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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Gemi Yönetimi 

MODÜLÜN ADI Sefer Planı 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24 

MODÜLÜN AMACI 

Birey/öğrenciye her sefer bölgesinde geminin güvenli 

seyir yapabilmesi için yapılacak bir seferin planını 

çıkaracak bilgi ve becerileri kazandırmak 

amaçlanmaktadır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Yapılacak seferin rota bacaklarını güvenli geçiş 

yerlerinden çizebileceksiniz. 

2. Bir seferin sefer planını oluşturabileceksiniz. 

3. Tarih ve zaman çevrimlerini yapabileceksiniz. 

4. Gemi jurnali ve diğer kayıtları usulünce 

tutabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gemi simülasyonu ve ECDIS programlı 

laboratuvar  

Donanım: Seyir haritaları, harita kataloğu, semboller ve 

kısaltmalar kitabı, fener ve sis işaretleri kitabı, denizcilere 

ilanlar bülteni, seyir kılavuz kitapları, liman kılavuz 

kitapları, siyah ve kırmızı rapido kalemler, makas, kâğıt 

yapıştırıcısı, paralel cetvel, pergel, kalem, silgi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Gemilerin yapacakları seferi güvenli bir şekilde tamamlayabilmeleri için güverte 

zabitleri tarafından Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu kurallarına uygun şekilde sefer 

planı yapmaları gerekmektedir. Gemi sefere başlamadan önce hazırlanan sefer planı, gemi 

kaptanı tarafından kontrol edilerek onaylanır. Bu sefer planı sayesinde, seferin tahmini 

tamamlanma zamanı hesaplanır. Sefer süresince karşılaşılabilecek zorluklar öngörülür ve 

tehlike anında kullanılacak olan haberleşme kanalları, demir yerleri ve benzeri bilgiler hazır 

tutulmuş olur.  

 

İyi hazırlanmış bir sefer planıyla çok daha az seyir tehlikesiyle karşılaşılır ve trafik 

ayrım düzenlerinde, pilot alımlarında, ikmallerde gecikme yaşanmaz. Söz konusu can ve mal 

güvenliği olduğundan sefer planı hazırlamak, Uluslararası Güvenli Yönetim Kodu gereğince 

bir zorunlu kılınmıştır. 

 

Gelişen teknoloji ile GPS cihazları, elektronik harita gösterim sistemleri (ECDIS) gibi 

elektronik seyir sistemleri sayesinde sefer planı yapmak ve sefer planının kontrolü kolay hâle 

gelmiş, çok karmaşık sefer planları çok kısa sürelerde hazırlanabilmiştir. ECDIS cihazları 

insan gözünden kaçabilen sığ bölgelere yakın geçme, şamandıra üzerinden geçme gibi bazı 

rota bacağı hatalarını ikaz ederek bildirmekte ve seyir güvenliğini arttırmaya yardımcı 

olmaktadır. 

 

Saatlerin dakikaların hesabının yapıldığı ticari gemilerde beklenmeyen kayıplar, gemi 

işletenlerine büyük zararlara sebep olmaktadır. Beklenmeyen kayıpların önüne geçmek için 

zabitler ve kaptanlar işlerini planlı yapmak zorundadır. Bu yüzden planlama, ISM gereği bir 

gerekliliktir. 

 

Bu modül ile geminizi bir limandan kaldırıp varış limanına en güvenli ve en kısa 

yoldan götürebilmeniz için gereken sefer planı hazırlamanın temellerini öğrenerek her türlü 

sefer için iyi şekilde sefer planı hazırlayabilir duruma gelebileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 
Seyir sırasında kullanacağınız yayın ve haritaları tanıyacak, bu yayınları belirleyip 

eksiklerini tamamlayabileceksiniz. Geminizi denizde bir limandan bir başka limana 

götürebilmek için gereken en kısa ve güvenli rotayı çizebileceksiniz. Seyir öncesi güvenlik 

bilgilerini temin edebileceksiniz.  

 

 

 

 

 İki Türk limanı arası yapılacak bir sefer belirleyiniz. 

 Bu iki liman arası kullanılacak seyir haritalarının nasıl seçileceğini ve 

hazırlanacağını araştırınız. 

 Bu seferde kullanılacak seyir bilgileri, hangi kitaplarda bulunabilir? Araştırınız. 

 Seyirle ilgili uyarı ve ikazlar, hava durumu ve benzeri bilgiler hangi haberleşme 

cihazlarından ve istasyonlarından elde edilebilir? Araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri kaydederek öğretmeninizle ve/veya arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. GÜVENLİ SEYİR İÇİN GEREKEN TEMEL 

BİLGİLERİ TOPLAMA 
 

Güvenli bir seyir için hazırlanan sefer planının temel elemanı, sefer bölgesi için 

kullanılan seyir haritalarıdır. Rota bacaklarının çizileceği seyir haritaları, olası bir seyir 

tehlikesine maruz kalmamak için tüm seyir bölgesini kapsayacak sayıda, uygun ölçekte ve 

güncel olmalıdır. Yürürlükte olan seyir uyarıları, meteorolojik uyarılar ve emniyet 

uyarılarından haberdar olunmalı, bu bilgiler haritaya işlenmiş veya seyir zabitinin her an 

ulaşabileceği şekilde bulundurulmalı, güncelliği takip edilmelidir. Sefer bölgesinde 

kullanılacak telsiz haberleşme istasyonları, kıyı yapıları, trafik ayrım düzenleri ve genel 

koşullar ile ilgili bilgileri bulabileceğimiz tüm neşriyat hazır ve güncel bulundurulmalı ve bu 

neşriyata başvurularak sefer planı hazırlanmalıdır. 

 

1.1. Haritada Kullanılan Sembol ve Kısaltmalar 
 

Ani ve süregelen tehditler hakkında bilgiye zamanında ulaşılması denizde emniyeti 

açısından önemlidir. Bu sebeple su üstü seyrine tehlike arz edebilecek değişikliklerin 

zamanında ilgililere bildirilmesi ve bu değişikliklerin seyir haritalarına işlenmesi gerekir. Bu 

işlemler ve düzeltmeler, ortak bir dil ile oluşturulmuş kısaltma ve sembollerle yapılır. “1 

numaralı harita” olarak da bilinen, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) 

Başkanlığı tarafından basımı yapılan "Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller, Kısaltmalar 

ve Terimler” adlı kitapçıkta, haritalarda kullanılan tüm sembollerin açıklamaları, örnekleri 

bulunabilir.   

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 1.1: Harita Sembol ve Kısaltmalar Kitabı 

 

1.2. Haritalarda Denizin Dip Yapısı ile İlgili Bazı Kısaltmalar 
 

Kısaltma İngilizcesi ve Anlamı 

S Sand / Kum 

M Mud /Çamur 

Cy,Cl Clay / Balçık 

Si Silt / Alüvyon 

St Stones / Taşlık 

G Gravel / İnce çakıl 

P Pebbles / Orta çakıl 

Cb Cobbles / Büyük çakıl-Taş parçaları 

Rk Rock; Rocky / Kaya, kayalık 

Co Coral / Mercan 

Sh Shells / Kabuk 

S/M Twolayers / İki Kat(SandoverMud / Kum ve çamur) 

Wd Weed / Otluk – Kelp / Yosun 

Şekil 1.1: Dip yapısı ile ilgili kısaltmalar 
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1.3. Haritalarda Kullanılan Bazı Semboller 
 

Derinlikler 

Birimi verilmiştir. Eş derinlik eğrileri 

   

Mercan 

yapıları 

Farklı şekildeki gösterimleri 

  
 

Kaya 

Su kesiminde 

tehlikeli kaya 

Su altında tehlikeli kaya Su altında derinliği 

belli kaya 

   

Batık 

Su üstünde görünür 

batık 

Direği su üstündeki  

görünür batık 

Su altındaki batık 

   

Şekil 1.2:Tehlikeler ve uyarılarla ilgili kullanılan semboller 

 

1.4. Harita Kataloğu ve Seyir Yayınları 
 

Kullanılacak haritanın seçimi harita kataloglarından belirlenerek yapılır. Gemilerde 

yaygın olarak “Admiralty” haritaları kullanılmaktadır. Bunun sebebi Admiralty’ nin 

dünyanın tüm seyir bölgelerini kapsayan, her alan için uygun ölçekli haritalar yayınlamış 

olması ve bu haritaların hemen her ülkeden temin edilebilmesidir. Yapılacak seyirle ilgili 

haritaların seçimi, harita kataloğunun ilgili sayfalarından bulunarak yapılır. Seyir bölgesini 

kapsayan haritalar belirlenir, harita numaraları kaydedilir ve gemide mevcut olup olmadığı 

kontrol edilir. Mevcut değilse sipariş edilir. Admiralty harita kataloğunun neşriyat numarası 

NP 131’dir. NP 131 içinde haritalar dışında seyir için kullanılan yardımcı diğer harita, kitap 

ve yayınlarında listesi mevcuttur. Gemi için gerekli olan tüm seyir yayınları bu katalog 

kullanılarak tespit edilir ve sipariş verilir. 
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Resim1.2: NP 131 harita kataloğu 

 

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Türkiye’ ye ait seyir bölgelerini 

kapsayan haritaları yayımlamıştır. Bu haritalar Türk haritaları olarak adlandırılmaktadır. 

Türkiye limanları arasında seyir yapılacaksa haritalar, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 

Başkanlığının kataloğundan seçilir. 

