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 ÖNSÖZ 

ĠĢte size  doğa  ile birlikte macera ve hareket sunan  yıllarca arayıp da 

bulamadığınız bir  spor ‘’ Orienteering ‘’. 

Orienteering yalnızca macera ve elit atletler için bir spor değil aynı 

zamanda doğada olmaktan hoĢlanan herkes tarafından yapılabilecek bir etkinliktir.  

Orienteering aileler, yaĢlılar,  gençler, çocuklar, kadın ve erkekler, 

sağlıklı ya da engelli herkesin yapabileceği bir spordur. Eğer doğayı seviyorsanız 

orienteering sizi rahatlıkla doyuracaktır. Kolayca öğrenilebilecek  bilgiler ile bu spor 

3 yaĢındaki bir çocuktan 100 yaĢındaki bir yaĢlıya kadar herkes tarafından 

yapılabilir. 

Bu kitabı sunmaktaki  amacım ülkemizde henüz filizlenen bu sporu 

insanlarımıza tanıtmak ve özellikle de gelecekte orienteering Ģampiyonalarında 

bizleri temsil edecek olan çocuklarımıza orienteeringi öğretebilmektir.  

Unutmayın ki dünya Ģampiyonu olabilmek için en baĢtan baĢlamak 

gerekir. 

Bu kitap daha çok ilköğretim çağındaki öğrencilerin eğitimi için  

tasarlanmıĢ ama orienteeringe yeni baĢlayan herkes  tarafından kullanılabilir.  

Amaç orienteeringteki rekabeti ilköğretim öğrencilerine oyun 

formatında  çok iyi vermektir. Bu da tanımlamalarla ve arazi arızalarını öğretmekle 

geliĢtirilebilir. 

Etkinlikler ve parkurlar ağırlıklarına göre yükseltilmeli ve 

öğretmen/eğitici  veya antrenör kendi eğitim planına göre öğrenciden aldığı enerjiyle 

bu sistemini oluĢturmalıdır. 

Bu kitabın  orienteering ile ilgilenen tüm sporculara, öğrencilere, 

antrenörlere ve eğitimcilere baĢvurulabilecek  bir kaynak olması dileğiyle. 

 

 

       Ankara , 2009 

       Veysel GÜLER 
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GĠRĠġ 

 

„‟Bir satranç oyuncusunun yetenekleri ile kombine edilmiĢ olağanüstü  

macera koĢuları.‟‟  (7) 

 

Orienteering nedir? 

Orienteering, bir haritanın ve pusulanın  yardımıyla bulunulan yerin 

ve gidilecek yolun bulunmasıdır. Sık sık günlük yaĢantımızda, iĢ hayatımızda, 

dinlenme ve eğlence faaliyetlerimizde orienteering yapmayı bilme ihtiyacı duyarız. 

Açık havada, yağmurda, Ģehirlerde, yollarda ve Ģehir dıĢında orienteering yapılabilir. 

Araba, bisiklet, uçak, bot, kano, kayak gibi ulaĢım araçlarını kullanabilir veya yaya 

olarak orienteering yapılabilir. (6) 

Bir baĢka ifade ile orienteering  zorlu dağlık ve dik arazilerde, 

ormanda, parklarda veya kumlu arazilerde, atletlerin baĢlangıç, kontrol noktaları ve 

bitiĢ arasındaki en uygun rotayı seçmek üzere kusursuz harita okuma, tam 

konsantrasyon ve hızla karar verme yetilerini bir arada kullanmalarıdır. Bu büyük 

açık alan veya orman  koĢusu her seferinde ve sonrasında eĢsiz ve inanılmaz bir 

deneyim kazandırır. 

 Eski adıyla orman sporu veya günümüzde kullanılan adı ile 

orienteering teknik gerektiren bir spordur. Hem harita okuma hem de koĢu bölümleri 

tamamen tekniktir. Ormanda veya benzer bir arazide verilen kararlara uymak için bir 

ralli pilotunun en zor anlarında bile iĢleyen beynine sahip olmak gerekir. 

Orienteering hızlı düĢünme ve sıkı bir fiziksel etkinlik arasındaki kompleks 

uyumdur. Ġyi bir sonucu yakalamayı ummadan önce beyniniz ve kaslarınız uyum 

içerisinde çalıĢmalıdır.(7) 

 

Orienteeringte Yetenek Seçimi 

“ Çocuklarımı heryere yanımda götürürüm,ama her zaman eve dönüĢ 

yolunun kendileri bulurlar. “ (3)  Robert ORBEN 

Orienteering her yaĢtaki yetenekteki ve tutumdaki çocukları geniĢ 

ölçüde cezbetmektedir. Ġster spor olarak ister eğlenceli bir aktivite ya da sınıf 

çalıĢması olarak keĢfetmeyi , problem çözmeyi ,  meydan okumayı ve heyecanlı bir 

kaçıĢı sunar. Çocuklar bir kere yön bulma yeteneklerini öğrendiklerinde hem 

evlerinin önünde hem de evden uzakta ilham verici kırsal alanların kapısını açacak 

sihirli bir anahtara sahip olurlar.  

Genç insanların kendileri için ise eğitimsel ve çevresel boyutların yanı 

sıra daha fazla ilgi çeken sosyal ve eğlenceli yönleridir .  Çocuklar büyürken  

zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak geliĢirken orienteeringe olan ilgileri değiĢebilir. 

Çocukların yeni beklentileri organizatörler,  öğretmenler ve antrenörleri tarafından 

dikkate alınmalıdır.  

Son zamanlarda eğitimciler ve üniversite psikologları tarafından 

çocukların temel yön bulma yetenekleri, öğrenme ve geliĢtirme yollarına ıĢık tutan 

bir araĢtırma yapıldı. Bu uzmanların  çalıĢmaları hiç Ģüphe bırakmayacak Ģekilde 6 

ya da 7 yaĢındaki çok küçük çocukların basit derslerle yön bulmaları için harita ve 

pusula kullanabileceğini ve bütün temel orienteering yeteneklerini 14 yaĢına kadar 

kazanabileceğini ve     bu yetenekleri devamlı    olarak   kullanabileceklerini   ortaya 
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koymaktadır. Bu küçük çocuklar için en uygun rekabete dayalı yapılan ve bu spora 

olan ilgilerini ve katılımlarını en etkili Ģekilde arttırma konusu ortaya çıkarıyor. Eğer 

hedefe gidiĢ yolları  çok zor olursa ve çocuk kaybolursa, kolaylıkla güveni ve isteği 

yok olabilecek ve bu da yeni baĢlayanları kazanma sorununu ortaya çıkaracaktır.  

Çocukluğumuzdaki hikayeler ruhumuzu derinden etkiler. Karanlık bir 

ormanda kaybolmuĢ duygusu uyandırır. Ayrıca “ erken geliĢenler ”  problemi vardır. 

Çok baĢarılıdırlar ama daha genç olgunlaĢan birisi tarafından geçildiklerinde 

güvenlerini yitirirler. 14 ile 18 yaĢları arasında zor yaĢlarda olan kızlar özellikle 

planlayıcılardaki ve antrenörlerindeki hassasiyet eksikliğinden yakınabilirler.  (8) 

Üst düzeyde, yüksek sportif güce ve baĢarıya ulaĢmak için , yetenekli 

sporcuların zamanında ve doğru biçimde seçilerek uzun süreli ve sistematik bir 

çalıĢmaya girmeleri zorunludur. 

Her spor dalında , antrenmanlara baĢlama yaĢı , ilk baĢarılar, optimal 

ve en yüksek baĢarı yaĢları , bir çok araĢtırmayla ortaya konmuĢtur. Bu nedenlerden , 

sporda yeteneklerin erken ve doğru seçimi , sürekli ve yüksek sportif verimlilik için  

büyük önem taĢır.(2) 

 

Çocuk yaĢta yapılacak yetenek seçimiyle elit sporculara 

ulaĢabiliriz.Yetenek eğitimi programı aĢağıdaki Ģekilde uygulanmalıdır. (4) 

 

YETENEK EĞĠTĠMĠ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 yaĢ 

Temel yapılanma dönemi 

Haftada 2-3 defa 2  yıl 

12-14 yaĢ 

Temel antrenman dönemi 

Haftada 2-3 defa 2  yıl 

14 ve yukarısı 

GeliĢim antrenman dönemi 

Haftada 4-6 defa 4-5  yıl 

17-18 yaĢ 

Verim antrenmanı dönemi 

Haftada 6 defa 

YÜKSEK VERĠM 

ANTRENMANI 
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Uygun yaĢ grubu çalıĢmaları ve yöntemleri sunmak için yapılan bu 

yayım giriĢimleri gençler için potansiyelini, cazibesini ve yararlarını en üst düzeye 

çıkarmak içindir. Eğer çocukları sporumuza çekersek onlara ne sunmak 

istediğimizden kesinlikle emin olmamız gerekir. (8) 

 

Çocuklar hiçbir zaman büyüklerin küçültülmüĢ bir kopyası değildir. 

