlemler ise 

kutuplara doğru iç bükey birer yay Ģeklindedir. 

 EĢit alanlı değildir. 

 Sabit ölçeği yoktur. 

 Açısal bağlantı yoktur. 

 Kerte hattı eğri bir çizgi Ģeklindedir. 

 Büyük daire izi doğru Ģeklindedir. 
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ġekil 3.16: Kuzey Atlantik Okyanusu, gnomonik projeksiyon kullanılarak çizilmiĢ büyük daire 

seyri haritası 

 

ġekil 3.17: Eğri Düzlemsel Projeksiyon (Gnomonic Projection) 
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3.6.2.8. Normal Koniksel Projeksiyon 

 

Bu projeksiyon yönteminde, koni Ģeklinde olan projeksiyon düzlemi, kutuplarda 

yerküre üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. Koninin tepe noktası yer ekseninden geçer. IĢık 

kaynağı yer merkezindedir. Koninin teğet olduğu enlem civarında Ģekiller gerçeğe yakındır. 

Referans enlemden uzaklaĢtıkça Ģekillerde bozulmalar görülür. Bu nedenle referans enlem 

boyunca dar bir sahanın, boylam boyunca geniĢ bir sahanın haritasının yapılmasında 

kullanılır (ġekil 3.18). 

 

Bu projeksiyon yöntemi kullanılarak çizilmiĢ haritaların özellikleri 

 

 Boylamlar, kutuplara doğru birbirlerine yaklaĢan doğru çizgilerdir. 

 Enlemler, aynı merkezli, çapları ekvatora doğru büyüyen dairelerdir. 

 EĢit alanlı değildir. 

 Sabit ölçek yoktur. 

 Açısal bağlantılar yoktur. 

 Kerte hattı eğri bir çizgidir. 

 Büyük daire izi doğru Ģeklindedir. 

 

ġekil 3.18: Normal Koniksel Projeksiyon 

3.6.2.9. Enine Koniksel Projeksiyon 

 

Bu projeksiyon yönteminde, konik projeksiyon düzlemi yerküreye yandan 

yerleĢtirilmiĢtir. Koninin tepe noktası ekvator düzleminden geçen bir doğrunun üstündedir. 

Koninin tepesinin bulunduğu ekvator düzleminden geçen doğrunun yeryüzünü kestiği 

noktanın boylamı ve ekvator, projeksiyonda doğru birer çizgi Ģeklinde görünürler. Diğer 

enlemler ve boylamlar birer iç bükey eğri Ģeklindedir. Diğer özellikler normal koniksel 

projeksiyondaki gibidir. 
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3.6.2.10. Eğri Koniksel Projeksiyon 

 

Bu projeksiyon yönteminde, konik projeksiyon düzlemi yerkürenin herhangi bir yerine 

yerleĢtirilir. IĢık kaynağı yerkürenin merkezindedir. Enlem ve boylamlar birer iç bükey eğri 

çizgidir. Diğer özellikler enine koniksel projeksiyon da olduğu gibidir. 

3.6.2.11. Polikonik Projeksiyon (Polyconic Projection) 

 

Bu projeksiyon yönteminde, birden çok koni iç içe yerleĢtirilerek art arda yerküreye 

teğet alınır. Böylece yerküreye pek çok enlemde teğet olan projeksiyon düzlemi elde edilir. 

Bu düzlemler düz bir projeksiyon düzlemi ile kesiĢtirilerek düz bir düzlem elde edilir. Düz 

olan düzlemin, konik düzlemle kesitine merkez boylam denir. Haritada bu boylam düz bir 

çizgi olarak çıkar. Diğer boylam ile enlemler eğri çizgiler hâlindedir (ġekil 3.19). Coğrafya 

haritalarının yapımında kullanılır.  

Bu projeksiyon yöntemi kullanılarak çizilmiĢ haritaların özellikleri  

 

 Merkez boylam doğru çizgi, diğer boylamlar ile enlemler eğri çizgiler 

Ģeklindedir. 

 Kerte hattı doğru bir çizgi hâlinde değildir. 

 Büyük daire izi bir doğru Ģeklindedir. 

 Sabit ölçek yoktur. 

 EĢit alanlı değildir. 

 Açısal bağlantı yoktur. 

 

ġekil 3.19: Polikonik Projeksiyon (Polyconic Projection) 

3.6.2.12. Lambert Projeksiyon (Lambert Conformal Conic Projection) 
 

Bu projeksiyon yönteminde, diğer koniksel projeksiyonlarda olduğu gibi koni bir 

enlem boyunca yerküreye teğet değildir. Koni yerküreyi iki referans enlemde keser. 

Projeksiyon, referans enlemler arasında gerçeğe çok yakın görüntü verir (ġekil 3.20). 

Lambert projeksiyonu ile elde edilen haritalar büyük daire seyrinde ve hava ulaĢımı seyrinde 

kullanılır.  
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Bu projeksiyon yöntemi kullanılarak çizilmiĢ haritaların özellikleri 

 

 EĢit alanlı değildir. 

 Ölçek sabit değildir. 

 Boylamlar düz birer doğru Ģeklindedir ve kutuplara doğru birbirlerine yaklaĢır. 

 Enlemler kutuplara doğru iç bükey çizgiler hâlindedir. 

 Kerte hattı bir yaydır. 

 Büyük daire yayı bir doğru Ģeklindedir. 

 Açısal bağlantı yoktur. 

 

ġekil 3.20: Lambert Projeksiyonu (Lambert Conformal Conic Projection) 

3.7. Gemilerde Haritaların Muhafazası 
 

Gemilerde haritalar, harita kamarasındaki seyir masasının altında bulunan 

çekmecelerde gruplar halinde muhafaza edilir. Bu guruplara harita folyosu denir. 

 

Gemide bulunan harita folyoları hazırlanırken gemide bulunan haritaların çeĢitleri, 

haritaların basıldığı hidrografi dairesi, çeĢidi ve harita sayısı göz önünde bulundurulur. Önce 

haritalar çeĢitlerine (merkator, gnomonik, meteoroloji vb.) göre gruplara ayrılır. Daha sonra 

hidrografi dairelerine (“SHOD”, “UKHO” v.b.) göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırmalar 

yapıldıktan sonra haritalar, hidrografi dairelerine göre her bölge için ayrılırlar veya harita 

numaralarına göre sınıflandırılır (0‟dan 100‟e kadar, 100‟den 200‟e kadar, 200‟den 300‟e 

kadar gibi). 

 

Eğer hidrografi dairelerine göre az sayıda harita bulunuyor ise haritalar hidrografi 

dairelerine göre de folyolar oluĢturulabilir. 