 

Resim 1.3:Türk harita kataloğu 

 

1.5. Seyir Güvenliği ile İlgili Haberleşme Kanalları 
 

1.5.1. Güvenlik Bilgisi ve Kaynakları 
 

Bir geminin seyrini tehlikeye düşürebilecek durumları haber veren bilgilere seyir 

güvenlik bilgisi denir. Gemilerin güvenli seyrini tehlikeye düşürebilecek şiddetli rüzgârlar, 

görüşü kısıtlayan doğal olaylar, denizde yüzen buz veya diğer cisimler, su altı ve üstü 

çalışmaları, askeri atış eğitim ve talimleri, korsan saldırıları, sönen fenerler, batan 

şamandıralar, yeni oluşan kayalıklar bu bilgilerdendir. 
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Bu bilgiler en kısa zamanda gemilere bildirilmelidir böylece gemiler, sefer planlarını 

yaparken bu tehlikeleri göz önüne alır ve rotalarını buna göre belirleyebilir. Gemi 

seyirdeyken emniyet mesajı alındığında gerekli tedbirler alınarak sefer planında gereken 

değişiklikler yapılır. 

 

Bu bilgiler aşağıdaki farklı kaynaklardan gemilere ulaştırılabilir: 

 

 Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairelerinin yayımladığı haftalık “Denizcilere 

İlanlar” kitapçıkları  

 Kıyı istasyonlarının Telsiz ve Navtex yayınları 

 Radyo-Televizyon ve İnternet  

 Belirli istasyonların uydu yayınları 

 
1.5.1.1. Navtex Cihazından Güvenlik Bilgisinin Alınması 

 

Navtex istasyonları, dar band doğrudan yazan telgraf (NBDP) tekniği ile 518 khz’ de 

mesajlarını belli aralıklarla yayımlar. Navtex yayınlarının menzili, kıyı istasyonundan 

itibaren 300-400 deniz mili kadardır. 

 

Gemilerdeki Navtex alıcı cihazlarında belirli istasyonları ve belirli mesaj tiplerini 

seçme imkânı vardır ancak “Denizcilik Uyarı, Meteoroloji Uyarı ve Arama ve Kurtarma” 

mesajları seçim dışında bırakılamaz. 

 

 

Resim1.4: Navteks cihazı 

 

1.5.2. Haberleşme Kanallarından Gelen Seyir Güvenliği Mesajının Haritaya 

İşlenmesi 
 

Haftalık “Denizcilere İlanlar” bülteninden planlanmış askerî atış talimleri, su altı veya 

su üstü çalışmalar öğrenilebilir ancak önceden bilinmeyen ve gemi seyrini tehlikeye 

düşürebilecek durumlarda kıyı istasyonları telsiz veya uydu haberleşme sistemleri 

aracılığıyla bu emniyet bilgilerini yayımlar.  
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Sefer bölgesinde seyir güvenliği ile ilgili yayımlanmış tüm bilgiler ilgili haritalara 

görülecek şekilde işlenir ve sefer başlamadan önce ya da sefer başladıktan sonra olabilecek 

rota değişiklikleri değerlendirilir. 

 

1.5.3. Denizcilere İlanlar ve Harita Güncellemeleri 

 
Harita ve seyir yayınlarının takip, muhafaza, düzeltme ve yenilemesiyle ilgili işler 

gemi kaptanı sorumluluğunda ilgili zabitlerce yapılır. Harita ve yayınlar sefer sırasında 

kullanılırken geminin sonraki seferlerinde de defalarca kullanılabileceği düşünülerek titiz 

davranılmalı, kolay ulaşılabilecek ve yıpranmayacak şekilde muhafaza edilmelidir. 

 

Harita ve seyir yayınlarının güncellenmesi, iptali ve yenilenmesi haftalık yayımlanan 

“Denizcilere İlanlar” bültenindeki bilgilere göre yapılır. Bu yayınlara uygun olarak 

haritalarda yapılan güncellemelere harita düzeltmesi veya harita tashihi denir. 

 

Haftalık bültenlerdeki düzeltmeler, tarih ve numaraları ile özet hâlinde yıllık olarak da 

yayımlanır. Bu yıllıklar sayesinde geçmiş tarihli güncellemelere kolay ulaşım sağlanması 

amaçlanmıştır. 

 

Resim1.5: Denizcilere İlanlar 

 

 

Resim1.6: Harita kamarasında sefer planının yapılması  
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“Denizcilere İlanlar” bülteni alındığında harita ve yayın düzeltmeleri bir an önce 

yapılmalı seyirde ihtiyaç duyulacak bilgiler güncel tutulmalıdır.  

 

 

Resim1.7: Harita düzeltmesi 

 

Yeni monte edilmiş bir deniz fenerinin haritada gösterilmesi gibi kalıcı düzeltmeler 

acenta rengi kalıcı mürekkepli kalemlerle haritaya işlenerek yapılır. Yeni bir liman inşası 

gibi haritanın büyük bir bölümünü kaplayan el ile işlenmesi zor bir düzeltmeyse genelde 

blok resim olarak yayımlanır ve bu blok, bültenden kesilerek çıkarılarak haritanın uygun 

yerine yapıştırılır.  

 

Bir fenerin arızalanması, bir bölgeye geçici bir şamandıra konulması gibi geçici 

düzeltmeler T harfi ile başlayarak numaralandırılmıştır. Daha sonra detaylı şekilde 

yayınlanacak ön bilgilendirme şeklinde olan düzeltmelerse P harfi ile başlayarak 

numaralandırılmıştır. T veya P harfi ile başlayarak numaralandırılmış geçici veya ön 

düzeltmeler haritalara daha sonra silinmek üzere kurşun kalemle işlenir. 

 

 

Şekil 1.3:Denizcilere ilanlardan alınan bir düzeltme örneği 
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1.6. Rota Çizme 
 

1.6.1. Rota Bacakları ve Dönüş Noktaları 
 

Dünya üzerinde bulunulan herhangi bir noktanın enlem ve boylam ifadesine mevki 

denir. Rota iki mevkii birleştiren çizginin açısal değeridir. İki mevkii birleştiren çizgiye de 

rota hattı veya rota bacağı denir. Bir limandan başka bir limana giden güvenli güzergâh 

birçok rota bacağından oluşabilir. İki rota bacağının birleştiği noktalar aysa dönüş noktası 

ya da waypoint denir. Dönüş noktalarına varıldığında yeni bir rota bacağı takip 

edileceğinden dönerek rota değiştirilecektir. 

 

Resim 1.8: Rota bacağı 

 

1.6.2. Güvenli Güzergâh Oluşturma 
 

 

Resim 1.9: Rota bacağı 
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Kalkıştanvarışmevkiinegidenyoldagüvenlibirgüzergâholuşturmakiçindönüşnoktaları(w

aypointler) iyi seçilerek rota bacakları gemiyi sığ bölgelerden, deniz üzerindeki ve altındaki 

engellerden uzak geçirecek şekilde çizilmelidir. Geçişe yasak bölgelerden geçilmemeli, 

ardışık iki rota arasında büyük açısal fark olmamalı, tehlikeli ve ani dönüş yapılmayacak 

şekilde belirlenmelidir. Rotalar ileride değiştirilebilecek olma ihtimalinden dolayı silinebilir 

şekilde yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılarak çizilmelidir. Çizilen her rota bacağı üzerine 

rotanın açı değeri kurşun kalemle kolay görülecek şekilde yazılmalıdır. 

 

Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu kuralları, sefer planlamasında geminin 

kalkacağı rıhtımdan yanaşacağı rıhtıma kadar bütün güzergâhın planlanmasını ve haritaya 

çizilmesini gerektirmektedir. Liman çıkışından liman girişine kadar olan sefer planları eksik 

görülmektedir. Sefer sırasında yaşanabilecek arıza durumları ve doğa olayları sebebiyle 

demirlemek gerekebileceği düşünülerek güzergâh üzerinde yakın demirleme bölgeleri 

gösterilmeli, geçmenin tehlikeli olduğu yerler haritada görülecek şekilde işaretlenmelidir. 

Dönüş noktalarında elde dönüş yapılacağı düşünülerek dümenin oto pilottan ele alınacağı 

yerler belirtilmelidir. Kıya yakın yerlerden veya boğaz ve benzeri dar alanlardan geçilecekse 

rotadan azami düşme bölgeleri rotalara paralel endeks çizgileriyle sınırlandırılarak 

gösterilmelidir. 

Teknolojik gelişmelerle gemilerde yaygın olarak kullanılmaya başlanan elektronik 

harita gösterim ve bilgilendirme sistemleri ECDIS’ ler sayesinde sefer planlamasında 

güzergâh oluşturma kolaylaşmış, daha az vakit harcanarak sefer planları 

tamamlanabilmektedir. Çizim ve ölçüm gibi el emeği isteyen işler bilgisayar tarafından 

kolayca yapılabilmektedir. 

 

1.6.3. Waypointlerin Kayıt Edilmesi 
 

Güzergâh oluşturmada rotaların çizimine geminin kalkış noktasından başlanır. 

Kalkıştan varış noktasına kadar her dönüş noktası (waypoint) numaralandırılır. Genel 

uygulamada kalkış noktası, sıfır numaralı waypoint olarak adlandırılır. Varış noktası ise son 

waypoint olacaktır. Her bir waypoint enlem boylam değerleri belirtilerek liste hâlinde 

hazırlanır. Bu listeye her waypoint için bir sonraki waypointe olan mesafe, rota açısı gibi 

bilgiler yazılır. Bu liste seferin güvenli takibi ve varış zamanı hesaplanmasında bize kolaylık 

sağlayacaktır. 

