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HARĠTA, 
PUSULA KULLANIMI 

ve
DOĞADA YÖN BULMA

28.04.2010

Eğitimci: Mehmet Ali Özdemir

(Fikir hakları konusunda son sayfaya bakınız)
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Bu Eğitimin Amacı

Doğada kendi kendine yol bulmak için 
gerekli teknikleri öğrenmek.

Bunun için:

• Harita okuma becerilerini geliştirmek,

• Pusula, altimetre kullanımını öğrenmek,

• Rota seçimi bilgisi edinmek.
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Eğitim Planı

Ana başlıklar:

• Giriş (7)

• Haritalar (23)

• Pusula, altimetre ve diğer araçlar (13)

• Teknikler (14)
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Yön bulma neden önemli?

• Hedefe ulaĢabilmek
• Zaman tasarrufu sağlamak 
• Güç tasarrufu sağlamak
• Hayatta kalmak: Kötü havada 

sığınacağınız en yakın yere ulaşmak
• Sportif amaçlar: Harita ile yapılan 

sporlar: Orienteering, dağ maratonu, 
vb.
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Yön Bulma

Bilmeniz gereken 4 şey:

1. Neredeyim?

2. Nereye gitmek istiyorum?

3. Oraya nasıl gideceğim?

4. Oraya vardığımı nasıl anlayacağım?
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Yer ve Yön Bulma Araçları

• Harita 

• Pusula

• GPS

• Altimetre

• Doğal işaretler (güneş, yıldızlar …)



8/57

HARĠTALAR

Çatalhöyük duvar resmi

M.Ö. 6200 civarı
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Harita Nedir?

Yeryüzünün kuşbakışı 
görünüşünün belli 
oranda küçültülerek 
çizilmiş hali.
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Haritada hangi bilgiler var?

1. Doğal Ģekiller: 
Denizler, göller, akarsular, su kaynakları, 
dağlar, tepeler, bitki örtüsü, buzullar, vb.

2. Yapay tesisler:
Yerleşim merkezleri, yollar, kanallar, bazı 
haritalarda duvarlar, çitler, binalar

3. Coğrafi koordinat sistemi
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Temel Harita Bilgileri

• Haritanın üst tarafı kuzey, altı güney, 
sağı doğu, solu batıdır.

• Haritanın altındaki ölçek sayesinde 
uzaklıklar hesaplanabilir.

• Harita üzerindeki işaretler, lejand 
denilen tabloda açıklanır.

• Topoğrafik haritalarda, yeryüzü 
şekilleri gösterilir.
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Harita Türleri

Karayolları

Siyasi

Şehir haritası
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Haritadaki Renkler Neyi 
Gösterir?

• Kahverengi: Yeryüzü şekilleri, eşyükselti eğrileri. 

• Mavi: Akarsular, göller, su kaynakları, vb.

• YeĢil: Ormanlık alanlar. Bazı haritalarda alçak 
alanlar da yeşille belirtilir.

• Siyah: Yollar, patikalar, binalar gibi insan yapımı 
şeyler, kayalıklar.

• Beyaz: Bazı haritalarda orman olmayan açık 
araziyi, bazı haritalarda ise buzul ve sürekli kar 
alanlarını belirtir.

• Kırmızı: İdari bölümler, evler, ana yollar.
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Ölçek

•Harita üzerindeki mesafe ile gerçek 
mesafe arasındaki orandır.

•Mesafe tayini açısından önemli.
• 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 şeklinde 
ifade edilir.

•Örneğin; 1:25.000’lik bir haritadaki 1 cm, 
yeryüzündeki 25.000 cm’ye denktir.

•Ölçek büyüdükçe, haritadaki ayrıntılar 
azalır.
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Topoğrafik Haritalar -
2 Boyuttan 3 Boyuta
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Eşyükselti Eğrileri
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Eşyükselti Eğrileri
(Münhani, İzohips, Kontür)

• Deniz seviyesinden eşit yükseklikteki noktaları 
birleştiren eğrilere “eşyükselti eğrisi” denir.

• Genellikle kahverengiyle çizilirler.
• Kesişmezler (istisna: 90º eğimli bir uçurum)
• Çatallanmazlar
• Sık oldukları yerde eğim fazladır. Seyreldikçe 

eğim azalır.
• Eşyükselti eğrilerinin arasındaki yükseklik 

farkı, iyi haritalarda mutlaka belirtilir.
• Yükseklik hesaplarken kolaylık sağlamak için 

her beş eşyükselti eğrisinden biri koyu çizilir.
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Hangisi, 

hangisi ???

