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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik 

DAL Güverte ĠĢletme 

MODÜLÜN ADI Göksel Seyir  

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 

Birey / öğrenciye gök cisimlerinden yararlanılarak mevki 

ve yön bulma yöntemlerine yönelik bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır.  

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Seyrin güvenle tamamlanması için sekstant ve 

almanağı kullanabileceksiniz. 

2. Seyrin güvenle tamamlanması için zaman ile ilgili 

çeviri iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

3. Seyrin güvenle tamamlanması için gök 

cisimlerinin isimlerine göre takibini 

yapabileceksiniz. 

4. Seyrin güvenle tamamlanması için sekstant 

kullanarak gök cisimlerinden yükseklik ölçümü 

yapabileceksiniz. 

5. Seyrin güvenle tamamlanması için meridyen geçiĢ 

anında enlem tayini ve intersept hesabı 

yapabileceksiniz. 

6. Seyrin güvenle tamamlanması için güneĢten ve 

Kutup Yıldızı‟ndan kerteriz alarak gyro hatasını 

hesaplayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf ortamı, seyir laboratuvarı ve eğitim gemisi 

Donanım: Sekstant, notik almanak, yıldız bulucu, pusula, 

semt aynası, kronometre, Ho 229, bilimsel hesap 

makinesi, paralel cetvel, plotlama levhası ve kör pergel 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Seyir, bir noktadan diğer noktaya en kısa ve emniyetli yoldan gitmeyi hedefler. Bu 

seyrin yapılan ortamına göre karada, denizde, havada ve uzayda olabilir. Göksel seyir ise 

tüm ortamlarda uygulanabilen bir mevki atma yöntemidir. Açık denizde kıyı seyrindeki gibi 

karadaki unsurlardan yön veya mevki bulma olanağı yoktur. Denizcilere açık denizde 

kılavuzluk edebilecek tek unsur gök cisimleridir. Bu nedenle insanlar gök cisimlerinden 

yararlanarak mevki bulmak için birçok yöntem geliĢtirmiĢlerdir. Ġlerleyen yıllarda bilimin 

geliĢmesiyle birlikte bu yöntemler geliĢmiĢ ve göksel seyir günümüzdeki durumuna 

ulaĢmıĢtır.  

 

Teknolojinin hızla geliĢtiği ve gemilerde birden fazla mevki bulma cihazının 

bulunduğu günümüzde göksel seyre göre mevki bulmaya gerek olup olmadığı tartıĢmalı bir 

konudur. STCW gereğince göksel seyrin ticari gemilerde görev alacak zabitlere eğitim 

kurumlarınca öğretilmesi tüm dünyada zorunluluktur. Ayrıca liman devletleri ve bazı 

Ģirketler, pusu hatasının gök cisimler yardımı ile bulunması ve açık denizde elektronik seyir 

yardımcıları ile mevki koyma iĢleminin göksel seyir ile doğrulanması konusunda kontroller 

yapabilmektedirler. Son olarak günümüzde GPS ile göksel seyrin kullanımı azalmıĢ olsa da 

göksel seyre hâkim olmak ihtiyaç duyduğunuz anda (arıza vb.) size avantaj sağlayacaktır.  

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FALĠYETĠ-1 
 

 

 

Seyrin güvenle tamamlanması için sekstant ve almanağı kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bir uzak yol vardiya zabiti veya kaptanına gök cisimlerinden nasıl mevki 

saplandığı konusunda ön bilgi alınız. 

 Gerekli izinleri alarak okulunuzda veya çevrenizde bulunan sekstant aletini 

inceleyiniz. 

 Sekstant üzerindeki donanımların ne iĢe yaradığını öğreniniz. 

 Bir notik almanak edinerek sayfa yapılarını ve içerisindeki bilgileri inceleyiniz. 

 ÇalıĢkanlık, öz güven, vatanseverlik değer, tutum ve davranıĢlarının önemi 

hakkında araĢtırma yapınız. AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız. 

 

1. GÖKSEL SEYĠR (CELESTIAL NAVIGATION) 
 

Gök cisimlerinden (GüneĢ, Ay gibi) yararlanarak mevki koyma yoluyla yapılan seyre 

göksel seyir (celestial navigation) denir. Kılavuz seyrinin aksine bu seyir türü açık seyir 

türüdür ve genelde kılavuz seyrinde kullanılan sahil maddelerinin bulunmadığı durumlarda 

yapılır. 

 

Kılavuz seyrinde mevki bulmayı daha önceki modüllerde öğrenmiĢtiniz. Herhangi bir 

sahil unsurundan mesafe ve kerteriz ile kolaylıkla fiks mevki bulabiliyorduk. Benzer Ģekilde 

bir gök cisminin (Celestial Body) yerküre üzerindeki konumu ve bizim bu konuma olan 

uzaklığımızı bilsek bir mevki dairesi (Circle of Position) oluĢturabilir ve aynı anda baĢka gök 

cisimlerinden oluĢturduğumuz diğer mevki dairelerinin kesiĢimi sonucu astronomik fiks 

mevkiimizi bulabiliriz.  

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 



 

4 

 

ġekil 1.1: Yıldız ve Ay’dan elde edilen mevki daireleri ile elde edilen A.Fiks mevkii 

Yapılan iĢlem aslında aynı anda iki farkı deniz fenerinden alınan mesafe dairelerinin 

kesiĢmesinden farklı değildir. Fakat bizim için önemli nokta rasat yapılan andaki gök 

cisminin coğrafi konumunu (Geographic Position, Sub Point) ve bize olan mesafesini nasıl 

hesaplayacak olmamızdır. ĠĢte burada göksel seyir bize yardımcı olacaktır.  

 

1.1. Gök Küresi Koordinat Sistemi 
 

Uzayı, içinde GüneĢ sistemi gibi birçok galaksi ve gök adaların bulunduğu ayrıca 

sayısız yıldızların mevcut olduğu, birçok yıldızın oluĢtuğu ve birçok yıldızın da söndüğü 

sonsuzluk olarak tanımlamak mümkündür. Göksel seyirde, Dünya tam bir küre olarak uzayın 

merkezinde kabul edilir. Uzay ise merkezi Dünya‟nın merkezi ile aynı olan sonsuz yarıçaplı 

ikinci bir küredir. Buna Gök Küresi (Celestial Sphere) adı verilmekte olup uzaklıkları ne 

olursa olsun, gök cisimlerinin, gök küresinin yüzeyinde oldukları kabul edilir (ġekil 1.2.).  

 

Yerküresi koordinat sisteminde bir yerin mevkiinin enlem ve boylam ile ifade 

edildiğini biliyoruz. Aynı Ģekilde gök küresi koordinat sistemi de yerküresi koordinat 

sisteminden yararlanılarak yapılmıĢtır. Gök küresi koordinat sistemi üzerindeki bir gök 

cisminin mevkii meyil (declination) ve saat açısı (hour angle) ifade edilir. Dünyanın günlük 

hareketi sonucu gök küresi üzerindeki cisimleri doğudan batıya doğru hareket ediyormuĢ 

gibi görürüz. Biz iĢlemlerimizi yaparken Dünya‟nın Gök Küresi merkezinde sabit durduğunu 

gök cisimlerinin gök küresi üzerinde Dünya etrafında doğudan batıya doğru hareket ettiğini 

varsayacağız. Bundan dolayı gök cisimlerinin gök küresi üzerindeki konumları zaman göre 

değiĢir. 

 

Gök küresi koordinat sistemi ile ilgili bazı temel kavramlar: 

 

 Gök kutupları (Celestial Pole): Dünya ekseninin gök küresini deldiği iki 

noktaya gök kutupları denir. Dünya‟daki gibi Kuzey (PN) ve Güney (PS) olarak 

adlandırılır. 
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 Gök ekvatoru (Celestial Equator): Dünya ekvatorunun gök küresi üzerindeki 

iz düĢümüdür. 

 

ġekil 1.2: Gök koordinat sistemi 

 Tutulma dairesi (Ecliptic): Dünya ekseni, ekvatora göre 23
0
 27',5 eğiktir. Bu 

da GüneĢ‟in Dünya çevresindeki nispi hareketini yörüngesini gök ekvatoruna 

göre kuzey ve güneye doğru 23
0
 27',5‟lik bir farklılık gösterir. GüneĢin nispi 

hareket yörüngesi olan bu büyük daireye tutulma dairesi ( Ecliptic) denir. 

ġekil 1.2‟de görüldüğü gibi tutulma dairesinin gök ekvatoru ile kesim 

noktalarına Ġlkbahar (Aries- ) ve Sonbahar (Libra-♎) noktası denir. GüneĢ 

21 Mart‟ta (ilkbahar) Aries noktasında, 23 Eylül‟de de Sonbahar noktasında 

bulunduğu tarihlerde gece ile gündüz birbirine eĢit olur. Ekliptik ile ekvatorun 

kesim noktası olan Aries noktası, yıldızların gök küresindeki konumlarını 

saptamak bakımından büyük önem taĢır. Çünkü Aries noktası sabit bir nokta 

olarak kabul edilir. 

 Coğrafik Pozisyon (Geographic Position, Sub Point): Gök cisminin gök 

küresi üzerindeki konumundan Dünya merkezine çizilecek olan doğrunun 

Dünya‟yı deldiği noktaya Coğrafik Pozisyon denir ve “GP” kısaltması ile 

gösterilir. BaĢka bir deyiĢle Gök cisminin yer koordinat sistemi üzerindeki 

konumudur 

 

1.1.1. Gök Koordinat Sistemi Üzerindeki Referans Düzlemler 
 

Gök koordinat sisteminde bir gök cisminin konumunu tanımlamak için tıpkı yer 

koordinat sisteminde (enlem - boylam) olduğu gibi referans düzlemler vardır. Bu referans 

düzlemler: 
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 Meyil dairesi (Diurnal Circle): Gök cisminin nispi hareketinden ötürü 

üzerinde hareket ettiği ekvatora paralel bir küçük dairedir. Yerküresi koordinat 

sisteminde enlem dairesine eĢittir. 

 Meyil (Declination): Gök cisminin meyil dairesinin gök ekvatoruna olan açısal 

mesafesine meyil denir. Kısaltma olarak “DEC” ile gösterilir. 0
0 
ile 90

0
ye kadar 

kuzey veya güneye doğru derece, dakika ve saniye cinsinden ölçülür. Gök 

cisminin, gök ekvatorunun kuzey veya güneyinde olması durumuna göre 

sonuna, N (North, Kuzey) veya S (South, Güney) iĢaretlerinden birini alır. Dec. 

yerküresi koordinat sisteminde enlem değerine eĢittir. 

 

ġekil 1.3: Meyil (Declination) 

 Kutup mesafesi (Polar Distance): Gök cisminin gözlemcinin bulunduğu yarı 

küredeki gök kutuptan olan açısal mesafedir. “CODEC” kısaltması ile 

gösterilir.  

 

Gözlemcinin Lat. (boylamı) ile Dec. aynı iĢaretli ise (aynı yarı kürelerde): 

 

CODEC=90
0
-DEC 

 

Farklı iĢaretli ise (farklı yarı kürelerde): 

 

CODEC=90
0
+DEC 

 

ġekil 1.4: Kutup mesafesi (Polar Distance) 
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 Saat dairesi (Hour Circle): Gök kutuplarından ve gök cisminden geçen büyük 

daireye saat dairesi denir. Gök cisminden geçtiği için gök cisminin nispi 

hareketinden dolayı gök cismiyle beraber doğudan batıya doğru hareket eder. 

 Greenwich saat açısı (Greenwich Hour Angle, GHA): Greenwich meridyenin 

saat dairesi ile gök cisminin saat dairesi arasındaki açıdır. “GHA” kısaltması ile 

gösterilir. Daima Greenwich boylamından batıya doğru 360
0
ye kadar ölçülür. 

 

ġekil 1.5: Greenwich saat açısı (GHA) 

 Yerel saat açısı (Local Hour Angle, LHA): Gözlemcinin bulunduğu gök 

boylamından batıya doğru gök cisminin saat dairesine kadar ölçülen açıdır. 

“LHA” kısaltması ile gösterilir. 

 

LHA= GHA + Boylam ( E:+ , W: -) 

 

ġekil 1.6: Yerel saat açısı (Local Hour Angle) 
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ġekil 1.7: LHA gözlemci doğuda 

 

ġekil 1.8: LHA gözlemci batıda 

 Yıldız saat açısı (Sideral Hour Angle, SHA): Aries saat dairesi ile gök cismi 

saat dairesi arasında kalan ve Aries saat dairesinden batıya doğru ölçülen açı o 

gök cisminin yıldız saat açısıdır. “SHA” kısaltması ile gösterilir. Yıldızların gök 

küresi üzerindeki konumunu belirlemek için referans alınır. GHA ve SHA 

arasındaki aĢağıdaki bağıntı vardır: 

 

GHA = GHA+SHA 
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ġekil 1.9: Yıldız saat açısı (SHA) 

 

ġekil 1.10: SHA ve GHA arasındaki bağıntı 

 Sağ açılım (Right Ascension, RA): Aries saat dairesi ile gök cismi saat dairesi 

arasında kalan ve Aries saat dairesinden doğuya doğru ölçülen açıya denir. 

“RA” kısaltması ile gösterilir. 

 

SHA+RA=360
0 

 



 

10 

 

ġekil 1.11: Sağ açılım RA 

 Saat açısı veya meridyen açısı (Hour Angle, HA, t): Gözlemcinin gök 

boylamından gök cisminin saat dairesine doğru, doğuya veya batıya doğru 

ölçülen en küçük açıdır. 180
o
ye kadar ölçülür ve hangi yöne doğru ölçülüyorsa 

sonuna yönün iĢaretini alır (E veya W). “HA” veya “t” ile gösterilir. Kısaca 

gözlemci ile gök cismi arasındaki en küçük açıdır. LHA açısı ile doğrudan 

iliĢkilidir: 

 

Eğer LHA < 180
o
 ise t = LHA 

 

Eğer LHA > 180
o
 ise t = 360

o
 – LHA olur. 

 

ġekil 1.12: Saat açısı (LHA<180
0
 ise) 

  



 

11 

 

ġekil 1.13: Saat açısı (LHA>1800 ise) 

1.2. Ufuk Koordinat Sistemi  
 

Gök sistemi koordinatları, tek baĢına gök küresindeki bir cismin mevkiini saptamaya 

yeterli değildir. Bu nedenle gök ufuk düzlemine göre bir takım bağlantılar tanımlanmıĢtır. 

Bunlar: 

 

 BaĢucu (Zenith, Z): Dünya üzerindeki seyircinin mevkii ile Dünya merkezini 

birleĢtiren doğrunun üst uzantısının gök küresini deldiği noktaya baĢucu 

noktası denir. “Z” kısaltması ile gösterilir. 

 Ayakucu (Nadir, Na): BaĢucu noktasının 180
0
 altında kalan noktadır. “Na” 

kısaltması ile gösterilir. 

 Gök ufku (Celestial Horizon): BaĢucu veya ayakucu doğrusuna dik bir düzlem 

olarak gök küresini iki eĢit parçaya ayıran büyük daireye gök ufku (Celestial 

Horizon) denir ve gözlemcinin gök ufkunu oluĢturur. Eğer gözlemci konumunu 

değiĢtirirse gök ufkunun konumu da değiĢir. 

Gök ufku, gök küresini iki eĢit parçaya böler. BaĢucu noktasının bulunduğu yarım 

küreye „üst‟ veya „görünür‟ yarım küre denir. Bu bölümde bulunan bütün gök cisimlerini 

gözlemci görebilir. Ayakucu bölümünde bulunan yarım küreye de „alt yarım küre‟ denir. 

Bu yarım küredeki gök cisimlerini gözlemci göremez. Çünkü gök cisimleri gözlemcinin 

ufkunun altında kalmaktadır.  

 

ġekil 1.14: Ufuk koordinat sistemi  
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 Gök boylamı (Longitude, Long): Gök kutuplarından ve baĢucu (Z) 

noktasından geçen büyük daire, gözlemcinin gök boylamıdır. 

 

ġekil 1.15: Gök boylamı  

 Gök enlemi (Latitude): BaĢucu noktası ile gök ekvatoru arasında kalan açısal 

uzaklıktır. Yerküresinin merkezinden ölçülür ve gözlemcinin enlemine eĢittir. 

 

ġekil 1.16: Gök enlemi 

 Gözlemcinin kutup mesafesi (CoLatitude): BaĢucu noktası ile yüksek kutup 

arasında kalan uzaklık ise gözlemcinin kutup mesafesidir. CoLatitude (Colat) 

olarak tanımlanır. BaĢucu noktasının gök ekvatoruna olan açısal mesafesi enlem 

ve gök kutbundan gök ekvatoruna kadar olan mesafe 90
0
 olduğuna göre baĢucu 

noktasının yüksek gök kutbuna olan mesafesi: 

 

CoLat=90
0
-Lat 



 

13 

 

ġekil 1.17: Gözlemcinin kutup mesafesi (Colat) 

1.2.1. Ufuk Koordinat Sistemi Üzerindeki Referans Düzlemler 
 

 Ġrtifa veya yükseklik (Altitude): Gök cisminin gök ufkundan olan açısal 

mesafesine denir. “ALT” veya “H” kısaltması ile gösterilir. Sekstant denilen 

alet ile ölçülür. 

 BaĢucu mesafesi (Zenith Distance): Gök cisminin baĢucu noktası olan açısal 

mesafesine denir. “ZD” veya “COALT” kısaltması ile gösterilir. Bir gök 

cisminin yüksekliği maksimum 90
0 
olabileceğine göre baĢucu mesafesi: 

 

COALT= 90- ALT 

 

ġekil 1.18: BaĢucu mesafesi (ZD) 

 Semt (Azimuth): Yeryüzü üzerindeki bir cismin yönüne kerteriz, gök küresi 

üzerindeki bir gök cisminin yönüne ise semt denir. “Zn” kısaltması ile 

gösterilir. Kuzeyden itibaren daima saat yönünde 360
0
ye kadar ölçülür. Bir nevi 

gök küresi üzerindeki hakiki kerterizdir. Semt aynası ile doğrudan ölçülebilir. 

 Semt açısı (Azimuth Angle): Gök boylamı ile gök cisminin yükseklik dairesi 

arasında kalan açıdır. “Az” veya “Z” kısaltması ile gösterilir. Kuzey ve 

güneyden itibaren saat yönünde veya tersinde 180
0
ye kadar ölçülür. Ölçülen 

değerin önüne N veya S, sonuna da E veya W iĢaretleri konulur. Bir nevi gök 

küresi üzerindeki nispi kerterizdir. 
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ġekil 1.19: Semt açısı (AZ) 

1.2.1.1. Semt Açısı ile Semt Arasındaki Bağıntılar 

 

Semt açısı, gök cisminin gözlemcinin meridyeninin doğusunda veya batısında 

olduğuna göre, 0
0
den 180

0
ye kadar, gözlemcinin yüksek kutbundan itibaren ölçülür. 

Gözlemcinin yüksek kutbu N ise N‟dan E‟e doğru 180
0 

veya N‟dan W‟e doğru 180
0
 ölçülür. 

Eğer yüksek kutup S ise bu sefer S‟den E‟e 180
0
 veya S‟den W‟e 180

0
 ölçülür. Semt açısı 

daima gözlemci ile yakın kutbu birleĢtiren meridyenden baĢlanarak gök cismine doğru 

ölçülür. Ölçümün baĢlama noktası yakın kutbun iĢaretini, gök cisminin bulunduğu yön ise 

ikinci iĢareti verir. 

 

ġekil 1.20: Semt açısı ile semt arasındaki bağıntı örnekleri  
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1.3. Küresel Seyir Üçgeni 
 

Gözlemcinin bulunduğu yarım küredeki kutup noktası, baĢucu noktası ve gök cismi 

arasında oluĢan üçgene Küresel Seyir Üçgeni denir. Bu üçgenin çözümü matematik ve 

trigonometri bilgileri kullanarak veya hazır çözümlenmiĢ cetvellerden (Ho 229, Ho 249 gibi) 

yararlanılarak yapılabilir ve konum saptanabilir. 

 

1.3.1. Küresel Seyir Üçgeninin Elemanları 
 

Gözlemcinin bulunduğu yarım küre (N,S) ve gök cisminin konumuna bağlı olarak 

değiĢen saat açısından (Ha) dolayı dört farklı küresel seyir üçgeni oluĢabilir. Tüm üçgenlerin 

elemanları aynıdır. AĢağıda bu üçgenlerden bir tanesi gösterirmiĢtir. 

 

ġekil 1.21: Küresel seyir üçgeni 

1.4. Notik Almanak 
 

Göksel seyir için gerekli olan gök cisimlerin gök küresi üzerindeki koordinatlarını ve 

bir takım göksel olayları içeren cetvellerin bulunduğu yayınlara notik almanak denir. 

Ülkemizde yıllık olarak Seyir Hidrografi ve OĢinografi Dairesi BaĢkanlığı tarafından 

yayımlanır. 

 

1.4.1. Notik Almanak Sayfa Yapısı 
 

1.4.1.1. Günlük Sayfalar 

 

Günlük sayfalar, gök cisimleri gök küresi üzerindeki koordinatları zamana göre 

değiĢtiği için (gök cisimlerinin nispi hareketlerinden ötürü) almanağın ait olduğu yılın 365 

gününe ait gök cisimlerin konumunu içerir. Günlük sayfaların her biri üç günü içerecek 

Ģekilde tasarlanmıĢtır.  
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ġekil 1.22: Almanak günlük sayfalar 

 1: Almanağın günlük sayfalarını açtığınızda sol ve sağ olmak üzere iki sayfadan 

oluĢur, her iki sayfanın üzerinde o sayfaların hangi yıl ve güne ait olduğu yazar. 

 2: Aries, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Yıldızlar, GüneĢ ve Ay‟ın gök küresi 

üzerindeki konumları verilmiĢtir. 

 3: GMT(1) olarak zamanı belirtir ve o zamana ait gök cisimlerinin konumları 

aynı hizada belirtilmiĢtir (Yıldızların konumları aries noktası referans alınarak 

tespit edildiği için sadece SHA ve DEC değerleri verilmiĢtir.). 