Gemilerde mevkii görmeyi sağlayan GPS cihazlarında seyir hesaplamalarında bize 

kolaylıklar sağlayan özellikler mevcuttur. Güzergâh oluşturulduktan sonra elde edilen 

waypointler, enlem ve boylam değerleri ile GPS cihazına kaydedildiğinde bir sonraki dönüş 

noktasına olan mesafe, varış noktasına olan mesafe ve tahmini varış zamanı gibi 

hesaplanarak ölçülen değerlere kolayca ulaşabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek rota planı hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Okulunuzun seyir laboratuarına giderek 

seyir haritası rota çizim gereçlerini 

hazırlayınız. 

 

 Seyir yapacağınız haritada waypointleri 

belirleyip işaretleyiniz. 
 

 Waypointlerin enlem ve boylamını paralel 

cetvel ve pergel yardımı ile bulunuz. 
 

 Belirlediğiniz waypointleri cetvel ile 

birleştiriniz. 
 

 Oluşturduğunuz rota bacaklarının rota açı 

değerlerini paralel cetvel ve gönye yardımı 

ile ölçünüz. 

 

 Rota bacaklarının mesafe değerini pergel 

yarıdımızla ölçünüz. 
 

 Waypointlere 0’dan başlayarak 

numaralandırınız. 
 

 Rota bacaklarının üzerine açı değeri ve 

mesafeyi yazınız. 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen sorulardaki doğru şıkkı işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi “direği su üstündeki görünür batığı” ifade eder? 

A)   

B)  

C)  

D)  

E)  
 

2. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi “su üstünde görünür batığı” ifade eder? 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
 

3. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi kaya sembolünü ifade eder? 

A) Co 

B) K 

C) Rk 

D) Rc 

E) Kc 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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4. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi Mercan sembolüdür? 

A) Co 

B) K 

C) Rk 

D) Rc 

E) Kc 

 

5. Seyir emniyet bilgisi mesajları hangi kaynaklardan elde edilemez? 

A) Denizcilere İlanlar 

B) Navtex yayınları  

C) ALL kitabı  

D) Radyo, Televizyon ve İnternet   

E) Belirli istasyonların uydu yayınları  

 

6. Yapacağımız seferde kullanacağımız harita ve seyir yayınlarını hangi kaynakta 

bulabiliriz? 

A) Gemi jurnali 

B) Harita folyosu 

C) Harita Sembol ve Kısaltmaları Kitabı 

D) Harita Kataloğu 

E) Denizcilere İlanlar 

 

7. Harita üzerinde iki mevkii birleştiren çizgiye ne denir? 

A) Rota 

B) Rota açısı 

C) Dönüş noktası 

D) Rota bacağı 

E) Rota planı 

 

8. Harita düzeltmeleri hangi kaynaktan faydalanarak yapılır? 

A) Harita Kataloğu 

B) Denizcilere İlanlar 

C) Harita folyosu 

D) ECDIS 

E) GPS 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yanlış olarak işaretlediğiniz soruların konularını tekrar gözden geçiriniz. Hatanın 

nereden kaynaklandığını bulunuz ve düzeltiniz. Tüm cevaplarınızın Doğru olması halinde 

sıradaki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Bu uygulama faaliyeti ile seyir sırasında kullanacağınız hız, zaman ve mesafe 

çevirimlerini yapabilecek, GPS cihazına dönüş noktalarını kaydedebileceksiniz. Harita 

üzerinde mesafe ölçümü yapabilecek ve seyir sırasında kullanacağınız Uluslararası Emniyetli 

Yönetim (ISM)formlarını tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bir seyir haritası üzerinde 3 rota bacağından oluşan bir güzergâh çiziniz. 

Başlangıç noktası, dönüş noktaları ve varış noktalarının koordinatlarını 

listeleyiniz. 

 Köprü üstü simülatöründeki GPS cihazını çalıştırınız ve GPS cihazının işlem 

menüsünden dönüş noktalarının enlem ve boylam derecelerini girerek 

kaydediniz. 

 Waypointlerden güzergâh (route) oluşturup ve toplam seyir mesafesini 

okuyunuz. 

 Haritadaki rota bacaklarının uzunluklarını pergelle tek tek enlem derecesi olarak 

ölçünüz. 

 Haritadan ölçtüğünüz mesafe ile GPS’ten okuduğunuz mesafeyi karşılaştırınız. 

 Bir denizcilik şirketi ile görüşerek gemilerin daha önce yaptığı bir seferle ilgili 

sefer planını isteyiniz ve inceleyiniz. 

 

2. SEFER PLANI HESAPLAMALARI 
 

2.1. Mesafe – Hız -Zaman Çevrimleri 
 

En çok kullanılan uzunluk ölçülerinin birbirlerine olan oranları aşağıdadır. Mesafe 

belirtmekte de kullanılan bu birimler karşılaştırmak veya hesaplamada kullanmak amacıyla 

başka birimlere dönüştürülür. Örneğin bazı haritalarda derinlikler kulaç olarak gösterilmiştir.  

5 metre draftı olan bir geminin kaç kulaç derinlikten güvenle geçebileceğini anlamak için 

kulacı metreye veya metreyi kulaca çevirmek gerekir. Bu çevrim işlemi aşağıdaki oranlar 

kullanılarak yapılır: 
 

1 deniz mili= 1852,3 m= 2000 yarda=6080 yarda=1000 kulaç=10 gomina 

1 gomina =185,2 m = 100 kulaç=200 yarda =608 kadem 

1 kulaç=183 cm = 2 yarda =6 kadem 

1 yarda=91,5 cm = 2 yarda =36 pus 

1 kadem = 30,48 cm = 12 pus 

1 pus=2,54 cm  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2 
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Zaman belirtmekte ise kullanılmakta olan birimler ise basit ve uluslararasıdır. 

Aşağıdaki şekilde oranlanarak çevrilebilir. 

 

1 yıl= 52 hafta= 365 gün, 1 gün= 24 saat, 1 saat= 60 dakika, 1 dakika= 60 saniye 

 

HIZ= YOL / ZAMAN formülünden de anlaşıldığı gibi hız kat edilen yolun zamana 

olan oranıdır. Kara taşıtlarının hızını belirtirken en çok km/saat birimi kullanılır. Örneğin bir 

araç bir saatte 60 km yol kat ediyorsa o aracın hızı 60 km/saat’tir.  

 

Gemilerde mesafe, deniz mili birimiyle belirtilir. 1 deniz mili 1852,3 metre, 1,8523 

kilometredir. 1 saatte 6 deniz mili mesafe yol kat eden bir geminin hızı 6 deniz mili / saattir. 

Deniz mili/saat birimi KNOT olarak da adlandırılır. Örneğin saatte 9 deniz mili yol kat eden 

bir geminin hızı 9 Knot’tır deriz. İngilizce bir birim olan Knot, “nat” diye okunur ve 

gemilerde, uluslararası sularda bu hız birimi kullanılır.  

 

2.2. GPS Cihazına Waypoint Girmek 
 

Kalkıştan varış noktasına kadar olan güzergâh rota bacaklarından ve dönüş 

noktalarından oluşur. Bu güzergâhta dönüş noktaları kalkış ve varış noktası da dâhil olmak 

üzere enlem ve boylam değerleriyle WP 0 (kalkış noktası), WP 1, WP2, ….WP X (Son 

waypoint varış noktasıdır.) şeklinde listelenir. Waypointlerin koordinatları haritalardan 

okunarak elde edilir. 

 

Elde ettiğimiz waypoint değerlerini GPS cihazına kaydetmek ve GPS cihazı üzerinden 

güzergâh (route) oluşturmak, bize seferin takibi için kolaylık sağlayacak birçok bilgiyi 

hesaplama yapmadan takip etmemizi sağlayacaktır. Örneğin, GPS cihazın da güzergâhımız 

aktif; bir sonraki dönüş noktasına kalan mesafe,  varış noktasına kalan mesafe ve anlık 

hızımızla gidersek tahmini varış süreleri, akıntı ve benzeri etkiler rotamızdan düştüysek rota 

bacağından olan uzaklığımız gibi bilgileri mevkii koymadan hesaplama yapmadan cihaz 

ekranından okuyabiliriz. 

 

GPS cihazınınmarkavemodelinegörekullanıcımenülerindeişlemyollarıfarklılıkgösterse 

de hemen her cihazda seyir için kullanabileceğimiz bilgilere kolayca ulaşabiliriz. GPS 

cihazlarıntemelfonksiyonuanlıkmevkiigöstermektirfakatcihazlarprogramlarındakihesaplamaf

onksiyonları,zamanladeğişenmevkiideğerleriileanlıkhızıvegerçekilerlemeyönünühesaplayara

kgösterir.Değerlerinnasılgirileceği GPS cihazlarının kullanıcı el kitaplarında açıklanmıştır. 
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Şekil 2.1:Bir GPS cihazı 

 

2.3. Harita Üzerinden Mesafe Ölçme 
 

Dünya koordinat sisteminde enlemler dünyayı yatay olarak 180 eşit parçaya böler. 

Enlemler birbirine paralel olduğu için aralarındaki uzaklık her yerde aynıdır. 1 derecelik bir 

enlem yayı dünya yüzeyinde 60 deniz mili mesafeye eşdeğerdir. Koordinat sisteminde 1 

derece 60 dakikadan oluştuğuna göre 1 dakikalık enlem yayı 1 deniz mili mesafeye eşittir.  

 

Merkatör haritalarda mesafe, haritadaki iki nokta arası uzaklık, enlem skalası ile 

karşılaştırılarak ölçülür.   