Onların olaylara bakıĢ açıları, yorumları , yetiĢkinlere göre  farklı olup , pek çok 

özellikleri nitelik ve nicelik bakımından değiĢkenlik gösterir. Psikomotorik açıdan 

çocukların sağlıklı bir Ģekilde geliĢmeleri  için , yeterli düzeyde  düzenli hareketlere 

ihtiyaçları vardır. Çoğu kez bu ihtiyaç , doğal bir dürtü ile yönlendirilerek karĢılanır.

  Bu doğal hareket ihtiyacı genelde öncelikli olarak okul sporları 

tarafından karĢılanır ve yönlendirilir.(2) 

Orienteering çocukların Ģu ihtiyaçlarının karĢılanmasına katkıda 

bulunur; 

 Onların yaratıcı ve bilinçli bireyler olarak geliĢmesine , 

 ÇeĢitli fiziksel faaliyetler göstermelerine , 

 Güvenlik duygusunu anlamalarına ,  

 Hobi ya da seçilen sporun kiĢisel becerilerle uyumunu 

anlamalarına , 

 Meydan okuma, heyecan ve baĢarı elde etmeye , 

 YarıĢma azmine , 

 Her yaĢtan ve cinsten insanla sosyal iletiĢim kurmaya , 

 Yaratıcı ifade ve katılımcı olmaya , 

 Aktif, sağlıklı bir yaĢam tarzını teĢvik etmeye , 

 Onların haritayı anlamasını ve farklı koĢullarda haritaların 

nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmelerine , 

 Onların doğayla iç içe olmasına  ve  böylelikle çocukların hem 

yaĢadığımız çevrenin hem de yeniden yaratmanın bir parçası olma duygusunu 

yaĢamalarına . 

 

Ġdeal olarak, çocuğun spor aktivitesi yerel olmalıdır. Bu aktivite farklı 

yaĢlardaki çocukların ihtiyaçları, nitelikleri ve davranıĢları hakkında bilgi sahibi olan 

liderler tarafından düzenlenmelidir. Orienteering kulüpleriyle okullar arasındaki bağ 

önemlidir. ġu da oldukça önemlidir ki gençlerin ilk Orienteering deneyimi eğlenceli 

ve mükemmel olmalıdır ve okul öğretmenleri, okul dıĢındaki eğitmenleri ve kulüp 

antrenörleri Orienteering eğitiminin ve rekabetçi aktivitenin aynı geliĢim programı 

için çalıĢmalıdır.  

Anaokulundaki ve ilkokuldaki bütün çocuklara harita eğitimi 

verilmelidir ve baĢlangıç noktası olarak okulda ve yerel çevrede harita eğitimi bir 

spor dalına dönüĢtürülmelidir.   

Aynı Ģekilde, 11-14 yaĢ arasındaki çocuklar ve 15 yaĢ üstü 

kategorilere de harita ve pusula temel becerileri uygun düzeyde en alt seviyede bir 

yarıĢma olarak tanıtılmadan önce yerel talimat ve “eğlence” egzersizleriyle 

öğretilmelidir.  
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 Çocuğun bildikleri görebildikleriyle ve oradan nereye 

ilerleyebileceğiyle baĢlar; 

 Bir sıra ya da masa 

 Odanın küçük bir kısmı 

 Sınıf 

 Jimnastik (spor)  salonu ya da büyük bir salon 

 Oyun yeri ya da bahçe 

 Tanıdık bir park ya da yerel alan 

 Ġyi bir haritayla birlikte bilinmeyen fakat kolay alanlar,  

açık rotalar  

 Ġyi haritalarla birlikte çizgi nitelikli normal orienteering 

alanları,  

Akıllıca kullanılan rekabet, öğrenme için uyarıcı bir unsur olabilir. 

Temelde rekabet insanın kendisiyledir. Örneğin “Bütün kontrol noktalarını bulabilir 

misin ?” sorusu sorulur. 

Rekabet çocuğun yetenek seviyesiyle bağlantılı olabilir. Eğer 

çocuklara yeteneklerini kullanmada kendilerine güvenmeden önce, yaĢ grubu içinde 

iyi bir performans göstermeleri konusunda baskı yapılırsa o zaman bunun çocuğun 

ilgisi, davranıĢları ve ilerlemesi üzerinde olumsuz bir etkisi olur. 

 Çocuklara kesinlikle yarıĢmaları dayatılmamalıdır. 

 Çocuklar yarıĢacakları zamanı kendileri seçebilmelidir. 

 Çocuklar bu yetenekleri farklı yaĢlarda ve oranlarda öğrenirler. 

Orienteering olaylarının organizasyonu küçük çocukların ihtiyaçlarını 

göz önünde tutmalıdır. ĠĢte o aĢamada eğitimin doğasını yansıtan çocuk merkezli 

organizasyonlar olmalıdırlar. (8) 
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 Orienteering Terimleri 

Yön : Boylamlar ve pusuladaki kuzey oku  arasında   kalan açıdır. 

Merkezden çıkıĢlı çalıĢmalar : Birkaç hedeften  oluĢan ve hedefler 

dolaĢıldıktan sonra tekrar merkeze gelinip bir daha çıkılan çalıĢmalardır. ( Kelebek 

orienteeringi)   

Münhani çizgileri : Her noktasının aynı yükseklikte olduğu düĢünülen 

kahverengi çizgilerdir. 

Ayak :Ġki hedef arasına denir. 

Kontrol kartı : KoĢucuların kontrol noktalarına geldiklerini belirten ve 

üzeri numaralandırılmıĢ kartlardır. 

Kontrol tanımlamaları :  Kontrol noktasının numarasını, kodunu, arazi 

durumunu belirten uluslararası sembollerden oluĢan tanımlamalardır. 

Hedef : 30 x 30 ebatlarında beyaz ve turuncu üçgen prizmadan bir 

malzemedir. Okul öğrencileri için daha küçük olabilir. 

Hedef kodu :  Hedeflerin üzerinde bulunan numaralardır. 

Kontrol noktası : Haritada kırmızı daire ile çizilen ve merkezinde 

hedefin bulunduğu noktalar. 

Kontrol yeri : Arazide koĢucuların uğramak zorunda olduğu, aynı 

zamanda kontrol noktası olarak belirtilen yerdir. 

Parkur : Bütün kontrol yerlerini barındıran koĢucuların uğramak 

zorunda olduğu haritada kırmızı daireyle iĢaretlenen noktalardır. 

Ġnce orienteering : Arazide ilerlerken haritadaki detaylara çok dikkat 

edilmesi gereken bir orienteering çeĢididir. Arazideki detayları, kesin yönünde 

ilerlerken hatırlama kabiliyetidir. 

Coğrafi kuzey : Meridyenlerde gösterilen kuzey. Kuzey kutbunu 

gösterir ve manyetik kuzeyle çakıĢmaz. 

Sezgi orienteeringi : Belli bir teknik ve pusula kullanmadan harita 

okuma ve arazide ilerleme kabiliyetidir. 

Manyetik kuzey : Pusulada kırmızı noktayla gösterilmiĢ olan 

istikamettir.  

Kuzey meridyenleri :  Haritanın  üzerinde kuzeyden güneye birbirine 

paralel olan ince çizgilerdir. 

Orienteering haritası : Özel renkler ve sembollerden yapılmıĢ 

orienteering çalıĢmalarına yarayan coğrafik haritadır. 

Plan : Grafiksel sembollerin arazi bölümlerinin özellikleriyle ve 

birbirleriyle iliĢkilendirilerek bir kağıt üzerine doğru bir ölçekle aktarılmasıdır. 

Noktadan noktaya orienteering parkuru : Bütün kontrol noktalarının 

sırasıyla ziyaret edildiği parkurlardır. Aynı zamanda klasik orienteering parkurları 

olarak da tanımlanır. 

Zımba : Sert bir maddeden yapılmıĢ ucunda küçük iğnelerin 

bulunduğu 9mm geniĢliğinde ve hedefe iliĢtirilmiĢ bir alettir. 

Kaba orienteering : Ġlerleme esnasında haritada büyük arazi 

detaylarının okunduğu orienteering Ģeklidir. Detayları hatırlama ve onları çabuk ve 

yaklaĢık olarak gözönüne alma kabiliyetidir. 

Okul bahçesi haritası : Ölçeğinin tamamen net olmadığı okul planının 

ve okul bahçesinin çevresinin içinde bulunduğu plandır. 
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Skor orienteering parkuru : Haritadaki hedeflerin rastgele dolaĢıldığı 

(Puanlı orienteering parkuru) parkurlardır. Her hedefin zorluk derecesine göre 

puanlaması yapılmaktadır. 

KolaylaĢtırılmıĢ harita : Sadece baĢlangıç yerinin, hedef dairelerinin, 

bitiĢ yerinin, meridyenlerin ve ölçeğin bulunduğu haritadır. Bunlar çoğunlukla çizgi 

orienteeringi ve pusula çalıĢması için kullanılmaktadır. 

Yıldız çalıĢması : KoĢucunun bir merkezden baĢladığı, birinci noktayı 

aldıktan sonra tekrar merkeze geri dönmeyle , ikinci noktaya tekrar merkezden 

gitmesiyle yapılan çalıĢmadır. 