 4: Gözlemcinin bulunduğu enlem (Lat) karĢılık gelen GüneĢ‟in doğuĢ-batıĢ, 

Ay‟ın doğuĢ-batıĢ ve alaca karanlık (Twilight) zamanları LMT(2) olarak 

verilmiĢtir.  

 5: v ve d düzeltme miktarı verilmiĢtir (Ġleride detaylı olarak ne oldukları 

belirtilecektir.). 

 6: LMT olarak meridyen geçiĢ zamanları ve Ay‟ın o günlerdeki görünüĢü 

 7: GüneĢ ve Ay‟ın dakika olarak yarıçap (semi diameter, SD) değerleri sekstant 

hatası bulmak için kullanılır. 

 

 

 
(1)GMT: Greenwich ortalama zamanı ileriki konularda daha detaylı değinilecektir. 

(2)LMT: Yerel ortalama zamanı ileriki konularda daha detaylı değinilecektir  
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1.4.1.2. Sarı Sayfalar 

 

Derecenin zamana çevrilmesi, artmalar ve düzeltmeler ile enterpole(1) çizelgelerinin 

yer aldığı sayfadır. Bu sayfaların kullanımı ileriki bölümlerde örnekler ile açıklanacaktır. 

 

1.4.1.3. Sekstant Düzeltmeleri için Çizelgeler 

 

 A2 açısal yükseklik düzeltme çizelgeleri 10
0
 – 90

0
 için 

 A3 açısal yükseklik düzeltme çizelgeleri 00
0
 – 10

0
 için 

 A4 standart olmayan durumları için ek kırılma düzeltmeleri 

 Ay için açısal yükseklik düzeltme ve ek düzeltme çizelgeleri 

 Bu çizelgelerin detaylı açıklaması sekstant bölümünde yer alacaktır. 

 

1.4.2. Gök Cisimlerinin Koordinatlarının Notik Almanaktan Faydalanarak 

Hesaplanması 
 

Gök cisimlerinin zamana göre gök küresi üzerindeki konumlarının değiĢtiğini 

biliyoruz. Bu yüzden gök cisminin gözlem yaptığımız andaki koordinatları bulabilmek için 

gözlemin yapıldığı zamanı, gün ve saat:dakika:saniye (GMT olarak) olarak bilmemiz 

gerekir. 

 

Bir gök cisminin koordinatları bulunurken Ģu sıra izlenir: 

 

 Rasat yapılan tarih ve ZT (bölge zamanı) saptanır. 

 ZT, GMT(2) değerine çevrilir. 

 Rasat tarihi ile almanağın ilgili sayfasına girilir. 

 Koordinatları bulunacak olan gök cismi GüneĢ, Ay veya gezegen ise; 

 Almanağın günlük sayfasından gök cismi bulunur. 

 Sayfanın sol sütunundan, bulunulan gün ve hesaplanan saatle GMT 

olarak girilir. 

 Almanağın sarı sayfalarından dakika ve saniyeye karĢılık gelen GHA 

artıĢ miktarı bulunur ve saniye değerinin karĢısındaki değer kaydedilir. 

Bu bulunan değer daima ikinci maddede bulunan değere eklenir. 

  GHA ve DEC değerleri henüz bulunmamıĢtır. Bu değerlere (v) ve (d) 

düzeltmelerinin yapılması gerekmektedir. Bunun için; 

 Almanakta verilen her gezegen için günlük sayfalarının en altındaki (v) 

ve (d) GüneĢ için (d), Ay her saate ait (v) ve (d) değerleri tespit edilir ve 

bir yere kaydedilir. 

 Rasat yapılan zamanın dakika değeri ile sarı sayfalara girilir ve (v) ile (d) 

değerlerine karĢılık gelen düzeltme miktarları bulunur. 

 (v) düzeltme değeri; Venüs‟ün iĢaretinin (-) olduğu durumlar hariç daima 

GHA‟ya ilave edilir. 
(1)Enterpolasyon: İki bilinen değeri kullanarak aradaki bilinmeyen bir üçüncü değeri hesaplama 

işlemidir. 

(2)ZT ve GMT çeviri işlemleri ikinci öğretim faaliyetinde işlenecektir, bu öğrenim faaliyetlerinde tüm 

örnekler GMT zamanına göre yapılmıştır.  
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 (d) düzeltme değerinin iĢareti ise DEC değerinin günlük sayfalardaki 

artma ve azalma durumuna göre ilave edilir veya çıkartılır. 

 DEC değerine dakika ve saniye düzeltmesi yapılmaz. 

 Yıldızlara (v) ve (d) düzeltmesi uygulanmaz. Yıldızların koordinatlarını 

bulurken; 

 Yıldızlar, Aries noktası referans alınarak hesaplandığı için öncelik Aries 

noktasının GHA değeri bulunur. 

 Yıldızın SHA değeri ile GHA aries değeri toplanıp yıldızın GHA değeri 

bulunur (Toplam 360
0
den büyük olursa toplamdan 360

0
 çıkartılır.). 

1.4.2.1. Aries Koordinatlarını Bulma 

 

Örnek: 25 Ocak 2010 günü saat 06:30:15 GMT de Aries koordinatları nedir? 

 

Çözüm: 

 

 Almanağın ilgili tarihine (25 Ocak) ait sayfa açılır ve ARIES sütununda GMT 

saatine karĢılık gelen GHA ve DEC değerleri not alınır (Aries Dec değeri 0
0
dir. 

Çünkü bu nokta gök ekvatoru üzerindedir.). 

 

ġekil 1.23: Aries noktasının koordinatlarını bulma 

 GMT zamanının dakika ve saniye düzeltme kısmı için almanağın sarı 

sayfalarında yer alan artmalar ve düzeltmeler bölümünden GMT zamanının 

dakika değerine karĢılık gelen sayfa bulunur. Bu sayfadan en sol sütununda 

saniye değeri ve Aries sütununa karĢılık gelen düzeltme miktarı not alınır. 
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ġekil 1.24: Aries noktasının koordinatlarını bulma 

 Düzeltme miktarı, ilk bulunan GHA değeri ile toplanır. 25 Ocak 2010 06:30:15 

GMT‟de Aries noktasının konumu bulunmuĢ olur. 

 

1.4.2.2. Venüs Gezeninin Koordinatlarını Bulma 

 

Örnek: 25 Ocak 2010 günü saat 06:30:15 GMT‟de Venüs gezegeninin koordinatları 

nedir? 

 

Çözüm: 

 

 Almanağın ilgili tarihine (25 Ocak) ait sayfa açılır ve Venüs sütununda GMT 

saatine karĢılık gelen GHA ve DEC değerleri not alınır. 

 

ġekil 1.25: Venüs gezegeninin koordinatlarını bulma 
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 GMT zamanının dakika ve saniye düzeltme kısmı için almanağın sarı 

sayfalarında yer alan artmalar ve düzeltmeler bölümünden GMT zamanının 

dakika değerine karĢılık gelen sayfa bulunur. Bu sayfadan en sol sütununda 

saniye değeri ve “ GüneĢ ve Gezegenler” sütununa karĢılık gelen düzeltme 

miktarı not alınır. 

 

ġekil 1.26: Venüs gezegeninin koordinatlarını bulma 

 Almanağın Venüs Sütunu‟nun altında yer alan “V” ve “D” düzeltme değerleri 

ile dakika ve saniye düzeltmesini yaptığımız artmalar ve düzeltme sayfasının 

sağ bölümünde V ve D düzeltmesine karĢılık gelen düzeltme miktarları not 

alınır. 
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ġekil 1.27: Venüs gezegeninin koordinatlarını bulma 

 “V” düzeltmesi eğer negatif ise çıkartılır. “D” düzeltmesi eğer Dec değerleri 

artıyorsa toplanır, azalıyorsa çıkartılır. 

 Tüm düzeltmeler yapıldıktan sonra 25 Ocak 2010 06:30:15 GMT‟de Venüs 

gezegeninin konumu bulunmuĢ olur. 
 

1.4.2.3. Mars Gezegeninin Koordinatlarını Bulma 
 

Örnek: 25 Ocak 2010 günü saat 06:30:15 GMT‟de Mars gezegeninin koordinatları 

nedir? 
 

Çözüm: 

 

ġekil 1.28: Mars gezegeninin koordinatlarını bulma 
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1.4.2.4. GüneĢ’in Koordinatlarını Bulma 

 

Örnek: 25 Ocak 2010 günü saat 06:30:15 GMT‟de GüneĢ‟in koordinatları nedir? 

 

Çözüm: 

 

ġekil 1.29: GüneĢ’in koordinatlarını bulma 

1.4.2.5. Ay’ın Koordinatlarını Bulma 

 

Örnek: 25 Ocak 2010 günü saat 06:30:15 GMT‟de Ay‟ın koordinatları nedir? 

 

Çözüm: 
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ġekil 1.30: Ay’ın koordinatlarını bulma 

1.4.2.6. Bir Yıldızın Koordinatlarını Bulma 
 

Örnek: 25 Ocak 2010 günü saat 06:30:15 GMT‟de Aplhard yıldızının koordinatları 

nedir? 

Çözüm: Bir yıldızın GHA değerini bulmak için Ģu formül kullanılır: 
 

GHA = GHA+SHA 
 

25 Ocak 2010 günü saat 06:30:15 GMT‟de GHA = 222
0
 01' 36'' olarak 

bulmuĢtuk. 

 

ġekil 1.31: Yıldızların koordinatlarını bulma  
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1.5. Sekstant 
 

Sekstantın kelime karĢılığı “altıda bir”dir. Bir dairenin (360
0
) altıda birlik (60

0
) yayıdır 

ve gök cisimlerinin ufuktan olan açısal yüksekliklerini ölçmeye yarayan bir alettir. 

Dayandığı optik prensipten ötürü ölçek kısmı 60
0
lik bir yay parçası olmasına karĢın 120

0
lik 

açısal değerler ölçülebilir. Sekstant sayesinde gök cisminin gözlemcinin baĢucu noktasına 

olan mesafesi bulunur, bu sayede konumumuzun GP noktasına olan mesafesi bulunur. 

 

ġekil 1.32: Sekstant 

1.5.1. Sekstantın Kısımları 

 

ġekil 1.33: Sekstantın parçaları 
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 Ġskelet (Frame): Üzerinde sekstantın diğer parçalarının bulunur. Hangi 

düzlemde açı ölçülecek ise o düzleme paralel olarak tutulmalıdır (yatay veya 

dikey). 

 Yay kısmı (Arc): Bir daire çevresinin 1/6‟sı kadar, üzerinde 120
0
lik açısal 

değerler bulunan (Bazı sekstantlarda 140
0
ye kadar değiĢir.) parçadır. 

 Gösterge kolu (Index Arm): Ġskeletin merkezinden geçen eksen etrafında, 

iskelet düzlemine paralel yay üzerinde hareket edebilen bir parçadır. Bir 

yükseklik ölçmek için gösterge kolunu hareket ettirmek gerekir. 

 Büyük ayna (Index Mirror): Sekstant düzlemine dik olarak gösterge kolu 

üzerinde monte edilmiĢ bir düzlem aynadır. Bu ayna yardımı ile açısal 

yüksekliği ölçülecek gök cisminin ıĢını küçük ayna üzerine yansıtılır. 

 Küçük ayna (Horizon Glass): Sekstantın iskeleti üzerinde, gösterge kolu sıfır 

derecede iken büyük aynaya paralel bir durumda, sekstant düzlemine dik olarak 

yerleĢtirilmiĢ, yarısı çıplak cam, diğer yarısı ise sırlı bir aynadır. Büyük aynadan 

yansıyan gök cisminin ıĢını bu ayna vasıtası ile göze yansıtılır. 

 Mikrometre dramı: Gök cisminin yüksekliğini; derece, dakika ve saniye 

cinsinden ölçmeye yarar. Mikrometre dramının tam bir devrinde gösterge kolu 

1
0
 ilerler. 

 Teleskop: Ufuk düzleminin ve gök cisimlerinin küçük aynadan yansıyan 

görüntülerini daha net görebilmek için iskelet üzerindeki yuvasına monte 

edilmiĢ tekli bir dürbündür. 

 Renkli camlar: Ufuk düzleminin ve gök cisimlerinin gözü rahatsız edecek 

oranda parlak olmaları durumunda; küçük ve büyük ayna arasında ayarlanabilir 

Ģekilde iskelet üzerinde yerleĢtirilmiĢ renkli camlardır. Bu renkli camlar yardımı 

ile özellikle güneĢten yapılacak rasatlarda daha sağlıklı ölçüm yapılabilir. 

 Elektrik donanımı: Sekstantın tutamağı içindeki yuvalarına konan pillerle 

çalıĢan ve yay üzerini aydınlatan basit bir el feneridir. Alaca karanlık 

zamanlarında ölçülen açısal değerin kolayca ve doğru olarak okunmasını sağlar. 

 

1.5.2. Sekstant Hataları 
 

Bir sekstantın düzeltilemeyen ve düzeltilebilen hatalar olmak üzere iki tip hatası 

vardır. 

 

1.5.2.1. Düzeltilemeyen Hatalar 

 

Kullanıcı tarafından düzeltilemeyen hatalardır. Ancak hata miktarı bilindiği için ölçüm 

sonucu üzerine uygulanır. 

 

 Merkezi hata: Sekstant gösterge kolu merkezinin sekstant yayını oluĢturan 

dairenin tam merkezinde bulunmaması nedeni ile oluĢan hatadır. Bu hata 

sekstantın imal edildiği firma laboratuvarlarında yapılan testler sonucu saptanır. 

Bu hatanın değeri ölçülen açısal yüksekliklere göre farklılık göstereceğinden bu 

değerler sekstantın özel sertifikasında belirtilmiĢtir. 

 Prizmatik hata: Ayna yüzeylerinin düz olmamasından ortaya çıkan hatadır. 
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 Renkli camlar hatası: Renkli camların yüzeylerinin düz olmamasından ortaya 

çıkan hatadır. 

 

Gözlemci tarafından düzeltilemeyen bu hatalar laboratuvarlar tarafından saptanarak 

sekstantın kutusunda yer alan sertifikasına toplam hata olarak her yükseklik değeri için 

kaydedilmiĢtir. Sekstantın imalatı sırasında fabrikasyon olarak ortaya çıkan bu hata; alet 

hatası (Instrument Error) olarak tanımlanır ve “I” ile gösterilir. 

 

ġekil 1.34: Sekstant sertifikası ölçülen yüksekliklerine ait alet hatası “I” miktarları 

1.5.2.2. Düzeltilebilen Hatalar 

 

Bir sekstant ile doğru ölçüm yapabilmek için önce bu sekstantın doğru ölçüm 

yapabilecek nitelikte olması gerekir. Bu nedenle kullanmadan önce, bir sekstantın hataları, 

kullanıcı tarafından bilinmeli ve düzeltme olanağı bulunanların düzeltilmesi gereklidir. 

Kullanıcı tarafından düzeltilebilen hatalar: 

 

 Büyük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması (Perpendicularity): 

Hatasız bir sekstantta, büyük ayna sekstant düzlemine dik olmalıdır. Bu hatanın 

saptanması Ģu Ģekilde yapılır. Sekstant sol elin avucu içine yatırılıp büyük ayna 

kullanıcıya bakacak Ģekilde tutularak gösterge kolu ortalama bir değere getirilir 

ve büyük ayna tarafından bakılır. ġekil 1.35‟te görüldüğü gibi eğer bu ayna; 

sekstant düzlemine dik değilse aynadan görülen ölçme yayının görüntüsü ile 

gerçeği arasında bir kırıklık görülür. Bu görüntü büyük aynanın sekstant 

düzlemine dik olmadığını belirtir. Büyük aynanın arkasındaki vidalar ile 

oynamak suretiyle bu kırıklık giderilene kadar ayar yapılır. 

 

ġekil 1.35: Sekstant büyük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması  
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 Küçük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması (Side Error): Küçük 

aynanın sekstant düzlemine dik olması doğru ölçüm yapılması açısından çok 

önemlidir. Gösterge kolunu 0°ye ayarlayıp sekstant 45° sağa veya sola 

yatırılarak ġekil 1.36‟da görüldüğü gibi ufka bakılır. Eğer ufuk hattının gerçek 

görüntüsü ile hayali görüntüsü düz bir hat Ģeklinde görülüyorsa ayna düzleme 

diktir. Aksi durumda dik değildir. Küçük aynanın sekstant düzlemine dik 

olmaması durumunda, küçük aynanın arkasındaki ayar vidaları ile ayarlama 

yapılarak bu hata düzeltilebilir. 

 

ġekil 1.36: Sekstant küçük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması  

 Büyük ve küçük aynaların birbirine paralel olmaması durumu (Index 

Error): Bu hatayı anlayabilmek için gösterge kolu 0°ye ayarlanıp bu durumda 

ufuk hattına bakılır. Ufuk hattında hayali ufuk ile gerçek ufuk çizgisi bir doğru 

Ģeklinde devam ediyor ise “aynalar birbirine paraleldir” denir. Eğer ufuk 

hattında ġekil 1.37‟de görüldüğü gibi bir kırıklık görülüyor ise Büyük ve Küçük 

Aynalar birbirlerine paralel değildir. Bu durumda küçük aynanın arkasındaki 

ayar vidası ile hata düzeltilmelidir. 

 

ġekil 1.37: Sekstant büyük ve küçük aynaların birbirine paralel olmaması durumu 
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ġekil 1.38: Küçük ayna arkasına yer alan ayar vidaları 

Aynaların paralellik hatası ile küçük aynanın diklik hatası birbiri ile iliĢkili 

olduğundan birinin bozulması diğerini de etkileyecektir. Bu nedenle index error tam olarak 

düzeltilemez (Index error düzeltildiğinde side error ayarı bozulacaktır.) ve çok küçük bir 

miktar hata payı olarak kabul edilir. Bu hata miktarı Gösterge Hatası (Index Error, IE) adı 

altında saptanarak sekstanta ölçümünün düzeltilmesi sırasında ölçüm değerine iĢaretine (+/-) 

göre uygulanır. 

 

 Gösterge hata (Index Error) miktarının bulunması: 

 

Sekstantın düzeltilebilen hatalarını düzeltmek için sırasıyla: 

 Büyük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması (Perpendicularity) 

hatası düzeltilir.  

 Küçük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması (Side Error) hatası 

düzeltilir. 

 Büyük ve küçük aynaların birbirine paralel olmaması durumu (Index 

Error) düzeltilir. 

 Tekrar küçük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması (Side Error) 

hatası düzeltilir. 

 Tekrar büyük ve küçük aynaların birbirine paralel olmaması durumu 

(Index Error) Index error ayar vidasına dokunulmadan gösterge kolunu ve 

mikrometre dramını hareket ettirerek gerçek ufuk ile yansıyan ufuk tek 

bir çizgi hâline getirilir sonra sekstant üzerinden değer okunur. 

 

ġekil 1.39: Gösterge hatasının miktarının okunması  
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Okunan değer eğer 0
0
nin sağında ise (Artı yay, Off The Arc) sekstant az ölçüyor 

demektir ve hata iĢareti (+) dir. 0
0
nin solunda ise (Asli yay, On The Arc) sekstant fazla 

ölçüyor demektir ve hata iĢareti (-)‟dir (NOT: Mikrometre dramının dizaynı nedeniyle artı 

yay kısmındaki hata miktarını bulmak için okunan değer 60'dan çıkartılır.). 

 

Bu Ģekilde bulunan hataya gösterge hatası (Index Error) denir ve “IE” kısaltması ile 

gösterilir. Gösterge hatası ve fabrikasyon hatası (alet hatası, I) toplanır ve toplam alet hatası 

(Index Correction, IC) bulunur. Alet hatası miktarını GüneĢ‟in yarıçap rasadı, yıldız rasadı 

ve ufuk rasadı ile de bulunabilir. 

IC = I + IE 

 

1.5.3. Sekstant ile Ölçülen Yüksekliğe Yapılacak Düzeltmeler 
 

Sekstant ile ufuktan bir gök cisminin açısal yüksekliği ölçüldüğünde, bulunan değer, o 

gök cisminin ufuk hattından olan gerçek açısal yüksekliği değildir. Ölçülen açısal yükseklik; 

gök cisimlerinin dünyaya olan uzaklıkları, atmosferik etkenler, gök cisminin görünen çapı, 

seyircinin göz yüksekliği gibi nedenlerle, gerçek ufuktan olan yükseklikten farklıdır. 

Astronomik seyirde esas amaç gök cisminin gerçek ufuktan olan açısal yüksekliğini 

ölçmektir. Bu nedenle görünen ufuktan olan yüksekliğe bazı düzeltmeler yaparak gerçek 

ufuktan olan açısal yükseklik elde edilir. 

 

Bu düzeltmeler sırası ile Ģunlardır: 

 

 Alet hatası (Index Correction, IC) 

 Göz yüksekliği düzeltmesi (Dip) 

 Kırılma (Refraction) düzeltmesi 

 Yarıçap (Semi Diameter) düzeltmesi 

 Paralaks (Parallax) düzeltmesi 

 

Yukarıdaki açıklanan bu düzeltmeler yapıldıktan sonra; gök cisminin hakiki ufuktan 

olan doğru değerdeki açısal yüksekliği (gözlenen yükseklik, Height of Observed Ho) 

bulunur. 

 

1.5.3.1. Alet Hatası (Index Correction, IC) 

 

Bir gök cisminin, açısal yüksekliğini ölçtükten sonra, alet hatası (IC) bulunan açısal 

değere iĢaretine göre uygulanarak görünen ufuktan olan, doğru sekstant yüksekliği bulunmuĢ 

olur. Bu yükseklik değeri (Height of Sextant) “Hs” kısaltması ile gösterilir. 

 

Hs = Sekstant yüksekliği +/- IC 
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1.5.3.2. Göz Yüksekliği Düzeltmesi (Dip) 

 

Görünen ufuk gözlemcinin göz yüksekliğine göre değiĢmekte olup gözlemci, 

ölçümlerini bu ufka göre yapar. Hakiki ufuk gök ufkudur. Seyirci; gök cisminin görünen 

ufuktan olan açısal yüksekliğini ölçmekte olup ġekil-1.34‟te görüldüğü gibi (Dip) açısal 

değeri kadar fazla bir açı ölçülmektedir. Fazla ölçülen bu açısal değere “Çevren Alçalımı” 

denir. Ayrıca Ģekilden seyircinin göz yüksekliği arttıkça “Çevren Alçalımı” değerinin 

büyüyeceği de görülmektedir. 