 

Şekil 2.2: Haritada pergel kullanarak mesafe ölçme 

 

Dünya koordinat sisteminde boylamlar arası mesafe ekvator enlemi üzerinde en 

çokken kutuplara doğru azalır ve boylam çizgileri kutuplarda birleşir. Boylamlar arası 

mesafe dünya üzerinde her yerde eşit olmadığı için boylamlar mesafe ölçmede bir ölçek 

olarak kullanılamaz.  
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Şekil 2.3: Mesafe ölçümü 

 

 

Şekil 2.4: Büyük ölçekli haritada enlem aralıkları ile mesafe ölçümü 
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Merkatör haritalarında projeksiyondan kaynaklanan nedenle enlemler gerçekte olduğu 

gibi eşit aralıklı gözükmez yine de ölçüm yapılan yer ile ölçek olarak kullanılan enlem 

skalası aynı hizadaysa mesafe ölçümü doğru yapılır.  

 

2.3.1. Toplam Seyir Mesafesinin Hesaplanması 
 

Kalkış noktasından varış noktasına kadar çizilen her bir rota bacağı ölçülerek 

toplandığında toplam seyir mesafesi elde edilir. Mesafeyi en doğru şekilde elde edebilmek 

için çok büyük bir alanı gösteren büyük ölçekli genel haritalar üzerinden ölçüm yapmak 

yerine küçük ölçekli harita üzerinden ölçüm yapılmalıdır. 

 

Mesafenin hesaplanmasında kullanılacak diğer bir yolsa şöyledir. Elde edilen 

waypointler GPS cihazına girilir ve güzergâh (route) oluşturulur. Route oluşturulduğunda 

cihaz mesafeyi otomatik olarak hesaplar. 

 

Elektronik harita gösterim sistemlerinde (ECDIS) rotalar oluşturulduğunda cihaz hem 

her bir rota bacağının yön ve uzunluğunu hem de toplam seyir mesafesini otomatik olarak 

gösterir. 

 

2.3.2. Toplam Seyir Süresinin Hesaplanması 
 

Süre, HIZ = YOL / ZAMAN formülüyle kolayca elde edilebilir. Seyir mesafesi 

ölçülerek elde edildikten sonra süreyi bulmak için geri kalan hız değerinin formülde yerine 

konulması gerekmektedir. Gemilerde hız akıntı, rüzgâr gibi dış etkenlerle veya geminin 

deplasmanıyla değişecek su çekimine göre değişkenlik gösterecektir. Dolayısıyla formüle 

veri olarak girilmesi gereken hız değeri tahmini ortalama sürat değeri olmalıdır. 

 

Örneğin bir gemi tam yük aldığında ortalama 10 knot süratle yol alıyorsa 180 deniz 

mili mesafeyi 18 saatte kat edecektir.  

 

HIZ = YOL / ZAMAN          10 dm/saat = 180 dm / X saat,   X = 180/10 = 18 saat 

dm: deniz mili 

 

Örnek soru: Ortalama 12 knot sürati olan bir gemi, 615 deniz mili toplam mesafeli 

seyrini ne kadar sürede tamamlar? 

 

HIZ = YOL / ZAMAN 12 dm/saat = 615 dm / X saat, X = 615/12 = 51,25 saat 

1 gün 24 saat olduğuna göre sefer süresi 2 gün 3,25 saattir. Saatin ondalığını dakikaya 

çevirdiğimizde 0,25 saatin 15 dakika yaptığını oran orantı yöntemiyle bulabiliriz. 

 

1 saat 60 dakikaysa, 0,25 saat 15 dakikadır. 

Dolayısıyla toplam tahmini seyir süresi 2 gün, 3 saat, 15 dakika olarak elde edilir. 

 

Hız verisi girildiğinde toplam seyir süresi GPS veya ECDIS cihazlarından da elde 

edilebilir.  
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2.4. Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (ISM Code) ve Sefer 

Planlaması 
 

Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu (International Safety Management Code), 

gemilerin, can ve mal emniyeti sağlanarak çevre kirliliği engellenerek ve Ulusal ve 

Uluslararası kurallara uyum içinde işletilmesini ve bu bağlamda uygulamaların sürekliliğinin 

ve geliştirilmesinin sağlanmasını öngören belirleyici kurallar bütünüdür.  

 

Gemide yapılan her operasyon Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu kurallarına 

uygun olarak prosedüre tabiidir. Bu prosedür, gemilerde yaşanmış ve yaşanabilecek kaza ve 

benzeri olaylar baz alınarak, alınacak önlemleri ve bunların kayıt altına alınmasını içerir ve 

işlerin emniyetli ve çevreye duyarlı olarak yürütülmesini sağlamak için oluşturulmuştur. 

Yapılan değerlendirmelerle sürekli geliştirilir ve düzenlenir.  

 

Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu yapılacak olan seferin tam olarak planlanmasını 

sağlar.  

Bu planlamayla sefer bölgesi için kullanılacak olan; 

 

 Bütün haritaların eksiksiz ve güncel olması,  

 Seyir bilgisi elde edilecek kitaplarının tam ve güncel olması,  

 Kullanılacak tüm telsiz haberleşme istasyonlarının önceden belirlenmesi ve 

hazır edilmesi, Güvenli geçiş yerlerinin ve hızlarının belirlenmesi,  

 İkmal istasyonları, pilot istasyonları ve demir yerlerinin belirlenmesi ve 

operasyonlara önceden hazır olunması sağlanır.  

 

Bu plan, sefer planı formuna kaydedilir ve sefer süresince takip edilir. 

Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu kurallarınca işletmeler sefer planı formu dışında 

da kontrol listeleri hazırlayarak sefer süresince meydana gelebilecek kaza ve tehlikeli 

olayları en aza indirmek için önlemler alınmasını sağlar. Örneğin kalkış ve varış öncesi 

kontrol listeleri, pilot alım kontrol listeleri bu formlardandır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Okulunuzun seyir simülatörünü ve haritalar ve seyir araç gereçlerini kullanarak 

aşağıdaki uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Haritalarınız üzerinde waypointleri 

belirleyiniz. 

 Waypointlerin enlem ve boylamını 

seyir araç-gereçleri ile tespit ediniz. 

 Waypointleri sırasıyla GPS cihazına 

giriniz 

 Daha sonra her bir rota bacağın ait rota 

ve mesafe değerini GPS’den 

hesaplayınız. 

 Rota ve mesafe tespit işlemini bir kez 

de harita üzerinde seyir araç gereçleri 

ile yapınız. 

 Daha iki farklı yöntemle bulduğunuz 

değerleri karşılaştırarak sağlamalarını 

yapınız. 

 Waypointleri  ilkine 00 numarasını 

vererek sıralayınız. 

 

 Rotaları ölçerken paralel cetvel ve açı 

ölçer kullanınız. 

 

 Mesafeyi ölçerken seyir pergelini 

kullanınız ve mesafeleri en yakın enlem 

ölçeğinden pergelinizi mümkün  oldukça 

küçük birim açarak ölçünüz. 

 

 GPS cihazında waypoinler arası mesafe 

fazla olduğunda hat payı artacağından rota 

bacaklarını daha küçük rota bacaklarına 

bölebilirsiniz.  

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen sorulardaki doğru şıkkı işaretleyiniz. 

 

1. Boylam  ( Yay )’ın zamana çevrilmesinde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) 360
o
lik yay, 24 saattir. 

B) 15
o
likyay, 1 saattir. 

C) C) 1
o
lik   yay, 4 dakikadır. 

D) 15
'
lık  yay,4  dakikadır. 

E) E) 1'lik yay,4   saniyedir. 
 

2. Enlem ölçeğinden ölçülen 6' dakika kaç gominadır? 

A) 6 

B) 36 

C) 60 

D) 0.6 

E) 24 
 

3. Seyir haritalarında kullanılan projeksiyon sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Siyasal harita 

B) Fiziki harita 

C) Merkatör 

D) Azimutal 

E) Konik 

 

4. Sefer planındaki waypointler arasındaki mesafeyi hesaplamak için kullanılan cihaz 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Radar 

B) AIS 

C) INMARSAT 

D) VHF 

E) GPS Navigator 

 

5. Ortalama 15 knot sürati olan bir gemi, 1260 deniz mili toplam mesafeli seyrini ne 

kadar sürede tamamlar? 

A) 2 gün, 20 saat    

B) 3 gün,  20 saat  

C) 3 gün, 16 saat   

D) 3 gün, 18 saat   

E) 2 gün, 18 saat 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu’nun İngilizce kısaltması aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) SOLAS 

B) MARPOL 

C) ISPS 

D) ISM 

E) ISGOTT 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

 

Bu uygulama faaliyeti ile evrensel, bölgesel ve yerel zaman farklarını öğrenecek, seyir 

sırasında bulunduğunuz bölgeye göre gemi saatlerini ayarlayabileceksiniz. Bölgesel saat 

farklarını hesaplayarak varış noktanıza göre tahmini varış zamanını söyleyebileceksiniz. 

Tarih çizgisini öğrenerek tarih çizgisinden geçen gemilerin zaman ayarlarını nasıl 

değiştirdiğini ifade edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Amerika kıtasındaki bir ülkenin saatini öğrenerek Türkiye saatiyle 

karşılaştırınız. Bu zaman farkının nereden kaynaklandığını araştırınız. 

 Türkiye saatiyle aynı zamanı kullanan diğer ülkeleri öğrenerek bunları harita 

üzerinde belirtiniz. 

