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AÇIKLAMALAR 

ALAN Denizcilik 

DAL Balıkçı Gemisi Kaptanlığı 

MODÜLÜN ADI Pusula Hataları 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 
Birey/öğrenciye pusula hatalarını tespit etme ile ilgili bilgi 

ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Harita bilgilerinden manyetik pusula hatalarını tespit 

edebileceksiniz. 

2. Yer, zaman ve manyetik pusula yardımıyla cayro 

pusula hatalarını tespit edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Öğrencinin iş disiplinine ve emniyetli çalışma 
kriterlerine uyum sağlayabileceği köprü üstü simülatörü 
veya seyir laboratuvarı 
Donanım: Seyir haritaları, köprü üstü simülatörü, hedefe 

ve manyetik pusula. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Denizciliğin ve coğrafi keşiflerin önünü açan hiç şüphesiz pusuladır. Pusulanın icadı 

dünyanın kaderini ve tüm alışkanlıkları değiştirmiş, “Yok.” denilen şeylerin varlığı 

ispatlanmıştır. 

 

Pusulalar, mükemmel donanımlar değildir çünkü çeşitli nedenlerden dolayı sapmaya 

(hata) uğrar. Bu sapmalar gemilerde kullanımı olan pusulalar üzerinde hata oluşturmaktadır. 

Bu hataların önlenmesi gemi, yük selameti ve can güvenliği açısından büyük önem taşır 

çünkü yanlış değer veren bir pusula geminin tehlikeye düşmesine neden olabilir. Bir başka 

açıdan pusulanın saptığının farkına varamayan kullanıcı, gemiyi yanlış yönlendirir. Mesela 

uzak sefer yapan gemilerin uzun okyanus geçişlerindeki pusula üzerindeki ufak sayılabilecek 

sapmalar, geminin varması gereken liman yerine başka bir limana varmasına neden olacaktır. 

 

Pusula sapma hesaplamalarının doğru yapılabilmesi için kullanıcının iyi düzeyde bir 

akademik bilgiye ve gemi deneyimine sahip olması aşikârdır. Bu yüzden hesaplamalarda hız 

ve dikkat büyük önem arz eder. 

 

Bu modül ile gemilerde kullanımı bulunan pusula tiplerini tanıyacak, kısımlarını 

bilecek, bu pusulaların nelerden etkilendiğini öğrenecek ve bu etkenlerin nasıl ve hangi 

yöntemlerle giderileceğini tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Harita bilgilerinden manyetik pusula hatalarını tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Seyir laboratuvarınızdaki eğitim materyallerinden manyetik pusula üzerinde 

inceleme yapınız. 

 Gemi kaptanından izin alarak manyetik pusulanın teknik özellikleri ve pusulanın 

yeri hakkında görevlendirilmiş güverte zabitinden bilgi alınız. 

 Harita folyonuzdan herhangi bir haritayı rastgele alarak harita üzerindeki pusula 

gülü veya pusula gülleri üzerindeki bilgileri inceleyiniz. 

 Pusula gülleri üzerindeki bilgiler aklınıza gelmiyorsa yine bu dersin “haritalar” 

modülü, birinci öğrenme faaliyetini inceleyiniz. 

 

1. MANYETİK PUSULA(MAGNETIC COMPASS) 
 

Mıknatıslanmanın yönelme özelliğinden faydalanılarak imal edilen ve yön tayininde 

kullanılan seyir aygıtıdır (Fotoğraf1.1). 

 

 

Fotoğraf1.1: Manyetik pusula 

 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Gemide Kullanıldıkları Yere Göre Manyetik Pusula Çeşitleri 
 

Manyetik pusulalar gemilerde kullanıldıkları yere göre farklı isimlendirilirler. Bunlar, 

miyar pusula ve dümenci pusulalarıdır. 

 

1.1.1. Miyar Pusula (Standart compass) 
 

Miyar pusula, geminin kapalı mahalli olan köprü üstü üzerinde bulunan küçük bir 

güverte olan miyar güvertede, dış şartların olumsuz etkilerinden korumak için üzerine 

örtülmüş ve deniz bağı ile bağlanmış kapelası (koruması) ile beraber bulunur (Fotoğraf1.2). 

Miyar güvertede ana manyetik pusula haricinde; grandi direği, seyir cihazları antenleri, 

sancak salvolarının bağlandığı güverte sabit elemanları da mevcuttur. Bu pusulaların 

bakımları gemilerde çoğunlukla 4. kaptanlar tarafından yapılmaktadır. Örneğin, pusula sıvısı 

eksildiğinde şırıngayla pusula sıvısını tamamlar. 

 

 
Fotoğraf1.2: Kapelaya sarılmış bir miyar pusula 

 

1.1.2. Dümenci Pusulası (SteeringCompass) 
 

Köprü üstünde dümen başında bulunan personeli bilgilendirme amaçlı kullanılır. Miyar 

güvertede bulunan manyetik pusula kartı üzerindeki değeri birkaç aynanın beraber 

kullanılmasıyla yansıtılarak bir silindirik boru içerisinde hemen aşağıda bulunan köprü 

üstünde dümen tutulan alanın hemen önüne yansıtılır ve dümeni tutan serdümen pusula 

değerinin buradan okunmasına yardımcı olur (Fotoğraf1.3 ve Fotoğraf 1.4). 
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Fotoğraf 1.3: Dümenci pusulası 

 

 

Fotoğraf 1.4: Miyar güverte ile köprü üstü arasındaki pusula bağlantı borusu 

 

1.2. Yapılış Biçimlerine Göre Manyetik Pusula Çeşitleri 
 

Manyetik pusulalar, yapılış biçimlerine göre iki türlüdür: Kuru pusula ve sulu pusula. 

 

1.2.1. Kuru Pusula 
 

Sulu pusulalardan daha fazla hareket eden, hassas pusulalardır. Zor baş tutar. Pusula 

kartı kâğıttandır ve etkenlere karşı dayanıksızdır. Sulu pusulalara nazaran daha ekonomiktir. 

Kuru pusulaların ekonomikliği gemilerde sulu pusulaların yaygın olarak kullanımına engel 

olmuştur. 
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1.2.2. Sulu Pusula 
 

Sulu pusulaların, kuru pusulalara kıyasla pusula kart salınımları daha azdır. İyi baş 

tutma istenen bölgelerde (örneğin; dar kanallar, sığ sular, ıskarça limanlar vs.) yapılan 

seyirlerde fazla salınım yapmayan sıvı pusulalar kullanılır. Sıvı pusula kartı ve pusula ibresi 

kuru pusulalara kıyasla daha ufak boyutlardadır. Pusula kartı mikadan yapılır ve güneş 

etkilerine karşı dayanıklıdır. 

 

Sıvı pusula ibreleri, yüzük biçiminde bir mıknatıstan veya sayıları 6-10 arası değişen 

çift sayıda ibrelerden yapılır. Sıvı pusula tası içerisine sıvı olarak saf su ve etil alkol konur. 

Tas içerisindeki sıvı, bir ölçek saf su ve iki ölçek etil alkol karıştırılarak hazırlanır. Bu sayede 

karışımın donma sıcaklık noktası -30° civarına kadar düşürülebilir. Günümüzde sulu pusulalar 

içinde “varsol” denilen özel bir sıvı kullanılmaktadır. Bu karışım, her koşulda akıcılığını 

koruyan ve ısıyı azaltan özelliklere sahiptir. 

  

Sulu pusulanın eksilen sıvısını tamamlarken ve zamanla pusula tası hava sızdırdığı 

durumlarda sıvı içerisinde bir veya birden fazla hava kabarcığı gözlemlenir. Sıvı doldurma 

vidasını açıp tası sallamak gerekir ve hava kabarcıklarını sıvının doldurulacak deliğine denk 

getirmek gerekir.  Pusulanın içerisindeki karışım göz önünde bulundurulmak suretiyle  eksilen 

karışım sıvısı bir şırınga vasıtasıyla saf su – alkol karışımı olarak veya “varsol” isimli karışım 

olarak pusula tası içerisindeki karışım sıvısı tamamlanır. Ticaret gemilerinde sıvı pusulalar 

kullanılır.   

 

1.3. Manyetik Pusula Kısımları 
 

Gemide bir manyetik pusulanın dört ana bölümü bulunur: pusula tası, pusula 

sehpası (pusula dolabı), pusula kartı ve pusula düzeltim elemanları (Şekil 1.5). 

 

1.3.1. Pusula Sehpası (Compass box) 
 

Pusula tasının üzerine oturtulduğu temel nitelikteki elemanlardır. Pusula tası, pusula 

yalpalıkları, aydınlatma düzeneği ile birlikte düzeltme elemanlarını da üzerinde bulundurur. 

Gemi omurgası hattı üzerinde bulunur. Genellikle pusula sehpaları, gemilerin köprü üstü 

mahallerinin hemen üzerinde bulunan miyar güvertede bulunur (Şekil 1.5). 

 

1.3.2. Pusula Tası (Compass bowl) 
 

Pusula kartı, pusula ibreleri ve pusula sıvısını içerisinde barındırır. Pusula tası iki 

düzlemli yalpalıklı pusula sehpasına oturtulmuştur (Şekil 1.5). 

