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Navigasyon Nedir?

Navigasyon, bir yerden başka bir 
noktaya gitmek için en uygun yolu 
bulma, planlanan rotaya uygun o 
noktaya gitme olayıdır. Bir başka 
deyişle yol ve yer bulma işidir.



Yelkenli ya da motorlu bir tekne ile 
denizde seyir halindeyken yönümüzü 
ve yerimizi bulmamıza yardımcı olan 

bazı araçlar vardır. Bu araçlar 
ortaçağda ilk denizcilik deneyimleri 
ile çok ilkel bir şekilde başlamıştır. 
Ancak ilkelliğinin yanı sıra çok da 
başarılı sistemler kullanılmıştır. Bu 

ilkel araçların ya da sistemlerin 
başında güneş ve yıldızlar gelir. 



1-) Güneş

Uzun gözlemler sonucunda güneşin 
doğudan doğup batıdan battığı 

anlaşılmış ve bu kurala bağlı olarak 
güneş pusulası yapılmıştır. İlkokul 
çağlarında gölge çubuğu deneyi 
olarak bize tanıtılan bu sistem 

batının ya da doğunun bulunmasında 
yüzyıllarca kullanılmıştır.



2-)Yıldızlar

Gözleme dayalı bir diğer yöntem 
ise yıldızları kullanmaktır. 

Hepimizin temelde bildiği ve 
yıldız-yön ikilisini görür görmez 
aklımıza gelen ilk deyim kutup 
yıldızıdır. Herkesin de bildiği 

gibi kutup yıldızı, kuzey 
yarımkürede bize kuzey yönünü 

gösteren yıldızdır



Seyir Araçları
Seyir araçları ile teknenin yön 
bulması sağlanır. Bu araçlar, 
gemilerde köprü üstünde; yelkenli 
teknelerde içeride bulunan 
navigasyon masasında, bazen de 
dümenin önündeki masada 
bulunurlar.  
• Pusula  
• Radar  
• Haritalar  
• Elektronik Seyir Araçları  
• İskandil



1-)Haritalar

Denizcilikte kullandığımız haritalar 
denizdeki akıntı, derinlik, dip yapısı, 
şamandıralar, trafik hatları, kayalıklar, 

fenerler, limanlar, vb. gibi işaret ve yapıları 
gösteren haritalardır. 



1.1-)Harita Bilgisi
Harita Kitabesi: 
• Haritanın adı 
• Hangi ülke tarafından yapıldığı 
• Hangi bölgeye ait olduğu 
• Derinlik ve yükseklik ölçü 

birimi 
• İzdüşüm sisteminin adı 
• Harita ölçeği



1.1-)Harita Bilgisi
Peki bizim için önemli harita 
bilgileri neler ? 
• Ölçek 
• Uzunluk birim dönüştürme 
çizgileri 
• Pusula 
• Haritanın ait olduğu bölge



1.2 Harita Ölçüleri

Denizde aldığımız yolun 
ölçüm birimi deniz 
milidir. 1 deniz mili, 1 
dakikalık enleme 
eşdeğer kabul edilmiştir. 
Bunun için enlemlerin 
seçilmesinin nedeni; 
enlemler arası uzaklığın 
Dünya üzerinde her 
yerde sabit kalması, 
fakat boylamlar arası 
uzaklığın ekvatordan 
kutuplara gidildikçe 
değişiyor olmasıdır



1.2-) Harita Ölçüleri
1 deniz mili = 1852 m 

•Dünyanın çevresi = 40,000 km 
• Dünya yuvarlak ve çevresi 360 

derece 
• Her derece 40.000/360= 111.11111 

km (1 derecelik enlem uzaklığı) 
• Bir derece = 60 dakika 
• Bir dakika = 111.11111/60 = ~ 

1.852 km (1 dakikalık enlem 
uzaklığı)



