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Navigasyon
• Navigasyon (seyir veya seyrüsefer) tanımı itibari ile bir noktadan 

başka bir noktaya gitmek için en elverişli yolu tayin etme ve 
planlanan rota üzerinde yolculuğu gerçekleştirmeye denir.



Seyir Çeşitleri

• Dünya üzerinde yeri kesinlikle bilinen kara maddelerinden, seyir 
yardımcılarından veya iskandillerinden yararlanılarak yapılan kılavuz 
seyir,

• Belirli bir mevkiden hareket edildikten sonra yön, sürat ve zamandan 
yararlanılarak yapılan parakete seyri, 

• Gök cisimlerinden yararlanılarak yapılan göksel seyir,

• Elektronik cihazlardan yararlanılarak yapılan elektronik seyir,

• Uydu sistemleriyle birlikte çalışan cihazlarla yapılan modern sistem 
seyridir. 



Temel Navigasyon Kaynakları
Güneş

Güneş Pusulası
Gölge Çubuğu Deneyi



Temel Navigasyon Kaynakları
Yıldızlar

Kutup Yıldızı
Yıldız Haritaları

Kuzey yarımkürede kuzey 
yönünü gösterir.



Seyir Araçları 

• Seyir yaparken doğru yön ve rota belirlenmesi için çeşitli aygıtlar 
kullanılır. Yelkenli teknelerde navigasyon aletleri navigasyon
masasında ve/veya dümenin önünde bulunur.

• Çeşitli aygıtlar: Haritalar, pusula, radar, GPS, parakete, sekstant, 
iskandil 



1) Haritalar

• Denizcilikte kullandığımız haritalar denizdeki akıntı, derinlik, dip 
yapısı, şamandıralar, trafik hatları, kayalıklar, fenerler, limanlar vb. 
gibi işaret ve yapıları gösteren haritalardır. 



1) Haritalar

• Harita Bilgisi

Navigasyon için kullanılan 
temel kriterler

-Haritanın ait olduğu bölge

-Ölçek

-Pusula

-Uzunluk birimi dönüştürme 
çizgileri

LEJANT



1) Haritalar
• Harita Ölçüleri

Deniz üzerindeki temel ölçümlerde kullanılan birim deniz milidir ve 
varsayımsal olarak 1 dakikalık enleme eşdeğer kabul edilmiştir.

(nM: nautical mile) 

Enlemlerin bu noktada uzaklık kriterinde temel alınmasının sebebi ise 
dünyanın her noktasında enlemler arası uzaklıkların eşit değere sahip 
olmasıdır.



1) Haritalar

• Harita Ölçüleri

Enlemler arası uzaklık = 1 deniz mili = 1852 metre

Basit bir hesaplama ile;
Dünyanın çevresi ≈ 40000 km

Dünya geoit ve çevresi eşit 360 dereceye bölünmüştür.
Her derece 40000 / 360 ≈ 11.111.111 km (1 derecelik enlem uzaklığı)

Bir derece = 60 dakika
Bir dakika ≈ 11.111.111 / 60 ≈ 1.852 km (1 dakikalık enlem uzaklığı)



2) Deniz Fenerleri

• Deniz fenerleri aydınlık havalarda 
yüksek kulesi, karanlık havalarda 
yaydığı ışık ile mevkii bildiren seyir 
yardımcılarıdır.

• Yol gösterir ve mevkii belirtirler. 

• Kıyı bölgelerinde veya denizle iç içe
sığlık, kayalık gibi yerlerde bulunurlar. 



2) Deniz Fenerleri



2) Deniz Fenerleri 
Example



2) Deniz Fenerleri 

• Fl(2) 6s 20m 10M 

- 6 saniyede bir iki defa çakan grup çakarlı, yüksekliği 20 metre, 10 
milden görünen fener (beyaz) 

• 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 

Example



2) Deniz Fenerleri 

Example

Deniz fenerlerinin 
kodlamasının gösterimi 
haritalarda şekildeki gibi 
verilir. Bu noktada deniz 

feneri 
bulunmaktadır.