 

ġekil 1.40: Sekstant göz yüksekliği düzeltmesi 

ġayet ölçülen sekstant yüksekliğinden (hs), dip açısı kadar bir açı çıkarılacak olursa 

ölçüm gerçek ufka göre yapılmıĢ olur ve görünen açısal yüksekliği bulmuĢ oluruz (Height of 

Apparent, Ha). 

 

Ha = Hs - Dip 

 

Dip düzeltme değeri almanağın iç kapak sayfasında veya içindeki karton cetveldeki 

“Çevren Alçalımı” baĢlığı altındaki kısımdan bulunur. “Çevren Alçalımı” cetveline, metre 

veya feet olarak bilinen göz yüksekliği ile girilerek düzeltme değeri bulunur. 

 

1.5.3.3. Kırılma (Refraction) Düzeltmesi 

 

Gök cisimlerinden gelen ıĢınlar, yoğun atmosfer tabakalarından geçerek Dünya‟ya 

ulaĢır. Optik kanunlarına göre, yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortama geçen ıĢınlar, 

normale yaklaĢarak kırılır. Buna göre uzaydan gelen ıĢınlar da atmosfer tabakalarında 

kırılmaya uğrayarak yeryüzüne ulaĢır. Kırılmadan doğan bu açısal fark atmosferin 

yoğunluğuna bağlıdır. Yoğunluğun değiĢmesine neden ise ısı ve hava basıncıdır. Bu nedenle 

gözlem yapılan ortamdaki barometre değeri ile termometre değerlerinin normalden farklı 

olduğu durumlarda, sekstant yüksekliğine uygulanacak kırılma düzeltmesi değeri de farklılık 

gösterecektir. Bu değiĢme değeri; almanağın A4 sayfasında ısı ve basınca bağlı olarak 

bulunacak bölge harfine göre tablonun ikinci kısmında Görünen Açısal Yükseklik Değeri 

(Ha) ile girilerek bulunur. Kırılma nedeni ile gök cisimlerinin olduklarından daha yüksek 

görünecekleri açıktır. 
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Kırılma Düzeltme Değeri; Görünen Açısal Yükseklik Değeri büyüdükçe azalır, küçük 

açısal yüksekliklerde ise kırılmaya bağlı olarak daha fazla olacaktır. Zorunlu olmadıkça 

10°den daha az açısal yükseklikteki gök cisimlerinden ölçüm yapılmamalıdır. 

 

1.5.3.4. Paralaks Düzeltmesi 

 

Dünya‟ya yakın gezegen, GüneĢ ve Ay‟ın ufuktan alınan yükseklikleri Dünya‟nın 

merkezinden geçen hakiki ufka göre ölçülmesi gerekirken seyirci dünya üzerinde gök 

cisminin Dünya‟yı görmüĢ olduğu yarıçapı kadar eksik bir ölçme yapmaktadır. ġekil 1.41‟de 

görüldüğü gibi gök cisimlerinin merkezinden Dünya‟nın yarıçapını gören açıya paralaks 

açısı denir. En büyük paralaks açısı etkisi Ay‟da görülür. Bu düzeltme notik almanakta 

bulunan cetveller yardımı ile yapılır. 

 

ġekil 1.41: Paralaks açısı 

Görünen açısal yüksekliğe (Ha); kırılma, yarıçap, paralaks düzeltmeleri yapıldıktan 

sonra gözlenen yükseklik, (Height of Observed Ho) bulunur. 

 

GüneĢ, Gezegenler ve Yıldızlar için yapılacak olan yarıçap ve paralaks düzeltmeleri 

notik almanaklarda “Açısal Yükseklik Düzeltme Çizelgeleri”nde verilmiĢtir. Yapılan bu 

düzeltmelere esas düzeltme (Main Correction) denir. Venüs ve Mars için esas düzeltmeye 

ilave olarak ayrıca bir ek düzeltme yapılır. Ay için esas düzeltme ayrıca uygulanır. Bu 

düzeltmeler notik almanakların son sayfalarında verilen “Ay için Açısal Yükseklik Düzeltme 

Çizelgeleri”den faydalanılarak yapılır. 

 

Tüm gök cisimleri için belirtilen bu düzeltmeler yapıldıktan sonra, ısı ve basınç 

değerleri nedeni ile ihtiyaç duyulan “Ġlave Kırılma Düzeltmesi” notik almanakların A-4 

sayfasındaki cetvelden bulunur. 

 

Örnek 1: 25 Ocak 2010 günü GüneĢ‟in alt kenarından ölçülen sekstant yüksekliği 42
0
 

10,3'dır. (I = +1' , IE = + 1,2', sıcaklık = 22
0
C, basınç = 1020 mb ve göz yüksekliği = 12,5 

metredir.) gözlenen sekstant yüksekliği (Ho) nedir? 
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Çözüm: 

 

 Öncelikle alet hatası düzeltilip Hs değeri bulunur. 

 

ġekil 1.42: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 

 Almanaktan A2 cetvelinde yer alan “Çevren Alçalımı (Dip)” çizelgesine 12,5 

metre göz yüksekliğine karĢılık Dip düzeltme miktarı bulunur. Hs değerine 

uygulanarak Ha bulunur. 

 

ġekil 1.43: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler  
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 GüneĢin alt kenarına ait esas düzeltme miktarı için A2 cetvelinin solundaki 

çizelgeye “Ha” miktarı girilerek düzeltme miktarı bulunur. 

 

ġekil 1.44: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 

 Kırılma düzeltme miktarı için almanakta yer alan A4 çizelgesinde, üst taraftan 

sıcaklık yan taraftan basınç miktarı seçilip bölge iĢareti bulunur (A,B,C,D gibi). 

Çizelgenin altında Ha değeri ve bölge iĢaretine karĢılık gelen düzeltme miktarı 

bulunur. 
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ġekil 1.45: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 

 Bulunan düzeltme miktarları Ha değerine uygulanarak Ho değeri bulunur. 

 

ġekil 1.46: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 
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Örnek 2: 25 Ocak 2010 günü Venüs’ten ölçülen sekstant yüksekliği 42
0
 10,3'dır. (I = 

+1' , IE = + 1,2', Sıcaklık = 22 
0
C, Basınç = 1020 mb ve göz yüksekliği = 12,5 metredir.) 

gözlenen sekstant yüksekliği (Ho) nedir? 
 

Çözüm: 
 

 Öncelikle alet hatası düzeltilip Hs değeri bulunur. 

 

ġekil 1.47: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 

 Almanaktan A2 cetvelinde yer alan “Çevren Alçalımı (Dip)” çizelgesine 12,5 

metre göz yüksekliğine karĢılık Dip düzeltme miktarı bulunur. Hs değerine 

uygulanarak Ha bulunur. 

 

ġekil 1.48: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler  



 

36 

 Venüs‟e ait esas düzeltme miktarı ve ek düzeltme için A2 cetvelinin solundaki 

çizelgeye “Ha” miktarı girilerek düzeltme miktarı bulunur. 

 

ġekil 1.49: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 

 Kırılma düzeltme miktarı için almanakta yer alan A4 çizelgesinde, üst taraftan 

sıcaklık yan taraftan basınç miktarı seçilip bölge iĢareti bulunur (A,B,C,D gibi). 

Çizelgenin altında Ha değeri ve bölge iĢaretine karĢılık gelen düzeltme miktarı 

bulunur. 
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ġekil 1.50: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 

 Bulunan düzeltme miktarları Ha değerine uygulanarak Ho değeri bulunur. 

 

ġekil 1.51: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 
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Örnek 3: 25 Ocak 2010 günü saat 04:00 GMT‟de Ay‟ın üst kenarından ölçülen 

sekstant yüksekliği 22
0
 10,3'dır (I = +1' , IE = + 1,2', Sıcaklık = 22 

0
C, Basınç = 1020 mb ve 

Göz yüksekliği = 12,5 metredir.) gözlenen sekstant yüksekliği (Ho) nedir? 

 

Çözüm:  

 

 Öncelikle alet hatası düzeltilip Hs değeri bulunur. 

 

ġekil 1.52: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 

 Ay için almanağın son sayfasında yer alan “Açısal Yükseklik Düzeltme” 

çizelgesi açılır ve “Çevren Alçalımı (Dip)” çizelgesine 12,5 metre göz 

yüksekliğine karĢılık Dip düzeltme miktarı bulunur. Hs değerine uygulanarak 

Ha bulunur. 
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ġekil 1.53: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 

 Aynı sayfanın sol bölümünde Ay için esas düzeltme miktarı (Main Correction) 

bulunur. 

 

ġekil 1.54: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler  
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 Ay için ekstra olarak paralaks düzeltmesi yapılır, bunun için ölçüm yapılan 

tarihe ait almanak sayfasında Ay‟ın HP (horizontal parallax) bunulur. Bulunan 

değer ile esas düzeltme miktarının bulunduğu sütundaki Ay‟ın ölçüm yapılan 

kenarı L (Low, alt) / U (Up, üst) kesiĢtirerek düzeltme miktarı bulunur. 

 

ġekil 1.55: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 

 Ay’ın üst kenarından yapılan ölçümlerde kural gereği 30 dakika çıkartılır. 

 Son olarak kırılma düzeltme miktarı bulunup tüm düzeltmeler Ha uygulanıp Ho 

bulunur. 
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ġekil 1.56: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler 

 

ġekil 1.57: Sekstant ölçülen yüksekliğe uygulanan düzeltmeler



 

42 

 

ġekil 1.58: Sekstant ile Ho değerini bulma basamakları  
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Etkinlik 1: 
 

AĢağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaĢlarınızla gerçekleĢtiriniz.  

 

Bu öğrenme faaliyetinde edindiğiniz bilgileri evde çalıĢmıĢ olmak için değil de 

öğrenmek için kararlı bir Ģekilde gözden geçirip aklınıza yatmayan kısımları küçük kâğıtlara 

not alınız, sınıfta arkadaĢlarınızla beraber aldığınız notları bir panoya yapıĢtırıp sizin ve 

arkadaĢlarınızın kafasındaki soru iĢaretlerini gideriniz. 

 

Değer  ÇalıĢkanlık 

Konu  Birinci öğrenme faaliyetindeki bilgileri kararlılıkla gözden geçirmek 

Etkinlikler  Kafanıza takılan kısımları not alıp sınıfta panoya yapıĢtırmak 

Yöntem  Beyin fırtınası 

 Grup tartıĢması 

 Balık kılçığı 

 Değer açıklama 

 Soru cevap 

YaklaĢımlar  Değer analizi 

 Değer açıklama 

Kazanımlar 1. Bir hedefi gerçekleĢtirmek için kararlılıkla çalıĢır. 

2. Azimle çalıĢmanın baĢarıyı getirdiğini deneyimler. 

3. BaĢarısız olsa da denemeye devam etmesi gerektiğini fark eder. 

4. ÇalıĢkanlığın baĢarı ile iliĢkisinin farkına varır. 

5. 5. Not için çalıĢmak gibi ödülü hedefleyerek çalıĢmanın kendisini 

ezbere yönelttiğinin farkına varır.  

Araç gereçler  Not kâğıdı, kalem, kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek almanak ile bulunduğunuz tarih ve saatte 

GüneĢ‟in GHA ve Dec değerini bulunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Almanaktan bulunduğunuz tarihe ait 

günlük sayfayı açınız. 
 

 Bulunduğunuz saate karĢılık gelen 

GüneĢ‟in GHA ve Dec değerini ve d 

düzeltmesi miktarını not ediniz. 

 

 Bulunduğunuz dakikaya ait artmalar ve 

düzeltmeler sayfasını bulunuz. 
 

 Bulduğunuz sayfadan bulunduğunuz 

saniyeye ait GüneĢ‟in GHA artıĢ miktarını 

not ediniz. 

 

 Aynı sayfadan D düzeltmesine karĢılık 

gelen düzeltme miktarını not ediniz. 
 

 Not aldığınız artıĢ ve düzeltme 

miktarlarını GHA ve Dec değerlerine 

uygulayınız. 

 D düzeltmesinin iĢaretini ilgili günlük 

sayfadan Dec değerinin artması veya 

azalmasına göre + veya – olduğunu 

unutmayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

45 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıda verilenlerden hangisi yer koordinat sistemindeki enlem değerinin gök 

koordinat sistemindeki karĢılığıdır? 

A) HA  

B) DEC  

C) GHA  

D) RA 

E) LHA 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi Dec=60
0 

N olan bir gök cisminin Kuzey yarım kürede olan 

bir gözlemciye göre olan codec (kutup mesafesi) değeridir? 

A) 060
0
  

B) 150
0  

 

C) 030
0
 

D) 015
0 
 

E) 075
0
 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi sadece doğuya doğru ölçülür? 

A) GHA  

B) LHA  

C) RA  

D) SHA  

E) HA 

 

4. Kuzey yarım kürede bulunan bir gözlemciye göre semt açısı (Az) N030
0
W olan bir 

gök cisminin semti (ZN) nedir? 

A) 150
0  

 

B) 030
0 
 

C) 330
0 
 

D) 210
0 
 

E) 150
0
 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi bir semt açısı (Az) olamaz? 

A) 150
0
  

B) 001
0 
 

C) 000
0 
 

D) 195
0 
 

E) 175
0
 

 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi bir saat açısı (Ha) değeridir? 

A) 030
0
  

B) 030
0
 N  

C) 215
0
 N 

D) 215
0
 E 

E) 160
0
 W 

 

7. 030
0
 W boylamında bulunan bir gözlemciye göre GHA değeri 150

0
 olan bir gök 

cisminin LHA değeri nedir? 

A) 180
0
 

B) 240
0 
 

C) 120
0 
 

D) 290
0 
 

E) 020
0
 

 

8. 030
0
 W boylamında bulunan bir gözlemciye göre GHA değeri 010

0
 olan bir gök 

cisminin LHA değeri nedir? 

A) 180
0
  

B) 240
0
  

C) 120
0
  

D) 020
0
  

E) 340
0
 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi küresel seyir üçgenin elemanı değildir? 

A) COLAT  

B) COALT  

C) CODEC  

D) HA  

E) RA 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi GüneĢ'in Dec değeri olabilir? 

A) 25
0
 N  

B) 30
0
 S 

C) 23
0
 E  

D) 24
0
 W  

E) 23
0
 N 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi 08 Haziran 2010 günü saat 10:13:35 GMT anındaki GüneĢ'in 

sırasıyla GHA ve Dec değeridir? 

A) 330
0
 14'.8 ve 22

0
 51'.2 N 

B) 333
0
 38'.6 ve 22

0
 51'.2 N 

C) 330
0
 14'.8 ve 26

0
 15' N 

D) 326
0
 51' ve 22

0
 51'.2 N 

E) 330
0
 14'.8 ve 23

0
 N 
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12. AĢağıdakilerden hangisi 08 Haziran 2010 günü saat 10:13:35 GMT anındaki Venüs'ün 

sırasıyla GHA ve Dec değeridir? 

A) 291
0
 29' ve 23

0
 25'.2 N 

B) 294
0
 52'.6 ve 23

0
 25'.1 N 

C) 294
0
 52'.1 ve 23

0
 25'.7 N 

D) 291
0
 29' ve 23

0
 25'.2 N 

E) 294
0
 52'.6 ve 23

0
 25'.3 N 

 

13. AĢağıdakilerden hangisi 08 Haziran 2010 günü saat 10:13:35 GMT anındaki Ay'ın 

sırasıyla GHA ve Dec değeridir? 

A) 26
0
 58'.9 ve 15

0
 09' N 

B) 26
0
 49'.5 ve 15

0
 09' N 

C) 26
0
 59'.3 ve 15

0
 17'.5 N 

D) 26
0
 59'.3 ve 15

0
 17'.5 N  

E) 23
0
 32'.3 ve 15

0
 06'.5 N 

 

14. AĢağıdakilerden hangisi sekstantta düzeltilebilen bir hata türüdür? 

A) Merkezi hata 

B) Prizmatik hata 

C) Renkli camlar hatası 

D) Dip 

E) Side error 

 

15. Gösterge hatasını bulmak için yapılan iĢlemler sonucu sekstantta okunan değer 00
0
 

58'.5 artı yay (off the arc) olarak bulunmuĢtur. Buna göre sekstantın gösterge hatası 

nedir? 

A) +58',5 

B) -58',5  

C) + 1',5  

D) -1',5  

E) + 1' 

 

16. AĢağıdakilerden hangisi sekstant ile ölçülen yüksekliğe uygulanacak düzeltmelerden 

biri değildir? 

A) Alet Hatası (IC) 

B) Dip  

C) Kırılma 

D) Paralaks  

E) Ho 
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17. 08 Haziran 2010 günü GüneĢ‟in alt kenarından yapılan ölçüm sonucu sekstant 

yüksekliği 40
0
 10'.5‟tir. DüzeltilmiĢ sekstant yüksekliği (Ho) nedir ( I = +1‟ , IE= 

+1‟,5 , Sıcaklık = 30
0
 C, basınç = 1016 mb ve göz yüksekliği = 13,3m)? 

A) 40
0
 21',6  

B) 40
0
 21',5 

C) 40
0
 06',6 

D) 40
0
 13' 

E) 40
0
 19',4 

 

18. 08 Haziran 2010 günü saat 10:00:00 GMT‟de Ay‟ın üst kenarından yapılan ölçüm 

sonucu sekstant yüksekliği 40
0
 10'.5‟tir. DüzeltilmiĢ sekstant yüksekliği (Ho) nedir ( I 

= +1' , IE= +1',5 , Sıcaklık = 30
0
 C, basınç = 1016 mb ve göz yüksekliği = 13,3m)? 

A) 41
0
 00',2 

B) 41
0
 03',1 

C) 41
0
 03',2 

D) 40
0
 33',2 

E) 40
0
 13' 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

19. (   ) Gök cisimleri gök küresi üzerinde Dünya'ya eĢit mesafede oldukları kabul 

edilir. 
 

20. (   ) Gök cisimleri gök küresi üzerinde batıdan doğuya doğru hareket ettikleri 

kabul edilir. 
 

21. (   ) GüneĢ 23 Eylül‟de Aries noktasındadır. 
 

22. (   ) SHA ve RA toplamı 180‟dir. 
 

23. (   ) Gök ufku gözlemcinin deniz seviyesinden yüksekliğine göre değiĢir. 
 

24. (   ) Almanağın günlük sayfalarında seçilmiĢ gök cisimlerinin gök koordinat 

sistemi üzerindeki konumları yer alır. 
 

25. (   ) Saat 12:00 civarında GüneĢ'in yüksekliği (Alt.) 90'a yakındır. 
 

26. (   ) Sekstantın küçük aynası iki kısımdan oluĢur, birisi ufku görmek için düz 

cam diğeri büyük aynadan yansıyan ıĢınları görmek için ayna kısmıdır. 
 

27. (   )Sekstantta gök cisminin ölçülen yüksekliği gerçekte o gök cisminin 

ufkundan olan yüksekliğine eĢittir. 
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28. (   ) Sekstantta yapılan ölçümün doğru olabilmesi için deniz seviyesinde olması 

veya Dip düzeltmesi yapılması gerekir. 
 

29. (   ) Dip düzeltmesi daima negatiftir. 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

30. Dünya'nın tam bir küre olarak merkezinde bulunduğu sonsuz yarıçap küreye 

............... denir. 
 

31. GüneĢ‟in nispi hareket yörüngesi olan bu büyük daireye .................. denir. 
 

32. Gök cisminin yer koordinat sistemi üzerindeki konumuna .................. denir. 
 

33. Greenwich saat dairesinden itibaren batıya doğru gök cisminin saat dairesine 

kadar ölçülen değere ................. denir. 
 

34. Gözlemcinin gök boylamından itibaren batıya doğru doğru gök cisminin saat 

dairesine kadar ölçülen değere .................... denir. 
 

35. Aries saat dairesinden itibaren batıya doğru yıldızın saat dairesine kadar 

ölçülen değere ............... denir. 
 

36. Gözlemcinin saat dairesinden gök cisminin saat dairesine doğru doğuya veya 

batıya ölçülen en küçük açı değerine .............. denir. 
 

37. Bir gök cisminin gözlemcinin ufkundan olan açısal yüksekliğini ölçen alete 

.................... denir. 

38. Büyük aynanın sekstant düzlemine dik olmaması durumuna ................ denir. 
 

39. Sekstantın fabrika tarafından belirlenen hata miktarına .............. denir. 
 

40. Sekstant ile ölçülen yüksekliğe alet hatası uygulandıktan sonra bulunan değere 

............ denir. 
 

41. Alet hatası düzeltilmiĢ sekstant ölçümüne DIP düzeltmesi uygulanması ile elde 

edilen değere ............ denir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FALĠYETĠ – 2 
 

 

 

Seyrin güvenle tamamlanması için zaman ile ilgili çeviri iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bir günün kaç saat olduğunu araĢtırınız. 

 Bir günün tüm yıl boyunca aynı sürede mi olduğunu araĢtırınız. 

 Zamanın doğuya veya batıya doğru nasıl değiĢtiğini araĢtırınız. 

 Aynı anda Dünya üzerinde kaç farklı tarih olduğunu araĢtırınız. 

 Evrensel zaman kavramını araĢtırınız. 

 Bir gemi kaptanına gemi jurnali tutulurken hangi zamanı dikkate aldıkları 

hakkında bilgi edininiz. 

 ÇalıĢkanlık, öz güven, vatanseverlik, değer, tutum ve davranıĢlarının önemi 

hakkında araĢtırma yapınız. AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız. 

 

2. ZAMAN 
 

Göksel seyirde zaman en önemli değiĢkenlerden biridir. Çünkü gök cisimleri sabit 

değildir, Dünya etrafında hareket ettikleri için her saat, dakika ve saniye konumları değiĢir. 

Bu yüzden rasat yapılan andaki gök cisminin konumunu belirlemek için zaman kavramını iyi 

kavramalıyız.  