1.3-) Fenerler
• Fenerler, gündüz kulesi, 

gece ışığı ile kesin mevki 
bildiren en önemli seyir 
yardımcısıdır. 
• Kıyı fenerleri kıyı 

bölgelerinde, alarga 
fenerleri denizle iç içe 
sığlık, kayalık gibi 
yerlerdedir.  
• Fenerlerin mevkiileri, harita 

üzerinde bulundukları yere 
göre ayrı işaretlerle 
belirtilir





Fenerler ile İlgili 
Örnekler:

• Fl WG 5s 10m 4-6M : 5 saniyede 
bir beyaz yeşil ışık veren, 
yüksekliği 10 metre, beyaz ışığı 4 
milden, yeşil ışığı 6 milden görünen 
çakarlı fener  

• Fl (2) 6s 20m 10M : 6 saniyede bir 
iki defa çakan grup çakarlı, 
denizden 20 metre yükseklikte, 10 
milden görünen fener 



1.4-)Şamandıralar:
Teknelere yol göstermek, bir tehlikeyi 

işaretlemek (batık, dalgıç, vs.) 
izlenecek yolu göstermek gibi çeşitli 
şekillerde seyre yardımcı olan, uygun 

bölgelere atılan donanımlardır. 



1.4.A-)Lateral(Yanlaç) Şamandıra



1.4.B-)Kardinal(Yönleç) 
Şamandıra:

Kardinal fenerleri hangi tarafı 
gösteriyorsa o tarafı güvenlidir 
ve o tarafından geçmek 
gerekir. 



1.5 Deniz Dipleri:

• Özellikle demirleme 
sırasında bilmemiz 
gereken deniz dibi 
özellikleri haritaların 
bazılarında belirtilmiştir

S  Sand  Kum 

M  Mud  Çamur 

R  Rock  Kaya 

Wd  Weed  Sazlık 

Cy  Clay  Balçık 
Co  Coral  Mercan 



2-)Pusula:

Denizcilik tarihinin ilk yıllarından beri 
kullanılan en önemli seyir aracıdır.  
Mevki Okuma: 
Önce enlem sonra boylam değerleri belirtilir. 

• 38° 04’N (38 derece 4 dakika kuzey 
enlemi)  

• 26° 21’E (26 derece 21 dakika doğu 
boylamı 

Teknelerde iki tür pusula bulanabilir: 
A-)Mıknatıslı Pusula 
B-)Cayro Pusula



2.A)Mıknatıslı Pusula:
Serbest mıknatıs çubuğunun 
dünyanın manyetik kutuplarına 
yönelmesinden yararlanılarak 
bulunmuştur.  

Arızi sapma (deviation):Metal 
aksamdan dolayı olan sapma. 
Coğrafi sapma 
(variation): Bölgenin manyetik 
alanından dolayı olan sapma



2.A-)Mıknatıslı 
Pusula:

Sapmalar(Örnek) : 

Doğal sapma 1995 tarihinde 1°30’ E(+) 
iken yıllık 5’ artıyor. Variation (=Doğal 
sapma) 2005 yılında nedir?  

 
2005 - 1995 = 10 yıl 

10 x 5 = 50 dakika  

 Variation = 1°30’ + 50’ = 1°80’  

 1°80’ = 2°20’ E olur. Başka bir deyişle; 
2°20’ (+) 



2.A-)Mıknatıslı Pusula:
• Harita üzerine 220°lik bir rota çizdim. Bugün 2012 yılında olduğumuzu varsayalım. 
Elimizdeki 2004 tarihli haritada varyasyon 4°20’ W ve yıllık varyasyon 5'W olarak verilmiş. 
Teknenin yapay sapması ise 1° E(Doğu). Dümeni hangi pusula derecesi ile tutmalıyım? 
 