Haritayı 3 boyutlu hayal et
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EĢyükselti Eğrilerini Yorumlamak

Düzlükler: Neredeyse hiç 

eş yükselti eğrisi olmaz

Hafif Eğimli / Dik Yamaçlar: Seyrek / Sık

aralıklı eş yükselti eğrileri ile gösterilir.
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Tepeler -
Gözünde Canlandır
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Uçurum ve Yarlar: Birbirine çok 

yakın veya üst üste binmiş eş yükselti 

eğrileri ile gösterilir.

Vadi, kanyon ve kulvarlar: Eş 

yükselti eğrilerinin U ve V şeklinde 

çizilmesiyle ifade edilirler. Sivri uçları 

eğimin üst tarafını gösterir. 

Sırt, Burun ve 

Boynuzlar: Eş 

yükselti eğrilerinin U ve 

V şeklinde çizilmesiyle 

ifade edilirler – sivri 

uçları yokuş aşağı çizilir. 
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Dik kenarlı, dar bir vadi:

Ortasından su geçtiği için çukur 

olan yönden şüphe duyulmuyor.

Yayvan bir vadi: Çukur olan 

yönü belli etmek için eşyükselti 

eğrilerine çentikler eklenmiş.
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Doruk (Zirve) ve Tepeler:
İç içe çizilmiş kapalı eğriler 

tepeleri gösterir.

Boyun ve Geçitler: İki 

ucunda yüksek tepeler olan bir 

kum saatini andırır.

Çanaklar:
(amfitiyatro)

Çöküntüler: Çevresine göre 

daha alçak ufak alanlardır.
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Soldaki haritada akarsu 

hangi yönde akıyor?

Sağdaki haritada 

oklar arasındaki 

yükselti farkı ne 

kadar?
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1.TEPE 6.DERĠN VADĠ 
2.VADĠ 7.OVAYA BAĞLANAN BURUN 
3.SIRT 8.UÇURUM 
4.BOYUN 9.GEÇĠT 
5.ÇÖKÜNTÜ 10.DOLGU

Farklı yeryüzü şekilleri birarada:
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Coğrafi Koordinat Sistemi
Dünya küresi enine ve boyuna dilimlere 
bölünmüştür:
• 180º doğudan 180º batıya kadar 360 

tane boylam var.
• 0º boylamı İngiltere’de Greenwich 

kasabasından geçer.
• Boylamlar kutuplarda kesişir.

• 90º kuzeyden 90º güneye kadar 180 tane enlem var.

• Enlemler kesişmiyor, birbirine paralel. En büyük enlem 
Ekvator. 

• Enlem ve boylamlar 60’ar dakikaya, dakikalar ise 60’ar 
saniyeye bölünmüştür.
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Coğrafi Koordinat Sistemi

DAG klüp odasının koordinatları:
41 derece 2 dakika 2 saniye (41º02’02”) kuzey 

28 derece 58 dakika 35 saniye (28º58’35”) doğu

Enlem ve boylamlar 

arasındaki mesafe 

bulunulan yere bağlı.

Bazı haritalarda derece, 

dakika ve saniye çizgileri 

gösterilir.
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Ülkemizde

dağcılıkta 

kullanılan

bazı 

haritalar
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Ülkemizde

dağcılıkta 

kullanılan

bazı 

haritalar
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PUSULA VE 
YÖNLER

*
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Pusulanın Yapısı

Kuzey oku ve paralel 
çizgiler

Büyüteç

Gidilecek Yön oku

Manyetik ibre

Döner Kapsül

Cetveller
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Kerteriz Almak

• Hedefi Saptayın

• Pusulayı yere paralel tutup, 
hareket yönü okunu hedefe 
doğru çevirin.

• Pusulanın kuzey iğnesi, pusula 
yuvasının kuzey yönü ile 
çakıĢıncaya kadar pusula 
yuvasını çevirin.  

• Hedef açısını okuyun ve 
manyetik farkı bu değerden 
çıkarın. Yeni değeri hedef açısı 
okuma çizgisine getirin. 

Kerteriz: Bir cismin kuzeye 
göre açısını ölçmek.
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Üç Adımda Pusula Kullanma-1

• Pusulayı harita üzerine koyun ve 
uzun kenarı ile başlayacağınız 
nokta ile gitmek istediğiniz hedef 
noktasını birleştirin.