3) Şamandıralar

• Teknelere yol göstermek, yarışlarda rotayı belirlemek, bir tehlikeyi 
işaretlemek (sığlık, batık, dalgıç vb.) gibi çeşitli şekillerde seyirlere 
yardımcı olan donanımlardır.



3) Şamandıralar (Lateral)  

Denizden kanala veya limana 
girilirken, yeşil şamandıra

sancakta, kırmızı şamandıra
iskelede kalır. 

Kanaldan veya limandan denize 
açılırken, yeşil şamandıra

iskelede kalır, kırmızı şamandıra
sancakta kalır. 



3) Şamandıra (Kardinal)

• Doğru ve güvenli yönü gösteren 
şamandıralardır.



4) Deniz Dipleri 



5) Pusula 

• İlk adımda mevkii okunur, mevkii okunurken öncelikle enlem 
ardından boylam değerleri belirtilir.

- 43° 06’N (43 derece 6 dakika kuzey enlemi)
- 21° 42 (21 derece 42 dakika doğu boylamı) 

• Mıknatıslı Pusula: 

-Coğrafi kuzey kutbunu değil manyetik kuzey kutbunu gösterir. 

-Teknelerin metal aksamından ve bulunduğu bölgenin manyetik 
alanından etkilendiği için bir sapmaya uğrar. 



5) Pusula

-Gerçek kuzey veya coğrafî 
kuzey, Dünya üzerindeki herhangi 
bir noktaya göre coğrafî 
(gerçek) Kuzey Kutbu’nun 
istikametidir. Manyetik kuzey ise 
herhangi bir noktaya göre Manyetik 
Kuzey Kutbu'nun istikametidir. 
Manyetik Kuzey Kutbu, Kuzey
Yarımküre’de, 
Dünya'nın manyetik alanının 
yayılmaya başladığı noktadır.

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS3V6ZXlfS3V0YnU


5) Pusula

• Pusula sapmaları

1) Arızi Sapma (Deviation)

Metal aksamdan kaynaklı sapma

(Yapay Sapma)

2) Coğrafi Sapma (Variation)

Bölgenin manyetik alanından kaynaklanan sapma

(Doğal Sapma)



5) Pusula
• Haritadaki yönler hakiki(coğrafi) yönlerdir. Manyetik yönlerin haritaya 

taşınırken düzeltilmesi gerekir. Doğal sapmalar için haritalarda 
başlangıç boylamının doğusuna sapanlar için E(+), batısına sapanlar 
için W(-) gösterimi bulunur. Bu sapmalar zamana ve seyir bölgesine
göre değişiklik gösterir. Haritalarda doğal sapmanın belirli tarihteki 
değeri ve her yıl değişen miktarı ve değişimin yönü rüzgargülü
üzerinde belirtilir. 

Burada belirtilen 
değer coğrafi 
sapmadır. Bunun 
üzerine işlemler 
yapılmalıdır.



5) Pusula

• Manyetikten hakiki açıya düzeltme yapılırken 
sapma doğuya doğruysa manyetik açı değerine
eklenir, batıya doğruysa çıkarılır. Hakikiden 
manyetik değeri bulmak içinse tam tersi yapılır. 

• Örneğin yandaki şekilde 1995 yılına ait doğal sapma 
3o 25’ doğuya doğru ve her sene 1o doğuya kayan 
şekilde belirtilmiş. Günümüzde bu haritaya ait bir 
bölgede seyir yaptığımızı düşünelim. 2019-1995=24 
yılda doğal sapma 24 o doğuya kaymış olacak. Yani 
neticedeki doğal sapmayı 27o 25’ doğuya doğru
olarak buluruz. Pusulada seyir yönümüzü 330 
derece olarak okuduğumuzu varsayalım. Sapma 
doğuya doğru olduğu için 330o +24o 25’= 354o 25’ 
değeri hakiki yönümüz olur. 



5) Pusula

• Sapma Örnekleri
Doğal sapma 1992 tarihinde 1°30’ E(+) iken yıllık 5’ artıyor. Doğal sapma 
(variation) 2007 yılında nedir?