 

Hidrografi daireleri bastıkları haritaları bölgelere göre ayırarak standart (tam) 

folyolara ayırmıĢlardır. Örneğin, Türk haritaları Ģu üç standart folyoya ayrılır: 

 

 1. Folyo, Karadeniz 

 2. Folyo, Marmara ve Ege Denizleri 

 3. Folyo, Akdeniz haritaları 
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Admiralty haritaları ise yüz standart folyoya ayrılmıĢtır. 

 

Genellikle gemilerde harita çekmece sayısı az olduğundan çok sayıda folyo 

oluĢturmak pratik olmamaktadır. Standart folyo sisteminde folyolardaki harita sayıları 

gemilere göre değiĢiklik gösterdiğinden çekmecelere haritaları dağıtmak zor olmaktadır. Bu 

nedenle kısıtlı harita çekmecelerine haritaları mümkün olduğunca eĢit dağıtabilmek için 

haritaları numaralarına göre bölerek folyolama yapılması tercih edilmelidir. 

 

Haritalar istiflenirken ve muhafaza edilirken dikkat edilecek hususlar 

 

 Haritalar rutubetsiz, kuru yerde muhafaza edilmelidir. 

 Haritalar tekrar istif edilirlerken silinmeli ve temizlenmelidir. Silme iĢleminde 

yumuĢak bir silgi kullanılmalıdır ve silgi döküntüleri temizlenmelidir.  

 Islak veya rutubetli haritalar kurutulmadan istiflenmemelidir. 

 Haritalar, folyo içinde numara sırasında durmalıdır. 

 Folyolar, zaman zaman taranarak yıpranmıĢ haritalar yenilenmelidir. 

 Zaman zaman folyo listeleri ile haritalar karĢılaĢtırılmalı, kaybolan haritalar 

tespit edilmeli ve diğer folyolardan karıĢan haritalar ayıklanmalıdır. 

 

3.8. Harita Kataloğu (Chart Catalogue) 
 

Haritaları basan kuruluĢlar bastıkları haritalara bir de “Harita Kataloğu” yayınlar. 

Admiralty harita kataloğu her yıl basılır.  

 

ÇeĢitli harita, diyagram ve seyir haritalarının numara sırası ile indeksini, haritalar 

hakkında gerekli bilgileri, seyir kılavuz kitapları ve diğer yayınlar hakkında indeksi, bütün 

ülkelerdeki Admiralty harita ve yayınlarını satan bayilerin indeksi gibi bölümleri içerir. Her 

herhangi bir alanın haritasına kolay bir Ģekilde ulaĢabilmesi için bir harita indeksi de içerir. 

 

Admiralty haritalar ve neĢriyatlar kataloğu, Admiralty yayınları arasında “NP131” 

olarak da anılır. Bu katalog, her hafta yayınlanan denizcilere ilanlar bülteninde belirtilen 

iptal olmuĢ harita ve yayınların ve yeni basılmıĢ harita ve yayınların bilgileriyle düzeltilmesi 

gerekir (ġekil 3.21 ve ġekil 3.22). 

 

ġekil 3.21: 2016 yılına ait Admiralty Haritalar ve NeĢriyatlar Kataloğu (Admiralty Charts and 

Publications Catalogue – NP131) 



 

68 

 

 

ġekil 3.22: Admiralty harita kataloğu ilk sayfalarında bulunan harita olarak resmedilmiĢ harita 

folyo harflerinin gösterdiği bölgeler 

3.9. Sefer Planlaması Esnasında Seyir ve Portolon Haritalarının 

Seçimi 
 

Sefer planı yapılırken kullanılacak haritaların seçimi çok hayati bir öneme sahiptir. 

Seçilen bu haritalardan, kıyıya yakın seyrederken, limanlara yaklaĢırken ve limanlara giriĢ – 

çıkıĢ yaparken kullanacağımız haritaların belirlenmesi iĢlemi çok dikkatli yapılmalıdır. 

Bunun için seyir ve portolon haritalarını belirlerken dikkat edilmesi gerekenler 

hususlar aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 Öncelikle bir limandan gideceğimiz diğer bir ülkenin limanını, sefer talimatında 

belirtilen Ģekilde veya Ģirket emrinde belirtildiği Ģekilde bir yere not ederiz. 

 Harita kataloğunun ilk sayfasından, gidilecek ülkeyi kapsayan harf karĢılığı 

deniz bölgesini tespit ederiz. 

 Harfin belirttiği deniz bölgesi sayfasını açarak gideceğimiz limanın haritasını 

buluruz. Bölgenin en küçük ölçekli haritasını tespit ederiz. Gidilecek deniz 

alanının genel haritasını tespit ederiz. 
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 Tespit ettiğimiz bölgenin küçük ölçekli genel haritası üzerinde gideceğimiz 

limanı iĢaretleriz.  

 Daha sonra sırasıyla bulunduğumuz limanı kapsayan bölgenin büyük ölçekli 

portolon haritasından baĢlayarak varılacak limanı kapsayan büyük ölçekli 

haritaya kadar aradaki liman haritası ölçeğine göre daha küçük ölçekli haritalar 

üzerinde gemi kaptanı ile beraber geminin izleyeceği rotalar kabataslak 

belirlenir. 

 Sefer rotalarının geçeceği haritalar belirlendikten sonra bulunduğumuz limanın 

portolon haritasından baĢlayarak sırasıyla bulunduğumuz limanın yaklaĢım 

haritası, parça haritalar, rota üzerindeki küçük ölçekli genel haritalar, okyanus 

geçiĢi yapılacaksa okyanus haritaları, küçük ölçekli parça haritalar, varılacak 

liman bölgesine yakın rotanın geçtiği sahil haritaları, kıyıya yakın bölgelerin 

büyük ölçekli haritaları, varılacak limanın yaklaĢım haritası ve varılacak 

limanın portolon haritası gibi haritaları seferin yapılacağı rotaları çizmek üzere 

uygun bir yere istif ederiz.  

 Kıyıya yakın seyrederken, bölgenin elimizde bulunan en büyük ölçekli 

haritalarını seyir esnasında kullanmamız gemimizin selameti açısından çok 

önemlidir. 

 

  



 

70 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını izleyerek okulunuz seyir laboratuvarında 

bulunan haritaları folyolayınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Okulunuz seyir laboratuvarınızda bulunan tüm seyir 

haritalarını -yazım diline bakmaksızın- uygun bir yere 

çıkarınız. 

 Masa üzerine çıkarttığınız bütün haritaların basım 

tarihlerinin yeni olup olmadıklarını ilgili hidrografi 

dairelerince basılmıĢ güncel harita kataloglarını 

kullanarak belirleyiniz. 

 Basım tarihi eski olan haritaları, yeni basım olan 

haritalardan ayırınız. 

 Gerekirse bu eski basım haritalar için de ayrı bir folyo 

oluĢturunuz. 

 Seyir laboratuvarınızda bu haritaların istif edildiği 

dolap çekmecelerinin sayısını belirleyiniz. 