 

1.3.3. Pusula Kartı (Compass card) 
 

Üzeri 0° den 360° ye kadar saat yelkovanı yönünde derecelendirilmiş, alüminyum, 

kâğıt veya mikadan yapılmış bir disk şeklindedir. Kartın alt yüzünde ve 0° ile 180° yönlerine 

paralel bir şekilde yerleştirilmiş, dünyanın yöneltici kuvvetiyle manyetik kutuplar doğrultusu 
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istikametinde bulunan ince ve birbirine paralel mıknatıs ibreler bulunur. Modern manyetik 

pusulalarda iki, eski tip manyetik pusulalarda dört ibre bulunur (Şekil 1.5). 

 

1.3.4. Pusula Düzeltim Elemanları (Elements of Compass Correction) 
 

Bu elemanlar aralarında değişiklik gösterir. Bazıları; yumuşak bazıları da sert 

demirlerden kaynaklanan pusula sapma düzeltmeleri için kullanılır. Bu düzeltme elemanları 

aşağıda verilmiştir. 

 

1.3.4.1. Filender Çubuğu (Flinders Bar) 

 

Genellikle pusula sehpasının ön tarafında sehpaya paralel yere dik sabitlenmiştir. 

Manyetik olmayan pirinç bir boru içerisine yerleştirilmiş ve yumuşak demirden yapılmış 

silindir çubuklardır. Yumuşak demirlerin düşey manyetik kuvvet etkilerini kaldırmak için 

kullanılır (Şekil 1.5). 

 

1.3.4.2. Düzeltme Küreleri veya Kuadrantal Küreler (Quadrantal Spheres) 

 

Pusula sehpasının yan taraflarında, eşit büyüklükte ve yumuşak demir malzemeden içi 

boş iki tashih küresi bulunur. Görünüm olarak sol (iskele) tashih küresi kırmızı renkte ve sağ 

(sancak) tashih küresi de yeşil renktedir. Bu küreler, mıknatıslanmamaları için hiçbir zaman 

raspa işlemine tabi tutulmaz. Gemi bünyesindeki yumuşak demirlerin yatay kuvvet etkilerini 

kaldırmak için kullanılır. Kürelerin monte edildikleri yerlerin altında bulunan vidanın 

sıkılması veya açılması ile bulunduğu yerde hareket ettirilmesi sağlanır (Şekil 1.5). 

 

1.3.4.3. Mıknatıs Çubukları (Bar Magnet) 

 

Pusula sehpasının içinde zemine paralel yerleştirilmiş çubuklardır. Kalıcı manyetizmayı 

düzelten çubuklardır. Baş-kıç ve sancak-iskele doğrultusunda çakışacak şekilde üst üste 

yerleştirilir. Sürekli mıknatıs etkisini en aza indirmek için kullanılır. Sert demirlerin 

oluşturduğu pusula sapmalarını düzeltmek için kullanılır (Şekil 1.5). 

 

1.3.4.4. Meyil Çubukları (Heeling Magnet) 

 

Pusula sehpasının içinde tam merkezden güverte zeminine dik yerleştirilmiş mıknatıs 

çubuklardır. Gemi yalpalarından dolayı oluşan etkileri azaltmak için kullanılır. Çubuğun 

bulunduğu boruya bakraç denir (Şekil 1.5). 
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Şekil 1.1: Manyetik pusula kısımları 

 

1.4. Pusula Yönleri ve Yönlerin İsimlendirilme Metotları 
 

Pusula gülleri üzerinde yönler; dört ana, dört ara ve sekiz ara-ara olmak üzere toplam 

on altı adettir. Bu yönler; kuzey, kuzey-kuzey doğu, kuzey doğu, doğu-kuzey doğu, doğu, 

doğu-güney doğu, güney doğu, güney-güney doğu, güney, güney-güney batı, güney batı, batı-

güney batı, batı, batı-kuzey batı, kuzey batı ve kuzey-kuzey batıdır (Şekil 1.6). 

 
Bu yönlere karşılık gelen yerel rüzgâr isimleri ve yönleri, Şekil 1.6 üzerinde 

belirtilmiştir. 
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Şekil 1.2: Pusula gülü üzerinde yönler 

 

1.5. Pusulanın Saptığı Yönler ve Pusulaya Etki Eden Kuvvetler 
 

Pusulaların, etkilendiği iç ve dış kuvvetlerden dolayı göstermesi gereken yönler dışında 

başka yönleri göstermesi beklenir. Sapılan yön değerlerinin, sapmaya neden olan kuvvetlerini 

ve saptıkları yönlerin ne anlam ifade etiğini incelememiz gerekir. Manyetik pusulalar, 

dünyanın yer çekiminin olumsuz etkisinden dolayı 70° enlemlerinden sonra kullanılmaz. Bir 

başka deyişle manyetik pusula etki alanı, 70° Kuzey ve 70° Güney enlemleri arasında kalan 

alandır. 

 

1.5.1. Pusulanın Saptığı Yönler 
 

Gemi pusulasının iç ve dış manyetizma etkilerinden kaynaklı sapmalar üç çeşit yön 

meydana getirir. Bunlar aşağıda anlatılmıştır; 

 

1.5.1.1. Hakiki Kuzey veya Hakiki Yön (TN – True North) 

 

Coğrafi meridyenin belirlediği kuzey yönü olup, 360° bölünen ufuk bu noktadan başlar. 

Şekil 1.7’de Hakiki Açı (True Heading) “TH” olarak ifade edilmiştir. 

 

1.5.1.2. Manyetik Kuzey veya Manyetik Yön (MN – Magnetic North) 

 

Yerküre mıknatıs kuvveti etkisinde kalan bir pusula ibresinin kırmızı ucunun belirlediği 

yöndür. Hakiki yön ile arasındaki fark tabii (doğal) sapmayı verir. Şekil 1.7’de Manyetik Açı 

(Magnetic Heading) “MH” olarak ifade edilmiştir. 
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1.5.1.3. Pusula Kuzeyi veya Pusula Yönü (CN – Compass North) 

 

Gemi pusulasının kırmızı ucunun göstermiş olduğu yöndür. Tabii (doğal) sapma ve 

arızi (yapay) sapma kuvvetlerinin beraber etkisiyle oluşur. Şekil 1.7’de Pusula Açısı 

(Compass Heading) “CH” olarak ifade edilmiştir. 

 

 

Şekil 1.3: Pusulanın saptığı yönler ve yön açıları 

 

1.5.2. Pusulaya Etki Eden Kuvvetler 
 

Bu etki kuvvetleri, açısal değerlere karşılık gelmektedir. Bu sebeple pusula ibresinin 

göstermesi gereken yönden batıya (W) veya doğuya (E) doğru açısal olarak saptırmaktadır.  

 

Pusulayı saptıran bu açısal etkiler gemiye iki şekilde etki eder. Bu etkiler; doğal (tabii) 

sapma (Variation) ve yapay (Deviation-arızi) sapmadır. 

 

1.5.2.1. Doğal (Tabii) Sapma (Variation) 

 

Yerkürenin manyetik kutuplarını birleştiren meridyen ile coğrafik kutuplarını 

birleştiren meridyen arasında oluşan pusula sapma açısına doğal (tabii) sapma (variation) 

denir. “Var.” kısaltmasıyla gösterilir. Sapma değerleri; doğu (E) veya batı (W) yönlüdür. 

 

Doğal sapma düzeltme değeri, pusula düzeltim hesaplamalarına sonunda bulunan 

harfler (E veya W) ile birlikte katılır. 

 

Bu sapmanın meydana gelmesi durumu, yeryüzünde mıknatıs özelliği bulunan 

madenlerin orantısız şekilde dağılmış bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Bu sebepten 

dolayı doğal sapma; 
 

 Her sene değişen bir özelliktedir. 

 Yeryüzünde değişik yerlerde değeri farklıdır. 
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Pusulaya etki eden doğal sapma değerleri hesaplanırken haritalar üzerindeki pusula 

gülleri üzerindeki doğal sapma değerlerini kullanırız. Pusula gülü üzerinde, bölgedeki doğal 

sağma değeri, doğal sapma değerinin ölçüm yılı ve doğal sapma yıllık değişim değeri bulunur. 

Bu yıllık doğal sapma değişim değerlerinin sonunda “E” (doğu) veya “W” (batı) ifadeleri 

bulunur (Şekil 1.8). Yıllık sapma değişim değerleri bazı haritaların pusula güllerinde artan 

(increasing) veya azalan (decreasing) şeklinde gösterimi yapılmış olabilir. Bu ifadeler pusula 

gülleri üzerindeki gösterimleri “AnnualInc.”, “AnnualIncreasing” veya “AnnualIncrease” ve 

“Annual Dec.”, “Annual Decreasing” veya “Annual Decrease” şeklinde olabilmektedir (Şekil 

1.9). 