Solution

2007 - 1992 = 15 yıl

15 x 5 = 75 dakika

Doğal sapma = 1°30’ + 75’ = 1°105’ = 2°45’ E 

=> 2°45’ (+)



5) Pusula 

• Sapma Örnekleri 
Harita üzerine 200°lik bir rota çizdim. Elimizdeki 2013 tarihli haritada varyasyon 
3°36’ W ve yıllık varyasyon 4'W olarak verilmiş. Teknenin yapay sapması ise 2°
E(Doğu). Dümeni hangi pusula derecesi ile tutmalıyım? 

Doğal sapma hesaplama

2019 - 2013 = 6 yıl

6 x 4 = 24’ W

3°36’ W + 24’ W = 4° W

Rota : 200°
Deviation : 2° E (+)
Variation : 4° W (-)
200° - ( -4° + 2°) = 202°
( Takip edilmesi gereken rota )



5) Pusula
Kerteriz

- Tekne haricinde bulunan bir kara parçasının, 
teknenin yönünü belirtmek için teknenin 
pusulalarında ölçülen açıya kerteriz denilir.

- Hakiki ve nısbi kerteriz olarak ikiye ayrılır.

- Kerteriz pusulası ile ölçülür.
Kerteriz Pusulası



5) Pusula
Kerteriz

1) Hakiki Kerteriz:

- Bir maddenin coğrafik kuzey yönünden alınan kerterizine denir. 

- 0° den sağa doğru 360° ye kadar ölçülür.

- Haritaya çizilen bütün kerterizler hakikidir. 

2) Nısbi Kerteriz:

- Geminin rotası hesaba katılmadan, pruvasından sancak ya da iskeleye 
doğru ölçülen 360o açıya denir. 



5) Pusula

Kerteriz



5) Pusula

Kerteriz

Kırmızı Şamandıra

Nısbi Kerteriz: 90° Sancak 
Hakiki Kerteriz: 90+45= 135°

Yeşil Şamandıra

Nısbi Kerteriz: 30° İskele
Hakiki Kerteriz: 45-30= 15°



5) Pusula

• Kerteriz Alma

Kerteriz alırken en önemli nokta, 
seçilen noktaların mutlaka sabit 
nokta olmasıdır. Kıyıdaki bir 
camii, özel bir bina veya ağaç, 
bir fener veya bir kara parçası
olabilir. 



5) Pusula

• Kerteriz alım prosedürü

Kesin mevki belirleme için üç
noktadan referans alınabilir. Bu 
ölçümde üç doğrunun tek bir 
noktada kesişmesi beklenir. 
Ancak daha önce bahsedildiği
gibi teknenin hareketli olması 
nedeniye beklendiği gibi bu üç
doğru kesişmeyecek, üçgensel
bir bölge belirleyecektir. Bu 
üçgenin merkezi ise yaklaşık 
tekne konumunu belirtir. 



6) 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. 



7) GPS



7) GPS

• GPS’in genel kullanımları; 

- Gidiş yönü belirleme

- Mevki (koordinat) belirleme,

- Hız belirleme,

- Hedeflenen noktaya gidilirken çizilmesi gereken optimal rota,

- Yapılan rotayı kayıt altına alma  



8) İskandil

• Suların derinliğini ölçmeye yardımcı olur.

• En temel iskandil yapısı, bir ipin ucuna bağlı kurşun ağırlıktan oluşur. 



9) Parakete

• Teknenin hızını ve aldığı yolun 
miktarını gösteren cihaz. 

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

• Knot = Düğüm



10) Sekstant

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



Rota Belirleme

• Çeşitli navigasyon cihazları kullanılamadığı takdirde manuel şekilde 
rota oluşturmak için sıradaki adımlar takip edilir.

1) İki nokta arasında en uygun rota çizilir. 

2) Pergel yardımıyla harita üzerindeki enlemler kullanılarak 
gidilecek mesafe ölçülür. 

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





PRUVANIZ NETA, RÜZGARINIZ KOLAYINIZA OLSUN