 Harita folyolarınızda hangi haritaların bulunduğu ile 

ilgili bir liste hazırlamak üzere kalem ve kâğıdınızı 

uygulama yaptığınız masada hazır bulundurunuz. 

 Uygun bir yere çıkarttığınız seyir haritalarını, 

haritaların yayınlandıkları hidrografi dairelerine göre 

ve yerli veya yabancı olduklarına göre sınıflandırınız. 

 Ülkemizde yer alan hidrografi dairesince basımı 

yapılmıĢ haritaları, resmettiği bölgelere göre 

sınıflandırınız ve harita numaralarını not ediniz. 

 Yabancı hidrografi daireleri tarafından basılmıĢ 

haritaları öncelikle basıldığı hidrografi dairesine göre 

sınıflandırınız. 

 Ayırdığınız haritalar arasında yardımcı haritalar varsa 

bu haritaları ayrı Ģekilde folyolamak üzere ayırınız. 

 Ayırdığımız tüm haritaların folyolama iĢlemini, harita 

dolaplarındaki yetersiz çekmece sayısından dolayı 

harita numarasına göre sıralayınız ve folyoları 

numaralandırınız. 

 Harita dolabındaki tüm çekmecelere eĢit sayıda harita 

girecek Ģekilde haritaları folyolayınız. 

 Yaptığınız folyolama iĢleminin ardından, harita folyo 

sistemini folyolarda bulunan haritaların numaralarını 

ayırdığınız guruplara göre listeleyiniz ve bu listeleri 

dosyalayınız. 

 Tüm çekmecelere, istif ettiğiniz haritaların 

numaralarının yazıldığı etiketleri çekmecelerin 

üzerine yapıĢtırınız. 

 Düzenleyeceğiniz haritaların 

kullanımını kolaylaĢtırmak 

için haritaların numaralarını, 

haritaların arka tarafına 

marker kalem ile yazınız 

(Örnek: BA 3456). 

 ÇalıĢma yapacağınız 

masanın üzerinde yaptığınız 

iĢlem ile ilgili olmayan 

materyalleri kaldırmalısınız. 

 Harita numaralarına göre 

oluĢturduğunuz harita 

listelerinde haritanın 

karĢılarına son basım 

tarihlerini yazmayı 

unutmayınız. 

 Gerekiyorsa ayırdığınız eski 

basım haritalarında harita 

listesini yapmalısınız. 

 Harita folyolarının 

kullanımını daha da 

kolaylaĢtıracak fikirleriniz 

varsa arkadaĢlarınızla bu 

fikirleri tartıĢabilir ve bu 

fikirleri ders öğretmeninize 

veya seyir laboratuvar Ģefi 

olan öğretmeninize 

danıĢabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   )  Seyir haritaları ölçeklerine göre genel haritalar ve portolon haritalar olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

 

2. (   )  Seyir haritaları içerisinde en küçük ölçeğe sahip haritalar portolon haritalardır. 

 

3. (    )Okyanus geçiĢi esnasında seyirde pilotlama levhalarından yararlanılır. 

 

4. (   )  Projeksiyonlarına göre seyir haritalarından, en çok polikonik projeksiyon tekniği 

ile çizilmiĢ seyir haritaları kullanılır. 

 

5. (   ) Seyir haritalarının basım tarihlerinin güncel olup olmadığı harita kataloğu 

yardımıyla belirlenebilir. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

6. Seyir haritaları içerisinde en büyük ölçeğe sahip haritalar,  ……………..haritalar 

olarak adlandırılır. 

 

7. Mevsimsel haritalar çeĢitlerine göre …………………haritalar kategorisinde yer alır. 

 

8. Büyük daire seyri yapılırken kullanılması gereken haritaların projeksiyon çeĢidi, eğri 

düzlemsel projeksiyon veya diğer adıyla ……………projeksiyon olarak bilinir. 

 

9. Kıyıya yakın bölgelerde seyir yaparken bölgenin en …………….ölçekli haritasının 

kullanılması gerekir. 

 

10. Türk haritaları,………standart folyoya ayrılmıĢtır. 

 

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 “Öğrenme 

Faaliyeti-4” e geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile seyir ile ilgili yayınları takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bir ticaret gemisinin hangi seyir neĢriyatlarını bulundurması gerektiğini 

araĢtırınız. 

 Seyir neĢriyatlarını basan kuruluĢlar, bastıkları bu yayınları oluĢtururlarken 

hangi kaynaklardan yararlanmaktadırlar? AraĢtırınız. 

 Yakınınızda bulunan uluslararası bir limanda konaklayan bir ticaret gemisini 

ziyaret ederek gemide çalıĢan seyir zabitlerinden ve gemi kaptanından seyir 

neĢriyatları hakkında bilgi toplayınız. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaĢlarınızla 

 paylaĢınız. 

 

4. SEYĠR NEġRĠYATLARI (NAUTICAL 

PUBLICATIONS) 
 

Seyre yardımcı olacak yayınlar, gemi köprü üstlerinde genellikle harita masaları 

üzerinde bulunan, emniyeti deniz bağı ile sağlanmıĢ raflarda ve diğer konularla ile ilgili 

yayınlarla beraber muhafaza edilir. Raflardaki tüm neĢriyatlar kullanımının daha kolay 

olması nedeniyle bunlar numaralandırılmıĢ ve var olanlar listelenerek kayıt altına alınmıĢtır. 

 

4.1. Seyir NeĢriyatları ÇeĢitleri 
 

Seyir neĢriyatları; basıldıkları zaman aralıklarına göre, üzerinde düzeltme yapılma 

durumlarına göre ve uzun bir zaman kullanılan yayınlar olmalarına göre çeĢitlilik gösterir. 

Bu yayınlar; süresiz yayınlar, süreli (yıllık) yayınlar ve haftalık düzeltimi yapılan yayınlar 

olmak üzere üç gurupta incelenebilir. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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4.1.1. Süresiz Yayınlar 
 

Bu yayınlar belli bir zaman aralığına göre yayınlanmaz. Eğer içeriğinde çok köklü bir 

değiĢiklik olduğu zamanlarda yeni basımı yapılır ve kullanıma sunulur. Bu yayınlardan 

bazıları Ģunlardır; 

4.1.1.1. Norie’nin Deniz Cetvelleri (Norie’s Nautical Tables) 

 

Bu kitapta, matematiksel seyir yöntemleri için kullanılan cetveller bulunur. Bu 

matematiksel cetveller; hesaplama cetvelleri, astronomik seyir hesaplamalarında kullanılan 

matematiksel cetveller, kıyı seyrinde kullanılan matematiksel cetveller ve çevrim ve fiziksel 

cetvellerdir (ġekil 4.1). 