 

 

Şekil 1.4: Harita pusula gülü üzerinde doğal sapma değişim değerleri 

 

 

Şekil 1.5: Harita Pusula Gülü Üzerinde Doğal Sapma Değişim Değerleri(Artan-Azalan) 
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Doğal sapma hesaplamalarında, geminin mevkiine en yakın bulunan pusula gülü 

kullanılır. Doğal sapma hesaplamalarına örnek vermek gerekirse; 

 

Örnek -1: Bir harita üzerindeki pusula gülü üzerinden okunan doğal sapma ile ilgili 

değerler, 3°10’E 1998 (1’E) ‘tir. Bu değerlere göre bu bölgedeki doğal sapma değeri 2016 

yılında ne kadar olur? 

 

 Yıl farkının bulunması; 2016 yılında bulunduğumuz için öncellikle yıl 

farkını hesaplamamız gerekir. Böylece yıl farkı, 2016 – 1998 = 18 yıl 

olarak bulunur. 

 Yıllık değişim değerinin bulunan yıl farkına göre toplam değişim 

miktarının hesaplanması; ölçüm yapılan yıl farkı 18 sene olduğuna ve 

yıllık değişim miktarı 1’ olduğundan 18 * 1’=18’ bulunur. Burada değişim 

miktarının işareti önemlidir. Bu yüzden bulduğumuz değer tam olarak 

“18’E” olur. 

 Son olarak hesaplanan toplam değişim miktarının ölçümü yapılmış 

ana doğal sapma değerine uygulanması; bu işleme başlamadan önce 

yapacağımız matematiksel işlemin işaretini belirlememiz gerekir. Bu 

yüzden ana doğal sapma değerinin sonunda yer alan harf işareti ile 

hesaplanan toplam değişim değerinin sonundaki harf işareti çok önemlidir. 

Bu harf işaretleri eğer aynı ise [(ikisi de “E” (East – Doğu) veya ikisi de 

“W” (West - Batı)] pusula gülü üzerinden okuduğumuz ana doğal sapma 

değeri ve bulduğumuz toplam değişim miktarı toplanır. Ancak bu harf 

ifadelerinin farklı olması durumlarında (“E” ve “W” veya “W” ve “E”)  

toplam değişim miktarı, ana doğal sapma değerinden çıkarılır ve sonuç 

büyük olan değerin harf işaretlisi olarak bulunur. Soruda ana doğal sapma 

değeri ile toplam değişim değeri aynı harf işaretine sahip olduklarından 

toplanır. 3°10’ E + 18’ E = 3° 28’ E şeklinde bulunur. Doğru cevap; 

“3°28’ E” dir. 

 

Örnek -2: Bir harita üzerindeki pusula gülü üzerinden okunan doğal sapma ile ilgili 

değerler, 3°10’W 1998 (1’E)  ‘tir. Bu değerlere göre bu bölgedeki doğal sapma değeri 2016 

yılında ne kadar olur? 

 

 Yıl farkının bulunması; 2016 yılında bulunduğumuz için öncellikle yıl 

farkını hesaplamamız gerekir. Böylece yıl farkı, 2016 – 1998 = 18 yıl 

olarak bulunur. 

 Yıllık değişim değerinin bulunan yıl farkına göre toplam değişim 

miktarının hesaplanması; ölçüm yapılan yıl farkı 18 sene olduğuna göre 

ve yıllık değişim miktarı 1’ olduğundan, 18 * 1’=18’ bulunur. Ancak 

burada değişim miktarının işareti önemlidir. Bu yüzden bulduğumuz değer 

tam olarak “18’E” olur. 

 Son olarak hesaplanan toplam değişim miktarının ölçümü yapılmış 

ana doğal sapma değerine uygulanması; bu işleme başlamadan önce 

yapacağımız matematiksel işlemin işaretini belirlememiz gerekir. Bu 

yüzden ana doğal sapma değerinin sonunda yer alan harf işareti ile 
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hesaplanan toplam değişim değerinin sonundaki harf işareti çok önemlidir. 

Bu harf işaretleri eğer aynı ise [(ikisi de “E” (East – Doğu) veya ikisi de 

“W” (West - Batı)] pusula gülü üzerinden okuduğumuz ana doğal sapma 

değeri ve bulduğumuz toplam değişim miktarı toplanır. Ancak bu harf 

ifadelerinin farklı olması durumlarında (“E” ve “W” veya “W” ve “E”)  

toplam değişim miktarı, ana doğal sapma değerinden çıkarılır ve sonuç 

büyük olan değerin harf işaretlisi olarak bulunur. Soruda ana doğal sapma 

değeri ile toplam değişim değeri farklı harf işaretine sahip olduklarından 

çıkarılır. 3°10’ W - 18’ E = 2° 52’ W şeklinde bulunur. Doğru cevap; 

“2°52’ W” dir. 

 
Örnek -3: Bir harita üzerindeki pusula gülü üzerinden okunan doğal sapma ile ilgili 

değerler, 0°10’W 1998 (1’E)  ‘tir. Bu değerlere göre bu bölgedeki doğal sapma değeri 2016 

yılında ne kadar olur? 

 

 Yıl farkının bulunması; 2016 yılında bulunduğumuz için öncellikle yıl 

farkını hesaplamamız gerekir. Böylece yıl farkı, 2016 – 1998 = 18 yıl 

olarak bulunur. 

 Yıllık değişim değerinin bulunan yıl farkına göre toplam değişim 

miktarının hesaplanması; ölçüm yapılan yıl farkı 18 sene olduğuna ve 

yıllık değişim miktarı 1’ olduğundan, 18 * 1’=18’ bulunur. Ancak burada 

değişim miktarının işareti önemlidir. Bu yüzden bulduğumuz değer tam 

olarak “18’E” olur. 

 Son olarak hesaplanan toplam değişim miktarının ölçümü yapılmış 

ana doğal sapma değerine uygulanması; bu işleme başlamadan önce 

yapacağımız matematiksel işlemin işaretini belirlememiz gerekir. Bu 

yüzden ana doğal sapma değerinin sonunda yer alan harf işareti ile 

hesaplanan toplam değişim değerinin sonundaki harf işareti çok önemlidir. 

Bu harf işaretleri eğer aynı ise [(ikisi de “E” (East – Doğu) veya ikisi de 

“W” (West - Batı)] pusula gülü üzerinden okuduğumuz ana doğal sapma 

değeri ve bulduğumuz toplam değişim miktarı toplanır. Ancak bu harf 

ifadelerinin farklı olması durumlarında (“E” ve “W” veya “W” ve “E”)  

toplam değişim miktarı, ana doğal sapma değerinden çıkarılır ve sonuç 

büyük olan değerin harf işaretlisi olarak bulunur. Soruda ana doğal sapma 

değeri ile toplam değişim değeri farklı harf işaretine sahip olduklarından 

çıkarılır. 0°10’ W - 0° 18’ E = 0° 08’ E şeklinde bulunur. Doğru cevap; 

“0° 08’ E” dir. Bu örnekteki farklılık, toplam doğal sapma değişim 

değerinin ana doğal sapma değerinden büyük olmasından kaynaklıdır. 

 

Örnek -4: Bir harita üzerindeki pusula gülü üzerinden okunan doğal sapma ile ilgili 

değerler, 6°45’W (1999) ANNUAL INCREASE 6’dır. Bu değerlere göre bu bölgedeki doğal 

sapma değeri 2016 yılında ne kadar olur? 

 

 Yıl farkının bulunması; 2016 yılında bulunduğumuz için öncellikle yıl 

farkını hesaplamamız gerekir. Böylece yıl farkı, 2016 – 1999 = 17 yıl 

olarak bulunur.  
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 Yıllık değişim değerinin bulunan yıl farkına göre toplam değişim 

miktarının hesaplanması; ölçüm yapılan yıl farkı 17 sene olduğuna ve 

yıllık değişim miktarı 6’ olduğundan, 17 * 6’=102’ =1°42’ W olarak 

bulunur. Ancak burada değişim miktarının işareti belirtilmemiştir. Harf 

ifadesi yerine “ANNUAL INCREASE” ifadesi olarak belirtilmiştir. 

“ANNUAL INCREASE” ifadesinin hesaplama içerisindeki 

değerlendirilmesi yıllık artış olarak anlaşılmalıdır. Yani “ANNUAL 

INCREASE” ifadesi görüldüğünde ana doğal sapma değeri ile aynı harf 

işaretine sahip olduğu anlaşılmalıdır. Bu durumun aksi hali “ANNUAL 

DECREASE” olması durumlarında yıllık azalma olarak anlaşılmalıdır. 

Yani, ana doğal sapma değeri ile farklı harf işaretine sahip olduğu 

anlaşılmalıdır.  

 Son olarak hesaplanan toplam değişim miktarının ölçümü yapılmış 

ana doğal sapma değerine uygulanması; ana doğal sapma değeri ile 

toplam değişim değeri “ANNUAL INCREASE” olarak ifade edildiği için 

toplanır ve toplam doğal sapma değeri sonuna, ana doğal sapma değeri 

harf işareti sembolünü alır.    6°45’ W + 1°42’ W = 8° 27’ W şeklinde 

bulunur. Doğru cevap; “8°27’ W” dir.  
 