 

ġekil 2.1: Dünya’nın GüneĢ etrafındaki yıllık hareketi  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Zaman hesabı için en uygun gök cismi GüneĢ‟tir. Bilindiği gibi Dünya‟nın GüneĢ 

etrafındaki tam bir turu bir yıldır. Ancak bu Ģekilde ölçülen günlerin süreleri birbirine eĢit 

değildir. ġöyle ki ġekil 2.1‟e bakıldığında Dünya‟nın kıĢ ayında taradığı alanın yaz 

ayındakinden daha fazla olduğu görülür. Bu iki alanı Dünya aynı sürede taradığına göre kıĢ 

ayındaki Dünya‟nın dönüĢ hızı yaz ayındakinden fazladır. 

 

Yukarıdaki açıklamadan da anlaĢılacağı gibi Dünya‟nın GüneĢ etrafındaki yörüngesi 

üzerindeki dönüĢ hızı değiĢik olduğundan yerin ekseni etrafındaki bir dönüĢüne dayanan 

günün süresinde de değiĢiklik olacaktır. Bu durumda kıĢ aylarındaki bir gün süresi yaz 

aylarındaki bir gün süresinden farklı olacaktır. Bu durumda bir karıĢıklık olacağı için bir 

yıldaki ortalama gün uzunluğu 24 saat bulunarak bu değer tüm günler için ortak kabul 

görmüĢtür. Bu Ģekilde Ortalama GüneĢ‟e göre ölçülen zamana ortalama zaman (Mean 

Time) denir. Herhangi bir anda Hakiki GüneĢ ile Ortalama GüneĢ arasındaki zaman farkına 

ise zaman denklemi (Equation Time) denir. 

 

ġekil 2.2: Ortalama GüneĢ ile Hakiki GüneĢ arasındaki fark (zaman denklemi) 

2.1. Boylam Zamana ĠliĢkisi 
 

Dünya kendi ekseni etrafındaki devrini 24 saatte (ortalama) yaptığına göre 24 saatte 

360
0
lik boylam geçiliyor demektir. Bu nedenle zaman hesabı yaparken boylamları zaman 

cinsinden ifade etmek mümkündür: 

 

Boylam yayı Geçen zaman 
 360

0
  24 saat 

 15
0
  1 saat 

 1
0
  4 dakika 

 15'  1 dakika 

 1'  4 saniye 

Tablo 2.1: Boylam yayı ile zamanın iliĢkisi  
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2.1.1. Boylamı Zamana Çevirmek 
 

2.1.1.1. Boylamı Çizelge Kullanarak Zamana Çevirmek 

 

Almanakların sarı sayfalarının baĢında yer alan boylam derecesini zamana çevirme 

cetveli Ģu Ģekilde kullanılır: 

 

 Ġki bölümden oluĢan çizelgenin (Sol bölüm 0
0
den 359

0
ye kadar derece ve sağ 

bölüm boylam değerinin 0‟dan 59‟a kadar dakika değerlerine karĢılık gelen 

zaman değerlerinden oluĢur.) sol bölümden boylamın derece değerine karĢılık 

gelen zaman iĢaretlenir. 

 Sağ bölümde boylamın dakika değerine karĢılık gelen zaman değeri bulunur. 

 Bulunan iki değer toplanıp boylam zamana çevrilmiĢ olur. 

 

Örnek – 1: 157
0
 30' E boylamını zamana çeviriniz. 

 

Çözüm: 

 

ġekil 2.3: Boylam yayının tablo kullanarak zamana çevrilmesi  
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Örnek -2 : 115
0
 45' 30'' E boylamını zamana çeviriniz. 

 

Çözüm: Cetveli kullanmadan önce boylam değerindeki saniye kısmını dakikaya 

çevirmeliyiz. 30 saniye 0,50 dakika yapar (30/60 = 0,50).  Boylam değerimiz: 115
0
 45.50' 

 

ġekil 2.4: Boylam yayının tablo kullanarak zamana çevrilmesi 

2.1.1.2. Boylamı Hesaplama Yolu ile Zamana Çevirmek 

 

Kural: Boylam değerinin derece, dakika ve saniyelerini 15‟e bölüp kalanları 4 ile 

çarparız. Sonuçları toplar SS:DD:ss formatında yazarız. 

 

Örnek -1 : 157
0
 30' E boylamını zamana çeviriniz. 
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Çözüm: 

 

ġekil 2.5: Boylam yayının hesaplama yolu ile zamana çevrilmesi 

Örnek -2 : 115
0
 45' 30'' E boylamını zamana çeviriniz. 

 

Çözüm: 

 

ġekil 2.6: Boylam yayının hesaplama yolu ile zamana çevrilmesi 

2.1.2. Zamanı Boylama DönüĢtürmek  
 

Kural: Saatleri 15 ile çarpıp dakika ve saniyeleri 4‟e bölüp kalanı 15 ile çarparız. 

Sonuçları toplar, derece-dakika-saniye formatında yazarız. 

 

Örnek -1 : 10:30:00 zamanı boylam yayına çeviriniz. 

 

Çözüm: 

 

ġekil 2.7: Zamanın hesaplama yolu ile boylam yayına çevrilmesi  



 

55 

 

Örnek -2: 07:43:02 zamanı boylam yayına çeviriniz. 

 

Çözüm:  

 

ġekil 2.8: Zamanın hesaplama yolu ile boylam yayına çevrilmesi 

2.2. Greenwich Ortalama Zamanı (Greenwich Mean Time GMT) 
 

Greenwich meridyeni (000
0
) üzerindeki bir mevkiinin ortalama vaktine Greenwich 

ortalama zamanı (GMT) denir. Dünya üzerindeki mevkilerin ortalama vakitlerinin her 

mevkide ayrı ayrı olması nedeni ile GMT standart bir vakit olarak kabul edilmiĢ olup bütün 

mevkilerin vakitleri bu standart GMT vaktine göre hesap edilir. Greenwich meridyeninin 

doğusunda bulunan bir mevkideki vakit Greenwich vaktinden ileridir. Batıdaki bir mevkide 

ise Greenwich vaktinden geridir. Almanaklarda gök cisimlerinin koordinat verileri, 

Greenwich zamanına göre düzenlenmiĢtir. 

 

2.3. Yerel Ortalama Zaman (Local  Mean Time LMT) 
 

Yerel ortalama zaman, gözlemcinin bulunduğu meridyendeki ortalama GüneĢ‟in 

zamanıdır. Greenwich baĢlangıç boylamı arasındaki yay farkının zamana çevrilmesi ile 

bulunur. LMT ve GMT arasındaki zaman iliĢkisi: 

 

Eğer gözlemcinin boylamı doğu (E) ise; 

 

LMT = GMT + Long E 

 

Eğer gözlemcinin boylamı batı (W) ise; 

 

LMT = GMT - Long W 

 

formülleri kullanılır. 

 

Buradaki boylamlar (Long) açı cinsinden değil açının zamana çevrilmiĢ cinsidir. 

Almanaklarda GüneĢ‟in, Ay‟ın doğuĢ batıĢ ve alaca karanlık zamanları LMT olarak 

verilmiĢtir.  
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2.4. Bölge Zamanı (Zone Time ZT) 
 

Bazı iĢlerin yürütülmesinde yerel ortalama zaman (LMT) da karıĢıklıklar çıkartabilir. 

Bu durumdan ötürü Dünya 15
0
lik (1 saat) boylam bölgelerine bölünmüĢ ve her bölgede o 

bölgede 15
0
nin katı olan merkez boylamdaki yerel ortalama zaman o bölgenin ortak zamanı 

olarak kabul edilmiĢtir. Bu zaman türüne de bölge zamanı (ZT) denir.   

 

2.4.1. Bölge ĠĢaretleri (Zone Description ZD) 
 

Dünyayı boylamlar olarak 15
0
lik bölgelere bölmek suretiyle saat bölgeleri doğuya 

doğru -1, -2, -3, -4, ….. , -11, -12 batıya doğru da +1, +2, +3, +4, ….. , +11, +12 Ģeklinde 

isimlendirilmiĢtir. 1‟den 12‟ye kadar olan bu sayılara bölge iĢaretleri (Zone Description) 

ismi verilir. Deniz bölgelerinde bölge iĢaretleri esastır. Karada ise ülkenin sınırına göre bölge 

iĢaretleri birbirine girebilir. 

 

Herhangi bir mevkiinin bölge zamanına (ZT) bölge iĢareti (ZD) matematiksel olarak 

iĢaretine göre uygulandığında, GMT Greenwich ortalama vakti bulunur: 

 

GMT = ZT + ZD 

 

ġekil 2.9: Zaman bölgeleri ve iĢaretleri 

2.4.1.1. Tarih Hattı 

 

Greenwich meridyeninden 180
0
 doğuya veya batıya hareket ettiğimizde tarih hattı 

denilen mevkie ulaĢılır. 24 tane bölge olması nedeniyle aynı anda Dünya üzerinde günün 24 

saati mevcuttur. Gün her bölgede farkı zamanlarda sona ereceğinden Dünya üzerinde tarih 

değiĢmesi bütün mevkilerde aynı anda olmayacaktır. 

 

180
0
 meridyeninin, doğudaki 7

0
,5‟lik kısmı – 12 saat bölgesi, batıdaki 7

0
,5‟lik kısmı + 

12 saat bölgesidir. – 12 bölgesindeki doğu boylamında saat Greenwich‟ten 12 saat ileri ve + 
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12 bölgesindeki batı boylamı da Greenwich‟ten 12 saat geri olduğundan – 12 saat bölgesinde 

bölge saati, +12 saat bölgesinden 24 saat ileri demektir. Bu nedenle her iki bölgede saatler 

aynı olmakla beraber tarih farklıdır. Doğu boylamdaki tarih batı boylamdaki tarihten bir gün 

ileridir. 

 

Örneğin; doğuya (rotası 090
0
) doğru hareket eden bir gözlemci, 06.06.2016 saat 

24:00 ‟da tarih hattını (180
0
 boylamı) geçerse tarihini bir gün geri alarak 05.06.2016 saat 

24:00 yapar. Yani 06 Haziran gününü bir daha yaĢar. Batıya doğru hareket etseydi tam tersi 

olacaktı. 

 

ġekil 2.10: Tarih hattı 

2.4.1.2. Bölge ĠĢaretinin (ZD) Bulunması  

 

Boylamını bildiğimiz bir yerin hangi bölge (zone) içerisinde yer aldığını bulabilmek 

için; 

 

 Boylam değerini, sadece derece kısmı kalıncaya kadar dakika ve saniye kısmı 

dereceye dönüĢtürülür: 

 

 Saniye değeri 60‟a (1 dakika 60 saniyeye eĢit olduğundan) bölünüp 

dakika değerine eklenir. 

 Dakika değeri 60‟a (1 derece 60 dakikaya eĢit olduğundan) bölünüp 

derece değerine eklenir. 
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 Elde edilen boylam değeri 15‟e (15
0
ye 1 saate eĢit olduğundan) bölünür: 

 

 Bölümün ondalık kısmı 0,50 ve üzerinde ise bölge iĢareti (ZD) virgülün 

solundaki sayıya +1 eklenerek bulunur. 

 Bölümün ondalık kısmı 0,49 ve altında ise bölge iĢareti (ZD) virgülün 

solundaki sayıya eĢittir. 

 

 Boylam eğer doğu (E) ise bölge iĢareti (ZD) önüne – (negatif) alır. Boylam eğer 

batı (W) ise bölge iĢareti (ZD) önüne + (pozitif) alır. 

 Bulunan bölgenin merkez boylamı ise; 

Merkez Boylam = ZD X 15
0 

ile bulunur. Merkez boylamdan yararlanılarak bölge 

saati (ZT) bulunabilir.
 

 

Örnek 1: 36
0
 10' 21'' E boylamı hangi bölgede bulur ve bu bölgenin merkez boylamı 

nedir? 

 

 36
0
 10' 21'' E 

 

 21/60 = 0',35 ve 10' + 0',35 = 10',35 

 10',35/60 = 0
0
,173 ve 36

0
 + 0

0
,173 = 36

0
,173 

 

 36
0
,173 / 15 = 2,41 ondalık kısım 0,41‟dir. 

 

 0,41 < 0,50 olduğundan ZD=2 

 

 Boylam değeri E olduğunu için ZD = -2‟dir. 

 Merkez boylam = 2 x 15
0
 = 30

0 
E‟dir. 

 

Örnek 2: 56
0
 10' W boylamı hangi bölgede bulur ve bu bölgenin merkez boylamı 

nedir? 

 

 56
0
 10' W 

 

 Saniye değeri olmadığı için bu adım geçilir. 

 10'/60 = 0
0
,17 ve 56

0
 + 0

0
,17 = 56

0
,17 

 

 56
0
,17 / 15 = 3,75 ondalık kısım 0,75‟tir. 

 

 0,75 > 0,50 olduğundan ZD= 3 + 1 = 4 

 

 Boylam değeri W olduğunu için ZD = +4‟tür. 

 Merkez boylam = 4 x 15
0
 = 60

0
 W‟dir. 
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2.5. GMT LMT ve ZT Arasındaki ĠliĢki 
 

GMT, LMT ve ZT birini bilerek diğerlerini elde etmek mümkündür. Bunun için 

yukarıda anlatılan formüller yardımıyla aĢağıdaki örnekler incelenmelidir. 
 

Örnek 1: ZD = -2 olan bir bölgede ZT = 15:00:00 ise GMT nedir? 
 

 Bölge iĢaretinden de anlaĢılacağı üzere bölge baĢlangıç boylamının 

doğusundadır. 

 BaĢlangıç boylamı bölgeye göre daha batıda kaldığı için baĢlangıç 

boylamındaki saat bölge saatinden daha geridedir. 

 Bundan dolayı bölge saatimizden, bölge iĢareti kadar saat çıkartırsak GMT 

zamanı bulmuĢ oluruz. 

 GMT = 15:00:00 – 02:00:00 = 13:00:00 
 

Örnek 2: Saatin 13:00:00 GMT olduğu sırada 36
0
 10' 21'' E bulunan bir gözlemcinin 

ZT ve LMT nedir? 
 

 Ġlk olarak ZT değerini bulalım. Bunun için ZD değerini bulalım: 
 

 36
0
 10' 21'' E 

o 21/60 = 0',35 ve 10' + 0',35 = 10',35 

o 10',35/60 = 0
0
,173 ve 36

0
 + 0

0
,173 = 36

0
,173 

 36
0
,173 / 15 = 2,41 ondalık kısım 0,41‟dir. 

o 0,41 < 0,50 olduğundan ZD=2 

 Boylam değeri E olduğunu için ZD = -2‟dir. 

 Merkez boylam = 2 x 15
0
 = 30

0 
E‟dir. 

 Bölge saati merkez boylam saati ile eĢit olduğuna göre merkez 

boylamdaki saati bulduğumuzda bölge saatini bulmuĢ oluruz bunun için; 
 

o BaĢlangıç boylamından 15
0 

yay aralıkları ile zamanın 1 saat 

değiĢtiğini biliyoruz. Bizim bu sorudaki merkez boylamımız 30
0 

olduğu için 30/15 = 2 saatlik bir değiĢim olacaktır. 

o Boylam doğuda (E) olduğu için baĢlangıç boylamından ileride 

olacaktır. Dolayısı ile GMT değerine +2 saat ilave ederken bölge 

saatini bulmuĢ oluruz. ZT = GMT +2 = 13:00:00 + 02:00:00 = 

15:00:00 
 

 ZT =15:00:00 

 ġimdi LMT değerini bulalım. Bunun için boylam değerini saate çevirmeliyiz. 
 

 36
0
 10' 21'' E = 02:24:41 eĢittir. 

 LMT = GMT + Boylam ( E olduğu için +‟dır) 

 LMT = 13:00:00 + 02:24:41 = 15:24:41 
 

Görüldüğü gibi 36
0
 10' 21'' E bulunan bir gözlemcinin bölge saatini 15:00:00 bulurken 

yerel ortalama zamanını 15:24:41 bulduk.   
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2.6. Alaca Karanlık (Twilight) Zamanlarının Bulunması 
 

Gündüzleri ufuk net bir Ģekilde görüldüğü hâlde, gök cisimlerini (GüneĢ, Ay ve bazen 

Venüs dıĢında) görmek olanaksızdır. Bu nedenle gündüz zamanlarında GüneĢ‟ten baĢka bir 

gök cisminden rasat yapmak zordur. Gece karanlığında gök cisimlerinin parlak bir Ģekilde 

görünmelerine karĢın ufku görmek genellikle olanaksız veya çok zordur. Bu nedenle de gece 

Ģartlarında rasat yapmak çoğu kez olanaksızdır.  

 

Gök cisimlerinden rasat yapabilmek için gerek gök cisminin gerekse ufkun net olarak 

görünmesine gereksinim vardır. ĠĢte hem gök cisminin hem de ufkun net olarak görüldüğü 

zamana alaca karanlık (Twilight) denir. Bu niteliği nedeni ile astronomik seyirde alaca 

karanlık seyirci için çok önemlidir. Sabahleyin karanlığın bittiği an ile GüneĢ‟in doğuĢu 

arasındaki süreye sabah alacakaranlığı, akĢamleyin GüneĢ‟in batıĢı ile karanlığın baĢladığı 

an arasındaki süreye de akĢam alacakaranlığı denir. 

 

ġekil 2.11: Alaca karanlık türleri 

ġekil 2.11‟de görüldüğü gibi GüneĢ‟in ufkun altındaki açısal mesafesine bağlı olarak 

alaca karanlık üç kısma ayrılır: 

 

 Sivil alaca karanlık (Civil twilight) 6° 

 Notik alaca karanlık (Nautical twilight) 12° 

 Astronomik alaca karanlık (Astronomical twilight) 18° 

 

GüneĢ‟in merkezi ufkun 18° altına geldiği zaman (sabah) karanlık azalarak astronomik 

alaca karanlık baĢlar, 12° altına geldiği anda astronomik alacakaranlığın bitmesiyle beraber 

notik alaca karanlık baĢlar. Notik alaca karanlık, GüneĢ‟in merkezi ufkun 6° altına gelince 

biter ve sivil alaca karanlık baĢlar. AkĢamleyin GüneĢ‟in üst çevresi ufkun altına indiği anda 

GüneĢ batar ve sivil alaca karanlık baĢlar ve GüneĢ‟in merkezi ufkun altına 6° ininceye kadar 

devam eder. Bundan sonra notik alaca karanlık baĢlar. GüneĢ‟in merkezi ufkun 12° altına 

indiğinde notik alaca karanlık biter ve astronomik alaca karanlık baĢlayarak GüneĢ‟in ufkun 

altına 18°ye kadar inmesiyle sona erer ve karanlık baĢlar. Göksel seyirde, rasat yapılacak en 

uygun an notik alaca karanlık kesitidir.  
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Bazı göksel olayların yüksek enlem derecelerindeki oluĢumları almanaklarda, 

aĢağıdaki iĢaretler kullanılarak gösterilmiĢtir. 

 

 GüneĢ ve Ay devamlı ufkun üstünde kalır. 
 

 GüneĢ ve Ay devamlı ufkun altında kalır. 
 

 Alaca karanlık bütün gece süresince devam 

eder.  

Tablo 2.2: Göksel olayların almanakta gösteriliĢ biçimleri 

 

Örnek: 25 Ocak 2010 günü 42
0
 30' N 30

0
 30' E mevkiinde, sabah notik ve sivil alaca 

karanlık zamanı (GMT) nedir? 

 

Çözüm: 

 

 Notik almanaktan 25 Ocak tarihli sayfa açılır ve aranan enlemin aralığında 

bulunduğu üst ve alt enlem değerleri karĢısındaki zamanlar not edilir. 

 

ġekil 2.12: Alaca karanlık zamanın bulunması 
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 Not edilen değerler almanağın orta gün değerleridir (örneğimizde 26 Ocak). 

Bizim aradığımız gün orta gün olmadığı için bir önceki sayfanın orta gün 

değerleri de not edilir. 

 

ġekil 2.13: Alaca karanlık zamanın bulunması 

 

ġekil 2.14: Alaca karanlık zamanın bulunması 
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 Not edilen zamanları 40 N ve 45 N enlemleri içindir. Bizim aradığımız enlem 

değeri bu iki değerin arasındadır. Sarı sayfaların sonunda yer alan enterpole 

çizelgesi ile aradığımız enleme ait değerleri bulalım. 

 

ġekil 2.15: Alaca karanlık zamanın bulunması 

 

ġekil 2.16: Alaca karanlık zamanın bulunması 

 Elde ettiğimiz alaca karanlık zamanları 23 Ocak ve 26 Ocak tarihlerine aittir. 

Bizim aradığımız 25 Ocak‟tır. Basit bir orantı kurarak 25 Ocak tarihine ait 

değerleri bulalım. 
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ġekil 2.17: Alaca karanlık zamanın bulunması 

 Bulunan zamanlar LMT‟dir. Bulunan LMT zamanlarını GMT‟ye çevirelim. 

Bunun için boylam değerimizi zamana çevirip aĢağıda verilen formül 

yardımıyla GMT zamanını bulalım: 

 

LMT = GMT +/- Long (+: Doğu , - : Batı) 

30
0
 30' E ------> 02:02:00 

06:14:42 = GMT + 02:02:00 

GMT = 04:12:42 Notik alaca karanlık zamanı 

06:50:42 = GMT + 02:02:00 

GMT = 04:48:42 Sivil alaca karanlık zamanı 

Alaca karanlık süresi = 04:48:42 – 04:12:42 = 00:36:00 

 

2.7. GüneĢin DoğuĢ / BatıĢ Zamanının Bulunması 
 

GüneĢ‟in doğuĢ (Sun rise) veya GüneĢ‟in batıĢ (Sun set) zamanı bulma iĢlemi alaca 

karanlık zamanı bulurken yapılan iĢlemler ile aynıdır. 

 

Örnek: 26 Ocak 2010 günü 42
0
 30' N 30

0
 30' E mevkiinde, GüneĢ‟in batıĢ zamanı 

(GMT) nedir? 

 

Çözüm: 

 

 Notik almanaktan 26 Ocak tarihli sayfa açılır ve aranan enlemin aralığında 

bulunduğu üst ve alt enlem değerleri karĢısındaki zamanlar not edilir. 26 Ocak 

tarihi sayfanın orta günü olduğu için bulunan değerler direkt olarak 

kullanılabilir. 
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ġekil 2.18: GüneĢ’in doğuĢ batıĢ zamanının bulunması 

 Aradığımız enleme karĢılık gelen güneĢ zamanını enterpole cetveli yardımı ile 

bulalım. 