 

ġekil 4.1: Norie’s Nautical Tables 

4.1.1.2. Gemi Rotalamaları (Ships Routeing) 

 

Bu seyir neĢriyatında, trafik ayrım Ģemaları ve iç trafik bölgeleri, açık deniz 

rotalamaları, giriĢi sakıncalı alanlar, diğer rotalama düzenlemeleri, iliĢkilendirilmiĢ kurallar 

ve seyir tavsiyeleri, isteğe bağlı olmak üzere; gemi raporlama sistemleri, rotalama sistemleri 

ve demirlenemeyecek bölgeler konularından bahsedilir. Uzak sefer yapan gemilerde 

kullanımı çok yaygın ve iĢlevi büyüktür. Ayrıca IMO (International Maritime Organization) 

yayınlarındandır (ġekil 4.2). 

 

ġekil 4.2: Ships’ Routeing 



 

74 

 

4.1.1.3. Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü (COLREG) 

 

Denizde çatıĢmayı önleme tüzüğü, “Uluslararası Denizde ÇatıĢmayı Önleme 

Konvansiyonu, 1972 (Convention on The International Regulations for Preventing Collisions 

at Sea,1972)” çerçevesinde belirenmiĢ kuralları içerir.  

Ġçerik olarak; manevra ve seyir kuralları, her türlü görüĢ koĢullarında teknelerin 

yönetimi, birbirini gören teknelerin davranıĢları, kısıtlı görüĢ koĢullarında teknelerin 

davranıĢları, fenerler ve Ģekiller, ses ve ıĢık iĢaretleri, fenerlerin ve Ģekillerin yerleĢtirilmeleri 

ve teknik ayrıntıları, birbirlerine yakın bir hâlde balıkçılık yapan balıkçılık tekneleri için ek 

iĢaretler, sesle iĢaret veren aletlerin teknik ayrıntıları ve tehlike iĢaretleri gibi konular içerir. 

Ülkemizde SHOD (Seyir Hidrografi ve OĢinografi Dairesi)” tarafından yayınlanır(ġekil 4.3). 

 

ġekil 4.3: Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü 

 

ġekil 4.4: Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller, Kısaltmalar ve Terimler 

 

4.1.1.4. Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller, Kısaltmalar ve Terimler 

 

Ulusal ve uluslararası haritalar için kullanılan semboller ve kısaltmalarla ilgili 

yayınlar, “IHO” tarafından onaylandığından aynı içeriğe sahip olup standart neĢriyatlardır. 

Ülkemizde bu yayın, “1 No.lu Harita: Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller, Kısaltmalar 

ve Terimler” adıyla Dz.K.K. Seyir, Hidrografi ve OĢinografi Dairesi BaĢkanlığı tarafından 

basılmaktadır (ġekil 4.4). 
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4.1.1.5. Standart Denizcilik Seyir Sözlüğü 

 

Bu seyir neĢriyatı, seyir esnasında seyir zabitlerinin çokça baĢvurduğu bir kitaptır. 

Seyir esnasında yapılacak bir operasyonda anlaĢılmayan bir terimi veya sözcük gurubunun 

daha açık bir Ģekilde anlaĢılmasını sağlar. Ġçerik olarak; seyir tehlikeleri, seyir uyarıları, 

yardım, seyir esnasında yapılan genel operasyonlar, özel durumlar, gemi içi haberleĢme 

cümle sözlüğü gibi kısımlardan oluĢur  (ġekil 4.5).  

 

ġekil 4.5: Standart Denizcilik Seyir Sözlüğü 

4.1.1.6. Uluslararası ĠĢaret Kod Kitabı (International Code of Signals) 

 

Bu kitap, sancak, ses, ıĢık ve muhtelif haberleĢme tekniklerinin nasıl yapılacağı ve 

haberleĢme prosedürleri gibi konuları içinde barındırır. 

 

Ġçeriğinde; iĢaretleĢme metotları, sancakla haberleĢme, seda (ses) ile iĢaretleĢme, çakar 

(flashing) ile haberleĢme, radyo telefon, el flamaları veya kollarla mors iĢaretleĢmesi, tek 

harf iĢaret sancakları, tamamlayıcı ile tek harf iĢaret sancakları, buzkıran ve yardım edilen 

gemiler arasında tek harf iĢaret sancakları, silahlı çatıĢmada sıhhiye botlarının ve kurtarma 

gemilerinin tanınması gibi konular ele alınır. Kitabın genel bölümü içerisinde muhtelif 

durumlar ile ilgili haberleĢme prosedürleri ve haberleĢme teknikleri anlatılmaktadır (ġekil 

4.6) 

 

ġekil 4.6: Uluslararası ĠĢaret Kod Kitabı, 2006 
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4.1.1.7. Limanlar Arası Mesafe Cetvelleri (Distances Between Ports) 

 

Bu kitapta, dünyadaki belirli limanlar arasındaki mesafeleri gösteren cetveller bulunur. 

Bu cetveller yardımıyla gidilecek limana olan mesafe bulunur. Her ne kadar bu cetvellerdeki 

ilgili iki liman arasındaki mesafe değeri biliniyor olsa bile en sağlıklı mesafe değerinin sefer 

planı yapıldığında hesaplanabileceği unutulmamalıdır. 

 

Ġçerik olarak; dünya üzerinde genel rotaların gösterildiği harita, bağlantı limanlar 

listesi, Atlantik okyanusu bağlantı limanları, Hint okyanusu bağlantı limanları, Pasifik 

okyanusu bağlantı limanları, dünya üzerindeki okyanusa kıyısı olan limanlar arasındaki 

mesafeler vedeniz mili ve kara mili arasında çevrim cetveli kısımlarını içerir (ġekil 4.7).  

 

ġekil 4.7: Distances Between Ports 

4.1.1.8. IALA Deniz ġamandıralama Sistemi (IALA Maritime Buoyage System) 

 

“IALA” kısaltması, Uluslararası Deniz Feneri Otoriteleri Birliği (International 

Association of Lighthouse Authorities) olarak ifade edilir.  

Bu kitap içerik olarak; lateral iĢaretler, kardinal iĢaretler, ayrılmıĢ tehlike iĢaretleri ve 

özel iĢaretler konularını içerir (ġekil 4.8).  

 

ġekil 4.8: IALA Maritime Buoyage System 

4.1.2. Süreli (Yıllık) Yayınlar 



 

77 

 

 

Bu yayınlar genellikle yıllık olarak yayınlanan neĢriyatlardır. Bazı yayınlardaki 

bilgiler yıl içinde değiĢtiğinden ya da bir yılın ay ve gününe karĢılık gelen cetvellerdeki 

sayısal değerlerin her yıl değiĢmesinden kaynaklı olarak her yıl yenisinin basımı gereksinimi 

doğmaktadır. Bu yayınlardan bazıları Ģunlardır; 

4.1.2.1. Admiralty Gelgit Cetvelleri (Admiralty Tide Tables - ATT) 

 

Admiralty Tide Tables kısaca “ATT” harfleriyle ifade edilir. “BirleĢik Krallık 

Hidrografi Dairesi (United Kingdom Hydrographic Office – UKHO)” tarafından 

düzenlenmiĢ olan gelgit cetvellerinin bulunduğu ciltlerdir (ġekil 4.9). 