Örnek -5: Bir harita üzerindeki pusula gülü üzerinden okunan doğal sapma ile ilgili 

değerler, 6°45’E (1999) ANNUAL INCREASE 6’dır. Bu değerlere göre bu bölgedeki doğal 

sapma değeri 2016 yılında ne kadar olur? 

 

 Yıl farkının bulunması; 2016 yılında bulunduğumuz için öncellikle yıl 

farkını hesaplamamız gerekir. Böylece yıl farkı, 2016 – 1999 = 17 yıl 

olarak bulunur. 

 Yıllık değişim değerinin bulunan yıl farkına göre toplam değişim 

miktarının hesaplanması; ölçüm yapılan yıl farkı 17 sene olduğuna ve 

yıllık değişim miktarı 6’ olduğundan 17 * 6’ = 102’ = 1° 42’E bulunur. 

Ancak burada değişim miktarının işareti belirtilmemiştir. Harf ifadesi 

yerine “ANNUAL INCREASE” ifadesi olarak belirtilmiştir. “ANNUAL 

INCREASE” ifadesinin hesaplama içerisindeki değerlendirilmesi yıllık 

artış olarak anlaşılmalıdır. Yani “ANNUAL INCREASE” ifadesi 

görüldüğünde ana doğal sapma değeri ile aynı harf işaretine 

sahipolduğu anlaşılmalıdır. Bu durumun aksi hâli “ANNUAL 

DECREASE” olması durumlarında yıllık azalma olarak anlaşılmalıdır. 

Yani ana doğal sapma değeri ile farklı harf işaretine sahip olduğu 

anlaşılmalıdır.  

 Son olarak hesaplanan toplam değişim miktarının ölçümü yapılmış 

ana doğal sapma değerine uygulanması; ana doğal sapma değeri ile 

toplam değişim değeri “ANNUAL INCREASE” olarak ifade edildiği için 

toplanır ve toplam doğal sapma değeri sonuna, ana doğal sapma değeri 

harf işareti sembolünü alır.     6°45’ E + 1° 42’ E = 8° 27’ E şeklinde 

bulunur. Doğru cevap; “8° 27’ E” dir.  
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Örnek -6: Bir harita üzerindeki pusula gülü üzerinden okunan doğal sapma ile ilgili 

değerler, 6°45’W (1999) ANNUAL DECREASE 6’dır. Bu değerlere göre bu bölgedeki doğal 

sapma değeri 2016 yılında ne kadar olur? 

 

 Yıl farkının bulunması; 2016 yılında bulunduğumuz için öncellikle yıl 

farkını hesaplamamız gerekir. Böylece yıl farkı, 2016 – 1999 = 17 yıl 

olarak bulunur. 

 Yıllık değişim değerinin bulunan yıl farkına göre toplam değişim 

miktarının hesaplanması; ölçüm yapılan yıl farkı 17 sene olduğuna ve 

yıllık değişim miktarı 6’ olduğundan, 17 * 6’=102’=1° 42’E bulunur. 

Ancak burada değişim miktarının işareti belirtilmemiştir. Harf ifadesi 

yerine “ANNUAL DECREASE” ifadesi olarak belirtilmiştir. “ANNUAL 

DECREASE” ifadesinin hesaplama içerisindeki değerlendirilmesi yıllık 

azalış olarak anlaşılmalıdır. Yani “ANNUAL DECREASE” ifadesi 

görüldüğünde ana doğal sapma değeri ile farklı harf işaretine sahip 

olduğu anlaşılmalıdır.  

 Son olarak hesaplanan toplam değişim miktarının ölçümü yapılmış ana 

doğal sapma değerine uygulanması; ana doğal sapma değeri ile toplam 

değişim değeri “ANNUAL DECREASE” olarak ifade edildiği için 

çıkarılır. Sonuç değeri harf işareti (E/W) çıkarma işlemi yapılan değerler 

arasında büyük olan değere göre belirlenir. 6°45’ W -1° 42’  E = 5° 03’ W 

şeklinde bulunur. Doğru cevap; “5°03’ W” dir.  

 

1.5.2.2. Yapay (Arızi) Sapma (Deviation) 

 

Karada bulunan bir pusula ibresi, etrafında demir veya çelik gibi bir manyetik alan 

olmadığından sadece dünyanın manyetik alanı etkisinde kalarak manyetik meridyen yönünü 

gösterir. Bir başka deyişle manyetik kuzeyi gösterir. Bu pusula bir geminin içine 

yerleştirildiğinde dünya manyetizması dışında bir de geminin demir ve çelik malzeme 

aksamlarından etkilenecek ve manyetik kuzey istikameti yerine başka bir yöne sapacaktır. 

 

Manyetik kuzey yönü ile gemide bulunan pusulanın gösterdiği yön arasında kalan açıya 

yapay (arızi) sapma (deviation) denir. Kısaca “Dev.” kısaltması ile gösterilir.  

 

Bir manyetik pusulanın yapay sapma yapmasına sebep olan durumlar aşağıda 

verilmiştir: 

 

 Geminin pruva yönünün değişmesi 

 Gemi yükünün manyetik bir saha oluşturması 

 Manyetik enlemin değişmesi 

 Meteorolojik fırtınalar 

 Gemi elektronik cihazlarının etkisi 

 Gemi bacasının ısınması 

 Pusulanın tashih edilmesini sağlayan çubukların paslanması 
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 Geminin iskeleye veya sancağa meyili 

 Gemi donanımlarında veya elektrik aksamlarında muhtemel olabilecek 

değişiklikler gemi manyetik pusulasını yapay olarak saptırmış olurlar. 

 

Bu sapma değerleri, belirli referans rota aralıkları tespit edilerek ve bu referans rota 

değerleri karşılıkları şeklinde tablo haline getirilir. Oluşturulan bu tabloya, arızi sapma 

cetveli veya “deviationtable” denir.  

 

Oluşturulan bu tablolar, köprü üstünde harita kamarasında bulunan harita masasına 

yakın yerlerde vardiya tutan zabitlerin görebilecekleri bir yere asılır.  

 

Geminin taşıdığı yükler, yaşadığı fırtınalar ve diğer durumlar zamanla pusula üzerinde 

yapay sapma oluşmasına neden olur. Bu nedenle arızi sapma cetvelleri hazırlanır. Cetveller 

hazırlanırken gemi çok yavaş olduğu yerde tam bir daire şeklinde döndürülür. Dönüş sırasında 

45° lik aralıklarda, güneşin manyetik pusuladan kerterizi alınır. Alınan kerteriz değerleri ile 

güneşin o an ve yer için hesaplanan semti ve o yerdeki doğal sapma değeri arasındaki 

ilişkiden, geminin pruva hattına göre arızi sapma değerleri bulunur. Bu değerlere göre arızi 

sapma cetveli hazırlanır. Cayro pusulanın bulunduğu gemilerde cetvellerin hazırlanmasında 

cayro pusula kullanılır. Arızi sapma cetvellerini hazırlama yetkisi Uzak Yol Kaptanı ehliyetli 

kişilere veya yetkilendirilmiş pusula teknik bakım servisleridir. Özel bir durum olmadıkça 

cetveller yılda bir yenilenmek zorundadır. Özel durumlarda, örnek olarak yük gemilerinde 

demir yükünden sonra yıl dolmasa bile bu cetvel yenilenir (Şekil 1.10). 

 

 

Şekil 1.6: Yapay sapma cetveli veya eğrisi (Deviation  Table & Curves) 

 

1.6. Rota Düzeltimleri ve Hesaplamaları 
 

Doğal sapma ve yapay sapma değerleri manyetik pusulalar üzerinde sırasıyla; pusula 

rotası (C), manyetik rota (M) ve hakiki rota (T) açısal değerlerinin bulunması için tespit 

edilmesi gereken değerlerdendir. Bu yüzden bu açısal değerler ve açısal düzeltme değerleri 

aralarında matematiksel olarak hesaplanabilmektedir. 
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Bu hesaplama yöntemine “CDMVT” hesabı da denmektedir. 

 

1.6.1. “CDMVT” Tablosu ve Hesaplamaları 
 

Şekil 1.11’da verilen tablo üzerinde bu hesaplamalar basitleştirilmiş şekilde 

tablolaştırılmıştır. 

 

Şekil 1.11’de görüldüğü üzere dikkat edilmesi gereken noktalar; 

 

 Tablonun solunda ve sağında bulunan okların yönleri önemlidir. Tablo üzerinde 

bir değerden başka bir değere hesaplama yaparken düzeltme değerlerinin, 

okların gösterdikleri yöne göre pozitif (+) veya negatif (-) değerler alacaklarını 

belirtir. 

 

 Üçüncü sütunda belirtilen; değerlerin sonunda bulunması gereken harfler ve 

sembollerin hangi açısal değerlere karşılık geldiğidir. Genel anlamda rota 

değerleri (Pusula – Manyetik – Hakiki) sonlarında sadece  “ ° ” (derece) sembolü 

bulunur. Bunun yanında, düzeltme değerleri (Deviation – Variation) sonunda 

“………..° E ” veya “………..° W ” şekillerinde bulunur. 