• Pusula üzerindeki Yön Oku'nun 
başlangıç noktasından gideceğiniz 
yöne doğru olduğundan emin olun 
(Ok ters yönü gösteriyor olmamalı)

• Bu aşamada, pusula üzerindeki 
ölçekli cetvellerden uygun olanını 
kullanarak gitmek istediğiniz 
mesafeyi saptayabilirsiniz.
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• Pusulanızı harita üzerinde 
kaymayacak Ģekilde tutun.

• Dönen kapsülü, kapsülün dibindeki 
Kuzey - Güney hattı çizgileri 
harita üzerindeki Kuzey - Güney 
çizgileriyle paralel olana dek 
çevirin.

• Kapsülün dibindeki Kuzey-Güney 
okunun harita üzerindekiler ile 
aynı yönde olduğundan emin olun. 
Eğer gerekliyse bu aĢamada 
manyetik sapmayı 
düzeltebilirsiniz.

Üç Adımda Pusula Kullanma-2
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• Pusulanızı elinize alın ve önünüzde 
tutun. Pusula gövdesinin yatay 
pozisyonda olduğundan ve yön 
okunun ileriyi iĢaret ettiğinden emin 
olun.

• Gövdenizi kapsülün dibindeki Kuzey-
Güney oku ile magnetik ibre aynı 
doğrultuda, ibrenin kırmızı ucu okla 
aynı yönde oluncaya kadar 
döndürün.

• Pusula gövdesindeki Yön Oku 
Ģimdi gitmek istediğiniz yönü 
gösterir.

Üç Adımda Pusula Kullanma-3
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BirleĢtirirsek:
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Pusula Alırken
Dağcılık, trekking gibi sporlar için 
alınacak bir pusulada şu özelliklerin 
olmasına dikkat edin:
• Tabanı şeffaf olmalı
• Döndürülebilir kadranı olmalı.
• Paralel referans çizgileri olmalı.
• Oryantasyon oku olmalı.
• Üzerinde cetvel bulunması yararlı olur.
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Kuzey“ler”
1)Coğrafi kuzey: Haritanın gösterdiği kuzey. 

2)Manyetik kuzey: Pusulanın gösterdiği kuzey 

Coğrafi ve manyetik kuzeyler arasındaki açı farkı, 
bulunduğunuz yere ve zamana göre değişir. 

21.yy’da Türkiye’deki fark ~4º - 5º

Çok hassas ölçümler hariç ihmal edilebilir.

Türkiye’de manyetik kuzey sapmasını düzeltmek için: 
Pusulada okuduğunuz kerteriz değerine 5º ekleyin. 

DĠKKAT: Manyetik kuzey düzeltmesi için yapılan hesap 
yere ve zamana göre değişebilir.
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Altimetre
• Hava basıncını ölçerek bulunduğunuz yerin 

yüksekliğini gösterir.
• Hava basıncı sürekli değiştiği için hata payı vardır.
• Bulunduğunuz noktanın irtifasını başka bir 

kaynaktan kesin olarak öğrendiğinizde (örneğin 
haritadan, yol tabelasından vs.) altimetrenizi 
tekrar ayarlayın.

Kullanım Ģekillerine örnekler:
• Görüş alanı darken kampa, zirveye ne kadar 

yükseklik kaldığını göstermesi açısından yararlıdır.
• Hangi tepede olduğunuzu altimetreyi okuyup harita 

ile karşılaştırarak bulabilirsiniz.
• Altimetreyi barometre gibi de (hava tahmin aracı 

olarak) kullanabilirsiniz. Basınç düşerse hava 
bozar.
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Doğal ĠĢaretler:
Kutup Yıldızı

Kuzey yarımkürede iseniz, gece ise ve 
bulut yoksa kuzeyi kesinlikle 
bulabilirsiniz.

Kutup yıldızı

Büyük Ayı

Küçük Ayı
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Doğal ĠĢaretler:
Kutup Yıldızı

Kuzey yarımkürede iseniz, gece ise ve 
bulut yoksa kuzeyi kesinlikle 
bulabilirsiniz.
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Doğal ĠĢaretler
GüneĢ

• Yelkovanlı saati yere paralel, akrebi 

güneşi gösterecek şekilde tutun. 

• Saatin 12 rakamı ile akrebin 

oluşturduğu açının açı ortayı Güney-

Kuzey hattıdır. 

• Güneşin bulunduğu taraf güney 

yönüdür. 