 

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 (Secondary Ports)” ve son 

olarak da “Kısım (Part) III‟te bulunan Harmonik Katsayılar (Harmonic Constants) ile ilgili 

tablolar ve cetveller bulunur. Cetvellerde belirtilen zamanlar, bölgesel zamana (zone time) 

göre belirtilmiĢtir. Tüm Dünya‟yı kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢ sekiz cilt hâlinde 

gemilerin köprü üstü kitaplıklarında kullanıma hazırdır. 

 

ġekil 4.9: Admiralty Tide Tables 

4.1.2.2. The American Practical Navigator 
 

Bu seyir neĢriyatının kapsamı oldukça geniĢtir. Bu kapsam dâhilinde kitap içerisinde 

Ģu konulara yer verilmiĢtir; genel bilgi olarak seyir haritaları ve yayınları, kısa mesafe seyir 

yardımcıları, manyetik pusula ayarları, parakete seyri ve güvenilirliği, pilotlama, gelgit ve 

hareketleri, radyo dalgaları, uydu seyri, hiperbolik sistemler, radar seyri,  

 

ECDIS ve köprü üstüne entegresi, astronomik seyir, astronomik seyir enstrümanları, 

azimut ve genlik, zaman, almanak, seyir matematiği, seyir hesaplamaları, seyir hataları, seyir 

süreci, seyirde acil durumlar, seyir düzenlemeleri, küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi, 

mevki raporlama sistemleri, hidrografik yayınlar, okyanuslar, okyanus akıntıları, dalgalar, 

deniz buzu, hava elemanları, tropikal siklonlar, hava gözlemleri ve hava yönlendirmesi gibi 

(ġekil 4.10). 
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ġekil 4.10:The American Practical Navigator 

4.1.2.3. Liman GiriĢ Rehberi (Guide to Port Entry) 

 

Köprü üstü seyir neĢriyat raflarında dört cilt hâlinde bulunur. Ġki adet “Cilt-1” ve iki 

adet “Cilt-2” bulunur. Ġlk kitap seti (bir adet Cilt-1 ve bir adet Cilt-2), limanlar ile ilgili bütün 

bilgiler ve prosedürleri kapsar. Ġkinci set ( geri kalan diğer ciltler)ise limanların plan ve 

krokilerine yer verilmiĢtir. Bilinmeyen bir limana gidildiğinde çok kullanıĢlı bir kitaptır    

(ġekil 4.11). 

 

ġekil 4.11: Liman GiriĢ Rehberi (Guide to Port Entry) 

4.1.3. Haftalık Düzeltimi Yapılan Yayınlar 
 

Bu yayınlar, haftalık yayınlanan denizcilere ilanlar bültenleri ile düzeltmeleri yapılır 

ve güncel (up-to-date) tutulur. Bu yayınların içindeki bilgilerin güncelliğini koruması 

amacıyla diğer yayınlara kıyasla daha çok düzeltme gelir. Bu düzeltmeleri yapacak gemi 

personelleri de ikinci zabit veya üçüncü zabittir. Çoğunlukla bu iĢi ikinci zabitin üstlendiği 

görülse de deneyimli bir üçüncü zabitte bu görevi eksiksiz yerine getirebilecek kapasiteye 

sahip olması gerekir.  

 

Haftalık düzeltimi yapılan yayınlardan bazıları ise aĢağıda verilmiĢtir: 

  



 

79 

 

4.1.3.1. Seyir Haritaları ve Harita Kataloğu(Navigational Charts and Chart  

Catalogue) 

 

Haftalık denizcilere ilanlar bültenlerinde belirtilen düzeltmeler, ilgili seyir haritalarına 

uygulanarak haritaların güncel tutulması sağlanmaktadır. Harita kataloğu sefer planı 

hazırlanırken ve sefer için gerekli haritaları tespit ederken kullanılır.  

 

Harita katalogları da seyir haritaları gibi düzeltmeleri vardır. Bunlar haftalık 

denizcilere ilanlarla gelir ve harita kataloglarına iĢlenir. 

 

4.1.3.2. Admiralty Seyir Yönleri (Admiralty Sailing Directions - ASD) 

 

Bu yayının amacı denizcilere seyir yaparken gerçek bir deniz pilotu (kılavuzu) 

gemideymiĢ gibi tavsiye vermektir. Ġçeriklerinde ise kıyı tanımlamaları ve kıyıların kendine 

has özellikleri, gelgit hareketleri ve akıntıları, seyir yapılması zorlu olan bölgeler için seyir 

yönleri, limanlar ve dar kanallar için diğer yararlı bilgiler bulunur. Ek olarak her bir yayının 

kapsadığı ülke kıyılarındaki seyir tehlikeleri, Ģamandıralama sistemleri, kılavuzluk 

hizmetleri, liman tesislerine ait kuralları içeren genel notları, mevsimsel akıntıları, 

mevsimsel buz durumları ve iklim Ģartları hakkındaki bilgileri içerisinde bulundurur(ġekil 

4.12). Genellikle, “Admiralty Sailing Directions” ismiyle yayınlanan yayınlar üç senede bir 

yeniden basılmaktadır. Bu yayınlar, bu zaman zarfında haftalık yayınlarla düzeltildiği gibi bu 

düzeltmelerin toplu Ģekilde bir ek olarak (supplement) gemilere gönderildiği de olur. Bu 

sayede eski basım gibi görünen bu yayınlar güncelliği korunmuĢ olur ve güvenilirliklerinden 

bir Ģey kaybetmezler. Bu yayınlar, Türk Bayraklı gemilerde sıklıkla “Pilot Kitapları” olarak 

anılmaktadır. Bu içerikte yayınlar, yetmiĢ altı farklı bölgenin özelliklerini barındıran 

neĢriyattan oluĢmuĢtur (ġekil 4.13). Farklı içerikte olup aynı isimde (Admiralty Sailing 

Directions) yayınlanan altı adet neĢriyat da bulunur. 

 

ġekil 4.12: Admiralty Sailing Directions, NP49 – Mediterranean Pilot Volume (Cilt) 5 
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ġekil 4.13: Bölgelere göre “Admiralty Sailing Directions” yayınını gösteren indeks harita 

4.1.3.3. Admiralty Telsiz Sinyalleri Listesi (Admiralty List of Radio Signals – ALRS) 

 

Bu seyir neĢriyatları, on beĢ ciltten meydana gelmiĢlerdir(ġekil 4.14). Bu neĢriyatların, 

haftalık olarak denizcilere ilanlar bültenleri yardımıyla düzeltmeleri yapılır. 