 

 

Şekil 1.7: “CDMVT” Hesaplama Tablosu 

 

Örnek -1: Harita üzerinde ölçülen rota değeri 072° dir. Geminin seyir yaptığı deniz 

alanındaki doğal sapma değeri 3°E şeklinde hesaplanmıştır. Gemideki yapay sapma değeri ise 

arızi sapma cetvelinden 4°W olarak okunmuştur. Bu açısal değer ve açısal düzeltme 

değerlerine karşılık gelen değerler ışığında pusula rotası ve manyetik rota değerlerini 

hesaplayınız (Şekil 1.12). 
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 Verilenleri Şekil 1.11’e benzer şekilde hazırlanan tablo üzerine yazmak 

gerekirse, 

 

C – Pusula Rotası ……?….. ° 

D – Yapay Sapma 4°W 

M – Manyetik Rota ……?…… ° 

V – Doğal Sapma 3°E 

T – Hakiki Rota 072° 

Şekil 1.8: Hesaplama Tablosu 

 

 Soruda manyetik rota ve pusula rotası değerleri sorulduğu için ve hakiki 

değer bilindiği için tablonun alt tarafından üst tarafına doğru işlem yapma 

gerekliliği ortaya çıkar. Bu nedenle ilk bilinen hakiki rota (T) değerinden 

başlamak üzere 072° den 3° yi doğu (E) olduğu için çıkartırız. Kural, 

aşağıdan yukarıya doğru olan işlemlerde “E” düzeltme değerleri çıkartılır 

olarak hatırlanmalıdır. Bu nedenle 072° - 3° = 069° olarak bulunan değer 

manyetik rota (M) değeri olacaktır (Şekil 1.13). 

 

C – Pusula Rotası ……?….. ° 

D – Yapay Sapma 4°W 

M – Manyetik Rota 069 ° 

V – Doğal Sapma 3°E 

T – Hakiki Rota 072° 

Şekil 1.9: Hesaplama Tablosu 

 

 Manyetik rota değeri tablo üzerine yerleştirildikten sonra pusula rotası 

bulunacaktır. Kural, aşağıdan yukarıya doğru olan işlemlerde “W” 

düzeltme değerleri toplanır olarak hatırlanmalıdır. Bu nedenle 069° + 4° = 

073° olarak bulunan değer pusula rotası (C) değeri olacaktır. Son oluşan 

hesaplama tablosu üzerinde belirtmemiz gerekirse (Şekil 1.14) 
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C – Pusula Rotası 073° 

D – Yapay Sapma 4°W 

M – Manyetik Rota 069 ° 

V – Doğal Sapma 3°E 

T – Hakiki Rota 072° 

Şekil 1.10: Hesaplama Tablosu 

 

Örnek -2: Gemi manyetik pusulası üzerinde okunan pusula rotası değeri 289° dir. 

Harita üzerindeki değer ise 294° olarak ölçülmüştür. Bu geminin arızi sapma cetvelinden 

okunan değer ise 2°W’ tir. Bu geminin manyetik rota değeri ve yapay sapma değeri kaç 

derecedir (Şekil 1.15)? 

 

 Verilen açısal değerler tablolaştırılmak istenirse, 

 

C – Pusula Rotası 289° 

D – Yapay Sapma ……?….. °E/W 

M – Manyetik Rota ……?….. ° 

V – Doğal Sapma 2°W 

T – Hakiki Rota 294° 

Şekil 1.11: Hesaplama Tablosu 

 

 Soruda öncelikli olarak manyetik rota değerinin bulunması gerekir. Bu 

yüzden, hakiki rota değeri ile doğal sapma değerinin toplanması (Aşağıdan 

yukarıya hesaplamalarda “W” toplanır.) gerekir.  294° + 2° = 296° değeri 

manyetik rota değeridir (Şekil 1.16). 
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C – Pusula Rotası 289° 

D – Yapay Sapma ……?….. °E/W 

M – Manyetik Rota 296° 

V – Doğal Sapma 2°W 

T – Hakiki Rota 294° 

Şekil 1.12: Hesaplama Tablosu 

 

 Yapay sapma değerini ise, manyetik rota değerinden pusula rotası değerini 

çıkartarak bulabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. 

Dikkat edildiğinde manyetik rota değerinden pusula rotası değerine doğru 

bir azalma durumu gözlenir. Bu yüzden düzeltme değeri “E” olarak 

bulunacaktır. 296° - 289° = 7°E olarak yapay sapma değeri bulunacaktır. 

Bulduğumuz değerleri tabloda yerlerine yerleştirmemiz gerekirse (Şekil 

1.17), 

 

C – Pusula Rotası 289° 

D – Yapay Sapma 7°E 

M – Manyetik Rota 296° 

V – Doğal Sapma 2°W 

T – Hakiki Rota 294° 

Şekil 1.13: Hesaplama Tablosu 

 

Örnek -3:Gemi manyetik pusulası üzerinde okunan pusula rotası değeri 325° dir. 

Geminin manyetik rotası ise, 323°dir. Harita üzerindeki pusula gülünden hesaplan doğal 

sapma değeri de 4°E’tir. Bu geminin yapay sapma değerini ve hakiki rota değerlerini bulunuz 

(Şekil 1.18). 
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 Verilen açısal değerler tablolaştırılmak istenirse, 

 

C – Pusula Rotası 325° 

D – Yapay Sapma ……?….. °E/W 

M – Manyetik Rota 323° 

V – Doğal Sapma 4°E 

T – Hakiki Rota …..?......° 

Şekil 1.14: Hesaplama Tablosu 

 

 Yapay sapma değeri, pusula rotası değeri ile manyetik rota değeri 

arasındaki farktır. Kural, tablo üzerinde yukarıdan aşağıya doğru olan 

yöndeki hesaplamalarda bir azalma söz konusu ise düzeltme değeri harf 

sembolü batı (W) olacaktır. Bu nedenle 325° - 323° = 2°W değeri yapay 

sapma değeridir. 

 

C – Pusula Rotası 325° 

D – Yapay Sapma 2°W 

M – Manyetik Rota 323° 

V – Doğal Sapma 4°E 

T – Hakiki Rota …..?......° 

Şekil 1.15: Hesaplama Tablosu 
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 Hakiki rota değeri hesaplanırken kullanılacak açısal değerler; manyetik 

rota ve doğal sapma değerleridir. Bununla birlikte kural, tablo üzerindeki 

düzeltme değerleri harf sembollerinin doğu (E) olması durumda yukarıdan 

aşağıya doğru olan işlemlerde toplama işlemi yapılır. Böylelikle hakiki 

rota değeri için,      323° + 4°E = 327° işlemi yapılarak hakiki rota değeri 

327° olarak bulunur. Bulunan bu değerleri tabloda yerlerine 

yerleştirmemiz gerekirse, 

 

C – Pusula Rotası 325° 

D – Yapay Sapma 2°W 

M – Manyetik Rota 323° 

V – Doğal Sapma 4°E 

T – Hakiki Rota 327° 

Şekil 1.16: Hesaplama tablosu 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Okulunuzdaki seyir laboratuvarınızda bulunan harita folyosu içerisinden rastgele bir 

harita seçerek bu harita üzerinde belirli bir harita rotasında ilerleyen bir geminin, 

hesaplayacağınız ve tablodan bulacağınız pusula düzeltim değerleri (D – Deviation ve V – 

Variation) ile pusula rotası (Compass – C) ve manyetik rotasını bulunuz. (Harita üzerinde 

ölçülen rotalar daima hakiki (True – T) rotalardır.) 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Harita folyosundan rastgele bir harita 

seçiniz. 

 Seçtiğiniz harita üzerinde çizeceğiniz 

rotanın geçeceği bölgelerin selametli 

olduğundan emin olunuz. 

 Çizdiğiniz rotanın hakiki rota değerini, 

paralel cetvelinizi en yakın pusula gülüne 

kaydırarak ölçünüz. 

 Geminize ait olduğunu varsaydığınız arızi 

sapma cetvelinden haritada ölçtüğünüz 

değere karşılık arızi sapma değerini 

belirleyiniz. 

 Harita rotasını ölçtüğünüz pusula gülü 

üzerinde bulunan doğal sapma 

hesaplamaları ile ilgili değerler 

yardımıyla gemiye rota üzerinde seyir 

yaptırdığınız bölgeye ait doğal sapma 

değerini hesaplayınız. 

 Soruda verilen harita rotası değerini, 

hesapladığınız doğal sapma değerini ve 

cetvelden belirlediğiniz arızi sapma 

değerini hesaplamada karışıklık 

oluşmaması için “CDMVT Tablosu” 

üzerine yazınız. 

 Tabloda kullanılan kurallara dikkat ederek 

öncelikle haritadan ölçtüğünüz harita 

rotası ile doğal sapma değeri arasında 

matematiksel işlem ile manyetik rotayı 

bulunuz. 

 Manyetik rota değerini “CDMVT 

Tablosu” üzerine işleyiniz. 

 

 Haritada ölçülen her rota değerinin 

hakiki rota değeri olduğunu 

unutmayınız.  

 “CDMVT Tablosu” üzerinde 

matematiksel bağlantılara dikkat 

etmelisiniz. 