ĠĢaretli orienteering parkuru : Kontrol noktalarının parkur üzerindeki 

Ģeritleri takip ederek bulunduğu (Çoğunlukla renkli Ģeritler) ve arazide görülebilen 

Ģeritlerin oluĢturduğu parkurlardır. 

Topografik harita : Yeryüzünün belli bir bölgesinin özelliklerinin yine 

özel sembollerle gösterildiği ve ölçekle küçültülmüĢ coğrafi tanımlamalarla yapıldığı 

haritalardır.(5) 
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 Orienteering’in Faydaları 

 Orienteering, fiziki olduğu kadar zihni de çalıĢtıran son 

derece sağlıklı ve zeka gerektiren bir spordur. Sadece fiziğinizi geliĢtirmekle kalmaz 

ek olarak baskı ve stres altındayken bağımsız olarak düĢünme ve zorlukları çözme 

yeteneğinizi de geliĢtirir. 

 Orienteering bir öğrenci sporudur, çünkü öğrencilerin mantıklı 

düĢünme ve problemleri bağımsız olarak analiz edip çözme yeteneğini geliĢtirir. 

 Orienteering seçkin bir spordur, çünkü meydan okumalarla 

doludur. Test edilmiĢ çözümleri denemek için cesur olmalı ve en etkili yolla 

dünyanın en yüksek hedefine ulaĢmak için bacaklarınızı ve beyninizi 

kullanmalısınız. 

 Orienteering bir aile sporudur. Ailenin bütün üyeleri hafta sonu 

boyunca zihni rahatlatmak ve eğlenmek için doğaya dönecekler ve aile iliĢkilerini 

geliĢtirip iyi vakit geçireceklerdir. 

 Görevin gerektirdiği yetenek sporu olarak önemli bir askeri 

spor dalı ve bir rekabet sporu olarak da,  Dünya ġampiyonaları olan etkin bir 

spordur. 

 Kendinizi doğaya nasıl uyduracağınızı, doğayı nasıl 

koruyacağınızı ve doğa kanunlarına nasıl bağlı olduğunuzu öğreten Orienteering, 

çevresel bir spordur. 

 Orienteering size heyecan verici ve rekabetçi insan yaĢamını 

sunan bir hazine avcılığı sporudur. 

 Orienteering sosyal bir spordur. Orada insanlar yaĢ, cinsiyet, 

etnik , kültürel köken ve sosyal statüden bağımsız olarak tanıĢır. ĠletiĢim kurarlar ve 

beraberce hayattan zevk alırlar. 

 Orienteering ucuz bir beden sporudur. Orada sadece iyi bir 

harita ve pusulaya ihtiyacınız olur. Herhangi bir spor kıyafeti ve spor ayakkabısı 

giyebilirsiniz ancak yetenekleriniz geliĢtikçe profesyonel Orienteering malzemeleri 

ve özellikle Orienteering ayakkabılarını kullanabilirsiniz. 

 Özet olarak Orienteering kadın – erkek, genç – yaĢlı, acemi 

yada tecrübeli, zengin yada fakir dünyanın her yanından her tür insanın katılmak için 

ilgisini çekecek bir spordur. (7) 
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          Orienteering’in Kısa Tarihçesi 

                     Orienteering, küçük bir kuzey Avrupa ülkesi olan Ġsveç‟te ortaya 

çıkmıĢtır. BaĢlangıçta, sadece bir ordu sporuydu ve diğer bütün sporlar gibi sadece 

erkekler içindi. „Orienteering‟ kelimesi ilk defa 1886 yılında „Bilinmeyen bir araziyi 

harita ve pusula yardımıyla karĢıdan karĢıya geçmek‟ anlamında kullanıldı. Ġlk resmi 

Orienteering müsabakası 1895 yılında Ġngiltere, Ġsveç ve Norveç askeri kamplarında 

düzenlendi. Bu, Orienteering‟in müsabaka sporu ve bir Avrupa sporu olarak 

doğuĢunu simgeler. Orienteering organize sporların en eskilerinden biridir. 

BaĢlı baĢına bir spor olarak Orienteering 1900‟lerin baĢında 

Ġskandinav ülkelerinde (Norveç ve Ġsveç) geliĢmeye baĢladı. 30‟lu yılların sonunda 

da Ġsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka‟da kök salmaya baĢladı. Ġlk Orienteering 

Dünya Ģampiyonası 1966 yılında Finlandiya‟da yapıldı. Uluslararası Orienteering 

Federasyonu (IOF), 1961 yılında Danimarka‟nın baĢkenti Kopenhag‟da kuruldu. 

ġimdiki IOF 80 ülkeden üyelere sahiptir. Orienteering baĢlı baĢına, dünyaca kabul 

edilen bir olimpiyat sporudur ve hepimiz gelecekte bunu umuyoruz ki Orienteering 

çok yakında olimpiyat oyunlarında yer alacaktır. Eğer Orienteering olimpiyat 

ailesinin bir parçası olacaksa, ümit ediyoruz ki olur , 2012 Olimpiyatı bu spor için 

önlenemez çıkıĢın  bir baĢlangıcı olarak kabul edilebilir. 

Ġsveç‟in 9 milyonluk nüfusunda 180.000 aktif ve 200.000 amatör 

Orienteering sporcusu vardır. 700‟den fazla kulüp ve her yıl düzenlenen en az 1000 

resmi müsabaka vardır. Ġsveç Kralı , Orienteering sporunun en büyük destekçisi ve 

koruyucusudur. Orienteering tutkusu Ģiddetli olan pek çok üst düzey hükümet 

görevlileri, yöneticiler ve tanınan medyatik insanlar vardır. Orienteering, 

eğitimlerinin ve antrenmanlarının önemli bir parçası olarak bütün öğrenciler ve 

askerler için zorunludur. Bir çok Ġsveçli için ise  bu spor bir hayat tarzı olmuĢtur.(8) 

 

Türkiye’deki GeliĢimi 

  Ġlk kez Türk Silahlı Kuvvetlerinde 1960‟lı yıllarda yapılmaya 

baĢlanan bu spor KoĢarak Hedef Bulma olarak adlandırılmıĢtır. Ordu Milli Takımı 

ilk kez 1980‟de yurt dıĢına çıkarak orienteering yarıĢmalarına katılmıĢ Bu tarihten 

sonra  da 1997‟ye kadar bu spor sadece TSK‟de Birlikler arası müsabakalar Ģeklinde 

ve 1/25:000 lik haritalarda cereyan  etmiĢtir. 1997 yılında Kara Gücü Komutanlığına 

(Etimesgut) atanan Sb. Astsb.‟larla orienteering tekrar canlanmıĢtır. 1998 yılında 

Ordu Milli Takımının Ġsviçre‟ye gidiĢiyle baĢlayan geliĢim günümüze dek devam 

etmiĢtir. 

  Ġsviçre dönüĢü yurt dıĢında görülen tüm farklılıklar Kara Gücü 

Orienteering Takımı tarafından öncelikle TSK‟deki Beden Eğitimi Öğretmenlerine 

ardından da TÜSF(Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu) organizatörlüğünde 

Gazi Üniversitesinde diğer üniversitelerden gelen yaklaĢık 200 kiĢilik öğretmen ve 

öğrenci  grubuna seminer verilerek anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Ġlk sivil ve resmi 

organizasyon Mayıs 2000 tarihinde Ankara‟da yapılan Türkiye Üniversiteler arası 

Orienteering ġampiyonasıdır. Ayrıca AOG  (Ankara Orienteering Grubu), ODTÜ ve 

ĠOG (Ġstanbul Orienteering Grubu) kendi imkanlarıyla Bölgesel, daha sonraları da 

uluslararası organizasyonlar yapmıĢlardır, yapmaktadırlar. 

  1998 yılında Orienteering alanındaki en büyük geliĢme Ukraynalı 

harita çizicinin (Orest Kotylo)  Karagücü Komutanlığı  tarafından getirtilip Edremit,  
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Bergama, Beytepe ve AOÇ koĢu parkurunun  1/10:000 ve 1/15:000 haritalarının 

çizdirilmesi olmuĢtur. 

  Bunu takiben kendi harita çizicilerimiz de hemen iĢe koyulmuĢ, farklı 

bölgelerimizin 1/10.000 ve 1/15.000 lik haritaları ortaya çıkmıĢtır . ġu anda yaklaĢık 

75-80 orienteering haritamız bulunmaktadır. Bu çok düĢük bir rakam olmasına 

rağmen umarız ki bu sayı her geçen gün artarak devam eder.  

Ayrıca SĠVĠL kulüplerimiz kendi illerinde hafta sonlarında faaliyetler 

düzenlemeye baĢlamıĢ ve Türkiye‟de Orienteering durağanlıktan emekleme 

devresine hızlı bir geçiĢ yapmıĢtır. 

Eylül 2002 tarihinde orienteeringin Dağcılık Federasyonu bünyesine 

alınmasıyla ülkemizdeki faaliyetler hızla artmaya baĢlamıĢtır. Ġlk Türkiye 

Orienteering ġampiyonası 14-15 Aralık 2002 tarihinde Ankara‟da yapılmıĢtır. 2003 

yılı içerisinde yurtdıĢı faaliyetleri (Dünya ve Balkan ġampiyonası, O-Ringen YarıĢı), 

kademe yarıĢmaları , hakem ve eğitim seminerleriyle birlikte emekleme devresini de 

atlatmıĢtır. 