Bu neĢriyatlar ve özellikleri aĢağıda verilmiĢtir 

 

 ALRS cilt 1, kısım 1 ve kısım 2; cilt dünya bölgelerini kapsayacak Ģekilde iki 

kısma ayrılmıĢtır. Bu cildin içeriğinde ise ilgili bölgelere ait olmak üzere telsiz 

istasyonları, küresel haberleĢme ağları, telsiz yayınları üzerinden tıbbi 

tavsiyeler, korsanlık faaliyetlerine karĢı iletiĢim çizelgesi, kirlilik ve karantina 

raporlaması gibi konular yer alır. 

 ALRS cilt 2; bu cilt tektir. Ġçeriğinde ise seyre yardımcı telsiz yayını hizmetleri, 

“DGPS” (Differential Global Position System – Küresel Diferansiyel Mevki 

Sistemi), ülkelerin kullandıkları zaman dilimleri, telsiz zaman sinyalleri ve 

elektronik mevki belirleme sistemleri gibi konular yer alır. 

 ALRS cilt 3, kısım 1 ve kısım 2; cilt dünya bölgelerini kapsayacak Ģekilde iki 

kısma ayrılmıĢtır. Bu cildin içeriğinde ise ilgili bölgelere ait olmak üzere deniz 

emniyet bilgi hizmetleri, deniz hava durumu hizmetleri, deniz emniyet 

bilgilerinin yayımı, dünya genelindeki Navtex (Seyir Teleksi – Navigational 

Telex) ve Safety Net (Emniyet Ağı) bilgileri, denizaltı ve atıĢ talimi uyarı 

detayları, telsiz faks istasyon ve frekansları ve dünya bölgeleri indeksi gibi 

konular ele alınır. 
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 ALRS cilt 4; bu cilt tektir. Ġçeriğinde ise meteorolojik rasat yapan istasyonlar, 

istasyonlara tahsis edilmiĢ numaralar, coğrafik bölge indeksi, meteorolojik rasat 

istasyonları blok numaraları diyagramı ve dünya meteoroloji örgütü blok 

numaraları diyagramı gibi konular ele alınır. 

 ALRS cilt 5; bu cilt tektir. Ġçeriğinde ise küresel tehlike ve emniyet sistemi 

(Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS) ile ilgili kapsamlı 

konular yer alır. Bu yayın aynı zamanda “GMDSS” cildi olarak da bilinir. 

 ALRS cilt 6, kısım 1,2,3,4,5,6,7 ve 8.Cilt: dünya bölgelerini kapsayacak Ģekilde 

sekiz kısma ayrılmıĢtır. Bu cildin içeriğinde ise ilgili bölgelere ait olmak üzere 

pilot hizmetleri, gemi trafik hizmetleri ve liman operasyonları gibi konular ele 

alınır. Bu yayınlar aynı zamanda “Port Operations” kitapları olarak da bilinir. 

 

ġekil 4.14: Admiralty Radio Signals Vol 1(1), NP281(1) – Europe, Africa and Asia 

4.1.3.4. Admiralty Fenerler ve Sis ĠĢaretleri Listesi (Admiralty List of Lights and Fog Signals – 

ALL) 

 

Bu seyir neĢriyat serisi, deniz fenerleri, fener gemileri, sekiz metrenin üzerindeki 

yüzer ıĢıklı iĢaretleri, sis iĢaretlerini ve seyirle ilgili önemli olan diğer fenerler hakkında 

derinlemesine bilgi edindirmeyi hedefler. 

 

Her bir cilt, fener ve sis iĢaretleri karakteristiklerini ve yabancı dildeki fener 

tanımlamalarını karĢılıklarıyla beraber ifade eder. Ġçinde barındırdıkları cetvellerle, 

fenerlerin coğrafik görünme mesafeleri ve ıĢık menzilleri hesaplanabilir.  

 

Tüm listelenmiĢ fenerlerin detaylarından; uluslararası numarası, bulunduğu bölge, 

ismi, coğrafik koordinatları, karakteristikleri, metre cinsinden yüksekliği, deniz mili 

cinsinden rüyet mesafesi ve fener kulesi yapısının tanımı gibi detaylar yine bu neĢriyatta 

bulunabilecek bilgilerdendir (ġekil 4.15).  Bu neĢriyatlar on dört cilt hâlinde yayınlanır. Her 

bir cilt, belirlenmiĢ dünyanın bir bölgesini kapsar (ġekil 4.16). 
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ġekil 4.15: Admiralty List of Lights and Fog Signals Vol F, NP79 – North-East Indian Ocean, 

Central Part of South China and Eastern Archipelagic Seas 

 

ġekil 4.16: Bölgelere göre “Admiralty List of Lights and Fog Signals” yayınını gösteren indeks 

harita 

4.2. Seyir NeĢriyatlarını Yayınlayan Birimler 
 

Seyri ilgilendiren neĢriyatların yayını birçok ülkede ve bu ülkelerdeki yetkili 

kuruluĢlarca yapılır. Bu kuruluĢlar arasında birkaç kuruluĢ vardır ki hem kendi ülke kıyı 

suları için hem de uluslararası veya kıyıları bulunan diğer ülkelerin kıyı suları için yayınlar 

hazırlarlar ve bu yayınları dünyanın dört bir tarafında bulunan gemilere dağıtılması için 

hizmet verir. Bu kuruluĢların yayınladıkları haritalar ve kitaplar uluslararası kabul edilir. 

 

Uluslararası yayın yapan bazı kuruluĢlar ise Ģunlardır 

 

 “UKHO” (United Kingdom Hydrographic Service – BirleĢik Krallık Hidrografi 

Hizmeti), “British Admiralty Publications” Ģeklinde de bilinir. Dünyada en çok 

tanınan notik neĢriyat ve harita basımını yapan kuruluĢtur. Tüm dünya 

denizlerinde seyir yapan gemilere yayınlarını ulaĢtırır. Hem dünyada konuĢulan 
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ortak dilin Ġngilizce hem de milli konuĢma dillerinin Ġngilizce olmasından 

dolayı yayın dili sadece Ġngilizcedir. 

 “NOAA” (National Oceanic Atmospheric Administration – Ulusal Okyanus 

Atmosfer Yönetimi), Amerika BirleĢik Devletlerine ait hidrografi dairesidir ve 

kendine özel yayınlara sahiptir. Yayın dili Ġngilizcedir. Yayınladığı tüm ulusal 

ve uluslararası yayınlara düzeltme ilanları yayınlar. Yayın dili sadece 

Ġngilizcedir. 

 “SHOD” (Seyir, Hidrografi ve OĢinografi Dairesi BaĢkanlığı), ülkemize ait 

hidrografi dairesidir. Ülkemizin kıyı bölgeleri ve komĢu denizlere kıyısı olan 

ülkelere ait haritaları yayınlar. “SHOD” yayınladığı neĢriyatların düzeltilmeleri 

için denizcilere ilanlar bültenleri de yayınlar ve yayın dili Türkçedir.  