 “Dünyanın kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar.” bilgisini kullanarak 

dünyaya dik düşen güneş ışınlarının 1 saatte ne kadar yer değiştirdiğini 

araştırınız. 

 Tarih çizgisi dünya üzerinde nerededir ve neden bu isimle anılır?Araştırınız. 

 Başlangıç boylamı ile evrensel zaman arasındaki ilişkiyi araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. DÜNYA ÜZERİNDE VE HESAPLAMALARDA 

KULLANILAN ZAMANLAR 
 

Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Dünyanın bu hareketi 

nedeniyle güneş, dünyanın farklı bölgelerini farklı zamanlarda aydınlatır ve böylece gündüz 

ve gece süreleri oluşur. Doğu - batı doğrultusundaki farklı yerlerde güneş, farklı zamanlarda 

doğar ve batar. Farklı bölgelerde gün ışığından faydalanmak için farklı saatler 

kullanılmaktadır ve bu saatleri belirlemek veya hesaplamak için de tüm dünyada 

benimsenmiş ortak bir saat kavramı oluşturulmuştur.  

 

3.1. Yerel Ortalama Saat, Bölgesel Saat ve Greenwich Ortalama 

Saati 
 

Zamanın tanımlanmasında kullanılan bazı kavramlar aşağıda verilmiştir;  

 

  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Yerel ortalama saat (LMT-LocalMean Time) 

 

Aynı boylam üzerinde bulunmayan yerlerde öğle vakti yani güneşin en tepede olduğu 

vakit farklıdır fakat aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda güneşin en tepede gözlemlendiği 

zaman aynıdır ve o boylamın yerel ortalama saatine göre saat 12.00’dir. 

 

 Bölgesel Saat (ZT-Zone Time) 

 

15
o
lik saat dilimi içindeki ortak saattir. Her boylamda yerel ortalama zaman 

değişeceği için yer küre 152’şer derecelik dilimlerden oluşan 24 bölgeye ayrılmış ve o 

dilimdeki bölgelerde ortak bir saatin kullanıldığı varsayılmıştır. Doğu veya batı yönlü 

seyirlerde saatler, gün ışığından faydalanmak için bu bölge saatlerine göre ayarlanır. 

 

Bölgesel saat,15
o
lik saat dilimi içindeki ortak zamanken hangi saat dilimine yakınsa o 

saat dilimindeki zamanı kullanmak demektir fakat iki zaman dilimi üzerinde olmak ve gün 

ışığından faydalanmak için yaz ve kış saati uygulamaları gibi durumlar sebebiyle resmi saat 

(Legal Time) kullanmaktadır. 

 

Şekil 3.1: Bölgesel Saat dilimlerini ve resmi saatleri gösteren harita 

 

 Greenwich ortalama saati (GMT-Greenwich Mean Time) 

 

Başlangıç meridyeninin Londra'nın güneydoğusundaki Greenwich kasabasında 

bulunan rasathanenin üzerinden geçtiği varsayılır. Greenwich ortalama saatide adını 

buradan alır. Başlangıç meridyeni sayılan bu boylamdaki yerel ortalama saattir. 

 

GMT, daha sonradan çıkan ve değişik yöntemlerle hesaplanan evrensel saat (UT) ve 

koordineli evrensel saat (UTC) ile aynı zamandır. 
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3.2. Zone Bölgeleri Ve Saat Farkları 
 

Türkiye Doğu Avrupa Zaman Dilimi'ndedir; bu yüzden Türkiye saati UTC+2 yani 

UTC' den iki saat ileridedir. Yaz saati uygulaması ile saatlerin bir saat ileri alındığı 

dönemlerde Türkiye saati UTC+3olmaktadır. 

 

Dünya’nın her yerinde aynı anda, saatin aynı olmadığını biliyoruz. Örnek olarak 

Türkiye’de saat 19.00’ken Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bölgelerinde saat 12.00’dir. 

Bu saat farkından dolayı denizciler, uzun süreli doğu veya batı yönündeki seyirlerinde zaman 

zaman gemi saatlerini değiştirmek zorunda kalır. Gidilen yere yapılacak olan bildirimlerde 

de bu saat farkını hesaplamak gerekir. Gemiler, limanlarda bulundukları ülkelerin 

kullandıkları resmi saati kullanmak zorundadır. 

 

Teorik olarak bir yerde güneşin o yerin boylamından geçiş anında saat 12.00’dir. Bu 

tarife göre o yerin bir adım batısında veya doğusunda da teorik olarak saatlerin farklı olması 

gerekir. Dünyanın dönüş yönüne Kuzey kutbundan baktığımızda dünyanın saatin dönüş 

istikametinin tersi yönde döndüğünü görürüz. Bu durumda yukarıda bahsedilen noktanın bir 

adım batısında henüz saat 12.00 olmamışken bir adım doğusundaysa saat 12.00’yi geçmiş 

olur. Bu nedenle kullanım kolaylığı açısından dünyanın çevresi 15
o
lik, 24 saat dilimine 

ayrılmıştır. Dilimler, tam saat farklı olarak sıralanmış olup bir dilimin içine giren her yerde 

saatin aynı olması öngörülür.  

 

3.3. Tarih Çizgisi Geçişlerinde Tarih Ayarı 
 

Saat dilimlerinde başlangıç, Londra’daki Greenwich kasabasındaki rasathanenin 

bulunduğu (0
o
) boylamıdır.  (0) saat dilimi,  (0

o
) boylamının 7,5

o
 doğusu ile 7,5

o
 batısı 

arasında kalan 15
o
lik dilimdir. Saat dilimlerinin rakamlarla isimlendirilmesinde “0” saat 

diliminin batısında bulunanlara sırası ile +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12; 

doğusunda olanlara da sırası ile -1, -2, -3, -4, -5,  -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 isimleri 

verilmiştir. Ancak (+12) saat dilimi ile (-12) saat dilimleri çakıştığından bu ortak saat dilimi 

iki tane 7,5
o
lik dilime bölünmüş ve uluslararası gün çizgisi ile birbirinden ayrılmıştır. (+12) 

saat dilimi 172,5
o
 W ile 180

o
 arasında, (-12) saat dilimi 172,5

o
 E ile 180

o
 arasındadır. 

 

3.4. Bölge Geçişlerinde Saat Ayarı 
 

Greenwich Mean Time (GMT) herhangi bir anda, “0” saat dilimindeki saattir. Saat 

dilimlerine verilen rakamsal isimler, belli bir yerdeki saate göre o anda “0” saat dilimindeki 

saatin kaç olduğunu bulmak için gereken işlemi belirtir şekilde tayin edilmiştir. 

 

Örnek 

 

 (+5) saat diliminde saat 20.00 ise (0) saat diliminde saat GMT = 20.00 + 5 = 

01.00’dir. 

 
 (-5)  saat diliminde saat 20.00 ise (0) saat diliminde saat GMT = 20.00 - 5 = 

15.00’tir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Avrupa_Zaman_Dilimi
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye_saati&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/UTC%2B2
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaz_saati_uygulamas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye_saati&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3
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Saat dilimleri rakamlardan başka her saat dilimine İngiliz alfabesinde kullanılan bir 

harfin isminin verilmesi şeklinde de isimlendirilmiştir. Harf ile isimlendirme Greenwich’ ten 

doğuya doğru her bir saat dilimi için sırası ile (J) harfi atlanarak (A)’dan (M)’ye kadar 

Greenwich’ ten batıya doğru da (N)’den (Y)’ye harfler kullanılmıştır. Bu isimlendirmeler ve 

açısal dilimler Tablo 3.2’ de gösterilmiştir. 

 

7,5 W Z 7,5 E 
N +1 22,5 W 7,5 W  7,5 E 22,5 E -1 A 

O +2 37,5 W 22,5 W  22,5 E 37,5 E -2 B 

P +3 52,5 W 37,5 W  37,5 E 52,5 E -3 C 

Q +4 67,5 W 52,5 W  52,5 E 67,5 E -4 D 

R +5 82,5 W 67,5 W  67,5 E 82,5 E -5 E 

S +6 97,5 W 82,5 W  82,5 E 97,5 E -6 F 

T +7 112,5 W 97,5 W  97,5 E 112,5 E -7 G 

U +8 127,5 W 112,5 W  112,5 E 127,5 E -8 H 

V +9 142,5 W 127,5 W  127,5 E 142,5 E -9 I 

W +10 157,5 W 142,5 W  142,5 E 157,5 E -10 K 

X +11 172,5 W 157,5 W  157,5 E 172,5 E -11 L 

Y +12 180 172,5 W  172,5 E 180 -12 M 

Tablo 3.2: Saat dilimleri 

 

3.5. Geminin Bulunduğu Mevkinin Zone Bölgesi 
 

Saat dilimlerini geçerek seyir yapan gemiler, saatlerini devamlı olarak bu saat 

farklılığına göre değiştirmelidir. Saat dilimlerini geçişte saat, 180
o
 boylamını geçişte hem 

saat hem de tarih değiştirilir. Kural olarak gün içindeki geçişlerde saat ve tarih değişiklikleri 

hemen yapılmaz takip edilen gece yarısı yapılır. 

 

 Batıya doğru gidenler 

 

Batıya doğru gidenler, her saat diliminden geçişte saatlerini bir saat geri alır. 180
o
 

boylamını geçişte ise hem saati bir saat geri alır hem de takvimlerini bir gün ileri alırlar. 

 

Örnek 
 

270
o
 rotasına gitmekte olan gemi, 12 Şubat günü saat 14.00’te 180

o
 boylamını 

geçmiştir. Bu geçişe bağlı olarak ne zaman, hangi işlem yapılacaktır? 