Müteakiben Dağcılık Federasyonu bünyesine alınan orienteering 

branĢı 2004 yılı itibariyle Ġzcilik Federasyonuna bağlanmıĢtır. 

2006 yılında yapılan olağan kurul ile Federasyonumuz özerkleĢmiĢ, 

Türkiye Oryantiring Federasyonu adını almıĢ ve ilk federasyon baĢkanımız Nevzat 

VAROL seçilmiĢtir. 27 Aralık 2008‟de yapılan 2‟nci olağan genel kurulda ise 

baĢkanlığa Mehmet GENÇ seçilmiĢtir. 
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 En Büyük Uluslararası YarıĢmalar 

En büyük yarıĢmaların hepsi Avrupa‟da yapılmaktadır ve bu 

yarıĢmaların birçoğu, kulüpler ve Ġskandinav ülkelerindeki ulusal federasyonlar 

tarafından organize edilmektedir. 

0-Ringen BeĢ Gün : En büyük orienteering yarıĢması , her yıl 

temmuz ayında dünyanın dört bir yanından gelen 20.000 orienteeringçinin katılımı 

ile Ġsveç‟te yapılır. En son organizasyonun yapıldığı yıl 40 ülkeden yarıĢmacılar bu 

olaya katıldılar. 

Jukola : Erkekler ( 7 ayak ), bayanlar ( 4 ayak )‟dan oluĢan dünyanın 

en büyük orienteering bayrak yarıĢması , her yıl haziran ayında 2000 bayrak takımı  

katılımcı ile Finlandiya‟da yapılmaktadır. 

10-Mila : Her yıl nisan ayında Ġsveç‟te yapılan en heyecanlı gece 

orienteeringi bayrak yarıĢmasıdır. 

25-Manna : Elit koĢucuların, gençlerin, kadın ve erkeklerin aynı 

takımda koĢtuğu dünyanın en büyük orienteering bayrak yarıĢmasıdır. YarıĢma her 

yıl ekim ayında Ġsveç‟te yapılır. 

Ġsviçre 6-Gün : Her iki yılda bir temmuz ayında Ġsviçre‟de 

düzenlenen orta Avrupa‟daki en büyük çok günlü orienteering yarıĢmasıdır. 

Ġskoçya 6-Gün : Her iki yılda bir ağustos ayında Britanya adasındaki 

Ġskoçya‟da düzenlenen yarıĢmadır. 

Dünya Orienteering ġampiyonası :Her iki yılda bir ağustos ayında 

ve 2003‟ten sonra her yıl düzenlenecek olan  dünyanın en çekici yarıĢmasıdır. 

Dünya Gençler Orienteering ġampiyonası :Hedef  kitle 17-20 yaĢ 

arasındaki gençlerdir. Her yıl haziran ayında Avrupa‟da yapılır. 

Dünya Mastırlar Orienteering ġampiyonası :35 yaĢının üzerinde 

herkes yılda bir kere dünyanın her köĢesinde yapılan bu yarıĢmaya katılabilir. 

PWT, Park Orienteering ġampiyonası :Orienteering yarıĢmasını 

tüm ülkelere yaymak için yapılan yeni, çekici ve baĢarılı bir konsept, Park 

Orienteeringi . 2001‟den beri gayrı resmi dünya Ģampiyonasıdır.(7)  
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          Orienteering ÇeĢitleri 
 

            Ayak Orienteeringi; 

Orienteering, büyük miktarda zihinsel elementleri içeren bir 

dayanıklılık sporudur. Sporcunun pusula ve haritayla koĢarken izlemesi gerektiği 

iĢaretlenmiĢ bir rota yoktur. Orienteering haritası arazi hakkında yeterli detayları 

içerir ( tepeler, arazi yapısı ve engeller gibi ). 

Orienteeringte baĢarılı olabilmek için sporcu mükemmel bir harita 

okuma becerisine, mutlak bir konsantrasyona ve yüksek bir hızda koĢarken çabuk ve 

doğru rotayı seçebilme becerisine sahip olmalıdır. 

Gerekli malzemeler; yarıĢma forması, ayakkabılar, haritalar, pusula ve 

kontrol kartıdır. 

 

Kayak Orıenteerıngi; 

  Kayak Orienteeringi bir dayanıklılık ve kıĢ sporudur. Yazın uygulanan 

orienteeringe benzer Ģekilde uygulanır ve büyük miktarda dayanıklılık ve zihinsel 

performans gerektirir. Elit düzeydeki bir kayak orienteeringçisi iyi bir dayanıklılık 

kayakçısı, iyi bir harita okuyucusu ve bu iki yeteneği birleĢtirebilendir. Atletler her 

yarıĢta yüzlerce rota seçiminden birini yüksek süratle yapabilmelidir. 

 Gerekli malzemeler; kayak malzemeleri, harita tutacağı, harita, 

pusuladır. 

 

Dağ Bisikleti Orıenteerıngi; 

Dağ bisikleti orienteeringi diğer orienteering branĢlarında da olduğu 

gibi bir dayanıklılık sporudur. Fakat dağ bisikleti ve orienteering heyecanlarını 

birlikte yaĢatır. En önemli orienteering becerilerinden rota seçimi ve harita hafızası 

sporcuya  en gerekli olanlarıdır.  

Yüksek seviyedeki bir atlet iyi derecede bisiklete binmeli ve bisikletle 

tepe yukarı ve tepe aĢağı yüksek hızda gidebilmelidir.  

Gerekli malzemeler; bisiklet malzemeleri, kask, harita, pusula, harita 

tutacağıdır. 

 

Engelliler Ġçin Orıenteerıng; 

  Engelli orienteeringi doğal arazide harita okumaya dayalı bir 

orienteering disiplinidir. Bu disiplin insanlara, hareket kabiliyeti sınırlı insanların da 

yarıĢmalara katılabileceklerini göstermeyi amaçlamaktadır. 

  Elle veya elektrikle çalıĢan tekerlekli sandalyeli, yürüme değnekli 

veya bir yardımcı sayesinde hareket edebilen engellilerin yarıĢtığı ve süratli 

hareketin olmadığı bir yarıĢmadır.  

  Gerekli malzemeler; harekete yardımcı malzemeler, harita, kontrol 

kartı, pusuladır. (4) 
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 KÜÇÜKLER ĠÇĠN PARKURLAR 

 
“Doğru yolda olsanız bile orada yavaĢ hareket edip oturursanız geçilirsiniz” (3) 

         Will ROGERS 

 

Bu bölüm 10yaĢ ile, 11-12 A,  11-12 B, 13-14 A, 13-14 B, 15-16 A, 

15-16 B yaĢ ve düzeyde sınıflarla ilgilenir. 

  DeğiĢik genç insanlar orientring için oldukça değiĢik kabiliyetlere 

sahip olabilirler. Bu gençler farklı hayat tecrübelerine ve aynı zaman da değiĢik 

fizikler , heveslere ve bilgiye sahip olabilirler. Belirli iĢtirakçiler güç kılavuzluk 

problemleri ile baĢ edemezler. Bu yüzden parkurları farklı bilgi düzeylerine ,değiĢik 

yaĢlara uydurmak önemlidir. 

 

  Bir boz- yap ile kıyaslarsak; 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük parçalar küçük problemler        Küçük parçalar büyük problemler 

 

  Bütün yarıĢmacıların yukarıdakine göre tam olarak sınıflara ayrılması 

gereklidir. Bu hem erkekler hem de bayanlar için geçerlidir. 

  Herkesin parkuru tamamlaması için her sınıftaki güçlük derecesi 

sınıftaki en kötü yarıĢmacıya göre ayarlanmaktadır. 

  Genç insanlar genellikle sporlarına karĢı daha olumlu bir tavır 

takınırlar. Bunlar yarıĢmadaki ve seçtikleri sporda daha iyi olmak isterler bu yüzden 

amaçlarını çok fazla güçlük çekmeden baĢarırlar. 

  Belirli bir sınıftaki parkurların güçlük dereceleri ve uzunluğu 

yarıĢmadan yarıĢmaya aynı olmalıdır. Eğitici bir sınıftan diğerine (örneğin 13-14 B 

den  13-14 A ya) basamak kat etmek amacı ile gençlerin hangi problemleri yenmeleri 

gerektiğini ve ne öğretmesi gerektiğini bilir. 

  Bu sınıflardaki iĢtirakçiler orientringe tamamen yeni baĢlayanlardır. 

Parkurlar,  monoton ve sıkıcı olmadan çok kolay olmalıdır.  

 

Arazi özellikleri 

Yeni baĢlayanların parkuru , haritanın birçok detaylarını (yollar , geniĢ 

patikalar , açık arazi vb.)içerdiği arazide yerleĢtirilmelidir. Zor araziden kesinlikle 

sakınılmalıdır. 