 Pusula rotası, manyetik rota ve hakiki 

rota sonlarına sadece ( ° ) derece 

yazılması gerektiğini unutmamalısınız. 

 Doğal sapma ve arızi sapma pusula 

düzeltmelerinin sonlarına ( ° ) derece ile 

birlikte “E” (doğu) veya “W” (batı) harf 

sembolleri ile birlikte yazılması 

gerektiğini unutmayınız. 

 Bu uygulama faaliyetinin çözüm 

aşamasında şekil 1.11’in kullanılması 

tavsiye edilir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Son olarak bulduğunuz manyetik rota 

değeri ile doğal sapma değeri arasındaki 

matematiksel işlemi yaparak pusula 

açısını hesaplayınız. 

 Soruda verilen tüm değerler ve bu 

değerler yardımıyla hesapladığınız diğer 

değerleri “CDMVT Tablosu” üzerine 

işleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

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

 

1. (    ) Mıknatıs çubukları, manyetik pusulanın düzeltici elemanlarındandır. 

2. (    ) Harita üzerinde pusula gülleri yardımıyla ölçülen açısal değerler, manyetik açısal 

değerlerdir. 

3. (  ) Manyetik pusula sehpası üzerinde bulunan kuadrantal küreler korozyona maruz 

kalmaları hâlinde raspa edilebilir. 

4. (    )Arızi sapma cetvellerini hazırlama yetkisi Uzak Yol Kaptanı ehliyetli kişilere veya 

yetkilendirilmiş pusula teknik bakım servisleridir. 

5. (    )Arızi sapma değerleri, seyir haritaları üzerinde bulunan ve seyir yapılan bölgeye en 

yakın pusula gülü üzerindeki bilgiler kullanılarak hesaplanır. 

 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Kuzey-Kuzey Doğu yönü, pusula gülü üzerindeki……………yönlerden biridir. 

2. Arızi sapma ve doğal sapma değerleri sonlarına ( ° ) birimini almasının yanı sıra 

sonlarına sapmanın yönünü belirtmek için …….. veya ……..harfleri yazılmalıdır. 

3. Doğal sapma değerleri, harita üzerindeki seyir yapılan sahaya en 

yakın…………….…………üzerindeki yardımcı değerler yardımıyla hesaplanır. 

4. Pusula düzeltim elemanlarından düzeltme küreleri pusula sehpası üzerinde 2 adettir. 

Bu kürelerden iskele taraftaki ……………. renkte ve sancak taraftaki 

………renktedir. 

5. Genellikle gemilerde kullanılan manyetik pusulalar, ……….güvertede, denizin 

olumsuz şartlarından korunması için kapelaya sarılmış ve deniz bağları yapılmış bir 

şekilde bulunur. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarları bölümündeki cevap anahtarlarıyla 

karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Öğrenme 

Faaliyeti-2” ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

Yer, zaman ve manyetik pusula yardımıyla cayro pusula hatalarını tespit 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Seyir laboratuvarınızdaki eğitim materyallerinden cayro pusula incelemesi 

yapınız. 

 Okulunuza veya evinize yakın olan bir limanda bulunan gemi kaptanından izin 

alarak Cayro pusulanın teknik özellikleri ve yeri hakkında görevlendirilmiş 

güverte zabitinden bilgi alınız. 

 Cayro pusula ile manyetik pusula arasındaki farkları araştırınız. 

 Manyetik pusulaya ilaveten cayro pusula kullanımını araştırınız. 

 

2. CAYRO PUSULA (GYRO COMPASS) 
 

Cayro pusula, herhangi bir manyetik maddeden veya manyetik alandan etkilenen bir 

cihaz değildir. Elektrik enerjisi ile çalışan bir pusuladır. Elektriksel veya mekanik bir arıza 

olmadığı sürece daima hakiki kuzeyi gösterir. Cayro pusula dünyanın manyetik alanından 

etkilenmez. Elektrik kesilmesi durumlarında kullanılamaz (Şekil 2.1). 

 

Cayro pusula devreye alındıktan ancak belli bir süre sonra bir istikrar kazanarak doğru 

değer vermeye başlar. Pusula istikrara kavuşuncaya kadar gösterdiği tüm değerler 

güvensizdir.  

 

Gemilerde cayro pusula donanımlarından iki adet bulunur. Bunun sebebi acil 

(emergency) durumlar içerisinde birinin devre dışı kalması durumunda diğerinin devreye 

alınması gerekliliğidir. 

 

Cayro pusulalar, enlem ve sürat hataları nedeniyle kutuplara yakın enlemlerde büyük 

hatalar yapmaya başlar. Bu nedenlerle belirtilen bölgelerde cayro pusula kullanılmaz. Bu 

bölgeler için geliştirilmiş cayro pusulalar kullanılmaktadır. 

 

Cayro pusulaların gemilerde bulunan diğer seyir cihazların entegrasyonu sağlanmıştır. 

Örnek olarak rota kaydedici (courserecorder) ile cayro pusula arasındaki bağlantı verilebilir. 

 

Cayro pusula bakımları yılda bir kez servis tarafından yapılmalıdır. 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 2.1: Cayroripiter (Gyro Repeater) 

 

Manyetik pusulalara kıyasla daima hakiki kuzeyi göstermesinden ve tekrarlayıcı (ripiter 

- repeater) birimlerinin seyrin yönetildiği kritik bölgelerde konumlanmalarından dolayı sıkça 

kullanılan pusula tipi olmuştur. Pusulanın tekrarlayıcı birimleri pusulanın kendidir. Gösterdiği 

rota değerini ana cayro biriminden aldığı için farklı şekilde adlandırılmaktadır. Bu 

tekrarlayıcılar (repeater) genellikle gemilerin köprü üstleri ile aynı seviyede bulunan ve 

kırlangıç güverte (iskele – sancak) olarak adlandırılan bölgelerinde (Şekil 2.2), köprü üstü 

içinde gemi orta hattında (Şekil 2.1) ve yeke dairesinde(Steering Gear Room) olamak üzere 

gemilerde 4 yerde bulunur. Bu tekrarlayıcı birimlerin kırlangıç güvertelerde bulunmalarının 

nedenleri, bu güvertelerin köprü üstlerine olan yakınlıkları ve gemi manevraları esnasında çok 

kritik bölgeler olmalarından kaynaklıdır (Fotoğraf 2.2).  

 

 
Fotoğraf2.2: Cayro Ripiter (GyroRepeater) 

 

İlaveten cayro pusulalar üzerinde semt çemberleri bulunur. Bu semt çemberleri belli bir 

cisimden kerteriz alınmasında, cayro hatası hesaplanırken güneşin veya ayın kerterizlerinin 

tespitinde kullanılır (Şekil 2.3). 
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Fotoğraf 2.3: Üzerinde Azimuth (Semt) Çemberi (Azimuth Circle) Bulunan Cayro Pusula 

 

Azimut (semt) çemberi üzerindeki kısımlar şunlardır (Şekil 2.4); 

 

 Dikey uzak görüş kanatçıkları ve teli 

 Konkav ayna 

 Çember döndürme pabuçları 

 Ön dikiz kanatçığı 

 45° açılı yansıtma prizması 

 

 

Şekil 2.1: Üzerinde Azimuth Çemberi (Azimuth Circle) Bulunan Cayro Pusula 

 

Cayro pusula, cayroskopun geliştirilmiş bir şeklidir. Cayroskop, elektrik enerjisi ile 

dönen bir elektrik motorunun eksenlerinin bir çembere bağlanması ve bu çemberlerinde motor 

eksenlerinden 90° uzakta bir noktadan diğer bir çembere bağlanması ve yine ikinci 

çemberinde benzer şekilde üçüncü bir çembere bağlanması şeklinde oluşan bir alettir. Kısaca 

birbirine ters üç çemberin iç içe bağlanması ve en içteki çembere bağlı bir elektrik motorunun 

bulunmasıyla oluşan bir alet şeklinde de tanımlayabiliriz (Şekil 2.5). 
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Fotoğraf2.4: Basit bir cayroskop prototipi 

 

Cayroskobun ortasında motor döndürülmeye başlandığında motor ekseni, doğrultusunu 

muhafaza etme eylemine girer. Cayroskobun motor eksenini muhafaza etme durumuna 

eylemsizlik denir. 

 

Motor ekseninin kuzeye yönelmesi için dört etkenden yararlanılır. Bu etkenler;  

 

 Cayroskobik atalet 

 Presesyon 

 Yerin ekseni etrafında dönüşü 

 Yer çekimi 

 

Cayroskobik atalet, dönmekte olan bir kütlenin dönüş eksenini veya düzlemini 

muhafaza etme eylemine denir. 

 

Presesyon ise hareket hâlindeki bir kütlenin hareket yönü dışarıdan bir etki vasıtasıyla 

değiştirilmek istenirse hareketin etkisinin dönüş yönünden doksan derece ilerideki bir noktada 

görünmesidir. 