Önce doğal sapmayı hesaplayalım: 
2012 - 2004 = 8 yıl 
8 x 5 = 40’ W 
4°20’ W + 40’ W = 5° W 
 
Rota: 220°  
 Variation: 5° W(-) 
 Deviation: 1° E(+) 
 220° - (-5° + 1°) = 224°



2.B-)Cayro 
Pusula:

Mekanik bir düzenekle serbest 
hale getirilmiş bir tekerin, 
ortasından geçen bir eksen 
etrafında çok hızlı 
döndürüldüğünde uzayda sabit 
bir noktayı göstermesi 
prensibine dayanılarak 
geliştirilmiş, elektrikli 
mekanik bir cihazdır.



2.3-)Kerteriz

• Gemi dışında bulunan bir 
maddenin yönünü belirtmek 
için geminin pusularında 
ölçülen açıya kerteriz denir.  
• Hakiki kerteriz ve nısbi 
kerteriz olarak iki çeşittir.



2.3-)Kerteriz
A) Hakiki Kerteriz:  
• Bir maddenin coğrafik kuzey yönünden alınan kerterizine denir.  
• 0° den sağa doğru 360° ye kadar ölçülür.  
• Haritaya çizilen bütün kerterizler hakikidir.   

B) Nısbi Kerteriz: 
• Geminin rotası hesaba katılmadan, pruvasından sancak ya da 

iskeleye doğru ölçülen açıya denir.  
• Söylenirken de sancak mı iskele mi olduğu belirtilir. 



2.2-)Kerteriz(Örnek)

Kırmızı Şamandıra 
• Nısbi Kerteriz: 90° Sancak 
• Hakiki Kerteriz: 90+45= 135°  

Yeşil Şamandıra 
• Nısbi Kerteriz: 30° İskele 
• Hakiki Kerteriz: 45-30= 15°



3-)Radar:

Radarlar gönderilen elektromanyetik 
dalgaların varsa bir hedefe çarpıp geri 
dönmesi esası üzerine yapılmış ve bu 

sayede deniz üzerindeki hedefin yönünü ve 
mesafesini veren cihazdır. Yelkenli 

tekneler, gemiler tarafından 
görülebilmelerini sağlamak için 

teknelerine radar yansıtıcısı bağlarlar. 



4-)GPS

• GPS = Global Positioning 
System  

• GPS, seyir uyduları yardımı 
ile mevkii bulmaya yarayan 
ve sürekli mevkii verebilen 
elektronik bir cihazdır.  



GPS'in Kullanım 
Amaçları:

Denizciler GPS'i; 
▪ Mevki (koordinat) belirleme,  
▪ Gidiş yönü belirleme,  
▪ Hız belirleme,  
▪ Gidiş hedefine ulaşmak için 

dönülmesi gereken yönü belirleme,  
▪ Gidilen rotanın kaydını tutma 

amacıyla kullanabilirler. 



5-)İskandil

• Derinlik ölçmeye yarayan 
alettir. 
• En temel iskandil yapısı, bir 

ipin ucuna bağlı kurşun 
ağırlıktan oluşur. 



6-)Parakete

• En ilkel haliyle parakete, bir 
kütüğe bağlı, belirli 
aralıklarda üzerinde düğümler 
bulunduran bir iptir.  

• Gemi teknesinden elle veya 
sabit bir delikten sarkıtılan 
parakete, tekne altındaki 
akan suyun hızına bağlı olarak 
çalışır.  

• Knot=düğüm



7-)Sekstant

• Yerküre üzerinde bulunulan 
yerin enlemini belirlemek 
amacıyla, bir gök cismiyle 
ufuk düzlemi arasındaki 
açısal mesafeyi ölçmekte 
kullanılan optik seyir 
cihazıdır. 



Rota Oluşturma

• İki nokta arasında en uygun rota çizilir. 
• Pergel yardımıyla harita üzerindeki 

enlemler kullanılarak gidilecek mesafe 
ölçülür. 

• Paralel cetvel doğrultusu değiştirilmeden 
yürütülerek harita üzerindeki pusulanın 
merkezine götürülür ve kerteriz açısı 
belirlenir.  
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