 

ġekil 2.19: GüneĢ’in doğuĢ batıĢ zamanının bulunması 

 GüneĢ‟in batıĢını 17:05 LMT olarak bulduk. ġimdi bunu GMT değerine 

çevirelim. 
 

LMT = GMT +/- Long (+: Doğu , - : Batı) 

30
0
 30' E ------> 02:02:00 

17:05:00 = GMT + 02:02:00 

GMT = 15:03:00  
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Etkinlik 2: 
 

AĢağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaĢlarınızla gerçekleĢtiriniz.  

 

Değer  Öz güven 

Konu  Öz güven kavramı 

Etkinlikler  “Kendinize güvenip güvenmediğiniz konu / alanlar” 

Yöntem  Beyin fırtınası 

 Grup tartıĢması 

 Balık kılçığı 

 Değer açıklama 

 Soru cevap 

YaklaĢımlar  Değer analizi 

 Değer açıklama 

Kazanımlar 1. Kendini objektif olarak değerlendirip tanır. 

2. Kendini ifade edebilir. 

3. Toplum önünde rahatça kendini ifade edebilir. 

4. Kendisi için en uygun hedefi belirleyebilir.  

Araç gereçler  Post-it, kalem, kâğıt, kraft kâğıdı, A3 kâğıdı, boya kalemleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek Ġskenderun Limanında (36˚36' 15'' N, 036˚ 

11' 09'' E ) ZT 10:30:00 iken Singapur Limanında (01˚15' 48'' N, 103˚ 50' 24'' E) ZT kaç 

olduğunu bulunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġskenderun Limanının boylamından 

yararlanarak bölgenin ZD değerini 

bulunuz. 

 Zamanın boylam ile alakalı olduğunu 

unutmayınız. 

 Bulduğunuz ZD ve 10:30:00 ZT 

yararlanarak GMT bulunuz. 

 ZD değerinin bölgenin doğu veya batıda 

olmasına göre değiĢtiğini unutmayınız.  

 Singapur Limanının boylamından 

yararlanarak bölgenin ZD değerini 

bulunuz. 

 

 Bulduğunuz GMT üzerine ZD değerini 

uygulayıp bölgenin ZT değerini bulunuz. 
 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. 135
0
 45' 30'' E boylam yayı zaman olarak aĢağıdakilerden hangisine eĢittir? 

A) 09:03:02 

B) 12:02:00 

C) 09:03:01 

D) 12:01:00 

E) 12:00:00 
 

2. 13:35:12 zamanı aĢağıda verilen boylam yaylarından hangisine eĢittir? 

A) 200
0
 45,4' 

B) 203
0
 48' 

C) 195
0
 35' 

D) 213
0
 43' 

E) 235
0
 45' 

 

3. 10 Haziran 2010 günü 32
0
 30' N  30

0
 30' E mevkiinde gece sivil alaca karanlık 

zamanı GMT olarak nedir? 

A) 19: 35 

B) 17:33 

C) 19:08 

D) 17:06 

E) 18:06 
 

4. 10 Haziran 2010 günü 32
0
 30' N  30

0
 30' E mevkiinde GüneĢ‟in doğuĢ zamanı 

GMT olarak nedir? 

A) 04:53 

B) 04:58 

C) 04:46 

D) 02:51 

E) 02:47 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Bir gün 24 saattir. 
 

6. (   ) 1500lik boylam yayı 1 saatlik zamana eĢittir. 
 

7. (   ) 10:00 GMT iken ZD= 0 olan bir bölgede ZT = 10:00‟dur. 
 

8. (   ) Doğudaki bir yerin yerel saati baĢlangıç boylamının yerel saatinden 

geridedir. 
 

9. (   ) Zaman ile enlem arasında bir iliĢki vardır. 
 

10. (   ) Doğudaki bölgelerinin ZD iĢareti “+” dir. 
 

11. (   ) Dünya‟da aynı anda iki farklı tarih yaĢanır. 
 

12. (   ) Denizciler için sivil ve astronomik alaca karanlık önemlidir. 
 

13. (   ) Yüksek enlemlerde alaca karanlık gece boyu sürebilir. 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

14. Ortalama GüneĢ‟e göre ölçülen zamana …………………………….. denir. 
 

15. Hakiki GüneĢ ile ortalama GüneĢ arasındaki zaman farkına ise 

…………………….. denir. 
 

16. BaĢlangıç boylamının yerel saatine ………………………… denir. 
 

17. 1800 boylamına …………………. denir. 
 

18. Yıldızların rasatı için en uygun zamana ………………………… denir. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ – 3 
 

 

 

Seyrin güvenle tamamlanması için gök cisimlerinin isimlerine göre takibini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Büyükayı ve Küçükayı takımyıldızlarına ait yıldızları araĢtırınız. 

 Alaca karanlık zamanında gökyüzündeki yıldızları inceleyiniz. 

 Yıldızların parlaklık seviyelerinde bir farklılık olup olmadığını inceleyiniz. 

 Parlak yıldızları hayali çizgilerle birleĢtirip bilindik nesne veya canlılar 

çıkartmaya çalıĢınız. 

 BirleĢtirdiğiniz yıldız gruplarının diziliminde bir bağlantı olup olmadığını 

bulmaya çalıĢınız. 

 Okulunuzda veya geminizde bulunan yıldız bulucuların kullanma kılavuzlarını 

inceleyip nasıl çalıĢtıkları hakkında bilgi edininiz. 

 ÇalıĢkanlık, öz güven, vatanseverlik değer, tutum ve davranıĢlarının önemi 

hakkında araĢtırma yapınız. AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız. 

 

3. GÖK CĠSĠMLERĠNĠ TANIMAK 
 

Seyircinin rasat yaptığı gök cisminin (celestial body) almanaktan GHA ve Dec 

değerlerini bulabilmesi için gök cismini tanıması gerekir. GüneĢ, Ay ve Polaris gibi gök 

cisimlerinin tanınması için herhangi bir yönteme gerek duyulmazken alaca karanlık 

zamanında gökyüzünde gördüğünüz bir yıldızın tanınması için bazı yöntemler 

geliĢtirilmiĢtir. Yöntemlerin tümü gök cisminin semt ve yüksekliğinden (alt.) yola çıkarak 

bulunmasını sağlar. Yıldız ve gezegenleri tanımayı sağlayan yöntem ve araçlara yıldız 

bulucu (Star Finder) denir. 

 

Hiçbir kaynağa baĢvurmadan mevsimlere göre (gök cisimlerinin nispi hareketinden 

dolayı) gök cisimlerinin nispi konumlarına göre alaca karanlık yıldızları tanımlanabilir: 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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 Büyükayı veya Büyükayı takımyıldızı (Ursa Major): Büyükayı 

takımyıldızının en parlak yedi yıldızın, kepçe sapı ve kâsesi Ģeklinde 

oluĢturduğu bir takımyıldızıdır. Yön bulmak için en çok kullanılan 

takımyıldızıdır. Kâsenin son iki yıldızı Polaris yıldızını iĢaret eder. 

 

ġekil 3.1: Büyükayı  takımyıldızı 

ĠĢaretçi takımyıldız olan Büyükayı  takımyıldızı diğer takımyıldızlarını da iĢaret eder: 

 

ġekil 3.2: Büyükayı takımyıldızının iĢaret ettiği diğer takımyıldızları 
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 Küçükkepçe veya Küçükayı takımyıldızı (Ursa Minor): Büyükayı 

takımyıldızından daha küçük bir kepçe Ģekli oluĢturan takımyıldızıdır. 

Takımyıldızının en parlak yıldızı Polaris'tir. Polaris'ten baĢlayarak sap ve kepçe 

Ģekli çıkar. 

 

ġekil 3.3: Küçükayı takımyıldızı 

 

ġekil 3.4: Büyükayı takımyıldızı ve Küçükayı takımyıldızı 

Gök cisimlerinin nispi hareketinden dolayı mevsimlere göre Büyükayı  ve Küçükayı 

takımyıldızlarının konumları: 
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ġekil 3.5: Yıldızların mevsimlere göre konumları 

 Çoban takımyıldızı (Bootes): Büyükayı‟nın sapı hizasında devam edildiğinde 

Çoban takımyıldızlarının en parlak yıldızlarından olan Arcturus‟a ulaĢılır. 

Arcturus'la birlikte beĢ yıldız bir dondurma külahını andırır ve Çoban 

takımyıldızını oluĢtururlar. 

 

ġekil 3.6: Çoban takımyıldızı 
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 Ġkizler takımyıldızı (Gemini): Büyükkepçe‟nin tabanındaki iki yıldızdan 

(Phekda ve Merak) geçen doğrunun iĢaret ettiği takımyıldızıdır.  

 

ġekil 3.7: Ġkizler takımyıldızı (Kutup Yıldızı’na yakın olan Castor) 

 Aslan takımyıldızı (Leo): Büyükayı‟nın iĢaretçi yıldızlarını Kutup Yıldızı'na 

doğru değil de aksi yönde izleyerek Aslan‟ın baĢını oluĢturan ters soru iĢaretine 

benzer Ģeklin ucundaki Aslan'ın en parlak yıldızı olan Regulus ulaĢılabilir. 

 

ġekil 3.8: Aslan takımyıldızının bulunuĢu 

 

ġekil 3.9: Aslan takımyıldızı 
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 Kraliçe takımyıldızı (Cassiopea): Büyükayı‟nın yıldızı olan Alioth'dan 

baĢlayıp Kutup Yıldızı‟ndan geçen hayali bir çizgiyi devam ettirilirse bir "W" 

ya da ters "M" Ģeklinde gruplanmıĢ Kraliçe takımyıldızına ulaĢılır. 

 

ġekil 3.10: Kraliçe takımyıldızının bulunuĢu 

 

ġekil 3.11: Kraliçe takımyıldızı 

3.1. Yıldız Bulma Usulleri 
 

Almanaklarda 67 seçilmiĢ gök cisminin bilgileri yer alır. Bu gök cisimlerinin 

tamamını hiçbir kaynağa baĢvurmadan bulmak çok zordur. Bunun için bu seçilmiĢ gök 

cisimlerini tanımlamak için bazı yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemlerle gökyüzünde 

gördüğünüz bir gök cismini rahatlıkla tanımlamak mümkündür. Bu yöntemler: 

 

 Yükseklik ve semt ile hesabi yaparak  

 Plastik yıldız bulucu (HO 2102 C/D Star Finder) 

 Yıldız haritaları 

 

Bu yöntemlerin genel prensibi gök cisminin, seyirci tarafından rasat yapıldığı andaki 

yükseklik (alt.) ve semtinden yola çıkarak verilen cetveller yardımıyla gök cismini 

tanımlamaktır. 
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3.1.1. Plastik Yıldız Bulucu (Ho 2102 C/D Star Finder) 
 

Almanakta yer alan yıldız ve gezegenlerin herhangi bir zaman ve konuma göre 

yükseklik (alt) ve semt (Zn) değerlerini bulmaya yarar. Plastik yıldız bulucu; 10
0
lik enlem 

aralıkları ile oluĢturulmuĢ Ģeffaf Ģablon diskleri (template disk), mat plastikten olan ana disk 

(base disk) ve gezegen plotlamaya yarayan bir Ģeffaf Ģablon diskten oluĢur. 

 

ġekil 3.12: Plastik yıldız bulucu 

Ana disk iki taraflıdır; bir tarafı kuzey (N), diğer tarafı güney (S) yarım küreden 

gözlemlenebilen yıldızlar iĢlenmiĢtir. Diskin etrafında doğuya doğru 5
0
lik artıĢlar Ģeklinde 

iĢlenmiĢ LHA değeri vardır. Bu diskin ortasında bulunan pime gözlemcinin enleme en 

yakın Ģablon disk takılıp gözlemcinin LHA değeri Ģablon diskteki okun ucuna gelecek 

Ģekilde disk döndürüldüğünde Ģablon diskteki taralı bölge gözlemcinin ufkunu gösterir. Bu 

bölge içinde yer alan yıldızlar ve gezegenler gözlemci tarafından görülebilir. Taralı bölgede, 

bölgenin alt kenarları semt (Zn) ve ortaya yani bulunduğumuz konuma doğru artan yükseklik 

(alt.) değerleri bulunur. Taralı bölgede bulunan bir yıldızın bu referans çizgiler yardımı ile 

yükseklik ve semt değerleri bulunabilir. Bu sayede gözlem yaptığımız yıldızın yükseklik ve 

semtini ölçüp yıldız bulucu yardımı ile yıldızın adını öğrenip almanaktan bu yıldıza ait 

bilgilere ulaĢabiliriz. 
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ġekil 3.13: Yıldız bulucu ana disk 

 

ġekil 3.14: Yıldız bulucu Ģablon disk 

3.1.1.1. Plastik Yıldız Buluculara Gezegen Plotlanması 

 

Ana disk üzerine sadece yıldızlar plotlanmıĢtır. Gezegenler ise Aries noktasına olan 

uzaklıkları değiĢken olduğundan gözlem yapılan zamana göre gözlemci tarafından ana disk 

üzerine plotlanması gerekir. Bunun için; 

 

 Bulunan yarım küreye göre ana diskin üzerine gezegen plotlamaya yarayan 

üzeri delikli Ģablon yerleĢtirilir. 

 Almanağın günlük sayfalarından gözlem tarihine ait gezegenin SHA değeri 

okunur ve RA hesaplanır (RA = 360
0
 – SHA). 
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 ġablonun üzerindeki ok RA değerine gelecek Ģekilde döndürülür. 

 Gezegenin Dec. değerine göre delikli kısımdan ana disk üzeri iĢaretlenir ve 

yanına gezegenin adı yazılır. 

 

ġekil 3.15: Yıldız bulucu gezegen plotlamaya yarayan disk 
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Örnek: 19 Aralık 2010 tarihi 15:26:33 GMT de semti 290° ve yüksekliği 40° tespit 

edilen gök cisminin ne olduğunu bulunuz (DR Mevkiimiz: 42
0
 10' N  028

0
 00' E). 

 

Çözüm: 

 

 LHA  değeri bulunur: 

LHA  = GHA + Boylam (E) 

LHA  =  320
0
 + 028

0
 = 348

0
 

 Enlem kuzey olduğu için ana diskin kuzey tarafı üste kalacak Ģekilde çevrilir ve 

üzerine enlem değerine en yakın 45
0
 Ģablon diski takılır ve okun ucu LHA  

gösterecek Ģekilde çevrilir. 

 Semti 290
0
 ve yüksekliği 40

0
 olan gök cismi “Vega” yıldızı olarak bulunur. 

 

ġekil 3.16: Yıldızı bulucu ile gök cismini tanımlamak 
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DUMLUPINAR'IN HAZĠN ÖYKÜSÜ 

 

Resim 3.1. Dumlupınar 

Yıl 1953, günlerden 4 Nisan... Sabahın ilk ıĢıklarında Eceabat ve Nara kıyıları Ģiddetli 

bir çarpıĢmanın gürültüsüyle sarsıldı. Bu sarsıntı, güneĢle birlikte tüm Türkiye'yi saracaktı. 

Nara Burnu açıklarında NABOLAND adlı Ġsveç Ģilebi ile çarpıĢarak Çanakkale Boğazı'nın 

sularına gömülen Dumlupınar denizaltısında Ģehit olan 81 Türk denizcisi tarihin sayfalarına 

ve Türk Milleti'nin kalbine Ģu sözlerle kazınacaktı: "Vatan sağ olsun!" 

 

Akdeniz'de yapılan NATO tatbikatına katılan 1. Ġnönü ve Dumlupınar denizaltı 

gemileri, manevraların ardından Gölcük'e dönmek üzere yola çıktılar. 3 Nisan'ı 4 Nisan'a 

bağlayan gece Çanakkale Boğazı'na giriĢ yapan iki denizaltı gemisi, olacaklardan habersiz 

eve dönüyordu. Sakin geçen yolculuk saat 02.10 sularında Dumlupınar için son buldu. 

 

Dumlupınar, Nara Burnu açıklarına yaklaĢırken geminin güvertesinde Süvari Kıdemli 

YüzbaĢı Sabri Çelebioğlu, Üsteğmen Kemal Ünver, Üsteğmen Hüseyin Yumuk, Astsubay 

Hüseyin AkıĢ ve Astsubay Hüseyin Ġnkaya bulunuyordu. Ancak Çanakkale Boğazı'nın 

sularında sessiz sedasız ilerleyen tek gemi Dumlupınar değildi. Ġstanbul yönünden gelen 

Ġsveç Bandıralı "Naboland" Ģilebi de aynı dakikalarda Nara Burnu açıklarına gelmiĢti. 

Kaptanlığını Oscar Lorentzon'un yaptığı Naboland ile Dumlupınar, birkaç dakika sonra 

korkunç bir gürültüyle çarpıĢacak ve bu çarpıĢma Eceabat sahilinden dahi duyulacaktı. 

Astsubay Hüseyin Ġnkaya, nöbetçi olmamasına karĢın vardiya dıĢı görevine devam ediyordu. 

Nara önlerine gelinirken rotada dikkatini çeken değiĢiklik üzerine köprüüstüne çıktı. Tam bu 

sırada güvertede bulunan sekiz kiĢi ne olduğunu anlayamadan suya yuvarlandı. 

 

Naboland, Dumlupınar'a tam baĢ tarafından bindirmiĢti. ÇarpıĢmanın gürültüsü 

Eceabat Limanında demirlemiĢ olan gemilerce de duyuldu. Darbenin Ģiddetine dayanamayan 

Dumlupınar, birkaç saniye içinde Çanakkale Boğazı'nın karanlık ve soğuk sularına gömüldü. 
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Denizaltının tüm elektriği kesilmiĢti. Gemilerinin baĢ taraftan itibaren su aldığını 

gören denizciler hızla kıç torpido dairesine doğru harekete geçti. Kıç torpidoya varana kadar 

da arkadaĢlarının birçoğunu kaybettiler. Dumlupınar batarken sadece 22 denizci de kıç 

torpido dairesine ulaĢmayı baĢarmıĢtı. Dumlupınar ilk Ģehitlerini böylelikle vermiĢ oldu. 

 

Aynı gece Eceabat Limanında demirli bulunan Gümrük motorundaki personel, acil 

olarak kaza mahalline çağrıldı. Gümrük motoru, Naboland'dan atılan tahlisiye sandallarına 

çıkmıĢ ve can yeleklerine sarılmıĢ Dumlupınar mürettebatını görerek motora aldı ve 

Çanakkale'de hastaneye ulaĢtırdı. 

 

Gün ağarmıĢtı. Balıkçı tekneleri, Dumlupınar'ın batarken su yüzüne fırlattığı 

haberleĢme Ģamandırasını gördü. Gümrük motorunun ikinci çarkçısı Selim Yoludüz 

Ģamandıraya uzandı ve üzerindeki yazıyı okudu: 

 

"Deniz Kuvvetlerine bağlı Dumlupınar Denizaltısı burada battı. Kapağı açın ve 

denizaltıyla irtibat kurun." 

 

Yoludüz kapağı açtı, Ģamandıranın içindeki ahizeyi kaldırdı ve ümitle "Alo" dedi. 

 

Telefondaki ses, "Buyrun, ben Astsubay Selami" dedi. 

 

Beklediği karĢılığı alan Selim Yoludüz, Astsubay Selami'ye ne durumda olduklarını 

sordu. Astsubay Selami, geminin 15 derece sancak yönünde yatık ve elektriğin kesik 

olduğunu, 22 kiĢi olarak kıç torpido dairesine girebildiklerini söyledi. 

 

Selim Yoludüz, "EndiĢelenmeyin. Kurtaran yolda. Sizi oradan çıkaracağız" dedi. 

Astsubay Selami'nin cevabı, Selim Yoludüz'ün kulağına ve kalbine iĢledi: 

 

"Ailelerimize selam söylüyoruz. Bizi kurtaracağınızdan eminiz. Vatan sağ olsun." 

 

Bu, Astsubay Selami'nin boğazın yüzeyindekilerle yaptığı ilk konuĢma oldu. Saat 

11:00 sularında olay mahalline gelen Kurtaran gemisinin tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Bir 

süre sonra bir konuĢma daha yapmak için Ģamandıranın baĢına gidildi ve ahize kaldırıldı. 

Ahizenin diğer ucundan sadece dualar, ezan sesleri ve iniltiler geliyordu. Saat 15:00 

sularında ise muhabere Ģamandırasını tutan telefon kablosu koptu. Bir daha Dumlupınar 

mürettebatından haber alınamadı. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek yıldız bulucu ve sekstant yardımı ile rasat 

yaptığınız gök cismini tanımlayınız ve cismin yüksekliğini ölçünüz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Tanımlamak istediğiniz gök cisminin 

sekstant ile yüksekliğini ölçünüz. 

 Ölçülen yüksekliğe gerekli düzeltmeleri 

yapmayı unutmayınız. 

 Tanımlamak istediğiniz gök cisminin 

semt aynası ile semtini alınız.  

 Semt alırken pusula hatasına dikkat 

ediniz. 

 Rasat zamanını not alınız ve almanak 

yardımı ile GHA Aries değerini ve LHA 

Aries değerini bulunuz. 

 

 Ana diskin üstte kalan yüzeyini 

bulunduğunuz yarım küreye göre üste 

getiriniz. 

 

 ġablon disklerden enleminize en yakın 

diski ana diske yerleĢtirip okun ucu LHA 

Aries değerini gösterecek Ģekilde diski 

çeviriniz. 

 

 Ölçtüğünüz yükseklik ve semte göre disk 

üzerinde gök cismini iĢaretleyip ismini 

not alınız. 

 

 

  

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. (   ) Gök cisimlerini tanımlarken gök cisminin yükseklik ve Aries değerine bakılır. 

 

2. (   ) Büyükayı iĢaretçi takımyıldızıdır. 

 

3. (   ) Polaris yıldızı kuzey kutup noktasının (90
0
) tam üzerinde bulunur. 

 

4. (   ) Günümüzde en pratik ve yaygın olarak kullanılan yıldız bulucu Ho 2102‟dir. 