 

2.1. Cayro Pusulanın Genel Yapısı 
 

Cayro pusula dört elemandan oluşur. Bunlar; 

 

 Örümcek (Spider) eleman 

 Tayf (Phatom) eleman 

 Askı teli 

 Balistik sistem 

 

2.1.1. Örümcek (Spider) Eleman 
 

Pusulanın üzerine kurulduğu elemandır. 
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2.1.2. Tayf (Phatom) Eleman 
 

Serbest asılmış cayronun dikey eksenine asılmış olan diğer yatay eksen parçalarını 

taşıyan rotorun hareketlerini pusula kartına ulaştıran parçaların bulunduğu elemandır. 

 

2.1.3. Askı Teli 
 

Kuzeyi arayan rotor dönme ekseni hareketini pusula kartına iletir. 

 

2.1.4. Balistik Sistem 
 

Cayronun yatay eksenine monte edilmiş bu eksenin kuzey yönü etrafındaki salınımları 

önler. 

 

2.2. Cayro Pusula Hataları 
 

Cayro pusula hataları dört adettir. Bunlar; 

 

 Enlem hatası (Söndürme hatası) 

 Hız hatası 

 Hız değişim hatası 

 Dörtte bir hatası 

 

2.2.1. Enlem Hatası (Söndürme Hatası) 
 

Ağır tepe kontrollü bir cayroda, kuzey enlemlerde dönüş ekseninin kuzey ucu, 

meridyenin biraz doğusunda ve ufuk düzleminden biraz yukarıda dengeyi bulur. Bu denge 

noktasının meridyenden doğuya doğru derece olarak açıklık miktarına enlem hatası denir. Bu 

hata düşey söndürme uygulanan cayro pusulalarda görülür ancak yatay söndürme uygulanan 

cayro pusulalarda yoktur. Cayro pusula cihazlarında bu hatayı gidermek için enlem değeri 

manuel olarak girilmektedir. Bu yapılan ayara enlem ayarı denir. Yeni tip cayro pusulalarda 

bu değer cihaz tarafından otomatik olarak yapılır. 

 

2.2.2. Hız Hatası 
 

Üzerinde cayro pusula barındıran bir geminin seyrettiği rotaların kuzey-güney 

bileşenlerinin oluşturduğu cayro ekseni paralelliğinin bozulmasından kaynaklı hataya, hız 

hatası denir. Tam doğu veya tam batı rotalarına seyreden gemilerin cayro pusulalarında hız 

hatası oluşmaz. İlaveten, cayro pusula cihazlarında bu hatayı gidermek için hız değeri manuel 

olarak girilmektedir. Bu yapılan ayara da hız ayarı denmektedir. Ancak yeni tip cayro 

pusulalarda bu değer cihaz tarafından otomatik olarak yapılır. 
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2.2.3. Hız Değişim Hatası (Balistik Hata) 
 

Gemi hızı ve rotasının değişmesiyle oluşan devinimden dolayı oluşan hataya hız 

değişim hatası veya balistik hata adı verilir. 

 

2.2.4. Dörtte Bir Hatası 
 

Geminin iskele-sancak ve baş-kıç hareketlerinin sebep olduğu hataya dörtte bir hatası 

denmektedir. 

 

2.3. Cayro Pusula Hatalarının Belirlenmesinde Kullanılan  

Yöntemler 
 

Cayro pusulalar, bilinen hatalarının yanında pruva hattının tam omurga hattının 

üzerinde olmamasından, bakımsızlıktan, voltaj düşüklüğünden, elektriksel ve mekanik 

arızalardan dolayı hakiki kuzeyden başka bir yöne sapma eğilimi gösterir. Bakımı düzenli 

olarak yapılmış ve arızası bulunmayan bir cayro pusulada hata varsa bu hata sabit olur. Bu 

hataların tespit yöntemleri şunlardır: 

 

 Bir transit hattının kerterizi ile cayro hatası tespiti 

 Güneşin semti ile cayro hatası tespiti 

 Gemi belli bir yerde bağlıyken haritada bulunan bir cismin kerterizi ile cayro 

hatası tespiti 

 Gemi rıhtıma paralel bir şekilde bağlıyken rıhtım ile pruva arasındaki açının 

bulunması ile cayro hatası tespiti 

 

Cayro pusula hatası gemilerde, seyir boyunca oluşturulan vardiya organizasyonu 

çerçevesinde belirlenmiş tüm 4 saatlik vardiyalarda en az bir kere uygun yöntem kullanılarak 

yapılması gerekir ve cayro hatası kayıt defterine (Gyro Compass Error Log Book)  kaydı 

düşülmelidir. Pratik olarak cayro hatası için yapılacak rasatlar, geminin seyri esnasında dört 

saatte bir yapılacaktır şeklinde düşünülebilir. Cayro pusula üzerinde cayro pusula hatasının 5° 

den az olması durumunda düzeltme güverte zabitleri tarafından ana pusula kartı üzerinden 

yapılabilir.Ccayro pusula hatasının 5° den fazla olması durumu istenmeyen bir durumdur. Bu 

yüzden, ilk limanda teknik servis talep edilmelidir. 

 

2.3.1. Bir Transit Hattının Kerterizi ile Cayro Hatası Tespiti 
 

Seyir haritaları üzerinde bulunan kerteriz açısı belli alametler yardımıyla cayro hatası 

saptanır. Gemilerde bu hata saptaması genellikle gemilerin limanlara giriş yapmadan önce 

liman ağzı yakınlarında bulunan transit hatlarıyla mümkün olur. Geminin pruvası transit hattı 

üzerinde bulunan belirgin alamete doğru çevrilir ve cayro pusula değeri okunarak aradaki 

cayro hatası bulunur. 
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Örnek: Gemimizdeki cayro pusulanın gösterdiği açısal yön değeri 249° dir. Şekil 

2.7’de gösterimi yapılmış transit hattının harita üzerindeki hakiki kerteriz değeri 247° dir. 

Gemi pruvası bu kerteriz hattına çevrildiğinde hesaplanan cayro hatası değeri nedir? 

 

 Transit hattı kerterizi 247° ve gemi cayro pusulasının bu transit kerteriz 

hattı üzerindeyken gösterdiği değer, 249° olduğuna göre bu iki değerin 

birbirinden çıkarılması gerekir. 249° – 247° = 2° dir. Bu değer tam olarak 

cayro hata değerini tanımlamamaktadır. Bu yüzden verilenler aşağıda 

tablolaştırılmıştır (Şekil 2.6): 

 

T (True) 249° 

GE (GyroError) 2°E 

G (GyroCompass) 247° 

Şekil 2.2: Hesaplama tablosu 

 

 Tabloda cayro hatasının 2°E bulunduğu görülür. “CDMVT” 

hesaplanmalarındaki kuralların tersine hakiki kerteriz değerinden cayro 

pusula kerterizine doğru işlem yaparken (tablo üzerinde yukarıdan aşağıya 

doğru işlem yaparken) “doğu” düzeltme değerleri çıkarılır,  “batı” 

düzeltme değerleri toplanır. Bu tabloyu oluşturduktan sonra dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta, değerler hangi yöne doğru (yukarıya 

veya aşağıya doğru) artıyor veya azalıyordur? 

 

Resim 2.1: Cap Ndoua Burnu Transit Hattı (247 deg. – 247°) 

 

2.3.2. Güneşin Semti ile Cayro Hatası Tespiti 
 

Güneşin astronomik değerleriyle yapılan hesaplamadır. Notikalmanaklarda bulunan sia 

cetvelleriyle yapılır. 

 

Örnek: Lat.36°00’N  Long. 018°26’W mevkisindeki geminin vardiya zabiti Güneşin 

zahiri batışı anında cayro pusulası ile semtini Az.N67°W olarak saptamıştır. Güneşin 

Dec.N18° olduğuna göre cayro pusula hatası nedir? 
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 Güneşin zahiri batışında cayro pusula ile semti Az.N67°W olduğuna göre 

saptanan semte siasüzeltme açısı uygulanmalıdır. Dec.18° ve Lat.36°N 

olduğuna göre sia düzeltme açısı düzeltme cetvelinden 0,5° olarak bulunur 

(Şekil 2.8). Cayro pusula ile saptanan semt açısına ilave edildiğinde zahiri 

güneş batışındaki semt açısına dönüştürülmüş olur. Az.N67°,5W. 

 Dec. ve Lat. değerleri ile sia cetveline girildiğinde sia açısı 22°,5 olarak 

bulunur (Şekill2.9). Sia açısı N90°W’den çıkarıldığında N67°,5W hakiki 

semt açısı bulunur. Cayro pusula ile saptanan semt açısı ile 

karşılaştırıldığında cayro pusula hatasının sıfır olduğu saptanır. 
 