 

13 Şubat saat 01.00’de saat, bir saat geri alınarak 00.00 ve takvim bir gün ileri alınarak 

14 Şubat yapılacaktır. 
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 Doğuya doğru gidenler 

 

Doğuya doğru gidenlerse her saat diliminden geçişte saatlerini bir saat ileri alırlar. 

180
o
 boylamının geçişindeyse hem saatlerini bir saat ileri hem de takvimlerini bir gün geri 

alırlar. 

 

Örnek 

 

 090
0
 rotasına girmekte olan gemi, 12 Şubat günü saat 14.00’te 180

o
 boylamını 

geçmiştir. Bu geçişe bağlı olarak ne zaman, hangi işlem yapılmalıdır? 

 

12 Şubat saat 23.00’te saatler bir saat ileri alınarak 00.00 ve bir gün geri alınacağından 

takvim 12 Şubat’ta bırakılacaktır. 

 

Ülkeler içinde bulundukları saat dilimini resmî saat olarak belirler ve onu 

kullanır ancak bazı ülkelerin topraklarının bir kısmı bir dilimde, diğer kısmı diğer 

dilimde olabilir. Bu durumda ülkeler bu saat dilimlerinden birini resmî saat dilimi 

olarak kabul eder. Hatta bazı ülke topraklarından birden fazla saat dilimi 

geçmektedir. Bu durumda o ülkeler, topraklarını bölerek birden fazla resmî saat 

uygulamasına gider. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ’nde aynı anda 4, Rusya 8 

saat dilimi resmî olarak uygulanır.  Bazı ülkelerde diğerleri gibi tam saat dilimi 

yerine buçuklu saat dilimi dahi kullanabilir. Örnekle Hindistan -5 ½ ‘u resmî saat 

olarak belirlemiştir. Bu durumda dünyadaki birçok ülkede saat başı vururken 

Hindistan’da saat, buçuğu vurur. Tüm dünya ülkelerinin uyguladığı resmî saatler 

Standart Dünya Saatleri Haritasından, Avrupa ülkelerinin uyguladığı resmî saatler de 

Standart Avrupa Saatleri Haritasından bulunabilir. 
 

3.5.1. Zaman ve Boylam 
 

Ortalama güneş dünya etrafındaki görünen devrini doğudan batıya doğru 24 saatte 

yaptığına göre güneş saatte 360
o
lik boylam geçiyor demektir. Bu nedenle boylamlar zaman 

yönünden değerlendirilebilir. 

 

Boylam yayının zamana çevrilmesi: 

 

 360
o
lik yay  =  24 saat 

 15
o
lik yay  =  1 saat 

 1
o
lik yay  =  4  dakika 

 15' lık yay  =  1  dakika 

 1'likyay  =  4  saniye 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir ticaret gemisine gidiniz ve gemi kaptanından izin alarak. Seyir zabiti nezaretinde 

ALRS Cilt 2 kitabını kullanarak aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 GMT-ZT (LT) saatlerini açıklayınız. 

 Zone bölgelerini ve saat farklarını 

açıklayınız. 

 Tarih çizgisini tarif ediniz. 

 Geminin bulunduğu mevkiin zone 

bölgesini bulunuz. 

 Geminin bulunduğu mevkiin ZT (LT) 

saatini bulunuz. 

 Zone geçişlerinde saat ayarını yapınız. 

 Tarih çizgisi geçişlerinde tarih ayarını 

yapınız. 

 Uygulamayı videoya kaydedebilirsiniz. 

 Dünyadaki zaman bölgelerini gösteren 

haritanın zaman değişimlerini iyice 

kavramalısınız. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen sorulardaki doğru şıkkı işaretleyiniz. 

 

1- Aşağıdakilerden hangisi yerel ortalama saati tanımlamaktadır? 

A) Bir boylam üzerindeki tüm noktaların ortak saati, yerel ortalama saattir. 

B) Resmî olarak kabul edilen saattir. Yerel saat (Local Time) olarak da 

kullanılmaktadır. 

C) 15
o
lik saat dilimi içindeki ortak saat, bölgesel saattir. 

D) Sistemin referans noktası olarak kabul edilen Greenwich’teki saattir. 

E) Sonradan ortaya çıkan bir kavram olarak GMT’in aynısıdır. 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi Yerel saati tanımlamaktadır? 

A) Bir boylam üzerindeki tüm noktaların ortak saati, yerel ortalama saattir. 

B) Resmî olarak kabul edilen saattir.  

C) 150lik saat dilimi içindeki ortak saat, bölgesel saattir. 

D) Sistemin referans noktası olarak kabul edilen Greenwich’teki saattir. 

E) Sonradan ortaya çıkan bir kavram olarak GMT’in aynısıdır. 

 
3- Aşağıdakilerden hangisi bölgesel saati tanımlamaktadır? 

A) Bir boylam üzerindeki tüm noktaların ortak saati, yerel ortalama saattir. 

B) Resmî olarak kabul edilen saattir.  

C) 15olik saat dilimi içindeki ortak saat, bölgesel saattir. 

D) Sistemin referans noktası olarak kabul edilen Greenwich’teki saattir. 

E) Sonradan ortaya çıkan bir kavram olarak GMT’in aynısıdır. 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Greenwich ortalama saati tanımlamaktadır? 

A) Bir boylam üzerindeki tüm noktaların ortak saati, yerel ortalama saattir. 

B) Resmî olarak kabul edilen saattir.  

C) 15olik saat dilimi içindeki ortak saat, bölgesel saattir. 

D) Sistemin referans noktası olarak kabul edilen Greenwich’teki saattir. 

E) Sonradan ortaya çıkan bir kavram olarak GMT’in aynısıdır. 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi bölgesel saati tanımlamaktadır? 

A) Bir boylam üzerindeki tüm noktaların ortak saati, yerel ortalama saattir. 

B) Resmî olarak kabul edilen saattir.  

C) 15olik saat dilimi içindeki ortak saat, bölgesel saattir. 

D) Sistemin referans noktası olarak kabul edilen Greenwich’teki saattir. 

E) Sonradan ortaya çıkan bir kavram olarak GMT’in aynısıdır. 

 

6- Seyirde kullanılan zaman kavramıyla ilgili verilen cümlelerin hangisi doğrudur? 

A) İki çeşit güneş zamanı vardır. 

B) Zahiri zaman (Apperent time) da güneş zamanı çeşidindendir. 

C) Zahiri zaman düzgün bir zaman birimi olarak kullanılmaktadır. 

D) Ortalama güneş zamanı (Mean time) da güneş zamanı çeşidindendir. 

E) Herhangi bir andaki zahiri zamanla ortalama zaman arasındaki farka, zaman 

denklemi denir.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Bu uygulama faaliyetiyle seyir sırasında kullanacağınız yayın ve haritaları belirleyip 

eksiklerini tamamlayabileceksiniz. Geminizi denizde bir limandan bir başka limana 

götürebilmek için gereken en kısa ve güvenli rotayı çizebileceksiniz. Seyir öncesi güvenlik 

bilgilerini temin edebilecek ve gemi rotasının teferruatlarını bir cetvel üzerinde 

çıkartabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bir geminin kaptanına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin 

alarak; 

 

 Gemi güverte jurnalinde normal kayıtların nasıl yapıldığını inceleyiniz. 

 Güverte jurnalinde talim ve eğitim kayıtlarının nasıl işlendiğini inceleyiniz. 

 Yağ kayıt ve çöp kayıt defterlerinin nasıl doldurulduğunu inceleyiniz. 

 

4. JURNAL 
 

Geminin günlük olaylarının kaydedildiği resmi kayıt defteridir. Bir liman içinde 

yolculuk eden küçük gemiler haricinde tüm gemilerde tutulması kaptanın kamu hukuku 

açısından kanunla belirlenmiş görevlerinden biridir. Doğrudan kaptan tarafından veya onun 

görevlendirdiği vardiya zabitlerince tutulur ancak gemide tutulan tek kayıt defteri bu 

değildir. Makine kontrolde, telsizde vs. düzenli kayıtlar tutulmakta ve bunlarda jurnal olarak 

adlandırılmaktadır. Bu nedenle bir karışıklığa sebep olmamak için gemide kaptanın tuttuğu 

bu jurnale “Güverte Jurnali” denir. Jurnal, gemi kaptanı veya onun adına vardiya zabiti 

tarafından doldurulur ve imzalanır. 1.zabit jurnalin usulüne göre doldurulduğunu kontrol 

eder ve imzalar. 

 

Kaptan 1.zabit tarafından kontrol edilerek imzalanmış sayfayı imzalar. 

 

Resim 4.1:Güverte Jurnali  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ– 4 
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4.1. Gemi Jurnalinin Hukuki Zemini 
 

Gemi jurnali mahkemelerde resmi evrak niteliğindedir.1.derecede kaynaktır. 

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda gemi jurnali tutma yükümlülüğü madde 1096’ 

da, 3 konu başlığı şu şekilde düzenlenmiştir: 

 

 Her gemide gemi jurnali denilen bir defter tutulur. Bu deftere her yolculukta 

eşya veya safranın yüklenmeye başlanması anından itibaren geçecek belli başlı 

olaylar yazılır. 

 Gemi jurnali, kaptanın gözetimi altında, ikinci kaptan tarafından ve onun 

mazereti hâlinde bizzat kaptan veya kaptanın gözetimi altında olmak şartıyla 

ehil bir gemi adamı tarafından tutulur. 