 

4.3. Denizcilere Ġlanlar Bültenlerinin Gemilere UlaĢtırılması 
 

Bu bültenler gemilere, gemi kaptanları talepleri doğrultusunda limanlardaki gemi 

acenteleri tarafından teslim edilir. Acenteler de bu bültenleri kendi anlaĢmalı oldukları 

tedarikçilerinden veya kendi bünyelerinde bulunan ilgili birimlerinden temin ederler.  

 

Bu bültenler her hafta yayınlandıklarından dolayı bazı uzak sefer yapan gemiler 

seyirde olacaklarından bu yayınlar, e-mail yoluyla gemilerin bağlı oldukları armatör veya 

donatan firmaları tarafından gönderilir. Bazen de seyirde bulunan gemiler, yine limanlara 

vardıklarında her bir haftanın ilan bültenlerini acenteler yardımıyla teslim alırlar. Bu 

gecikme zamanı içerisinde geminin o sefer için kullandığı haritalar üzerinde çok büyük 

farklılık yaratacak bir düzeltme bulunmuyorsa bu durum gemiler için problem teĢkil etmez.  

 

Geminin o an için kullandığı seyir haritalarında büyük bir farklılık oluĢturacak 

düzeltmelerin bulunduğu durumlarda ise gemilerin armatör veya donatan Ģirketleri ilgili 

düzeltmeleri gemilere e-mail yoluyla ulaĢtırması gerekmektedir. Böyle bir durumun 

atlanması veya göz ardı edilmesi durumlarında geminin selametini zora düĢürüleceği 

unutulmamalıdır. Her ne kadar böyle bir durumda gemi tehlikeleri atlatıp yanaĢacakları 

limanlara yanaĢsalar bile muhtemel gelecek olan liman devleti kontrolü denetiminden 

baĢarısız olacakları da aĢikârdır. Sonuç olarak bu denetimde baĢarısız sayılan bir gemi 

öncelikli (major) eksiklik içerisinde olduğu denetlemeyi yapan kiĢilerce kabul edilir ve bölge 

otoriteleri de bu kabule uyarak gemiye yaptırımlarda bulunabilirler. 

 

Bu düzeltmeleri içeren denizcilere ilanlar bültenleri iĢlevlerini tamamladıktan sonra 

görevli gemi zabiti tarafından gemi arĢivinde istiflenir. Özellikle bu ilanlar ile duyurulan 

düzeltmelerden “P” (Preliminary) ve “T” (Temporary) düzeltmeleri her bir harita için ayrı 

bir Ģekilde dosyalanabilir. Bu herhangi bir kural olmamakla birlikte, Ģirket tavsiyesi Ģeklinde 

olabilir veya gemi kaptanının kendine özgü geliĢtirdiği harita düzeltmelerine dair bir 

dosyalama sistemi de olabilir. Bu sayede, haritaların güvenilirliği de arttırılmıĢ olur. 
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4.4. Admiralty NeĢriyatlarından Seyir ile Ġlgili Olan Kitaplara Ait 

Düzeltmeler 
 

Admiralty kitaplarından, Admiralty seyir yönleri (ASD), Admiralty telsiz sinyalleri 

listesi (ALRS) ve Admiralty fenerler ve sis iĢaretleri listesi (ALL) haftalık denizcilere ilanlar 

bültenleri yardımıyla düzeltmeleri yapılır. Yapılan düzeltmeler, küçük düzeltme çeĢidi olan 

blok düzeltmelere benzer.  

 

Harita üzerinde yapılan blok düzeltmeler gibi ilgili düzeltme denizcilere ilanlar 

bültenlerinden alınarak seyir ile ilgili kitabın, ilgili kısmına yapıĢtırıcı ile yapıĢtırılır. 

Düzeltilme iĢlemi yapılmasından hemen sonra unutmadan kitabın kapağında veya ilk 

sayfalarında bulunan düzeltme kayıt çizelgesine, düzeltmenin hangi yıla ait olduğu ve 

paragraf numarası yazılır. Bu durum aynı seyir haritalarında yapılan düzeltmelerinin 

kayıtlarının tutulduğu gibi yapılır. Bu iĢlem haritalarda olduğu gibi seyir kitaplarının da 

güvenilirliğini güçlendirir. 

 

Bu düzeltmelere örnek Ģu Ģekilde verilebilir; 

 

ġekil 4.17: ALRS Vol.2’ye ait denizcilere ilanlar bülteninde bulunan düzeltme notu 

  



 

85 

 

 ġekil 4.17‟de “A” ifadesiyle belirtilen düzeltme baĢlığında; düzeltmenin 

ALRS Vol.2 (NP282) 2015/2016 yayınına ait olduğunu, bu yayının 2015 yılının 

dokuzuncu haftası basıldığını, bu kitaba gelen son düzeltmenin tarihinin 11 

ġubat 2016 olduğunu ve son düzeltme numarasının 6 (altı) olduğu belirtilir. 

  ġekil 4.17‟de “B” ifadeleriyle düzeltmenin yapılacağı kitabın kısımları 

belirtilir. 

 ġekil 4.17‟de “C” ifadeleriyle; düzeltmenin yapılacağı sayfa numarası, ülke 

adı, düzeltmeyi doğrudan ilgilendiren nesne veya bilgi baĢlığı ve düzeltme 

eyleminin ne olduğu verilmiĢtir (Örnek olarak insert=ekle). 

 ġekil 4.17‟de “D” ifadeleriyle; düzeltmelerin referans alındığı kuruluĢlar veya 

ülkeler ve bu düzeltmelerin referans alınan kaynaklardaki referans numaraları 

belirtilir. 

 ġekil 4.17‟de “A” ifadeleriyle; eklenmesi veya silinmesi gereken bir notun 

üzerine gelecek düzeltme notudur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek denizcilere ilanlar bültenlerinin gemilere temin 

ediliĢ sürecini açıklayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ayın o haftasına kadar ilan 

düzeltmelerinin gemide (on board) 

olduğundan, ilgili gemideki 

neĢriyatlarınıza uygulandığından ve 

düzeltmelerin kaydının tutulduğundan 

emin olunuz.  

 Eğer geçmiĢe dönük düzeltme ilan bülteni 

veya bültenleri harita ve yayınlara 

uygulanmadığı tespiti yapılmıĢsa bu ilan 

bültenlerinin tespitini yapınız ve bir yere 

not ediniz. 

 Geminizin armatör firmasından 

yanaĢacağınız limanda yapacağınız genel 

istek listesine, belirlediğiniz gemide 

olmayan ilan bültenlerini bu listeye 

ekleyiniz. 

 Armatör Ģirketinize ve liman acentenize, 

bu genel istek listenizi temin edilebilecek 

makul zaman içerisinde uydu 

haberleĢmesi yoluyla e-mail gönderiniz. 