 

5. (   ) Plastik yıldız bulucu üzerinde yıldızlar ve gezegenler hazır plotlanmıĢ Ģekilde 

gelir. 

 

6. (   ) Küçükkepçe takımyıldızının en parlak yıldızı Kochab‟dır. 

 

7. (   ) Almanaklarda bilinen tüm yıldızların SHA ve Dec değerleri vardır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FALĠYETĠ – 4 
 

 

 

Seyrin güvenle tamamlanması için sekstant kullanarak gök cisimlerinden yükseklik 

ölçümü yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gemilerde GMT zamanının nasıl ölçüldüğünü araĢtırınız. 

 Sekstant herhangi bir gök cisminden yükseklik ölçmeyi deneyiniz. 

 Ölçtüğünüz yüksekliği okumaya çalıĢınız. 

 

4. SEKSTANT VE KRONOMOMETRE KULLANIMI 
 

Astronomik seyirde mevkiinizi en az hata miktarı ile bulmak sekstant ile ölçülen 

yüksekliğin ve zamanın hassas olarak belirlenmesiyle doğrudan alâkalıdır. Bu iki 

değiĢkenden sekstant hata ve düzeltme miktarlarını birinci öğretim faaliyetinde öğrenmiĢtik 

bu öğrenim faaliyetinde sekstant ile bir gök cisminin yüksekliğini ölçmeyi ve ölçüm 

zamanını hassas olarak belirlemeyi öğreneceğiz. 

 

4.1. Kronometre 
 

Bir gök cisminin konumunun (GP) zamana bağlı olarak değiĢtiğini biliyoruz. Bundan 

dolayı rasat zamanını hassas olarak belirlemek çok büyük önem taĢır. Gemilerde gözlemci, 

gözlem anını kronometre denen Greenwich ortalama zamanını (GMT) gösteren aletten alır. 

 

Kronometreler çok hassastır. DeğiĢen hava koĢullarından (sıcaklık, basınç gibi) 

etkilenir. Bu durumda kronometrenin göstermiĢ olduğu zaman GMT zamanına uymayabilir, 

kronometre zamanı ile GMT zamanı arasındaki farka kronometre hatası denir ve “CE” 

kısaltması ile gösterilir. Bu hata ileri (Fast) veya geri (Slow) olabilir. Kronometre hatası, hata 

miktarının yanında “F veya S” harfleri ile belirtilir: 

 

 F (Fast, ileri): Kronometre zamanı GMT zamanından ileridedir. 

 S (Slow, geri): Kronometre zamanı GMT zamanından geridedir. 

 

Not: Kronometre 12 saatlik dilimler Ģeklindedir. Örneğin kronometrede okunan 

zaman 11:00:00 gündüz veya gece olabilir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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4.1.1. Kronometre Hata Miktarının Belirlenmesi 
 

Kronometre hata miktarı yeryüzündeki belirli radyo sinyal istasyonlarının vermiĢ 

olduğu yayınlar sayesinde belirlenir. Bu istasyonların listesi “Admiralty List of Radio 

Signals”te belirtilmiĢtir. Kronometre belirlenen hata miktarına göre hiçbir zaman ileri veya 

geri alınmaz. Sadece hata miktarı okunan zamana uygulanarak hata giderilmiĢ olur. 

Kronometre hata miktarı günde en az bir kere yukarıda belirtilen istasyonlardan yapılarak 

Kronometre Jurnali‟ne kaydedilir. Kaydedilen değerlerden yola çıkarak ortalama kronometre 

hatası bulunabilir. Bu sayede radyo sinyaline ihtiyaç duymaksızın en son bulunan hata 

miktarına geçen gün ve ortalama kronometre hatası çarpılarak ilave edilir ve o günlü hata 

miktarı bulunabilir. 

 

ġekil 4.1: Kronometre Jurnali 

Örnek-1: 12 Haziran 2010 günü kronometrede okunan zaman 03:00:02‟dir. 

Kronometre hatasını hesaplamak için ilgili istasyondan alınan zaman 03:00:00 GMT 

olduğuna göre kronometre hatası nedir? 
 

Çözüm-1: 
 

GMT:  03:00:00 

CT:  03:00:02 

CE:  00:00:02 Fast 
 

Örnek-2: Bir gemi, boylamı 125
0 

E olan DR mevkiinde kronometre hatasını 

belirlemek istemektedir. Gerekli radyo sinyallerini aldığı istasyonun boylamı 120
0
 E‟dir. 

Ġstasyonun sinyal verdiği anda zaman 13:00:00 ZT‟dır. Aynı anda kronometrede okunan 

değer ise  04:58:35‟dir. 
 

Çözüm-2: 
 

Ġstasyonun bulunduğu ZD: 120
0 
E / 15

0 
= - 8 

Ġstasyonun verdiği ZT zamanını GMT zamanına çevirelim: 13:00:00 – 08:00:00 = 

05:00:00 

GMT:  05:00:00 

CT:  04:58:35 

CE:  00:01:25 Slow  
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4.2. Sekstantta Ölçülen Yüksekliğin Okunması ve Ölçme Tekniği 
 

Bir gök cisminin görünen ufuktan olan açısal yüksekliğini ölçmek için hata kontrolleri 

ve ayarı yapılmıĢ bir sekstant, sağ el ile tutamağından yatay düzleme dik olarak tutulur. 

Teleskop göze ayarlandıktan sonra gösterge kolunun kaba ayarı için mandalına basılıp gök 

cisminin ufka yakın görüntüsü elde edilinceye kadar kola hareket verilir. Gösterge kolu, 

cisim ufuk çizgisine yakın görülünce mandalı bırakılarak kitlenmiĢ olur. Bundan sonraki 

iĢlem, hassas ayar verniyesine hareket vererek gök cisminin ufku teğet duruma 

getirilmesidir. 

 

Gök cisminin ufka tam teğet olduğunu anlayabilmek için sağ el ile bileği hafifçe sağa 

veya sola oynatılarak sekstanta bir salınım (swinging) yaptırılır, bu durumda cismin ufka 

tam teğet olduğu an kolayca saptanır. 

 

Bu uygulamadan sonra teğet anı hassas olarak saptanıp ölçülen açısal yüksekliğin 

okunmasına sıra gelir. Mikrometre dramı üzerinde 60 eĢit parçaya bölünmüĢ bir kısım vardır. 

Her bir taksimat bir dakikayı belirler. Yine dram üzerindeki 9 taksimat alınarak 10 eĢit 

parçaya 9 bölünerek bir verniye taksimatı oluĢturulmuĢtur. Bu suretle dakikanın onda birini 

okumak olasıdır.  

 

ġekil 4.2: Sekstant yay, dram ve verniye taksimatı 

Sekstantı okurken önce yay üzerindeki değer alınır. Daha sonra verniyenin sıfırının 

karĢısına denk gelen dram üzerindeki sayı okunur, daha sonra dram ile verniye çizgilerinden 

çakıĢan çizgi ondalık olarak dakika değerini verir. 

 

Sekstant ile yıldız rasadı yapılırken yıldızın daha kolay ufka indirilmesi için GüneĢ ve 

Ay rasat tekniğinden ayrı bir yöntem kullanılır. Bu da yıldıza bakılarak ufkun yıldıza 

çıkartılmasıdır. Bunun için sekstant ters tutularak ölçüm iĢlemi yapılır. 
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Örnek: 

 

ġekil 4.3: Sekstant ile ölçülen yüksekliği okumak 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek sekstant ile GüneĢ‟in açısal yüksekliğini 

ölçünüz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sekstant sertifikasında yer alan fabrika 

hatasını not alınız. 

 Fabrika hatasının ölçülen yüksekliğe 

göre değiĢtiğini unutmayınız. 

 Sekstantın düzeltilebilen hatalarını 

düzeltip index error miktarını tespit 

ediniz.  

 

 Fabrika hatası ve index error miktarlarını 

toplayıp toplam alet hatası miktarını 

bulunuz. 

 

 Düzeltmeleri yapılmıĢ sekstant ile 

GüneĢ‟in açısal yüksekliğini ölçünüz. 

 GüneĢ‟in alt kenarının ufka paralel 

olduğunu kontrol etmek için salınım 

hareketini yapmayı unutmayınız. 

 Ölçtüğünüz yüksekliği okuyup not ediniz.  

 Ölçüm anını kronometreden bakarak not 

ediniz. 
 

 Kronometrede okunan değere düzeltme 

miktarını uygulayınız. 
 

 Ölçtüğünüz yüksekliğe almanakta yer 

alan Dip düzeltme miktarını uygulayınız. 

 Dip düzeltme miktarını bulmak için 

deniz seviyesinden olan yüksekliğinizi 

bilmeniz gerekir. Deniz seviyesinde 

ölçüm yapıyorsanız Dip düzeltmesi 

0‟dır. 

 Dip düzeltmesi yapılmıĢ sekstant değerine 

(Ha) karĢılık gelen esas düzeltme 

miktarını almanaktan bulunuz. 

 

 Ölçüm yaptığınız ortamdaki barometre ve 

termometre değerlerine karĢılık gelen 

kırılma düzeltmesi miktarını almanakta 

yer alan ilgili çizelgeden bulunuz. 

 Kırılma miktarını bulmak için çizelgeyi 

kullanırken basınç ve sıcaklık 

değerlerinin birimlerine dikkat ediniz. 

 Ha değerine esas düzeltme miktarı ve 

kırılma düzeltmesi miktarlarını 

uygulayarak düzeltilmiĢ sekstant (Ho) 

değerini bulunuz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sekstanta gök cisminin yüksekliğini ölçerken alt kenarının 

ufka teğet olup olmadığını kontrol etmek için yapılan harekete verilen isimdir? 

A) Ho 

B) Ha 

C) Salınım 

D) Düzeltme 

E) Kontrol 

 

2. GMT 12:00:00 olduğu bir anda kronometreden okunan zaman 11:59:56 ise 

aĢağıdakilerden hangisi kronometre hata miktarıdır? 

A) 00:59:56 F 

B) 00:59:56 S 

C) 00:00:04 S 

D) 00:00:04 F 

E) 00:00:04 

 

3. GMT 15:00:00 olduğu bir anda kronometreden okunan zaman 03:01:25 ise 

aĢağıdakilerden hangisi kronometre hata miktarıdır? 

A) 11:58:35 S 

B) 11:58:35 F 

C) 00:01:25 S 

D) 00:01:25 F 

E) 00:01:25 

 

4. Yukarıdaki Ģekilde ölçülen yüksekliğin değeri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 29
0
 52.5' 

B) 29
0
 57.5' 

C) 29
0
 57.3' 

D) 29
0
 42.5' 

E) 30
0
 42.5' 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. Yukarıdaki Ģekilde ölçülen yüksekliğin değeri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 65
0
 42' 

B) 65
0
 47' 

C) 65
0
 47.2' 

D) 65
0
 33' 

E) 65
0
 33.2' 

 

6. Yukarıdaki Ģekilde ölçülen yüksekliğin değeri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 46
0
 00' 

B) 45
0
 04' 

C) 45
0
 59.5' 

D) 45
0
 59.2' 

E) 45
0
 04.5' 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FALĠYETĠ – 5 
 

 

 

Seyrin güvenle tamamlanması için meridyen geçiĢ anında enlem tayini ve intersept 

hesabı yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Intercept metodunu araĢtırınız. 

 Meridyen geçiĢ kavramının ne olduğunu gözlemlemek için GüneĢ‟in öğle 

saatlerine doğru hareketini gözlemleyiniz. 

 Okulunuzda veya geminizde bulunan Ho 229 yayını inceleyiniz. 

 Okulunuzda veya geminizde bulunan rasat formlarını inceleyiniz. 

 

5. GÖKSEL SEYĠR MEVKĠ BULMA YÖNTEMLERĠ 
 

Kıyı seyrinde aynı anda üç farkı kıyı unsurundan (deniz feneri gibi) üç farkı mevki 

dairesi elde edip bu üç mevki dairesinin keĢiĢim noktası fiks mevkimizdir. Göksel seyirde 

atılan mevkinin bu yöntemden farkı yoktur. Tek fark kıyı unsurları yerine gök cisimlerinden 

mevki dairesi (Circle of position, COP) elde etmemizdir. 

 

Bir gök cisminin gök koordinat sistemindeki konumunu bulmayı biliyoruz. Bu 

konumun yeryüzündeki iz düĢümüne GP (Geographic Position) denir. Gök koordinat 

sisteminde baĢucu (Z) noktamızın gök cismine olan mesafesini bulursak bu gök cisminin GP 

noktasından bir mevki dairesi elde etmiĢ oluruz. Aynı iĢlemi aynı anda iki farklı gök 

cisminden daha yaparsak astronomik fiks (A.Fix) mevkii ile mevki atmıĢ oluruz. Peki, GP 

noktası olan mesafemizi nasıl buluruz. Bu mesafe ufuk koordinat sistemi üzerinde baĢucu 

mesafesine (Zenith Distance, ZD) eĢittir. ZD ise; 

 

ZD = 90
0
 – Altitude 

 

Bu formülde yükseklik (Altitude), sekstant ile ölçülüp ve gereken düzeltmeler 

yapılmıĢ sekstant yüksekliğidir (Ho). 

 

ZD = 90
0
 – Ho 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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ġekil 5.1: BaĢucu mesafesi (gök cismine olan mesafe) 

Gök cismine olan mesafemizi bildiğimize göre mevki dairemizi oluĢturup ve aynı 

iĢlemleri farklı gök cisimleri ile de yaparak A.Fix mevkiimizi bulabiliriz (ġekil 5.2.). 

 

ġekil 5.2: Gök cisminden elde edilen mevki daireleri ve mevki dairelerinden elde edilen fiks 

mevki 

Yukarıda anlatıldığı Ģekilde teoride mevki bulunabilir ama pratikte bu Ģekilde mevki 

atmamız pek mümkün değildir. Örneğin bir gök cisminden ölçülen yükseklik (Ho) değeri 40
0
 

olsun gök cismine olan mesafe (ZD)  50
0
 (90

0
 - 40

0
) olur. 50

0
yi dakikaya çevirirsek 3.000 

dakika (50x60 ) yapar. 3.000 dakika 3.000 deniz mili yapar (1 dakika 1 deniz miline eĢittir.). 

3.000 deniz mili yarıçapında bir mevki dairesi çizmek pratikte mümkün değildir. Peki, böyle 

bir durumda nasıl mevki atabiliriz? En pratik metot olan Intercept metoduyla mevki 

atmamız gerekir. 

 

5.1. Intercept Metodu ile Mevki Atmak 
 

Bu yöntem, olduğunu kabul ettiğimiz bir mevki (parakete seyri ile elde edilen DR 

mevki veya yakınlarında olduğumuzu düĢündüğümüz bir mevki gibi) ile gerçekte bu 

mevkiden ne kadar uzak ya da yakın olduğumuzu bulmaya dayanır. Yakınlarında 
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olduğumuzu kabul ettiğimiz mevkie “Kabul Edilen Mevki (Assumed Position)” denir ve 

“AP” kısaltması ile gösterilir. AP noktası ile gerçek mevkiimiz arasındaki mesafeye de 

Intercept denir. 

 

ġekil 5.3: Hesabi yükseklik (Hc) ve ölçülen yükseklik (Ho) ile Intercept iliĢkisi 

Bu yöntemin temel mantığı; kabul edilen mevkide (AP) olan bir gözlemci sekstant ile 

aynı gök cisminin yüksekliğini ölçüp bize söyleseydi ve bizde aynı gök cisminden aynı anda 

sekstant ile gök cisminin yüksekliğini ölçüp iki ölçüm arasındaki fark yani intercept kadar 

AP noktasından gök cismine uzak veya yakın olurduk. Tabi ki AP noktasında bize bu bilgiyi 

verecek bir gözlemci olmadığı için biz AP noktasındaki gök cisminin ufuktan olan 

yüksekliğini hesaplama yolu ile bulacağız. Bulduğumuz bu yüksekliğe de “hesabi yükseklik 

(Height Computed)”  denir ve “Hc” kısaltması ile gösterilir. 

 

Bu durumda intercept ise: 

 

Intercept= (90
0
 – Ho) – (90

0
 – Hc) 

= Ho – Hc veya 

= Hc – Ho olur. 
 

AP noktasının koordinatlarını biliyoruz, GP noktasının da koordinatlarını biliyoruz. 

Biz gerçekte AP noktasından intercept kadar gök cismine yakınız veya uzağız. Peki, yakın 

veya uzak olduğumuzu nasıl anlarız. Bunu basit bir mukayese yoluyla yapabiliriz: 

 

Eğer Ho > Hc ise Mevkiimiz, AP noktasından GP noktasına Intercept kadar 

YAKIN. 

Eğer Ho < Hc ise Mevkiimiz, AP noktasından GP noktasına Intercept kadar 

UZAK 
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Ho<Hc (UZAK INTERCEPT) Ho>Hc (YAKIN INTERCEPT) 

  

  

Tablo 5.1: Interceptin yakın ve uzak olmasının Ho ve Hc arasındaki iliĢkisi 

Akılda kalmayı kolaylaĢtırma adına bu kuralı Ģu Ģekilde aklınızda tutabilirsiniz: 

 

HOMOTO = Ho More Toward (Ho fazla ise yakın) 

 

Burada intercept metodunu anlamak için olay mevki daireleri ile açıklanmıĢtır. 

Gerçekte mevki dairesi o kadar büyüktür ki biz plotlama yaparken mevki dairesinin yayının 

bir kısmını çizeriz ve bu yayda ise çizimde bir mevki hattı (Line of Position) “LOP” olarak 

çizilir. En az iki mevki hattının kesiĢimi bize fiks mevkiimizi verir. 

 

ġekil 5.4: Intercept metodu ile mevki hattı çizimi (LOP) 
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Peki, AP noktasında gök cismini sekstantla ölçüp bize yüksekliğini söyleyecek bir 

gözlemci olmadığına göre bizim bu AP noktasındaki gök cisminin ufuktan olan yüksekliğini 

hesaplamamız gerekecek. Bu değere de Hc demiĢtik. Bir sonraki bölümde Hc‟nin nasıl 

hesaplanacağını göreceğiz. 

 

5.1.1. Hesabi Yükseklik (Hc) Bulma 
 

Hesabi yükseklik küresel seyir üçgeninin çözümü ile bulunabilir. AP noktasının 

koordinatlarını bildiğimize göre üçgenin CoLat kenarını aynı Ģekilde GP noktasını 

bildiğimize göre üçgenin CoDec kenarını bulabiliriz. AP mevki boylamı ve gök cisminin 

saat dairesini bildiğimize göre Ha açısını da bulabiliriz. Bu üçgende bilmediğimiz CoAlt (90
0
 

– Hc) kenarı ve Zn (semt)‟dir. Bu iki değeri bulabilmek için bir takım geometrik ve 

trigonometrik (büyük daire seyri benzeri) formüller kullanılabilir. 

 

ġekil 5.5: Seyir üçgeni yardımı ile Hc bulma 

Formüller yoluyla bu üçgeni çözümlemek pratik bir yol değildir. Bunun yerine bu 

üçgenin tüm durumları için çözümlenmiĢ hazır cetveller vardır. Bu cetveller: 

 

 HO 214 

 HO 229 

 HO 249 

 HO 211‟dir. 

 

Günümüzde göksel seyir ile konumlama yapan denizcilerin sıklıkla kullandıkları 

cetvel HO 229 (NP-401)‟dir. Bu nedenle çözümlerimizi bu cetvel ile yapacağız. 
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5.1.1.1. HO 229 ile Hesabi Yüksekliğin (Hc) BulunuĢu 

 

ġekil 5.6: Ho 229 Sight Reduction Table 

1970 yılında ABD Hidrografi ve OĢinografi Dairesince geliĢtirilen ve yayını yapılan 

HO 229 (Sight Reduction Tables For Marine Navigation) isimli doküman ile denizde pratik 

olarak Astronomik Fiks Mevki koymak mümkündür. Küresel üçgenin çözümünü çok kolay 

bir duruma getirmiĢtir. HO 229 her biri 15°lik enlem farklarını kapsayan (0°-15°, 15°-30°, 

30°–45°, 45°-60°, 60°–75°, 75°–90°) olmak üzere bir seri 6 cilt kitaptan oluĢmuĢtur. 

 

Kitapların ön ve arka kapakları içinde enterpolasyon cetvelleri bulunmakta daha sonra 

açıklama bölümü ve sırasıyla cetveller bölümü yer almaktadır. Cetvellere girmede üç ana 

değer kullanılır. Bunlar LHA, DEC, Enlem (LAT)‟dir. 

 

Bu üç eleman kullanılarak cetvellerden hesaplanmıĢ yükseklik (Hc), Dec farkı (d) ve 

semt açısı (Z) bulunur. 

 



 

97 

 

ġekil 5.7: Ho 229 örnek sayfası 

Ho229 cetvelini kullanmak; 

 

 Uygun cilt ve sayfayı bulmak; 

 

 15
0
lik aralıklarla altı ciltten oluĢan cetvellerden enlemimizin ait olduğu 

aralığa sahip cilt bulunur. 

 

 Uygun LHA değerine sahip sayfayı bulmak; 

 

 Enlem ve Dec. iĢaretlerini karĢılaĢtırarak Dec. ile enlem iĢaretlerinin aynı 

olması hâlinde, “Latitude Same Name as Declination” veya farklı 

olması hâlinde “Latitude Contrary Name to Declination” Ģeklinde 

tanımlanan sayfalardan uygun olanını seçmektir. 

 Cetvellerin köĢelerinde LHA değerleri verilmiĢtir. Sol sayfa ve sağ 

sayfanın üst kısımlarında 0°-90° ve 270°-360° arasındaki LHA değerleri 

yer alır. “Latitude Contrary Name to Declination” olarak tanımlanan sağ 

taraftaki sayfanın alt tarafında basamaklı olarak bir çizgi ile sınırlanmıĢ 
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kısımda “Latitude Same Name as Declination” ibaresi bulunmaktadır. Bu 

kısımda ise 90°-270°ler arasındaki LHA değerleri verilmiĢtir. LHA 

değerinin 90° ile 270° arasında olması durumunda enlem ile Dec. 

iĢaretleri mutlaka aynı olacaktır. 