 (3) Bir liman içinde yolculuk yapan küçük gemilerde jurnal tutmak 

yükümlülüğü yoktur. 

 

 

Resim 4.2:Güverte Jurnalinin Sayfaları 

 

4.2. GEMİ JURNALİNDEKİ BİLGİLER 
 

Gemi jurnaline günü gününe şunlar yazılır: 

 

 1. Hava, rüzgârın hâli. 

 2. Geminin takip ettiği rota ve katettiği mesafeler 

 3. Geminin seyirde mevkileri 

 4. Sintinelerdeki su yüksekliği 

 

Bundan başka şunlar da jurnale yazılır: 

 

 1. İskandil edilen su derinliği 

 2. Kılavuz alınması ve kılavuzun gemiye girdiği ve ayrıldığı saatler  
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 3. Gemi adamları arasındaki değişiklikler 

 4. Gemi meclisince verilen kararlar 

 5. Gemi veya yükünün uğradığı bütün kazalar ve bunların tafsilatı, gemide 

işlenen suçlar ve verilen disiplin cezalarıyla gemideki doğum, ölüm vakaları 

dahi jurnale yazılır. Nüfus Sicil Kanunu’nun hükümleri mahfuzdur. Mani 

olmadıkça her gün kayıt yapılır. Gemi jurnali kaptan ve ikinci kaptan 

tarafından imzalanır. 

 

4.2.1. JURNALİN METEOROLOJİK GÖZLEM BÖLÜMÜ 
 

4.2.1.1. RÜZGÂR 

 

Rüzgâr yönü bölümü aşağıdaki gibi doldurulur. Merkeze doğru esen rüzgârın derece 

cinsinden değeridir. 

349-011 arasında N 

012-034  arasında NNE 

035-057  arasında NE 

058-079  arasında ENE 

080-102  arasında E 

103-124  arasında ESE 

125-147  arasında SE 

148-169  arasında SSE 

170-192  arasında S 

193-214  arasında SSW 

215-237  arasında SW 

238-259  arasında WSW 

260-282  arasında W 

283-304  arasında WNW 

305-317  arasında NW 

318-349  arasında NNW 

 

Rüzgâr kuvveti ve deniz hâli kısmı Beaufort Rüzgâr skalası tablosuna göre doldurulur. 

Tablo aşağıdaki gibidir. 

 

Adlandırma Karadaki Durum 

Sakin Dumanlar dikine yükselir. 

Hafif Rüzgâr Dumanlar meyilli yükselir. 

Latif Rüzgâr 
Rüzgâr yüzde hissedilir, yapraklar sallanır 

ve hışıldar. 

Mutedil Rüzgâr 
Yapraklar ve bayraklar devamlı sallanır. Su 

yüzeylerinde kırışıklık olur. 

Fırışka Rüzgâr 

Yapraklı küçük dallar sallanır. Bayraklar 

düz durur. Durgun sularda dalgalar. Rüzgâr 

yürüyen insanları rahatsız eder. 

Kuvvetli Rüzgâr Büyük dallar sallanır.Telgraf telleri ve 
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saçaklar ses verir. Sularda köpüklü dalgalar 

belirir. Şemsiyeler güç kullanılır. 

Mutedil Fırtına 
Bütün ağaçlar sallanır. Rüzgâra karşı 

güçlükle yürünür. 

Fırtına 
Ağaçların ince dalları kırılır. Rüzgâra karşı 

yürümek imkânsızlaşır. 

Kuvvetli Fırtına 
Bazı binalarda hasar olur. Baca kapakları 

sökülür, kiremitler uçar. 

Büyük Fırtına 
Ağaçları köklerinden söker, binalarda 

büyük hasar oluşur. 

Bora 

Yaptığı hasar çok geniştir. Karada pek 

rastlanmaz. Ardından bereketli yağmurlar 

getirir. 

Kasırga 
Büyük ve müthiş tahribat yapar. Daha çok 

ekvatoral bölgelerde rastlanır. 

Şekil 4.1:Beaufort Rüzgâr skalası 

 

4.2.1. 2.Havanın Hâli 

 

Gök kısmı aşağıdaki gibi doldurulur: 

b blue sky mavigök (0-2/8 i bulutlarlakaplı) 

bc sky partly clouded kısmenbulutlu (3-5/8 i bulutlarlakaplı) 

c cloudy bulutlugök (6-8/8 i bulutlarlakaplı) 

o overcast sky Tamamıyla bulutlarla kapalı 

d drizzle çisenti 

e wet air rutubetli, yağışsızhava 

f fog sis 

h hall fırtınayayakınrüzgâr 

g gale dolu 

l lightning şimşek 

m mist dumanlı 

p passing showers geçicisağnak 

q squally weather bora 

r rain yağmur 

ra sleet (rain&snow) sulusepken 

s snow kar 

t thunder Gökgürlemesi 

v pure air berrakhava (olağanüstügörüş) 

u dew Çiğ 

w hoar frost Kırağı 
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Görüş kısmı aşağıdaki gibi doldurulur: 

 

0 Kesif sis 50 metrede kimaddeler görülemiyor 

1 Kalın sis 200 metredeki maddeler görülemiyor 

2 Sis 1000 metredeki maddeler görülemiyor 

3 Nötr sis 2000 metredeki maddeler görülemiyor 

4 Dumansız/hafif dumanlı 4000 metredeki maddeler görülemiyor 

5 Zayıf görme 7000 metredeki maddeler görülemiyor 

6 Nötrgörme 12000 metredeki maddeler görülemiyor 

7 İyi görme 20000 metredeki maddeler görülemiyor 

8 Çok iyigörme 
20000 metreden uzaktaki maddeler 

görülebiliyor 

 

4.2.1.3. Basınç 

 

Basınç kısmı aşağıdaki gibi doldurulur: 

 

Köprü üstünde bulunan barometreden milibar karşılığı okunan değerdir. Referans 

değer 1013,25 mb’dir. 

 

4.2.1.4. Sıcaklık Derecesi 
 

Sıcaklık kısmı Islak ve kuru termometrelerden (psikrometre)  okunan değerler 

kaydedilir. 

 

4.2.3. Jurnalin Rota Bacakları Bölümü 
 

Bu bölümde aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi rotaya ait bilgiler bulunur. 

 

 

Şekil 4.2:Jurnal bilgisi 

 

4.2.2. Jurnalin Olaylar Bölümü 
 

Kayıtlar solmaz, siyah mürekkepli kalem kullanılarak, büyük harfle, okunaklı ve 

anlaşılır ifade ile yazılır. 
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Manevra, trafik ayrımlı sahalardan geçiş, vb. dar saat aralığına kayıt edilir, unsurların 

fazlalığı ve çabukluk nedeni ile düzgün kayıt tutulmasının zor olduğu durumlarda müsvedde 

jurnal tutulur. Her kayıt sayfasının üstünde kaydın tutulduğu günün tarihinin altında, kaydı 

tutan veya tutanların isim ve imzaları bulunur ve ilk müsait zamanda müsvedde jurnal 

kayıtları ana jurnale geçirilir. 

 

Her gece saat 24.00’tevardiyasını teslim alan 2.zabit jurnalin yeni bir sayfasını açar ve 

başlık bilgisini girer. Her gece 04.00’te de vardiyasını teslim alan 1.zabit, bir gün önceye ait 

sayfanın tamamını ve o güne ait sayfanın da başlık bilgisini kontrol eder, eksik varsa 

tamamlanmasını sağlar ve önceki güne ait jurnal sayfasını imzalar. 

 

Jurnale düşülen kayıtlar hiçbir şekilde silinemez, değiştirilemez, kesilip çıkartılamaz. 

Gerekiyorsa düzeltme alttaki yazı okunabilir şekilde hatalı kısmın tek çizgi ile üzerinin 

çizilmesi ve doğrusunun yazının üst tarafına yazılarak düzeltmeyi yapanın imzalanması 

şeklinde olabilir. 

 

4.3. Yağ Kayıt 
 

Yağ Kayıt Defteri, geminin MARPOL Ek-1'e tam uygunluğunu ve herhangi bir 

kirliliğe neden olmadığını kanıtlayan çok önemli kayıt defterdir. 

 

Bu kayıt, defter gemi başmühendisi tarafından doldurulur ve her kaydın altı, 

başmühendis tarafından imzalanır. Her sayfanın altıda gemi kaptanınca imzalanıp gemi 

mührüyle mühürlenir. Bu defterde yapılan yanlış ve uygunsuz kayıtlarda başmühendis ile 

gemi kaptanının cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Çevre kirliliği ile ilgili suçlarda, geminin 

tutuklanmasının yanında şirketlere yüklü cezalar ve gemi kaptanı ile başmühendise hapis 

cezası verilmektedir. 

 

 

Resim 4.2:Yağ Kayıt Defteri 

 

Bu deftere alınan yakıtlar, tanklar arasında yakıt transferleri, yakıt harcamaları, dışarı verilen 

sintine ve slaçlar, incinatörde yakılan slaç miktarları yazılmalıdır. 
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4.4. Çöp Kayıt Defteri 
 

Yeni çöp atma kuralları 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kural 

MARPOL 73/78 Rev. EK V olarak 1 Temmuz 2012 tarihinde IMO tarafından kabul 

edilmiştir. Gemi sahipleri ve işletmeler  aşağıdaki düzenlemeleri yapmıştır. 