 Gemi limana yanaĢtığında gemiye gelen 

liman acentenizden bu ilan bültenlerini 

teslim alınız. 

 Gelen ilanlara istinaden yapacağınız 

düzeltme iĢlemlerine baĢlamadan önce 

harita ve kitap düzeltmelerini yaparak 

kendinizin, gemi limanda kaldığı süre 

boyunca iĢ yoğunluğunu göz önünde 

bulundurunuz. 

 Bu Ģekildeki bir yoğun iĢ temposu altında 

yapacağınız düzeltmelerin hata paylarını 

arttıracağını unutmayınız. 

 Gemi limanda kaldığı süre boyunca her ne 

kadar yoğun bir iĢ temposu altında 

olursanız olun gelen düzeltmeleri ilk 

olarak bulunduğunuz liman bölgesine ait 

haritalar ve kitaplara uygulamanız 

gerektiğini göz ardı etmeyerek ilgili 

düzeltmeleri hemen yapınız. 

 Eğer gemi uzak bir seferden geliyorsa ve 

bir limana yanaĢacaksa birden fazla 

denizcilere ilanlar bülteni talebi 

yapılması gerektiğini unutmayınız. 

 Harita ve kitap düzeltmeleri azami 

dikkat isteyen bir iĢlem olduğunu 

unutmayınız. 

 Düzeltme iĢlemine baĢlamadan önce 

uykunuzu tam aldığınızdan emin olunuz. 

Aksi halde bu detaylı iĢlemi yapmanız 

esnasında hata yapabileceğinizi asla 

unutmayınız. 

 Çok detay içeren düzeltmeleri, ilgili 

seyir yayınına uygularken çok dikkatli 

olunuz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. “SHOD” ülkemizde faaliyet gösteren bir hidrografi dairesidir. 

 

2. Uluslararası alanda en yaygın ve diğer ülke birimlerine kıyasla deniz neĢriyatları ile 

ilgili her türlü yayının basımını sağlayan hidrografi dairesi “NOAA”dır. 

 

3. Gemilerde liman devleti kontrolü sırasında seyir haritalarında tespit edilen eksiklikler 

göz ardı edilebilir (minority) eksikliklerden sayılır. 

 

4. Admiralty fenerler ve sis iĢaretleri listesi (ALL) kitapları, cilt A‟dan cilt P‟ye kadar 

olmak üzere on dört ciltten meydana gelir. 

 

5. Admiralty seyir yönleri (ASD) kitapları, gemilerde kısaca pilot kitapları olarak 

anılırlar. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

6. Uzak sefer yapan gemiler seyirde bulundukları esnada; harita düzeltmeleri ile ilgili 

yayınlar gemilere, uydular üzerinden…………...yolu ile gemilerin bağlı oldukları 

armatör veya donatan firmaları tarafından gönderilir. 

 

7. Admiralty yayınlarından “ALRS Cilt 5”, ALRS yayınlarının  ……………………… 

cildi olarak da bilinir. 

 

8. Sefer planı hazırlanması esnasında, rotaların çizileceği haritaların seçimi 

……….……..….‟ndan yapılır. 

 

9. Dünya üzerindeki belli baĢlı limanlar arasındaki 

mesafeler,…………………………………………..kitaplarından öğrenilir. 

 

10. Gelgit yüksekliği veya zamanı hesaplarını yaparken 

kullandığımız,…………….…………….………………gemi selameti için çok büyük 

önem arz eder. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Seyir neĢriyatları düzeltmelerinin yapılmasına yardımcı gerekli araç 

ve gerecin bulunduğunu gözlemlediniz mi?  
  

2. Görevli zabitten, güncel olduğu düĢünülen seyir neĢriyatlarına ait 

listeleri ve son gelen seyir neĢriyatları ile ilgili seyir neĢriyatı 

kümülatif listelerini istediniz mi? 

  

3. Bu kümülatif listelerine göre haritaların ve kitapların son basım 

tarihlerinin birbirleri ile eĢleĢtiğini kontrol ettiniz mi? 
  

4. Gemiye son ulaĢtırılan denizcilere ilanlar bültenini görevli güverte 

zabitinden istediniz mi?  
  

5. Gemiye gelen denizcilere ilanlar bültenlerinin hangi hidrografi 

dairesine ait olduğunu tespit ettiniz mi? 
  

6. Denizcilere ilanlar bültenlerine göre gelen düzeltmelerin gemide var 

olan seyir haritalarına uygulandığını tespit ettiniz mi? 
  

7. Haritalar düzeltme iĢlemlerine tabi tutulurken öncelikle büyük 

ölçekli haritalar mı düzeltilmiĢtir? 
  

8. Düzeltme sonunda, düzeltilen haritalar üzerindeki sembollerin doğru 

bir Ģekilde harita üzerlerine iĢlendiğini kontrol ettiniz mi? 
  

9. Kontrolünü yaptığınız haritalar arasında, blok düzeltme iĢlemine tabi 

tutulmuĢ harita var mıydı? Bu düzeltmelerin haritalara yapıĢtırılma 

uygulaması hakkında güverte zabitinden bilgi aldınız mı? 

  

10. Güncellemelerini kontrol ettiğiniz haritaları; genel, parça ve 

portolon haritalar olarak tasnif ettiniz mi? 
  

11. Seyir ile ilgili kitapları çeĢitlerine göre tasnif ettiniz mi?   

12. Denizcilere ilanlar bültenlerine göre gelen düzeltmelerin gemide var 

olan seyir ile ilgili kitaplara uygulandığını tespit ettiniz mi? 
  

13. Denizcilere ilanlar bültenlerine göre gelen düzeltmelerin gemide var 

olan harita kataloğuna uygulandığını tespit ettiniz mi? 
  

14. “P” ve “T” düzeltmelerinde belirtilen ön ve geçici düzeltmelerin 

haritalara uygulandığını gözlemlediniz mi? 
  

15. “P”  ve “T” düzeltmeleriyle ilgili dosya tutulduğunu ya da buna 

benzer bir uygulama olduğunu gözlemlediniz mi? 
  

16. Haritalara uygulanan küçük düzeltmelerin yapıldığına dair kayıtlar, 

harita bakım kayıt defterine veya harita kayıt defterine iĢleniyor mu? 
  

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.  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 
5 Doğru 
6 C 

7 D 

8 B 

9 A 

10 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 elle yapılacak / blok 

7 hidrografi 

8 kurĢun 

9 lila (magenta) veya 
mor 10 Harita folyolarında 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 Y 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 portolon 

7 yardımcı 

8 nomonik (gnomonic) 

9 büyük 

10 3 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 e-mail 

7 GMDSS 

8 harita kataloğu 

9 
Limanlar arası mesafe 

cetvelleri 

10 
gelgit cetvelleri 

kitapları 
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