 

 Enlem ve Dec değerleri ile girerek Hc, d ve Z değerlerini bulmak ve bir yere 

kaydetmektir. Z değerini gök cisminin Dec. değerinin artık değeri kadar 

enterpole etmek gerektiğinden bir alt satırdaki Z değeri de kaydedilir. 

 Enterpolasyon ile yapılacak düzeltmelerden sonra problem çözümü bitmiĢ ve 

plotlama yapılacak duruma gelinmiĢtir.  

 

Örnek: 34° 48'S DR mevkiinde bulunan bir seyirci rasat yaptığı yıldızın LHA 

değerini 349° olarak hesaplamıĢtır. Rasat saatinde almanaktan söz konusu yıldızın Dec ise 

29° 47',4 S olarak belirlemiĢtir. Hc ve Zn nedir? 

 

Çözüm: 

 

 Enlem değerine göre uygun olan 3. cilt açılır. 

 LHA değerine göre uygun sayfa bulunur.  

 NOT: Normal Ģartlarda LHA değerinin tam sayı çıkması olasılığı çok düĢüktür. 

Bu nedenle LHA‟yı tam sayıya dönüĢtürecek Ģekilde AP noktasının boylamı 

değiĢtirilecektir ve oluĢturulan boylam değeri AP noktasının yeni boylamıdır. 

 AP noktasının enlemini tabloya girebilmek için tam değer olması gerekir. Bu 

yüzden enlem değeri en yakın değer olan 35
0
 yuvarlanır. Bu değer AP 

noktasının yeni enlem değeri olur. 

 Tabloya Dec. değerini girerken sadece derece kısmı girilir. Dakika kısmı 

enterpolasyon ile düzeltilecektir. 

 Enlem ve Dec. değerleri girilerek Hc, d ve Z değerleri ve bir sonraki Z değeri 

not edilir. D değerinin yanında bulunan nokta, ikinci fark düzeltmesi yapılması 

gerektiğini iĢaret ediyor. Bu yüzden d değerinin bir üst ve bir alt değeri not 

edilir. Z değeri için ise bir sonraki değer de not edilir. 
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ġekil 5.8: Ho 229 ile Hc bulmak 

 Hc = 78° 55.2'   d = + 33.0' •  Z = 119°.7 bu değerleri Dec. dakika kısmı için 

enterpolasyon cetvelini kullanarak düzeltilir. 

 

ġekil 5.9: Ho 229 ile Hc bulmak  
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 Enterpolasyon cetvelinde “Dec Inc” kısmına Dec. değerinin dakika kısmı ile d 

değerinin onluk basamağı cetvelin sol bölümüne girilir. Bulunan değer not edilir 

(23.7). D değerinin birler basamağı ve virgülden sonraki kısmı cetvelin sağ 

bölümünden girilerek bulunan değerler not edilir (2.4). Bulunan iki değer 

toplanır (23.7 + 2.4 = 26.1). Bulunan toplam düzeltme Hc değeri üzerine eğer d 

değeri “+” ise toplanır “-“ ise çıkartılır (78° 55.2' + 0° 26.1' = 79° 21.3') 

 Cetvelde d değerinin sağında nokta iĢareti olduğu için ikinci fark düzeltmesi 

yapılması gerekir. Bunun için ġekil 5.8‟de bulunan bir önceki d değeri ile bir 

sonraki d değeri arasındaki fark (36.6-29=7.6) enterpolasyon cetvelinin “Double 

Second Diff. And Corr.” kısmına girilerek düzeltme miktarı bulunur. Bu değer 

her zaman toplanır. 

 

ġekil 5.10: Ho 229 ile Hc bulmak 

 Z değeri doğrusal (lineer) enterpolasyon ile düzeltilir. 

 

ġekil 5.11: Ho 229 ile Hc bulmak 
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 Semt açısı (Z) plotlama yapılabilmesi için aĢağıdaki formüllerle semte (Zn) 

çevrilir: 

 

ġekil 5.12: Ho 229 ile Hc bulmak 

Zn =  180
0
 – 116

0
.2 = 63

0
.8 

 

 Son olarak bulunan değerler: Hc = 79
0
 21.6' Zn=63

0
.8 

 

5.1.2. Evrensel Plotlama Kâğıdının Hazırlanması 
 

Plotlamaya baĢlamadan önce göksel seyir için kullanılan plotlama kâğıdını (Universal 

Plotting Sheets) AP noktasının enlem (Lat.) ve boylamına (Long.) göre özelleĢtirmemiz 

gerekir. Plotlama kâğıdını özelleĢtirmek için; 

 

 Yatay çizgilerden ortada bulunanı AP noktasının enlemi olarak iĢaretlenir. 

 Ortada bulunan yatay çizginin üstündeki yatay çizginin değeri, AP noktasının 

enlem değerine 1
0 

eklenip veya çıkartılıp (Enlemler N ise eklenir S ise 

çıkartılır.) bulunan değerdir. Aynı Ģekilde en alttaki yatay çizgi içinde aynı 

iĢlem yapılır. 

 Ortada bulunan dikey çizgiye AP noktasına en yakın tam boylam değeri 

iĢaretlenir. 

 Diğer boylam çizgileri için kutuplara doğru boylamların arasındaki mesafe 

azaldığı için sağ alt taraftaki skala kullanılır. Bunun için AP enlemi skalanın sağ 

tarafından seçilip yatay hat çizilir.  

 Bu hattın boyu kadar (60
0
) pergel ile iĢaretlenip ortada bulunan boylam 

çizgisinin sağına ve soluna gerekli sayıda boylam eklenir. 

 NOT: Boylam değeri W ise sağa doğru azalır, E ise sağa doğru artar. 
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Örnek: AP: 44
0
 N 39

0
 50‟ W için plotlama kâğıdını hazırlayınız. 

 

Çözüm: 

 

 Orta enlem değeri 44
0
 N olarak iĢaretlenir. 

 

ġekil 5.13: Evrensel plotlama kâğıdının hazırlanması 

 Üst ve alt enlem değerleri orta enleme göre iĢaretlenir. 

 

ġekil 5.14: Evrensel plotlama kâğıdının hazırlanması 
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 Orta boylam değerini AP boylamına yakın tam boylam değeri seçilir. 

 

ġekil 5.15: Evrensel plotlama kâğıdının hazırlanması 

 Sağ alt köĢedeki skaladan orta enlem değeri seçilip yatay hat çizilir. 

 

ġekil 5.16: Evrensel plotlama kâğıdının hazırlanması 
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 Boylam aralığı kadar pergel açılıp orta boylamın sağına ve soluna boylamlar 

çizilir. 

 

ġekil 5.17: Evrensel plotlama kâğıdının hazırlanması 

5.1.3. Plotlama Kâğıdı Üzerinde Mevki Hattı (LOP) OluĢturma 
 

Plotlama üzerine bir mevki hattı (Line of Position, LOP) oluĢturmak için öncelikle 

plotlama kâğıdının AP mevkiine göre özelleĢtirilmesi gerekir. Bu iĢlemi yaptıktan sonra 

örnek üzerinde anlatıldığı gibi mevki hattı oluĢturulabilir. 

 

Örnek: 44
0
 N 39

0
 50' W DR mevkiindeki bir gözlemci saat 05:45 ZT‟da GüneĢ‟ten 

yaptığı gözleme göre Ho = 79
0
 25.6' ,  Hc = 79

0
 21.6' ve Zn=63

0
.8 olarak buluyor. Bu gözlem 

sonucu bulunan mevkii hattını (LOP) çiziniz. 

 

Çözüm: 

 

 Öncelikle Intercept değerini bulalım. Intercept = 79
0
 25.6' - 79

0
 21.6' = 4' yani 4 

mil YAKIN (Ho>Hc) 

 Plotlama kâğıdı AP mevkiine göre özelleĢtirilir. 

 AP mevki plotlama kâğıdı üzerine iĢaretlenir. 
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ġekil 5.18: Plotlama kâğıdı üzerinde mevki hattı (LOP) oluĢturma 

 GüneĢ‟e olan hesabi semtimiz (Zn=63
0
.8 ) paralel cetvel yardımı ile AP üzerine 

çizilir. 

 

ġekil 5.19: Plotlama kâğıdı üzerinde mevki hattı (LOP) oluĢturma 
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 Çizilen semt hattı üzerinde Intercept noktamız bulunur (Intercept 4 mil gök 

cismine yakın). 

 

ġekil 5.20: Plotlama kâğıdı üzerinde mevki hattı (LOP) oluĢturma 

 Bulunan intercept noktasından semt hattına dik mevkii hattı LOP (Mevki 

dairemizin yarıçapı çok büyük olduğu için bizim plotlama alanımızda bu 

dairenin yayı düz bir hat olarak çıkar.) çizilir. Mevki hattının üzerine gözlem 

saati ve gök cisminin adı yazılır. 

 

ġekil 5.21: Plotlama kâğıdı üzerinde mevki hattı (LOP) oluĢturma 

Benzer Ģekilde bulunan ikinci bir mevki hattının çizimi sonucu iki mevkii hattının 

kesim noktası Fiks mevkiimizi verir. 

 

Buraya kadar öğrendiğimiz tüm bilgileri kullanarak tam olarak bir örnek çözelim. 
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Örnek: 29 Ocak 2010 tarihinde seyir yapan bir geminin vardiya zabiti, 40
0
 13' N 005

0
 

55' E DR mevkiinde iken saat 20:18 ZT da eĢ zamanlı olarak yaptığı rasat sonucu Ay‟ın üst 

kenarından, sekstant yüksekliği 041
0
 00' olarak ölçmüĢ ve Kochab Yıldızı‟ndan yaptığı 

gözlem sonucunda sekstant yüksekliği 27
0
 00' olarak hesaplanmıĢtır. Fiks mevkiinizi 

bulunuz (Sekstantın fabrikasyon hatası (I) +1.0', Gösterge hatası (IE) +2.0' dır. Gözlemcinin 

göz yüksekliği 12,5 m‟dir.). 

 

Çözüm: 

 

 Ġlk önce sekstant yüksekliklerini düzeltip gerçek yüksekleri bulalım: 

 Gök cismi ( Celestial Body) :  Ay :  Kochab 

 Sekstant yüksekliği (Sex. Alt.) :  44 
0
 00.0' :  27

0
 00.0' 

 Sekstant hatası (IC) +  3.0' +  3.0' 

 Hs =  044
0
 03.0' =  27

0
 03.0' 

 Çevren alçalımı (Dip 12.5 m) -  6.2' -  6.2' 

 Ha =  043
0
 56.8' =  26

0
 56.8' 

 Esas düzeltme (Main Corr.) +  51.1' -  1.9' 

 Ek düzeltme  +/-  - +/-  - 

 Kırılma düzeltmesi +/-  0 +/-  0 

 Yatay paralax (HP 61.4) +  5.4' +  - 

 Ay‟ın üst kenarı -   00° 30',0 -  00° 30',0 

 Ho =  044
0  

23.3' =  26
0
 54.9' 

 

 Bölge saatini almanakta kullanmak için GMT‟ye çevirelim: 

 

 DR enlem :  040
0
 13' N :  040

0
 13' N 

 DR boylam :  005
0
 55' E :  005

0
 55' E 

 Boylamın zaman değeri :  00:23:40 :  00:23:40 

 Bölge zamanı (ZT) :  20:18:00 :  20:18:00 

 Bölge iĢareti (ZD)   0   0 

 Greenwich Ortalama 

Zamanı (GMT) 
=  20:18:00 =  20:18:00 

 Tarih :  29 Ocak 2010 :  29 Ocak 2010 

 

 Almanaktan GHA ve DEC değerlerini bulalım: 

 

Not: LHA değerini bulurken LHA tam değer çıkartmak için DR boylam değerimiz 

üzerinde oynama yapmalıyız. Bulduğumuz yeni değer AP Long değerimizi verir. Aynı 

Ģekilde DR enlem değerinin tam değer olması gerekmektedir. Bunun için enlem değerini en 

yakın üst veya alt enleme yuvarlayıp yuvarlanan yeni değer AP Lat değerimizi verir. 
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 Almanaktan GHA 
 V: 5.4 / 

- 
:  303

0
  13.9' :  068

0
 57.7' 

 18
M

 00
S
 için GHA artıĢı +  4

0
  17.7' +  004

0
 30.7' 

 SHA veya V düzeltmesi +  1.7' +  137
0 
19.7' 

 GHA =  307
0 
 33.3' =  210

0 
48.1' 

 - 360 (gerekiyorsa) -  - -  - 

 GHA =  307
0 
 33.3' =  210

0 
48.1' 

 AP Long                    (W - / E +) +  005 
0
 26.7' E +  6

0
 11.9' E 

 LHA =  313
0
 =  217

0
 

 Almaktan Dec. :  18
0 
12.2' N :  74

0 
06.4'  N 

 D düzeltmesi  
 D: 

12.3/ - 
-  3.8' +/-  - 

 Dec =  18
0 
08.4' N =  74

0 
06.4'  N 

 AP Lat                                  N : 
 S (aynı)      

040
0 
 N 

: 
 S (aynı)      

040
0 
 N 

 

 Ho 229 kullanarak Intercept ve semtimizi bulalım: 

 

 Dec farkı 
 d: +36.5' / 

+51.3' 
:  08.4' :  06.4' 

 Hc: :  44
0 
04.0' :  26

0 
41.8' 

 Onluk düzeltme ( 30' / 50') +  4.2' +  5.3' 

 Birlik düzeltme (7.3' / 1.3') +  1.0' +  0.1' 

 DSD (gerekiyorsa) (………) +   +   

 Hc =  44
0 
09.2' =  26

0 
47.2' 

 Ho :  44
0  

23.3' :  26
0
 54.9' 

 Intercept = 
 14.1 NM  

yakın 
=  7.7 NM yakın 

 Semt açısı (Az /Z) :  104.5
0
 :  10.7

0
 

 Semt açı düzeltmesi -  0
0
 8.4' -  0

0
 3.8' 

 DüzeltilmiĢ semt açısı (Az/Z) =  104.3
0
 =  10.6

0
 

 AP 

LA

T N 

 LHA > 180° ise Zn = Z 

 LHA < 180° ise Zn = 360° 

- Z 

  Zn=Z   Zn = Z 

 AP 

LA

T S 

 LHA > 180° ise Zn = 180° 

- Z 

 LHA < 180° ise Zn = 180° 

+ Z 

    

 Semt (Zn) :  104.3
0
 :  10.6

0
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 Plotlama kâğıdımızı hazırlayalım: 

 

ġekil 5.22: Plotlama kâğıdının hazırlanması 

 Hazırladığımız plotlama kâğıdı üzerinde mevki hatlarımızı (LOP) koyup A.Fix 

mevkiimizi bulalım: 

 

ġekil 5.23: Plotlama kâğıdı üzerinde Fiks mevkinin bulunması 

5.2. Meridyen GeçiĢi Sırasında Mevki Bulmak 
 

Meridyen geçiĢi küresel seyir üçgenin özel bir durumudur. Meridyen geçiĢi anında 

gök cisminin saat dairesi ile gözlemcinin boylamı örtüĢür. Yani gök cisminin semti (Zn) 000
0
 

veya 180
0
dir. Meridyen geçiĢ anında gök cisminin ufuktan olan açısal yüksekliği ise en 
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büyük değerine ulaĢır. Bu özel durum bize intercept yöntemine göre daha pratik olarak 

mevki bulmamızı sağlayacaktır. 

 

Meridyen geçiĢ anında gök cismi saat dairesi ile gözlemcinin boylamı örtüĢür bu 

durumda gök cisminin meridyen geçiĢ anındaki GHA değerini bulunarak gözlemcinin 

boylam değeri bulunur: 

 

Eğer GHA < 180
0
 ise gözlemci boylam = GHA W 

Eğer GHA > 180
0
 ise gözlemci boylamı = 360

0
 – GHA E 

 

Gözlemcinin enlemi ise meridyen geçiĢ anındaki baĢucu mesafesi (ZD, CoAlt) ve gök 

cisminin Dec. arasındaki iliĢki ile bulunur. Bunun için aĢağıdaki ara kesitler çizilerek gerekli 

formüller çıkartılabilir: 

 

ġekil 5.24: Meridyen geçiĢ anında enlem bulmaya yarayan formüller 

5.2.1. Gök Cisimlerinin Meridyen GeçiĢ Zamanlarının Bulunması 
 

Meridyen geçiĢ zamanı ne kadar hatasız bulunursa bulunan mevki o kadar hatasız ve 

gerçeğe yakın çıkar. Bunun için bu bölümde almanak yardımı ile gök cisimlerinin meridyen 

geçiĢ zamanlarını bulmayı öğreneceksiniz. 
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5.2.1.1. GüneĢin Meridyen GeçiĢ Zamanın Bulunması 

 

GüneĢ‟in meridyen geçiĢ zamanı bulunurken zaman denklemi (ortalama güneĢ saati ile 

gerçek güneĢ saati arasındaki zaman farkı) kullanılır. Zaman denklemi ve GüneĢ‟in meridyen 

geçiĢ zamanı almanakların günlük sayfalarında bulunur. 

 

Gerçek GüneĢ Zamanı + Zaman Denklemi (equation of time) = Ortalama GüneĢ 

Zamanı 

 

 

 Almanakta GüneĢ‟in 

meridyen geçiĢ 

kısmının arka planı 

taralı değilse 

 Gerçek GüneĢ Ortalama 

GüneĢ‟in gerisindedir. 

Bu yüzden zaman 

denklemi ile toplanır. 

 

 Almanakta GüneĢ‟in 

meridyen geçiĢ 

kısmının arka planı 

taralı ise 

 Gerçek GüneĢ Ortalama 

GüneĢ‟in ilerisindedir. 

Bu yüzden zaman 

denklemi ile çıkartılır. 

Tablo 5.2: Zaman denkleminin almanakta gösterimi 

Örnek: 09 Kasım 2010 tarihinde DR 040
0
 N 048

0
 30' E mevkiindeki GüneĢ‟in 

meridyen geçiĢ zamanı GMT  ve ZT olarak nedir? 

 

Çözüm: 

 

 Öncelikle, ilgili tarihe ait günlük sayfa açılır. 

 GüneĢ‟in meridyen geçiĢ bölümünde zaman denklemi kısmındaki 12h (üst 

meridyen) veya  00h (alt meridyen) zamanları not alınır (Bu soruda üst 

meridyen geçiĢi sorulmaktadır.). 

 

ġekil 5.25: Meridyen geçiĢ zamanının bulunması 

 Tablonun arka planı taralı olmadığı için gerçek güneĢ zamanı ortalama güneĢ 

zamanından 00:16:10 geridedir. Ortalama güneĢin meridyen geçiĢ zamanı 

(GüneĢin gözlemciye göre en tepeye geldi an) 12:00:00 dir. Buna göre gerçek 

GüneĢ‟in meridyen geçiĢ zamanı: 

 

Gerçek GüneĢ Zamanı + Zaman Denklemi (equation of time) = Ortalama GüneĢ 

Zamanı 

Gerçek GüneĢ Zamanı + 00:16:10 = 12:00:00 

Gerçek GüneĢ Zamanı = 11:43:50 LMT 
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 LMT zamanını GMT ve ZT çevirelim: 

 

GMT = 11:43:50 – 03:14:00 

= 08:29:50 

ZD =  - 3 

ZT = 11:29:50 

 

5.2.1.2. Ay’ın meridyen geçiĢ zamanın bulunması 

 

Kural 

 

 DR Boylam E ise bir önceki, W ise bir sonraki tarih ile bulunulan Ay‟ın 

meridyen geçiĢ arasındaki zaman farkı bulunur. 

 Bu fark ve boylamla sarı sayfaların en sonun sayfasının alt tarafından yer alan 

çizelgeden düzeltme değeri elde edilir. 

 

Bu düzeltme boylam batı (W) ise o günkü değere eklenir, doğu (E) ise çıkarılır. 

Bulunan değer Ay‟ın o gün için LMT olarak meridyen geçiĢ zamanıdır. 

 

Örnek: 10 Kasım 2010 tarihinde DR 040
0 

N 048
0
 30‟ E mevkiindeki Ay‟ın meridyen 

geçiĢ zamanı GMT ve ZT olarak nedir? 

 

Çözüm:  

 

 Ġlgili tarihe ait günlük sayfa açılır. 

 10 Kasım‟a ait Ay‟ın meridyen geçiĢ zamanı ve bir önceki güne (Boylam E) ait 

meridyen geçiĢ zamanı not edilir. 

 

ġekil 5.26. Meridyen geçiĢ zamanının bulunması 
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 15:42 – 14:48 = 00:54 için düzeltme miktarını bulalım. 

 

ġekil 5.27. Meridyen geçiĢ zamanının bulunması 

 Bulunan 00:07 düzeltme miktarı aranan güne ait meridyen zamanından boylam 

E olduğu için çıkartılır. 

15:42 – 00:07 = 15:35 LMT 

 LMT zamanını GMT ve ZT çevirelim: 

GMT = 15:35 – 03:14 

= 12:21 

ZD =  - 3 

ZT = 15:21 

 

5.2.1.3. Bir yıldızın meridyen geçiĢ zamanın bulunması 

 

Almanaklarda yıldızların meridyen geçiĢ zamanları direk olarak verilmemiĢtir. 

Yıldızların meridyen geçiĢi sırasında gözlemcinin saat dairesi ile yıldızın saat dairesi çakıĢır 

yani LHA = 360
0 

dir bu bilgiyi kullanarak GHA bulunur. Bulunan Aries noktasının 

GHA değerine karĢılık gelen zaman o yıldızın meridyen geçiĢ zamanıdır. 

 

Örnek: 10 Kasım 2010 tarihinde DR 040
0 
N 048

0
 30‟ E mevkiindeki Alkaid yıldızının 

meridyen geçiĢ zamanı GMT olarak nedir? 
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Çözüm: 

 

LHA= GHA + Boylam ( E:+ , W: -) 

360
0 
= GHA + 48

0
 30‟ 

GHA = 311
0
 30‟ 

SHA = 153
0
 00.8‟ (almanaktan) 

GHA = GHA+SHA 

311
0
 30‟ =  GHA+ 153

0
 00.8‟ 

GHA = 158
0 
29.2‟ 

 Ġlgili tarihe ait almanağın günlük sayfalarında aries noktasının GHA 

değerlerinde bulduğumuz GHA değerine en yakın değer bulunur.  