Arazide  bölge sınır hatları olmalıdır.(örneğin yollar , açık alan , su 

kanalları)böylece koĢucuların alanın dıĢına çıkma tehlikesi olamaz. ĠĢtirakçiler 

koĢarken kendini emniyette hissetmelidirler. 

Çok tepeli araziden sakınılmalıdır. Yeni baĢlayanlarındaki problemler 

münhanilerle birleĢmemelidir. Yeni baĢlayan orientringi eğlenceli bulmalıdır. 
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  TaĢlarla dolu veya kalın bitkiler(çalılar) araziden sakının. Araziden iyi 

koĢabilme ve görebilme imkanı , eğer yeni baĢlayan baĢaracak ise icra edilmesi 

gereken temel Ģartlardır. 

 Eğer mümkünse arazi öyle seçilmelidir ki yeni baĢlayan ayaklarını 

ıslatmadan tamamlayabilmelidir. 

Yeni baĢlayanların belirli yarıĢmalarında çıkıĢ ve bitiĢ merkezi bir 

yere yerleĢtirilmelidir. Herhangi bir muhtemel arazisi hiçbir önem taĢımaz. 

 

Harita özellikleri 

Bütün yarıĢmalarda yeni baĢlayanların sınıfları olmalıdır. Bu yüzden 

bütün haritalar üzerinde yeni baĢlayanların arazisi olmalıdır. 

Yeni baĢlayanların parkurunun baĢladığı alanların haritası 

yorumlanması çok güç olan birçok detayı içermemelidir. Harita üzerinde gösterilen 

detaylar”yer üzerinde” açık ve belli olmalıdır. Harita münhani modeli, parkur 

planlaması ile kullanılmaması durumunda ilgi uyandırmaz. 

Ölçek har zaman harita üzerinde olmalıdır. 

Yerlerin belirli isimleri ve benzerleri harita üzerinde olmalıdır. 

Meridyenler kuzeyi gösteren oklara sahip olmalıdır.  

Harita ölçeği eğer 1:20.000 den daha büyükse daha uygun 

olabilir.(1:15.000 veya 1:10.000) 

1:10.000 den daha büyük ölçekli haritaların okunması hemen hemen 

her zaman kolaydır. Bununla birlikte bu haritalar genellikle yarıĢmacılar uygun 

değildir. Fakat eğitim amaçları için çok daha uygundur. 

 

Parkur özellikleri 

  Ayak herkesin baĢarabileceği kadar kolay olmalıdır. Esas olan yön 

bulma dar yolun (hattının)özelliğine dayanmalıdır ve muhtemel raydan çıkmalar  

düzeltilmek için kolay olmalıdır. Bu bütün ayağın , karar verme problemi az olan , 

plana bakılarak yapılan orientringi kapsayacak Ģekilde planlaması anlamına gelir.  

Yolar geniĢ patikalar , açık arazi su kanalları , taĢ duvarlar çitler ve 

uygun merdiven parmaklıklarıdır. Çalılık arazi , orman plantasyonu , bataklıklar , 

belirsiz patikalar ve benzeri uygun olmayanlardır. 

Kısa ayaklar yerleĢtirin. Uzun ayaklar yeni baĢlayanları “raydan 

“çıkarabilir. Bundan baĢka kısa ayaklar , harita gözleme harita ile teması muhafaza 

etme , kot numaralarını kontrol etme  ve doğru kutuları iĢaretleme eğitimi verir. 

Yeni baĢlayanların parkuru , noktalar arasında pusula kullanımı 

mecbur kılan ayakları kapsamamalıdır. 

Ayakların istikametinin ve uzunluğunun değiĢik olmasına gerek 

yoktur. 

Ayaklar birbirini kesmemelidir. 

Yeni baĢlayanların parkuru esasta kolay ve öğretici olmalıdır. Bu 

yüzden istikamet değiĢikliklerine gerek yoktur. 

Ayaklar , iĢtirakçilerin yasaklanmıĢ alanlarda (mahsul büyüyen alan 

bahçeler , demiryolu vb.) koĢmaya teĢebbüs etmeyeceği bir Ģekilde planlanmalıdır. 

Parkur eğer mümkünse baĢlamanın kuzeye doğru olduğu bir Ģekilde 

planlanmalıdır. 
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Kontrol noktası özellikleri 

   Yeni baĢlayanların parkurdaki kontrol noktalarının sadece, koĢucunun 

belli güzergah seçimini izlemesini sağlayan kontrol noktaları olması beklenir. Bu 

yüzden kontrol özellikleri belirlemek için kolay olmalı ve “çekici” özellikleri 

olmalıdır. Bunların çekici bir özelliği olması için büyük olmaları gerekir. 

Kontrol noktası açıklığa yerleĢtirilmeli ve uzaktan görülebilmelidir. 

Küçük kontrol özelliği kullanılmalıdır. 

Kontrol özelliklerinin karakteri değiĢik olabilir. Fakat bu tamamen 

gerekli değildir. 

Ġyi yön bulmayı gerektiren veya münhani bilgisine ihtiyaç duyan 

kontrol noktaları kullanılmalıdır. 

Kontrol tanımının amacı kontrol iĢaretinin tam olarak yerini, kontrol 

özelliğinin yerini açıklamaktır. YarıĢma orientringin de kabul edilmiĢ belli uluslar 

arası terminolojisine ve sabit bir modele göre kontrol tanımı yapılmalıdır. Yeni 

baĢlayan için bu herhangi bir dereceye kadar kullanılmamalıdır. Daha basit bir metot 

kullanılmalıdır. 

Eğer kontrol noktasının veya iĢaretin yeri kontrol tanımında 

açıklanması gerekiyorsa (örneğin yerinden kopmuĢ iri kaya parçası 1,5 metre Güney 

tarafı veya küçük tepe Güneybatı ayağı) kontrol noktası bir kural olarak yeni 

baĢlayanlar için çok güç olacaktır. Genellikle hediye olarak verilen sadece kontrol 

noktasının özellikleri çok fazla olduğu zaman ihtiyaç duyulur. Kalanı için patika 

geçiĢi , yol dönemeci , tarla köĢesi gibi kısa ve öz açıklamalar kullanılır. 

Eğer yeni baĢlayanların kontrol noktası veya bir ayağı tecrübeli 

koĢucuların katıldığı diğer parkurlar için kullanıyorsa yeni baĢlayanın gereksinimleri 

her zaman önemli olmalıdır. Bir baĢka deyiĢle yeni baĢlayanların bir kontrol noktası  

bir B-parkuru için asla kullanılmaz. 

Kontrol noktasındaki iĢaret açıkça görülmelidir. Eğer istisna olarak 

kontrol özelliği “toplama” görevini yapamıyorsa bu, kontrol iĢaretinin yeri görevi 

üstlenecek Ģekilde değiĢtirilerek telafi edilebilir.(11) 

 

Halat Orienteeringi 

Bu çok küçük çocukların aileleriyle aynı sporda yer almalarına olanak 

veren bir eğlence aktivitesidir. Her ne kadar bu, rekabete dayalı bir program değilse 

de çocukların denemelerine ve daha zamanlarını daha güzelleĢtirmelerine ya da bir 

arkadaĢlarıyla yarıĢmalarına izin verilmelidir, zamanlama değiĢebilir. 

Ailelerin ve öğretmenlerin çocuklarını bazı temel harita okuma 

yetenekleriyle tanıĢtırmak için kullanılabilir. Çocuklar ormanda koĢarak ve kontrol 

noktalarını bularak güven kazanabilirler. (8) 
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 ÇOCUKLAR ĠÇĠN ORĠENTEERĠNG EĞĠTĠMĠ 
 

“Doğru karar verme tecrübeyle olur ve tecrübe yanlıĢ karar vermeyle oluĢur.‟‟ ( 3 ) 

                                                                           Barry LEPANTNER   

 
 

A. H A Y A L Ġ   M A N Z A R A   H A R Ġ T A S I 

 

Amaç: ÇalıĢma amacının bir plan üzerinde gösterilebilmesi. 

Beceri: Görüntünün bir plan üzerinde gösterilmesi . 

Uygulama: Küçük gruplar; sınıf içinde, orienteering odalarında. 

Malzemeler: Beyaz ve renkli sayfalar, keçeli ve renkli kalemler, küçük objeler 

(kayalar, minyatür evler ve ağaçlar) küçük kutular, makas ve yapıĢtırıcı. 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Gözlenen noktadan görüntü (gözlemciden kaynaklanan durum) ve 

objenin görüntüsü (objeden kaynaklanan durum) karıĢtırılarak yapılan yer iliĢkili 

oyunlar.  

Ayırt etme ve görülebilir analiz oyunları. 

Objelerin bitiĢtirilerek ve projelerin bir plan üzerine aktarılması ile 

ilgili oyunlar. (Örneğin onların gölgeleri.(ġekil 1)) 

Öğrenciler öğretmenin önerdiği manzarayı gökyüzünde bir kuĢ 

olduklarını varsayarak bir kağıt üzerine çizerler. Öğrenciler çeĢitli çizimleri 

karĢılaĢtırarak kendi çizim özelliklerini tarif ederler.  