 

Şekil 2.3: Sia Düzeltme Cetveli 

 

 Güneşin semt açısı dairesel yönlere göre saptandığında 360°- 67° = 293° 

olur. Bu durumda sia düzeltme açısı 293° - 0°.5 =292°.5 saptanan semt 

açısına eksi olarak uygulanır ve Zn.292°.5 bulunur. Sia açısı 22°.5 

olduğuna göre 270°+22°.5 = 292°.5 aynı sonuç bulunur. 
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Şekil 2.4: Sia Cetveli 

2.3.3. Gemi Bir Yerde Bağlıyken Haritada Bulunan Bir Cismin Kerterizi ile 

Cayro Hatası Tespiti 
 

Gemi bir limanda bağlı iken cayro hatası; belirgin, görünür ve harita üzerinde 

belirtilmiş bir alametten hakiki olarak alınan kerterizin cayro pusula kerterizi ile 

karşılaştırılmasıyla bulunur. Bu belirgin alametler, gökdelen, cami, kilise, VTS kulesi vb. gibi 

olabilir. 
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Örnek: Limanda bağlı bulunan bir gemide harita üzerindeki bir VTS kulesinin hakiki 

kerterizi 173° olarak ölçülmüştür. Aynı zamanda gemideki cayro pusula yardımıyla ölçülen 

VTS kulesi kerterizi 174° olarak ölçülmüştür. Bu değerleri kullanılarak cayro hatasını 

hesaplayınız. 

 

 Harita üzerinde hakiki kerteriz ve cayro pusula kerteriz değeri bilinen bir 

alametten cayro pusula hatası için oluşturulması gereken tablo şu 

şekildedir; 

 

T (True) 173° 

GE (GyroError) 1°W 

G (GyroCompass) 174° 

Şekil 2.5: Hesaplama Tablosu 

 Tabloda yukarıdan aşağıya doğru hesaplamalarda artış görülüyorsa kurala 

dayanarak aradaki farkın işaretin batı olduğunu simgeleyen “W” harfi 

yazılır. Değerler arasındaki farkta 174° - 173° = 1° olduğuna göre cayro 

hata değeri 1°W olarak bulunur (Şekil 2.10).  

 

2.3.4. Gemi Rıhtıma Paralel Bir Şekilde Bağlıyken Rıhtım ile Pruva Arasındaki 

Açının Bulunması ile Cayro Hatası Tespiti 
 

Rıhtıma bağlı olan geminin bağlı olduğu rıhtımının paralel olarak transit değeri bellidir. 

Bu bilgi yardımıyla gemi bu rıhtıma paralel olarak bağlı bulunduğu durumdaki cayro 

pusulasından okunan değer de bilindiğine göre cayro pusula hatası hesaplanabilir. 

 

Örnek: Rıhtım boyu 185° olan bir rıhtıma paralel olarak yanaşmış bir gemi cayro 

pusulasında pruva derecesi 187° okunursa cayro hatası kaç derece olur? 

 

 Gemi pruva değerinden rıhtım boyu transit değerinin birbirlerinden 

çıkarılmasıyla cayro hatası hesaplanabilir. 187° - 185° = 2° olarak bulunur. 2°W bu 

hesaplamayı tablolaştırmak gerekirse, 

 

T (True) 185° 

GE (GyroError) 2°W 

G (GyroCompass) 187° 

Şekil 2.6: Hesaplama Tablosu 

 

 Tabloda kuralı uygularsak; hakiki değerden cayro değerine olan 

hesaplamalarda bir artış varsa batı yani harf kısaltması olarak “W” harfinin 

gelmesi gerektiği anlaşılır (Şekil 2.11). 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını izleyerek bir gemideki cayro hatasını, geminin 

mevkilendirildiği nispeten büyük ölçekli haritada çizilmiş gemi rotası üzerinde bulunan bir 

transit hattı belirleyerek bulunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Harita folyosu içerisinden herhangi bir 

limana ait bir harita seçiniz. 

 Seçtiğiniz harita üzerindeki belirlediğiniz 

bir limana doğru gemiyi yönlendirmek 

için rota çiziniz. 

 Çizdiğiniz rotayı liman girişlerinde 

bulunan bir transit hattı kerterizine yakın 

açıyla çiziniz. 

 Çizilen bu rota üzerinde geminin 

pruvasını transit hattına çeviriniz. 

 Cayro pusulanız üzerindeki açısal değeri 

okuyunuz ve bu değeri not alınız. 

 Harita üzerinden transit hattının pruvaya 

alındığı zamanda olması gereken kerteriz 

değerini okuyunuz ve bu değeri not 

ediniz. 

 Modülde anlatıldığı şekilde (alt alta olmak 

üzere T, GE ve G değerlerinin bulunduğu 

tablo) değerleri tablolaştırınız. 

 Tabloda belirtilen kurallar çerçevesinde 

cayro hatasını hesaplayınız. 

 Seyir boyunca doldurulan güverte 

jurnaline saatte bir cayro hatasını not 

düşünüz. 

 Transit hatlarının en fazla bulunduğu 

haritalar, portolon ve liman yaklaşım 

haritalarında bulunduğunu unutmayınız. 

 Harita üzerinde çizilecek rota ve 

kerterizler için harita ile ilgili araç 

gereçlerin hazır bulunduğundan emin 

olunuz. 

 Cayro değerinden hakiki değere ve 

hakiki değerden cayro değere 

dönüşümlerde belirtilen kuralları göz 

önünde bulundurunuz.  

 Bu hesaplamaların, pratikte hız ve dikkat 

gerektiren hesaplamalar olduğunu 

unutmayınız. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (     )   Cayro pusula ilk çalıştırıldığında gösterdiği değer güvenilir bir değerdir. 

2. (     )   Geliştirilmiş cayro pusulalar, kutuplara yakın bulunan bölgelerde cayro 

pusulalarının etkinliğini arttırmıştır. 

3. (    )  İskele ve sancak kırlangıç güvertelerde bulunan cayro pusula tekrarlayıcılarına 

ripiter (repeater) denir. 

4. (    )   Cayro pusula, pusula değerlerini manyetik kuzey yönüne göre gösterir. 

5. (      )  Cayro pusula hatalarının, seyir esnasında her vardiyada 

“gyrocompasserrorlogbook” a kaydı düşülmelidir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Eski tip cayro pusulalar üzerinde yapılan ayarlar, ……….. ayarı ve ………..ayarıdır. 

2. Cayro pusula bakım aralığı ………………………olup ilgili servisler tarafından 

yapılır. 

3. Geminin iskele-sancak ve baş-kıç hareketlerinin sebep olduğu hataya 

………….……hatası denmektedir. 

4. Cayro pusulalar, ……………….gücü ile çalışır. 

5. Cayro pusulalarda kerteriz değerleri, ………çemberi yardımıyla belirlenir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Manyetik pusula açısı ve cayro pusula açısı bilinen bir gemide sırasıyla arızi sapma, 

manyetik açı, doğal sapma, hakiki pusula açısı ve cayro hatası değerlerini hesaplayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri 
 

Evet 
 

Hayır 

1. Manyetik pusula üzerindeki değeri okudunuz mu?    
2. Hesaplanacak pusula değerleri ve düzeltmelerinin 

yapılmasını kolaylaştıracak CDMVT – GE(cayro hatası) ve 
G(cayro pusula açısı) tablosu oluşturdunuz mu? 

  

3. Gemi arızi sapma cetvelinden gemi rotası karşılığı manyetik 

pusula düzeltim değeri olarak arızi sapma değerini belirlediniz 

mi? 

  

4. Seyir yaptığınız harita üzerinde geminizin pozisyonuna en yakın 

pusula gülünü tespit ettiniz mi?  

  

5. Tespit ettiğiniz pusula gülü üzerindeki doğal sapma hesabı ile 

ilgili değerleri kullanarak o anki yıla ait düzeltme değerini 

hesapladınız mı? 

  

6. Okuduğunuz manyetik pusula değerini, cetvelden belirlediğiniz 
arızi sapma değerini ve doğal sapma değerini oluşturduğunuz 
tablo üzerine işlediniz mi? 

  

7. İşlediğiniz bu değerler ile uymanız gereken matematiksel kuralları 
uygulayarak manyetik rotayı hesapladınız mı? 

  

8. Manyetik rotayı hesapladıktan sonra doğal sapma değeri 
yardımıyla hakiki rotayı hesapladınız mı? 

  

9. Hesapladığınız hakiki rotayı tabloya işlediniz mi?   

10.  Hakiki rota ile daha önceden bilinen cayro pusula açısı arasında 
tabloda uygulanması gereken kurallara uygun bir şekilde 
matematiksel bağlantı kurarak cayro hatasını hesapladınız mı? 

  

11. Hesapladığınız ve gözlemlediğiniz değerleri oluşturduğunuz 
tabloya en son hâliyle işlediniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

38 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 DOĞRU-YANLIŞ DEĞERLENDİRMESİ CEVAP 

ANAHTARI 
 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 Y 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 BOŞLUK DOLDURMA DEĞERLENDİRMESİ 
CEVAP ANAHTARI 

 
 

1 Ara - ara 

2 “E” veya “W” 

3 Pusula gülü 

4 Kırmızı / yeşil 

5 Miyar  
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 DOĞRU-YANLIŞ DEĞERLENDİRMESİ CEVAP 
ANAHTARI 

 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 
 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 BOŞLUK DOLDURMA DEĞERLENDİRMESİ 
CEVAP ANAHTARI 

 
 

1 Enlem / hız 

2 Yılda bir kez 

3 Dörtte bir 

4 Elektrik  

5 semt 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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