• Bu yöntemde yelkovanı görmezden 

gelmelisiniz.

• Kesin sonuç veren bir yöntem 

değildir!
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TEKNĠKLER
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Doğada Hareket Halindeyken

• Bulunduğunuz yer hakkında fikriniz 
olsun

• Arada haritaya bakın, yerinizi bulun

• Çevredeki karakteristik doğa 
şekillerini izleyin

• Sapaklar, dönemeçler, vb. noktalarda 
hangi yöne gidildiğine dikkat edin
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4 nokta kuralı 

Eğer: 
ġu anda nerede olduğunuzu biliyorsanız,
Nereye gitmek istediğinizi biliyorsanız,
Oraya nasıl gidileceğini biliyorsanız,
Oraya vardığınızı nasıl anlayacağınızı 

biliyorsanız,

YanlıĢ gitmeniz mümkün değildir!

“Gideceğin yere nasıl gideceğini planlamadan 
bulunduğun yeri terk etme.”
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Tüm Ekip Üyeleri;
• Rotanın krokisi veya haritasını (ve mümkünse 

pusula) taşımalı,

• Rota hakkındaki faaliyet raporları faaliyet 
öncesi çalışılmalı, haritalar gözden geçirilmeli,

• Alternatif rotalar hakkında bilgi edinilmeli

• Faaliyet sırasında rota haritadan takip 
edilmeli, ekip lideri bilinçsizce 
izlenmemeli!
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Mesafe Tayini

• Haritada iki nokta arasını pusulanızdaki 
cetvel ile ölçüp, ölçekle çarparak gerçek 
mesafeyi bulabilirsiniz.

• Adım sayabilirsiniz.
– İki adımda bir sayın

– Adımlarınızın mesafesi hızınıza bağlıdır. Bir 
pistte 100 m.’yi kaç adımda koştuğunuzu ve 
yürüdüğünüzü sayın.

– 200 – 250 m.’de %10 hata payı.
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Harita ve Pusula ile Konum 

Saptamak
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Çizgisel hatları izlemek kolaydır, 

kaybolma riskini azaltır.

• ana patikalar, 

• dere, 

• sırt

• çit 
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Kasıtlı Sapma

• Dosdoğru hedefe 
gitmek her zaman oraya 
varacağınızı garanti 
etmez!

• Kontrollü olarak 
yolunuzu kaydırınca 
ıskalama olasılığınız 
SIFIR olur!
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• Kısa ve inişli-çıkışlı yolu mu tercih etmeli, yoksa 
uzun ve düz yolu mu?

• Sırtlar manzaralıdır ama sarp, dik ve rüzgarlı da 
olabilirler.

• Vadiler kuytudur, ama daraldıklarında size geçiş 
imkanı vermeyebilirler. Vadi diplerinde kar, çamur 
ve sık bitki örtüsü bulunabilir.

Rota Seçimi
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Rota Seçimi

Kuşuçuşu  

5,7cm = 1425mt

Gerçek yol 9,7 cm = 2425mt
Ölçek: 1:25.000



56/57

Eğer Yolunuzu Bulamıyorsanız

• Uzaktan kolay fark edilecek işaretler bırakın

• Ses ve ışık uyaranlarını doğru zamanda kullanın 
(düdük, ayna, alüminyum folyo, fener)

• Kurtuluncaya kadar günler geçebileceğini var 
sayarak ruh durumunuzu, yemek ve suyunuzu 
idare edin.
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Kaynaklar:
• Mustafa Aytır, Doğada Yön Bulma Eğitimi
• Caner Odabaş, Doğada Yön Bulma Eğitimi
• Özge Buzbaş, Yüksekler
• www.princeton.edu/~oa/manual/mapcompass.shtml
• Manyetik sapma hesaplaması için: 

www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/declination.shtml
• www.wikipedia.org

Ġnternette haritalar:
• www.multimap.com
• http://www.ankara.edu.tr/rectorate/stdclubs/dagcilik/harit

a.htm

Fikir hakları:
Bu sunumun fikir hakları Doğa Aktiviteleri Grubu  Spor Klübü’ne aittir.  Derneğin adı kaynak olarak gösterilmek 
şartıyla alıntı yapılabilir.

Sunumda üçüncü şahısların fikir haklarına saygı gösterilmiştir. Herhangi bir hak ihlâli varsa tamamen kasıtsızdır ve 
derneğimize bildirilmesi hâlinde düzeltilecektir. İletişim için: www.dag.org.tr