 

 

 

 

ġekil 1- Objelerin ölçekleri 

ve gölgeleri arasındaki 

iliĢkilendirilmiĢ örnekler. 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlama 

Öğrenci, oluĢturulmaya uygun gerçek ve hayali, basit ve minyatür 

manzaraları olan değiĢik objelerin numaralarını bir araya getirir veya inĢa eder. 

Evler, oyunlar, arabalar, yollar, çakıl taĢları, vs. (Özellikle uygun veya benzer lego 

oyunları) 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

1.Öğretmen masaya yerleĢtirilmiĢ olan kağıt üzerine, kendi düzenleri 

içindeki manzarayı objelerle inĢa etmek için her gruptan öğrenciler çağırır. Manzara 

bittiğinde öğrenciler gözlerini masadan ayırmazlar  ve  değiĢik  noktalardan   (önden,   
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yanlardan, arkadan) manzaraya bakıp masanın etrafında dönerler ve gördüklerini 

anlatırlar. ġimdi öğrenciler masanın etrafındaki sandalyelerin üzerinde ayağa 

kalkarak bazı manzaraları yukarıdan 

gözlemlerler.  

2.Öğretmenin 

davetinde, öğrenciler üstten ve 

perspektif görüntülerdeki Ģekiller 

arasındaki benzerlik ve farklılıkları 

anlatırlar.(Üç boyuttan iki boyuta 

olan değiĢime hazırlık için) 

3.Öğretmen 

öğrencilere daha sonra manzarayı 

tekrar oluĢturmak ve farklı 

objelerin kağıt üzerindeki net 

pozisyonlarının taslağını kopya 

kalemi veya renkli iĢaretçilerle 

çizmeleri  için ricada bulunur. 

Kağıt yanda kalan objelerden bir 

defalığına temizlenir. Gruplar kendi 

aralarında değiĢerek manzarayı 

diğer grubun haritasında 

oluĢturmaya çalıĢırlar. Gruplar 

Ģimdi harita üzerinde ne 

göründüğünü anlatmak için bir kez daha 

değiĢirler. BaĢka bir çalıĢmada kullanmak için ve 

ileride öğrencilerin  kabiliyetlerinin nasıl geliĢme 

gösterdiğini anlamak için farklı haritalar sınıfın 

duvarlarına monte edilebilir. 

ġekil 2 - Basit manzaraların 

Ģematik fiziksel tanımlamaları kullanılarak harita 

ve arazideki ilk karĢılaĢtırılması. 

 

 

ġekil 3 – Kutuda 

oluĢturulmuĢ basit bir manzara  
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 Önemli Noktalar 

1.Eğer benzer nesneler harita üzerinde aynı renklerle gösterilirse, 

masal fikri tanıtılmıĢ olur. Haritanın geçerliliği gösterilen Ģeyin değiĢmesine  ve 

hareketli nesnelerin gösterilmesine bağlı olarak eskimiĢ olabilir.Görevi 

basitleĢtirmek için iki veya üç 

nesne bir sıra üzerinde 

düzenlenebilir. Harita bu 

nesnelerden oluĢmuĢ olabilir ve 

sezgi orienteeringinde eğitim 

amaçlı kullanılmıĢ olabilir. 

Örneğin, öğrenciler sıranın bir 

tarafını kendilerince düzenleye 

bilirler ve bu yolla haritayı, 

nesnelerin sıra üzerindeki 

pozisyonlarını  düzenleyerek 

sıraya uyarlayabilirler.Bir 

kutuya basit bir manzara 

oluĢturulabilir. Buradaki 

nesneler sabit veya oynak 

olabilir ve buradan model 

olarak kullanılan manzaranın 

üstüne (Kutunun üstüne) kopya kağıdı konularak kopyalanabilen bir harita 

çıkarılabilir. Farklı çeĢitlerde transparan kutu veya küpler kullanılabilir. Eğer kutu 

tamamen transparan olursa ön taraf açık kalmıĢ olur. Sonuçta çıkan harita rahatlıkla  

sezgi orienteeringi için 

kullanılabilir. 

 

 

ġekil 4-Harita ve 

arazinin manzara Ģekli 

kullanılarak karĢılaĢtırılması. 

Gözlem noktasının tanımı. 
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 B.  S  I  N  I  F      P  L  A  N  I 

 

 (Parkurlar ve labirentler: Ölçeğin küçültülmesi ve gerekli semboller.) 

Amaç: Referans sistemiyle ve sembolik tanıtımlarla ölçeğin düĢürülmesi fikrinin 

anlatımı. 

Beceri: Birinin harita kullanarak çevrede yönünü bulabilmesi. Ve küçültülmüĢ ölçek 

planı üzerinde manzarayı tanımlaması. 

Uygulama: Ferdi, ikili, küçük gruplar,sınıfça,sınıfta ve spor salonunda. 

Malzemeler: Beyaz ve renkli kare sayfalar,kalem ve silgi, keçeli ve renkli kalemler, 

hedef renginde yapıĢkan etiketler, cetvel, Ģerit metre ve hesap makinası . 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Spor salonunda, defterde veya bilgisayarda rotaları planlanmıĢ çizimi 

yapılmıĢ grafiksel çalıĢmaların yaratılması. 

Grafiksel tanımlamaların bir boyuttan iki boyuta pozisyonlarını 

değiĢtirme. 

Basit geometrik çizimleri büyütme ve küçültme. 

Oran ve matematiksel orantılar. 

 

Hazırlık 

Öğretmen büyük kare bir kağıda sınıfın planını hazırlar ve plan 

üzerindeki bir duvarı renkli bir kalemle belirtir. (Örnek kapının bulunduğu duvar). 

Oda mümkün olduğunca , içeride rahat hareket edebilecek Ģekilde engellerden 

arındırılır.  

 

ġekil  5 – Sınıf : Perspektif görünüm ve plan üzerindeki görünüm.  
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                     Aktivitelerin GeliĢtirilmesi 

Plandan sınıfa, sınıftan plana.Öğretmen öğrencilere oyun 

formatında, sınıf planını gösterir. Harita üzerindeki 

sembolleri okumada rehberlik eder. Öğrencileri biraraya 

getirerek, bu sembollerin temsil ettiği objeleri 

gösterir.(Örnek : Tilki buraya gizlendi. Ferhan git ve 

ona dokun. Belki kaçmıĢ ve kendini sıranın altına 

saklamıĢtır. Gel ve bana sıranın harita üzerindeki yerini 

göster.) 

Labirentte parkur. Öğretmen sınıf planı 

üzerinde bir  parkur kopyalar ve oyun formatında, 

öğrencileri bu plan ilerisinde yürümeye davet eder. 

Öğrenciler kursu bitirir ve bunu kendi planlarına 

çizerler. 

 

 

ġekil 6 – Oyun: “Tilkinin saklandığı 

delik nerede.” 

  

3.Semboller ve baĢvuru noktası. Öğretmen öğrencilere 

daha sonraki oyunlar için defterlerine bir plan çizmelerini 

önerir. Öğrencilere yalnız kaldıklarında ihtiyaç duyacakları  

düĢüncelerine rehberlik eder. Öğrencileri bir araya 

getirerek aynı sembolleri kullanmalarını tavsiye eder. 

Bununla baĢlarsak, öğretmen tarafından kullanılan 

semboller aynı zamanda sembollerin hikayelerini 

yaratmada kullanılabilirler. EĢit önemdeki bir görüĢ Ģudur 

ki öğrenciler sınıfın çizilmiĢ planını hazırlama yerine 

belirli noktada anlaĢmalılar.(Örnek: Duvar kapıyı ihtiva 

etmektedir.) 

ġekil  7 -  “Tilki oyunu” 

4.Ölçek : Öğretmen öğrencilere öncelikle kağıt üzerinde 

sınıfı nasıl tanıyabilecekleri (duvarlar ve mobilyalar) 

boyutlarının oranlamasını yaparken ihtiyaç duyacakları Ģeyler konusunda öneriler 

sunmakta yardımcı olmaktadır. Sınıf ve mobilyalar için doğrusal birim kurulmalı (bu 

baĢlangıçtaki ilk adım olmalı) ve bu doğrusal birim aynı zamanda öğrencinin 

defterindeki tanımlamalar için düzeltilmeli. (Bu baĢlangıçta defter yaprağından bir 

kare kağıt olabilir.) 

5.  Plan yapmak:Öğrenciler gruplara 

ayrılırlar, sınıfın ve mobilyaların boyutlarını ve 

pozisyonlarını ölçerler ve bunları defterlerinin 

kare birimindeki yapraklarına aktarırlar. 

Küçültme seviyelerini göstermek gerekir. 

(Örnek : bir adım = iki kare; yarım adım = bir 

kare). Bölgece sınıf planı tamamlanır.  
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 Bir gün öğrenciler spor salonunun planı  da çizebilirler.(ġekil 8  Labirentte koĢma 

oyunu) 

 

6.Bu oluĢturulan planlar 

özel parkurlu veya rotalı oyunlar ve 

orienteering oyunları için kullanılabilirler.

   

ġekil 9-Ölçeği tahmini yolla 

hesaplama ve bulma. 