 Bulunan değerin GMT saat değeri meridyen geçiĢinin saatine eĢittir.  

 En yakın GHA değeri ile bulunan GHA değeri arasındaki farkı ise almanağın 

sarı sayfalar kısmında Aries noktasına ait değerlerden bulunur. 

 Bulunan sayfanın dakika ve saniyesi meridyen geçiĢ zamanının dakika ve 

saniyesidir. 

 

ġekil 5.28. Meridyen geçiĢ zamanının bulunması 
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5.2.2. Meridyen GeçiĢi Sırasında Mevki Bulma Örnekleri 
 

Örnek 1: 09 Kasım 2010 tarihi DR 054
0
 S 048

0
 30‟ E mevki GüneĢin meridyen geçiĢi 

sırasında GüneĢin alt kenarından kuzeye yönelerek (Zn = 000
0
) yapılan ölçümde Ho 52

0
 

44.7‟ olarak bulunmuĢtur. Gözlemcinin Fiks mevkii koordinatları nedir? 

 

Çözüm 1:  

 

 Meridyen geçiĢ zamanı GMT olarak hesaplanır: 

Yukarıdaki örneklerde aynı tarih ve DR mevkiinde GüneĢin meridyen geçiĢ zamanını 

bulmuĢtuk 

GMT = 08:29:50 

 Almanaktan ilgili tarih ve saate ait GüneĢin GHA ve Dec değerleri bulunur: 

 

ġekil 5.29. Meridyen geçiĢi sırasında mevki bulma 

 BaĢucu mesafesi bulunur: 

ZD = 90
0
 – Ho = 90

0
 - 52

0
 44.7‟ = 37

0
 15.3‟ 

 Fiks mevkimizin boylamı: 

GHA > 180
0
 ise gözlemci boylamı = 360

0
 – GHA  E 

Boylam = 360
0
 – 311

0
 30.2‟ = 048

0
 29.8’ E 
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 Fiks mevkinin enlemini: 

 

ġekil 5.30. Meridyen geçiĢi sırasında mevki bulma 

Mevkimiz = 054
0
 07.1’ S   048

0
 29.8’ E 

 

Örnek 2: 25 Ocak 2010 tarihi DR 05
0
 S 048

0
 30‟ E mevki GüneĢin meridyen geçiĢi 

sırasında GüneĢ‟in alt kenarından güneye yönelerek (Zn = 180
0
) yapılan ölçümde Ho 76

0
 

45.2‟ olarak bulunmuĢtur. Gözlemcinin Fiks mevkii koordinatları nedir? 

 

Çözüm 2:  

 

 Meridyen geçiĢ zamanı GMT olarak hesaplanır: 

Gerçek GüneĢ Zamanı – 00:12:18 = 12:00:00 

Gerçek GüneĢ Zamanı = 12:12:18 LMT 

LMT = GMT + DR Boylam (E) 

12:12:18 = GMT + 03:14:00 

GMT = 08:58:18 

 Almanaktan ilgili tarih ve saate ait GüneĢ‟in GHA ve Dec. değerleri bulunur: 

 GHA DEC 

 08:00:00  296
0
 55.9‟  18

0
 57.5‟ S 

 00:58:18  014
0
 34.5‟  - 

 d(0.6)  -  -0.6‟ 

  311
0
 30.4‟  18

0
 56.9‟ S 

 

 BaĢucu mesafesi bulunur: 

 

ZD = 90
0
 – Ho = 90

0
 - 76

0
 45.2‟ = 13

0
 14.8‟ 

 

 Fiks mevkiinin boylamı: 

 

GHA > 180
0
 ise gözlemci boylamı = 3600 – GHA E 

Boylam = 360
0
 – 311

0
 30.4‟ = 048

0
 29.6’ E 
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 Fiks mevkinin enlemi: 

 

ġekil 5.31: Meridyen geçiĢi sırasında mevki bulma 

Mevkimiz = 05
0
 42.1’ S 048

0
 29.6’ E 

 

5.2.3. Kutup Yıldızından Enlem Bulma 
 

Kutup Yıldızı (Polaris) gök küresinde kuzey kutbun üzerinde bulunan bir yıldızdır. 

Yani Dec. 90
0 

N‟dur. Bu yüzden herhangi bir mevkide bu yıldızın düzeltilmiĢ açısal 

yüksekliği, o mevkiinin enlemine eĢit olur. Ama Kutup Yıldızı gerçekte kuzey kutup 

noktasının tam üzerinde bulunmaz. Bu noktaya çok yakındır (Dec. 89
0
 06,6‟N ). Bu yüzden 

düzeltilmiĢ ölçülen yüksekliği (Ho) bulduktan sonra almanak içerisinde yer alan “Polaris 

(Kutup Yıldızı Çizelgeleri)” çizelgeden düzeltme miktarı bularak Ho değerine uygulayarak 

enlem bulunur. 

 

Lat = Ho -1
0
 + a0 + a1 + a2 

 

Örnek: 27 Ocak 2010 tarihinde saat 16:00:00 GMT‟de  41
0
 N 029

0
 20‟ E DR 

mevkiinde bulunan bir seyirci, Kutup Yıldızı‟nın düzeltilmiĢ açısal yüksekliğini (Ho) 41
0
 25‟ 

olarak bulmuĢtur. Seyircinin enlemi nedir? 

 

Çözüm: 

 

 DüzeltilmiĢ sekstant yüksekliği bulunur (Ho): 

 

Ho = 41
0
 25‟ 

 

 Düzeltme miktarlarını bulabilmek için çizelgeye LHA değeri girilmesi 

gerekir. Bunun için almanaktan ilgili tarih ve saate ait GHA değeri bulunur: 

 

GHA  = 006
0
 49.6‟ (16:00:00 GMT almanaktan) 

LHA = GHA  + Boylam (E) 

LHA = 006
0
 49.6‟ + 029

0
 20‟ = 036

0
 09.6‟ 
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 Çizelgeden bulunan LHA değerine ait düzeltme miktarları bulunur: 

 

ġekil 5.32: Kutup Yıldızı’ndan enlem bulma 

 Bulunan düzeltme miktarları uygulanarak enlem bulunur: 

 

Lat = Ho -1
0
 +a0 + a1 + a2 

Lat = 41
0
 25’ -1

0 
+ 0

0
 16.3’ + 0

0
 0.6’ + 0

0
 0.7’ 

Lat = 40
0
 42.6’ N 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek GüneĢ‟in meridyen geçiĢinden 

yararlanarak mevkiinizi bulunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 GüneĢ‟in meridyen geçiĢ zamanını 

hesaplayınız. 
 

 Hesapladığınız zamandan on dakika önce 

ve on dakika sonra olmak üzere belirli 

aralıklarla GüneĢ‟in yüksekliğini ölçünüz. 

 

 Ölçtüğünüz yüksekliklerden en fazla 

olanını hesaplamalarda kullanınız. 
 

 Ölçülen yüksekliğe gerekli düzeltmeleri 

yapınız. 
 

 Ġlgili tarihe ait GüneĢ‟in GHA ve Dec. 

değerlerini bulunuz. 
 

 BaĢucu mesafenizi bulunuz.  

 Mevkiinizin boylamını bulunuz. 

 Eğer GHA < 1800 ise gözlemci boylam 

= GHA W 

 Eğer GHA > 1800 ise gözlemci boylamı 

= 3600 – GHA  E 

 Mevkiinizin enlemini bulunuz. 

 Sekstant ile yükseklik ölçerken kuzeye 

veya güneye yönelimi, DR mevki 

enleminiz ve GüneĢ‟in Dec. iĢaretine 

göre uygun Ģekli çizip gerekli formülü 

Ģekil üzerinden çıkartınız. 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Gök cisminin gök koordinat sistemindeki konumun yeryüzündeki iz düĢümüne 

………………….. denir. 

 

2. Kabul edilen mevki (AP) ile gerçekte olduğumuz mevki arasındaki mesafeye 

……………………… denir. 

 

3. Kabul edilen mevkie (AP) göre hesaplama yoluyla bulunan  gök cisminin 

yüksekliğine …………………. denir. 

 

4. Gerçek GüneĢ zamanı ile ortalama GüneĢ zamanı arasındaki zaman farkına 

………………………… denir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. (   )Ho> Hc ise Intercept uzaktır. 

 

6. (   )Ho<Hc ise Intercept uzaktır. 

 

7. (   )Ho 229 da LHA değeri tam değer olmalıdır, bunun için AP Long. değeri üzerinde 

oynama yapılır. 

 

8. (   )Gerçek GüneĢ zamanı her zaman ortalama GüneĢ zamanından ileridedir. 

 

9. (   )Gerçek GüneĢ zamanı her zaman ortalama GüneĢ zamanından geridedir. 

 

10. (   )Polaris tam kuzey kutup noktasının üzerindedir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

11. Ho 45
0
 30‟ ve Hc 45

0
 45‟ ise aĢağıdakilerin hangisi doğrudur? 

A) Intercept = 15 mil yakın 

B) Intercept = 15 mil uzak 

C) Intercept = 7.5 mil yakın 

D) Intercept = 7.5 mil uzak 

E) Intercept = 5 mil yakın 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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12. Ho = Hc ise aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Böyle bir durumda mevki bulunamaz. 

B) Meridyen geçiĢi durumudur. 

C) Alt meridyen geçiĢi durumudur. 

D) AP noktası gerçek mevkiimizdir. 

E) Küresel seyir üçgeni kurulamaz. 

 

13. AP Lat N, LHA= 030
0
 ise Semt (Zn) nedir? 

A) 030
0
 

B) 150
0
 

C) 210
0
 

D) 330
0
 

E) 000
0
 

 

14. Gök cisminin düzeltilmiĢ sekstant yüksekliği (Ho) 90
0
 ise aĢağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) Gök cismi ufuk çizgisi üzerindedir. 

B) Gök cismi ufuk çizgisinin biraz üzerindedir. 

C) Gök cismi tam tepemizdedir. 

D) Gök cismi ufkun altındadır. 

E) Gök cismini göremeyiz. 

 

15. Haziran 2010 tarihi DR 054
0
 N 048

0
 30‟ E mevki GüneĢ‟in meridyen geçiĢi sırasında 

güneye yönelerek (Zn=180
0
) yapılan ölçümde Ho = 68

0
 olarak bulunmuĢtur. 

Gözlemcinin mevkii nedir? 

A) 23
0
 15,9‟ N 311

0
 30,5‟  

B) 23
0
 15,9‟ N 48

0
 37‟ E 

C) 22
0
 15,9‟ N 48

0
 37‟E 

D) 45
0
 15,9‟ N 48

0
 29,5‟ E 

E) 23
0
 15,8‟ N 48

0
 37,2‟ E 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FALĠYETĠ – 6 
 

 

 

Seyrin güvenle tamamlanması için GüneĢ‟ten ve Kutup Yıldızı‟ndan kerteriz alarak 

Gyro hatasını hesaplayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Manyetik ve Gyro pusula hataları hakkında bilgi edininiz. 

 Pusula hatası bulma yöntemleri hakkında bilgi edininiz. 

 Göksel seyir yardımı ile pusula hatası bulma hakkında bilgi edininiz. 

 SIA yönteminin ne olduğu hakkında ön bilgi edininiz. 

 

6. GÖKSEL SEYĠRDE PUSULA HATASI BULMA 
 

Seyir emniyeti açısından pusula hatasının doğruluğu önem arz eder. Bu nedenle günde 

iki defa pusula hatası hesaplanmalıdır. Gyro veya manyetik pusula hatasını birkaç yöntemle 

bulmak mümkündür. Tüm yöntemlerin temel mantığını ölçülen semt değeri ile geminin 

bulunduğu mevkie göre hesaplanan semt değeri arasındaki fark pusula hatasını verecektir. 
 

Hesaplanan Semt (Gerçek Semt) = Ölçülen Semt + veya – Pusula Hatası (-: W, +:E) 
 

Pusula hatası bulma yöntemleri: 
 

 SIA (Amplitude) 

 Kutup Yıldızı‟ndan semt ölçerek 
 

6.1. SIA Yöntemi ile Pusula Hatasını Hesaplama 
 

Ekvator üzerinde GüneĢ 090
0
den doğar ve 270

0
den batar, diğer enlem değerlerinde 

GüneĢ‟in doğup / battığını açı ile gerçekte doğup / batması gereken açı (090
0
/270

0
) 

arasındaki farka genlik (SIA, Amplitude) denir. 

 

ġekil 6.1: SIA açısı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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SIA yazılırken baĢına GüneĢ‟in doğuĢu ise E, batıĢı ise W iĢareti alır. Daha sonra SIA 

miktarı yazılır ve son olarak GüneĢ‟in Dec. iĢareti (N veya S) yazılır. 

 

E (doğuĢ) / W (batıĢ) SIA N/S (GüneĢ’in Dec. iĢareti) 

 

Örnek: GüneĢ‟in SIA değeri E10
0 
N ise bu andaki GüneĢ‟in hesabi semti nedir? 

 

Çözüm: 

 

ġekil 6.2: SIA ile hesabi semt bulma 

 

ġekilde de görülebileceği üzere GüneĢ‟in semti = 090
0
 – 10

0
 = 080

0 

 

SIA değeri, BOWDITCH‟in 22 No.lu cetvelinde GüneĢ‟in Dec. ve mevkiimizin enlem 

değerini girerek bulunabilir. Burada önemli nokta GüneĢ‟in semtini ölçerken GüneĢ 

merkezinin ufuk üzerinde olması gerekir. Ama bu an GüneĢ ıĢınlarında meydana gelen 

kırılma nedeniyle GüneĢ merkezinin ufuktan GüneĢ‟in yarıçapı kadar yukarıda olduğu andır. 

Yani GüneĢ‟in semtini GüneĢ merkezinin yarıçap değeri kadar ufuktan yukarıda ölçtüğümüz 

an gerçekte GüneĢ‟in merkezi ufuk çizgisi üzerindedir. 

 

ġekil 6.3: Gerçek GüneĢ ile görünen GüneĢ arasındaki fark 

Pratikte bu anda ölçüm yapmak oldukça zordur. Bu nedenle görünen GüneĢ‟in 

merkezi yarıçapı kadar ufuk çizgisi üzerindeyken ölçüm yapılır ve ölçüm sonucuna 

BOWDITCH‟in 23 No.lu cetveli yardımı ile düzeltme miktarı bulunur. Bu düzeltmeyi 

uygularken aĢağıdaki tablo yardımı ile düzeltme miktarının iĢareti belirlenir ve düzeltme 

miktarı SIA değerine uygulanır. 

 

Enlem DoğuĢ anı BatıĢ anı 

Kuzey (N)  +  - 

Güney (S)  -  + 

Tablo 6.1: Bowditch’in 23 No.lu cetvelinden bulunan düzeltme miktarının iĢareti 
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Örnek: 45
0
 N enlemi üzerindeki gözlemci, GüneĢ‟in batıĢ anında Dec. 21

0
 N olarak 

hesaplamıĢ ve semtini manyetik pusula ile 301
0
 olarak ölçmüĢtür. Pusula hatası nedir? 

 

Çözüm: 

 

 22 No.lu tablodan SIA miktarı bulunur. 

 

ġekil 6.4: SIA Yöntemi ile pusula hatasını hesaplama 

 23 No.lu tablodan enterpolasyon ile düzeltme miktarı bulunur. 

 

ġekil 6.5: SIA Yöntemi ile pusula hatasını hesaplama 
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   20
0
  21

0
  22

0
 

 44
0
  0.8  0.800  0.8 

 45
0
    0.825   

 46
0
  0.8  0.850  0.9 

 

 Bulunan düzeltme miktarı SIA değerine uygulanır. GüneĢ‟in batıĢı ve enlem 

kuzey olduğu için çıkartılır. 

 

30
0
.5  - 0

0
.825 = 29.7 

W29
0
.7N 

 

 SIA değeri hesabi semte çevrilir. 

 

W29
0
.7N = 270

0
 + 29

0
.7 = 299

0
.7 

 

 Hesabi semt ve ölçülen semt arasındaki bağıntıdan pusula hatası bulunur. 

 

Hesaplanan Semt  = Ölçülen Semt + Pusula Hatası 

299
0
.7 = 301

0
 + Pusula Hatası 

Pusula Hatası = - 1
0
.3 = 1

0
.3 W 

 

6.2. Kutup Yıldızından Semt Ölçerek Pusula Hatasını Hesaplama 
 

Almanakta yer alan Polaris (Kutup Yıldızı) çizelgesinin altında Kutup Yıldızı‟na ait 

hesabi semt değerleri de verilmiĢtir. Bu hesabi semt ile ölçülen semti karĢılaĢtırarak pusula 

hatası bulunabilir. 

 

Örnek: 27 Ocak 2010 tarihinde saat 16:00:00 GMT‟de 41
0
 N 029

0
 20‟ E DR 

mevkiinde bulunan bir seyirci, Kutup Yıldızı‟nın semtini manyetik pusula 359
0
 olarak 

ölçmüĢtür. Manyetik pusula hatası nedir? 

 

Çözüm: 

 

 LHA değeri bulunur. Bunun için almanaktan ilgili tarih ve saate ait GHA 

değeri bulunur: 

 

GHA  = 006
0
 49.6‟ (16:00:00 GMT almanaktan) 

LHA = GHA  + Boylam (E) 

LHA = 006
0
 49.6‟ + 029

0
 20‟ = 036

0
 09.6‟ 
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 Çizelgeden bulunan LHA değeri ve enlem girilerek semt değeri bulunur: 

 

ġekil 6.6: Kutup Yıldızı’ndan hesabi semt bulma 

 Ölçülen semt 000
0
.1 olarak bulunmuĢtur. Hesabi semt ve ölçülen semt 

arasındaki bağıntıdan pusula hatası bulunur: 

 

Hesaplanan Semt  = Ölçülen Semt + Pusula Hatası 

000
0
.1 = 359

0
 + Pusula Hatası 

Pusula Hatası = + 1
0
.1 = 1

0
.1 E 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek SIA yöntemi ile pusula hata miktarını 

bulunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 GüneĢ‟in semtini ölçünüz.  

 Ölçüm anını kronometreden okuyunuz.  

 Ölçüm anındaki GüneĢ‟in Dec. değerini 

bulunuz. 
 

 BOWDITCH‟in 22 No.lu tablosundan 

SIA miktarını bulunuz. 
 

 BOWDITCH‟in 23 No.lu tablosundan 

gerekli düzeltme miktarını bulup SIA 

değerine uygulayınız. 

 

 Ölçülen semt ile hesabi semt arasındaki 

fark pusula hatanızı verecektir. 
 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. GüneĢ‟in doğup / battığını açı ile gerçekte doğup / batması gereken açı arasındaki 

farka ne denir? 

A) Pusula hatası 

B) Gyro hatası 

C) SIA 

D) Doğal sapma 

E) Yapay sapma 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi bir SIA değeridir? 

A) 10
0
 

B) 010
0
 

C) N10
0
E 

D) N10
0
S 

E) W10
0
S 

 

3. SIA değeri aĢağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir? 

A) Enlem 

B) Dec. 

C) Lat. 

D) Meyil 

E) Course 

4. 30
0
 N enlemi üzerindeki gözlemci, GüneĢ‟in doğuĢ anında Dec. 6

0
 S olarak 

hesaplamıĢ ve semtini manyetik pusula ile 099
0
 olarak ölçmüĢtür. Pusula hatası nedir? 

A) 6.9
0
 

B) 0.4
0
 

C) 96.5
0
 

D) 20
 30‟ E 

E) 20
 30‟ W 

5. Gemisinin mevkii 28° 00‟S - 42° 36‟W‟dir. GüneĢ‟in Dec. değeri N 20° 30‟, SIA 

değeri 23°,4‟dir. GüneĢin doğuĢunda semti aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 111°,4 

B) 110°,5 

C) 066°,6 

D) 066°,4 

E) 113°,5 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gök küresi koordinat sistemindeki düzlemleri zihninizde 

canlandırabildiniz mi? 
  

2. Notik almanak kullanarak bir gök cisminin GHA ve Dec. değerini 

buldunuz mu? 
  

3. Sekstant ile yükseklik ölçtünüz mü?   

4. Sekstant ile ölçtüğünüz yüksekliği okudunuz mu?   

5. Sekstant ile ölçülen yüksekliğe gerekli düzeltmeleri yaptınız mı?   

6. GMT, LMT ve ZT zamanları arasındaki dönüĢümü yaptınız mı?   

7. Alaca karanlık ve GüneĢ‟in doğuĢ-batıĢ zamanlarını hesapladınız 

mı? 
  

8. Bir yıldız bulucu ile yüksekliğini ve semtini ölçtüğünüz bir gök 

cismini tanımladınız mı? 
  

9. Intercept metodunu kullanarak mevki attınız mı?   

10. Meridyen geçiĢ anındaki özel durumdan yararlanarak 

pozisyonunuzu buldunuz mu? 
  

11. SIA yöntemini kullanarak pusula hatası buldunuz 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 B 

2 C 

3 C 

4 C 

5 D 

6 E 

7 C 

8 E 

9 E 

10 E 

11 B 

12 B 

13 B 

14 E 

15 C 

16 E 

17 A 

18 D 

19 Doğru 

20 Doğru 

21 YanlıĢ 

22 YanlıĢ 

23 Doğru 

24 Doğru 

25 Doğru 

26 Doğru 

27 YanlıĢ 

28 Doğru 

29 Doğru 

30 gök küresi 

31 ekliptik 

32 GP 

33 GHA 

34 LHA 

35 SHA 

36 HA 

37 sekstant 

CEVAP ANAHTARLARI 
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38 perpendicularity 

39 alet hatası 

40 Hs 

41 Ha 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 B 

4 D 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 YanlıĢ 

13 Doğru 

14 
ortalama 

zaman 

15 
zaman 

denklemi 

16 GMT 

17 tarih hattı 

18 
alaca karanlık 

zamanı 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 D 

4 D 

5 D 

6 C 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 GP 

2 intercept 

3 Hc 

4 
zaman 

denklemi 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 YanlıĢ 

11 B 

12 D 

13 D 

14 C 

15 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 E 

4 E 

5 C 
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