 

Bu defter gemilerde gemi 1. zabiti tarafından tutulur. Bu deftere oluşan ve limanlarda 

verilen çöp miktarları ve insineratörde yakılan çöp miktarları yazılır. Çöp verildiğinde 

alınacak makbuzlar saklanmalıdır. Çöp kayıt defteri( GARBAGE RECORD BOOK)- 

İngilizce olarak yazılacaktır. Bu defter IMO MEPC.201(62)  talimatlarına uygun 

hazırlanmıştır. 

 

“Denize Çöp Atmayın” posteri (POSTER DON'T THROW GARBAGE 

OVERBOARD ) 200X300MM - Sabit ve yüzen platformlarda 12m ve üstü gemilerde çöp 

boşaltma kurallarını belirtmek için mürettebat ve yolcuların görebileceği yerlere asılmalıdır. 

EK V yönetmeliği kapsamındadır. 

 

 

Resim 4.3: Çöp Kayıt Defteri 

 

 Çöp Yönetim Planı Posteri(POSTER GARBAGE DISPOSAL PLAN): 
300X400MM-Denizde veya karada yeniden kullanım geri kazanım ve bertaraf 

için gemi mürettebatı tarafından takip edilmesi gereken prosedürler MARPOL 

EK V uygulaması ve MEPC.219(63) referansına uygundur. 
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Resim 4.4: Çöp Atımı Posteri 

 

 Çöp yönetim kitabı ve kayıt defteri(GARBAGE MANAGEMENT PLAN 

AND RECORD BOOK-): ISM için gerekli olan planlama kitabıdır. 

Düzenlemeye uygun şekilde gemiye ve şirkete özgü hazırlanır. 

 

 

Resim 4.5: Çöp Atmayın Posteri 
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 Çöp bidonları: Gemilerde çöpler çöp istasyonlarındaki bidonlarda biriktirilir. 

Bu bidonlar4 ayrı renktedir: Mavi renk, yiyecekler; yeşil renk, yağlı bezler; 

kırmızı renk, diğerleri ve siyah renk, plastikler içindir. 

 

 

Resim 4.6: Çöp Atmayın Posteri 

 

4.5. ISM Formları 
 

Her vardiya sonunda, vardiya zabiti, vardiya süresine ait jurnal kayıtlarını tamamlar ve 

imzalayarak görevini teslim eder. Bu ISM gereğidir. Seyirle ilgili ISM formlarının tamamı 

doldurulur ve ISM evrakları arasında saklanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir ticaret gemisine gidiniz. Gemi jurnalinin doldurulması ile ilgili neler yapıldığının 

videosunu çekiniz ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gemi jurnalinin hukuki zeminini 

açıklayınız. 

 Gemi jurnalindeki bilgileri sıralayınız. 

 ISM formlarını tarif ediniz. 

 Yağ Kayıt, Çöp Kayıt defteri, Kargo 

Gear kitabı kaynaklarını açıklayınız. 

 Kaptan Emirleri Defteri’ni tarif ediniz. 

 Jurnalin meteorolojik gözlem 

bölümlerini doldurunuz. 

 Jurnalin rota bacakları bölümünü 

doldurunuz. 

 Jurnalin olaylar bölümünü doldurunuz. 

 Drilleri (tatbikatları) jurnale yazınız. 

 Compassobservation’ı doldurunuz. 

 ISM formlarını doldurunuz. 

 Gemi jurnalinin doldurulmasını video ve 

görsellerle gerçekleştiriniz. 

 ISM formlarının doldurulmasını video ve 

görsellerle gerçekleştiriniz. 

 Gemilerdeki diğer jurnal ve kayıt 

defterlerinin doldurulmasını video ve 

görsellerle gerçekleştiriniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen sorulardaki doğru şıkkı işaretleyiniz? 

 

1- Gemi jurnaline günü gününe aşağıdakilerden hangisi yazılmaz? 

A) Geminin seyirdeki waypoint mevkileri 

B) Kılavuz alınması ve kılavuzun gemiye girdiği ve ayrıldığı saatler 

C) Gemi adamları arasındaki yaşanan durumlar 

D) Gemi meclisince verilen kararlar 

E) Gemi veya yükünün uğradığı bütün kazalar ve bunların tafsilatı, gemide işlenen 

suçlar ve verilen disiplin cezalarıyla, gemideki doğum, ölüm vakaları dahi jurnale 

yazılır.  

 

2- Gemi jurnaline günü gününe aşağıdakilerden hangisi yazılmaz? 

A) Hava, rüzgârın hali 

B) Geminin takip ettiği rota ve katettiği mesafeler 

C) Kılavuz alınma mevkii 

D) Sintinelerdeki su yüksekliği 

E) İskandil edilen su derinliği 

 

3. Aşağıda verilen şıklardan hangisi Gemi Jurnalinin Hukuki Zemini ile ilgili 

değildir? 
A. Her gemide gemi jurnali denilen bir defter tutulur. 

B. Gemide 3. kaptanın tuttuğu ve imzaladığı jurnale “Güverte Jurnali” denir. 

C. Bir liman içinde yolculuk yapan küçük gemilerde jurnal tutmak yükümlülüğü 

yoktur. 

D. Gemi jurnali, kaptanın gözetimi altında, ikinci kaptan tarafından ve onun mazereti 

hâlinde bizzat kaptan veya kaptanın gözetimi altında olmak şartıyla ehil bir gemi 

adamı tarafından tutulur. 

E. Bu deftere her yolculukta eşya veya safranın yüklenmeye başlanması anından 

itibaren geçecek belli başlı olaylar yazılır. 

 

4. Jurnalin olaylar bölümüne yazılan hangi bilgi yanlıştır? 

A) Kayıtlar solmaz, siyah mürekkepli kalem kullanılarak, büyük harfle, okunaklı ve 

anlaşılır ifade ile yazılır. 

B) Manevra, trafik ayrımlı sahalardan geçiş, vb. dar saat aralığına kayıt edilir, 

unsurların fazlalığı ve çabukluk nedeni ile düzgün kayıt tutulmasının zor olduğu 

durumlarda müsvedde jurnal tutulur.  

C) Her kayıt sayfasının üstünde kayıtın tutulduğu günün tarihi altında kaydı tutan veya 

tutanların isim ve imzaları bulunur ve ilk müsait zamanda müsvedde jurnal 

kayıtları ana jurnale geçirilir. 

D) Her gece saat 24.00’te vardiyasını teslim alan 2.zabit jurnalin yeni bir sayfasını 

açar ve başlık bilgisini girer.  

E) Her gece 08.00’de vardiyayı teslim alan 1.zabit, bir gün önceki ait sayfanın 

tamamını ve o güne ait sayfanın da başlık bilgisini kontrol eder, eksik varsa 

tamamlanmasını sağlar ve önceki güne ait jurnal sayfasını imzalar. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdakilerdenhangisiyağkayıtdefterinindoldurulmasındayapılanhatalardandeğildir? 

A) Yanlış girdilerinin üzerinin karalanması, üzerine tekrar yazılarak düzeltilmesi 

B) OWS (oily water seperator) bakım-tutum ve filtre değişiminin yağ kayıt defterine 

kaydedilmemesi 

C) OWS (oily water seperator) ve OCM (oil content meter) nin işletme testlerinin 

doğru kaydedilmemesi 

D) Kayıtlarda gerekli kod kullanımının yapılması 

E) Yağ kayıt defterinde belirtilen isim ve tank kapasitelerinin IOPP ekindeki verilerle 

tutarsız olması 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi yağ kayıt defterinin doldurulmasında yapılan hatalardan 

değildir? 

A) Buharlaşma ile kaybolan slaç miktarının kaydedilmemesi 

B) Sintine suyu transferlerinin yanlış kaydedilmesi 

C) Gemide mevcut slaç miktarı kayıtlarının haftalık yazılmaması 

D) Yemek yağı, yağlama yağı vb. atımının yağ kayıt defterine işlenmemesi 

E) Taşan tankların içeriğinin transfer kayıtlarının olması. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST  

 

Okulunuzdaki seyir laboratuvarındaki harita ve diğer araç gereçlerle birlikte köprü 

üstü simülatöründe, GPS cihazını kullanarak sefer planı oluşturunuz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Harita kataloğundan sefer talimatında bildirilen limanlar arasında 

kullanacağınız haritaları belirlediniz mi? 

  

2. Haritaların güncel olduğunu ve düzeltmelerinin son haftaki 

Denizcilere İlanlara yapıldığını kontrol ediniz ve güncellemeleri 

yaptınız mı? 

  

3. Haritaları kullanım sıralarına göre düzenlediniz mi? 
  

4. Kalkış limanından başlayarak haritalar üzerindeki waypointleri 

genel haritalardan başlayarak belirlediniz mi? 

  

5. Waypointleri birleştirerek rota bacaklarını birleştiriniz mi? 
  

6. Waypointlerin enlem ve boylamını belirlediniz mi?  
  

7. Waypointleri sıfırdan başlayarak enlem ve boylamını yazdınız mı? 
  

8. Tüm waypointleri sırasıyla GPS navigator cihazına girdiniz mi? 
  

9. Tek tek waypointler arasında route yaparak iki waypoint arasındaki 

rota ve mesafeyi buldunuz mu? 

  

10. Rota bacaklarının arasına rota ve mesafe değerlerini yazdınız mı? 
  

11. Toplam mesafeyi hesapladınız mı? 
  

12. Tüm waypoint mevkilerini, bunların rotalarını, mesafelerini şirketin 

Sefer Planı Formu’na yazdınız mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 A 

5 C 

6 D 

7 D 

8 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 C 

4 E 

5 D 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 C 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 B 

4 E 

5 D 

6 E 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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