 

Önemli Noktalar 

1.Tilki inlerinin nerede olduğu oyunu: Öğretmen öğrencileri iki 

gruba ayırır. Her gruptan birer kiĢi bu inlerin olduğu yere saklanır ve diğer gruptan 

öğrenciler saklanılan inleri harita üzerinde göstermeye çalıĢırlar.(ġekil 6) 

2.Tilki avlama oyunu: Her öğrenci sınıfın bir planını alır. Elvan bir 

tilkidir. Sıraların arasından geçerek basit bir yol izler ve rastgele bir deliğin yanına 

durur. Aynı zamanda, diğer arkadaĢları harita üzerine ilerlediği yolu iĢaretlerler 

(Kopyalarlar) ve baĢlangıç noktasını tilkinin durduğu noktayı ve bitiĢ noktasını 

iĢaretlerler. (ġekil 7) 

3. Labirentte koĢma oyunu: Her öğrencide labirentlerde koĢma 

yerine takip edilecek yollardan oluĢan sınıfın planı veya spor salonunun planı 

bulunur. Her kontrol noktasında bir harf bulunur. Öğrenci parkur sonucunda 

labirentten çıkıĢ için bir Ģifreye sahip olur. 

Bir varyasyon: (ġekil 8) 

a.Ölçeğin küçülmesi ile ilgili konumun sezgisel anlaĢılması için, A4 

kağıdına sıranın küçültülmüĢ boyutunu hayal edelim. Öğrenci daha sonra bu kağıttan 

kaç tanesinin sıranın uzunluğuna denk geldiğini hesaplar. Kağıtların sayısı harita 

küçültülmesine uyarlanmaktadır.(ġekil 9) 

b.Spor salonu planının oluĢturulması öğrencilere zorlaĢtırılmıĢ oyun 

ve egzersizleri baĢarmalarının yanısıra farklı yönlerle de karĢılaĢtıklarında 

kabiliyetlerini geliĢtirme ve haritaya adapte olmayı sağlar. 

 4.Yön değiĢtirme ve haritayı çevirme oyunu:Öğrenci spor salonu 

haritasını, oyun alanının çizilmiĢ Ģekli ile parkur doğrultusunda kullanılır. Zamanla 

yön değiĢir. Öğrenci haritayı tekrar yeni yürüme yerine göre dönüp uyarlamak 

zorundadır.  

 

ġekil 10- Yön değiĢtirme ve haritayı çevirme oyunu. 
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 C.OKUL BAHÇESĠNDE VE SPOR SALONUNDA OYUNLAR 

 

Amaç: Arazide ilerleme fikrinin, sembol tanımlamalarının  kullanımıyla 

anlatılabilmesı.  

Beceri: Haritanın nasıl uyarlanabileceğini bilme. Haritayı kullanarak yönünü 

bulabilme.  

Uygulama: Ferdi, ikili, küçük gruplar,sınıfça,okul bahçesinde  ve spor salonunda. 

Malzemeler:Spor kıyafeti, spor salonu planı, okul bahçesi planı,kontrol hedefleri, ve 

zımba, keçeli kalemler,cetvel. 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Okulun iç ve dıĢ alanlarını araĢtırın; bağlantı durumu, boyut, görev ve 

muhafaza durumları. 

Plan üzerinde belirtilmiĢ çevreler ve onların anlamlarını okuma. 

Spor salonundaki rotaların uygulanması, defterdeki ve bilgisayardaki 

grafiksel raporların uygulanması. 

 

Hazırlama 

Öğretmen öğrencileri spor salonunun planı ve okul bahçesinin plan  ve  

ölçeğine yaklaĢık olarak hazırlar. 

 

ġekil 11 – Okul spor salonunun planı.  

 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

Spor salonunun haritası nasıl uyarlanılabilir. 

Öğrenciler öğretmenin etrafına oturur ve her birinde de spor 

salonunun planı vardır. Öğretmen, öğrencilerin plan üzerinde gösterilmeleri gereken 

ve spor salonuna yerleĢtirilmiĢ bazı özellikleri (parçalar) açıklar. Öğretmen daha 

sonra plan üzerindeki noktaya gitmelerini ister. Öğrenciler plan üzerinde veya özel 

kontrol kartlarına o noktadaki hedefin kodunu yazarlar (küçük boyutlardaki ince 

yapıĢkan beyaz ve turuncu kartlar) sonra, öğrenci yeni düzenlenmiĢ noktaya 

gittiğinde arkadaĢı plan üzerinde, parmağıyla koĢucunun parkurunu takip eder ve 

arkadaĢının görevini doğrulukla baĢardığını araĢtırır. Bu öğrencilere planının 

doğrulukla keĢfedildiğini konusunda öncelik ederler. Bu ne zamanki bir insan 

planındaki her Ģeyi önünde görür  iĢte planla bütünleĢmek ve gerçek yol budur.   
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Böylelikle herhangi bir nokta için oluĢan sonuç baĢarıdır.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ġekil 13 – Yıldız çalıĢması.             ġekil 14 – Kelebek çalıĢması 

 

Ġlerleme istikametinde hareket etme ve haritayı uyarlama. 

Öğrenciler harita ile ilerlerken, yürüme esnasında sıkça yön değiĢtiren 

öğretmenin arkasında sıralanırlar. Her yön değiĢtirmede öğrenciler haritayı çevirerek 

tekrar yeni yöne uyarlarlar. Öğrenciler sağında, solunda, önünde ne varsa bunu 

kontrol eder ve planda görünenler ile bunu karĢılaĢtırır ve doğrularlar. 

Kırkayak oyunu: Öğrenciler bir sırada dizilirler. Sıradaki ilk öğrenci 

kırkayak baĢıdır. Bu öğrenci parkurda ilerleyerek görevi yerine getiren arkadaĢları 

tarafından takip edilerek salon çizgisi boyunca hareket eder. Ġlk yön değiĢtirmede 

baĢtaki öğrenci yana geçer ve takip eden arkadaĢlarının baĢından ayrılır. Yana 

ayrılan öğrenciler Ģimdi her bir arkadaĢının haritayı doğru yöne göre tutuğuna bakar 

ve tekrar kuyruğun arkasına sıraya geçer.  

ġekil 12 –Kırkayak oyunu 

 

Yıldız çalıĢması: Öğretmen öğrencilere üzerinde baĢlangıç(üçgen)  ve  

bitiĢ (çift daire iç içe   çizgilerini ve bir takım kontrol noktası (daireler) gösteren birer 

plan verir. ÇalıĢma, kontrol noktasına gidiĢ kontrol kodunu, plan veya kontrol kartı 

üzerinde yazma ve aniden baĢlangıç noktasına dönme Ģeklinde gerçekleĢtirilir.(ġekil-

13) 
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Kelebek çalıĢması: Bu çalıĢma iki veya üç minyatür parkurla, her biri 

iki kontrol noktası ile birlikte merkezde toplanma noktasından oluĢacak Ģekilde 

düzenlenir. ÇalıĢma ilk kontrol noktasına gidiĢ ve kontrol kodunu yazma, ikinci 

kontrol noktasına gidiĢ ve tekrar kontrol kodunu yazma Ģeklinde gerçekleĢir. 

Buradan da öğrenciler baĢlangıç noktasına dönerler.(ġekil 14) 

Takip çalıĢması: Bazı nesne ve aletler rastgele spor salonuna dağıtılır 

ve bu nesnelerin öğretmen veya öğrenciler tarafından spor salonuna  planları çizilir. 

Öğretmen plan üzerine farklı baĢlangıç ve bitiĢ noktası olan basit bir parkur takip 

eder. Bir öğrenci parkurun etrafından ilerler. Bir öğrenci de bir basit parkuru aletlerin 

ve nesnelerin arasından geçerek tamamlar  ve onun arkadaĢları öğrencilerin takip 

ettiği rotaları kendi haritaları üzerine kopya ederler. 

 

Önemli Bilgiler 

Tüm çalıĢmalar spor salonu için önerildi. Bu okul bahçesi içinde 

zorluk derecesi arttırılarak yerine getirilebilir. Kontrol noktaları herkesçe bilinen 

sembollerle iĢaretlenmeli ki bu yolla 

öğrenciler takip ettikleri parkurdaki 

doğrulukları anlayabilsinler. Kontrol 

noktası uğranıldığında ne yapılacağının 

gösterilmesi için de çok önemlidir. 

Öğretmen kontrol 

noktalarını yerleĢtirme metodunu 

seçerken çevreye uygunluğuna ve 

öğrenci yaĢına uygunluğuna dikkat 

etmelidir. 

Örneğin değiĢik renklerde 

etiketler, yapıĢkan pullu kontrol noktaları 

ve zımbalı kontrol noktaları. 

Hayali haritalar gerektiği 

gibi yapılmalı, orienteering oyunları için 

yeni çevreler ve hazine avcılığı gibi 

animasyonlar yaratılmaktadır. 

 

(ġekil 15 -   Ġtalya‟da bir 

ilk ve ortaokul binalarının ve okul 

bahçesinin haritası.) 
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Ç.  P  U  S  U  L  A 

(Manyetik kuzey, gerçek kuzey, pusulanın nasıl kullanıldığı ve ilgili bilgiler) 

 

Amaç: Manyetik kuzey ve yön kavramlarını tanıyabilme. Pusula kullanımını 

öğrenebilme. 

Beceri:Pozisyonları belirlemek ve pusula kullanarak hareket kabiliyetini 

belirlemek.(Yönün hesaplanması) 

Uygulama: Ferdi, ikili, küçük gruplar,sınıfça,okul bahçesinde  ve spor 

salonunda,sınıfta. 

Malzemeler:Pusula, ince mukavva, keçeli kalem, CD Rom. 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Uyumlu düzeltmelerin kullanımıyla, kartezyen bilgi sistemini 

gerektiren oyunlar ve etkinlikler: SavaĢ gemileri, hava akımı veya kontrolörler 

satranç, grafiksel Ģebeke üzerinde ilgili hareketler (fiziksel ve grafiksel) 

Yön değiĢimi ;  üçgen bilgisi ve vantilatör oyunu, 

hem saat istikametinde hem de ters istikamette yön 

değiĢtiriyormuĢ gibi açı bilgisi. 

ġekil 16 - Vantilatör oyunu. Öğrenciler çeyrek 

daire içine sıralanırlar. Her birine halat uzatılır.(Açının 

ucu) ve karĢılıklı gerdirilir.(Açının merkezi) 

Gönyenin kullanımı: Derece cinsinden açı ölçme 

Yön bulmada kullanılması gereken birleĢtirilmiĢ 

sistemden haberdar olmak . 

 

Hazırlama 

Öğretmen öğrencilere sınıfta, koridorda ve okul bahçesinde pusulayı 

gösterir. Onları bir araya getirerek  manyetik ibrenin özelliklerini incelemelerini 

ister. (Ġğnenin kırmızı ucu manyetik kuzeyi 

gösterir)Bu noktada öğretmen öğrencilere yeryüzü 

manyetiği ile ilgili bilgi verir ve basit bir pusulayı 

öğrencilere yapar. 

ġekil 17- Basit bir pusula  yapımı. 

Pusula tarihi ile ilgili ve yön bulma 

sistemiyle ilgili daha detaylı bir çalıĢma uygun 

olabilir. 

Normal bir çelik iğnenin ucunu 

ġekil A‟da olduğu gibi bir mıknatısa sürün ve daha 

sonra bu iğneyi yüzen bir mantarın üstüne koyun o 

kendiliğinden kuzeyi iĢaret edecektir.(ġekil B) 

 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

Öğretmen sınıfın yönünü, pusula kullanarak nasıl keĢfedileceğini 

gösterir. Öğrenciler, 4ana yönleri , 4 karton veya 4 kağıt parçasını duvara 

yerleĢtirerek gösterirler. Her öğrenci pusulayı kendi kağıdına veya defterine çizer.  
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Eleme oyunu. Öğretmen 4 ana noktaya rastgele görevlendirir ve 

öğrenciler aynı pozisyonda beklerler ve istenen yönde dönerler Varyasyon:(Spor 

salonu veya okul bahçesi tavsiye edilir.) Öğrencilerin yerinde dönüĢ yerine, ileriye 

doğru ilerlerken  çağrılır. 4 ana yön aynı zamanda iĢaretlenebilir veya spor salonunun 

zeminine  10-20 m. çapında bir daire çizilir. Öğrenciler dairenin merkezine geçerler 

ve öğretmen tarafından söylenen  yöne koĢarlar. Sona kalan öğrenci oyundan elenir. 

3. Öğretmen her öğrenciye bir orienteering pusulası verir. Tüm 

parçalarını açıklar (ġekil 21) ve pusulanın üzerindeki sabit ok ile dönen aksamın 

nasıl kullanıldığını gösterir. Daha sonra öğretmen sınıf duvarlarına yerleĢtirilmiĢ ana 

yönleri kullanarak örnekler önerir. 

ġekil 18- Nesnedeki amaç ve 

dereceyi bulma. 

 A) Nesnedeki amaç. 

 B) Döner aksam çevrilir. Kapsülün 

(üzerinde kuzey yazan) kuzey oku manyetik ok ile 

çakıĢmalıdır. Gösterilen yöndeki açıya uyan 

dereceyi oku.(ok yönünde) 

 

 

 

ġekil 19 - Kapsülü 

istenilen dereceye 

getirme. 

 

 

 

 

 

4. Spor salonu ve okul bahçesinde 

bir örnek. Öğretmen her öğrenciye pusula dağıtır 

ve onları yanağa yakın, dönen aksamın yukarı ve 

pusula okunun ise ileriyi göstermesini ister. 

Öğrenciler pusulayı oynatmadan diğer elleriyle çevirirler. Öğretmen daire içinde ve 

etrafında toplanan öğrencilerden pusula yardımıyla dört ana yönü bulmalarını ister. 

Ve bu noktaların kaç derecede bulunduklarını gösterir. Öğretmen aynı zamanda 

açıklamaları için öğrencilere pusula okunu gösterdiği istikamette ne olduğunu 

açıklar. Öğretmen bir yardımcı nokta seçer. (Örnek, alet, ağaç, okul, pencere vb.) ve 

seçtikleri nesneye pusulalarıyla niĢan almalarını ister. Böylece, sabit pozisyondaki 

vücut durumlarını ve pusulanın (kapsüldeki kuzey) kuzeyi ile manyetik kuzeyi 

çakıĢtırdıktan sonra (okun kırmızı ucu) öğretmen öğrencilere gösterilen nesnenin 

derecesini okumalarını ister. (Gösterilen yöndeki ve ok yönündeki) (ġekil 18) 

Öğretmen öğrenciye net bir derece verir ve bunun hangi nesneye 

uyduğunu bulmasını ister. Bunu yapmak için, verilen dereceye dönen aksam 

oturtulur. Vücut pusulanın kuzeyi ile kapsüldeki kuzey çakıĢıncaya kadar dönderilir 

ve pusula sabit tutulur. (ġekil 19) 
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Önemli Noktalar 

4 kare doğu  3 kare kuzey  

2 kare batı     2 kare kuzey doğu 

3 kare doğu  2 kare kuzey   

1 kare kuzey batı 4 kare doğu 

3 kare güney  2 kare güney batı 

 2 kare güney   

   

ġekil 20 - Ana yönleri kullanarak 

oluĢan grafiksel bir parkur. 

    

Dört ara yön aynı yolla oluĢur. Kuzey doğu, güney doğu, güney batı, 

kuzey batı 

Grafik üzerindeki yönler. Dört (8) ana yöne referans oluĢturur.(ġekil 

20) 

Öğretmen öğrencilere, defterlerine pusulanın Ģeklini geçirmelerini ve 

tüm parçalarının isimlerinin yazmalarını ister.  
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D.  H  A  R  Ġ  T  A      D  Ġ  L  Ġ 

(Grafiksel planlar, renkler, topografik ve orienteering haritasındaki semboller) 

 

Amaç: Topografik tanımlamaları açıklayabilme. Topografik ve orienteering 

haritalarının anlamlarını açıklayabilme ( Ölçek, renkler, semboller.) 

Beceri: Topografyanın temel elemanlarını öğrenme yeteneğini kazanma, topografik 

ve orienteering haritalarının ölçeğini, renklerini ve sembollerini öğrenip anlamlarını 

açıklama. 

Uygulama: Ferdi.küçük gruplar, sınıfça, sınıf içinde ve orienteering odasında  

Malzemeler: Kırtasiye, keçeli kalem , veya renkli kalemler, renkli kağıt, makas ve 

yapıĢtırıcı, kayıt formları, tablolar, spor salonu planı, okul bahçesi planı, topografik 

haritalar, uluslararası orienteering sembolleri, CD Rom. 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Basit hayali haritaların üretimi. Üç boyuttan iki boyuta indirgeme. 

Sınıf ve spor salonu haritalarını oluĢturma. Ölçeği küçültmeyi öğrenme ve bunu plan 

üzerinde gösterme. 

ġematik haritaların, sembolleĢme, çizim arasındaki uyumunu haritanın 

ajandasını kullanarak geliĢtirme ve gerçek görüntüsünü zihninde canlandırma 

alıĢkanlığı kazanma. 

 

Hazırlama 

  Öğretmen bazı topografik haritaları 

ve özelliklerinin kayıtlı olduğu bir formu hazırlar. 

Aynı zamanda bazı orienteering haritaları, tercihen 

basitleĢtirilmiĢ sembollerle ve harita ajandasıyla 

birlikte, çevredeki haritalardan birini 

hazırlar.(ġekil 22) 

 

ġekil22- Ġtalya'daki  

bir ilkokul haritası                       

 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

Öğretmen öğrencilere küçük gruplara ayrılmalarını 

söyler ve bir topografik harita verir. O harita 

bölümlerinin neden yapıldığını ( kabı ,çizilen alan, 

harita ajandası) ve her bölüm için temel grafik 

elamanlarını (semboller ve renkler) tanımlamalarını 

ister. Öğretmen  bölünmüĢ sembollerle olan ihtiyaca 

ve çizim ile harita arasındaki uyuma ve özellikle 

ölçeğe dikkat çeker. 

ġekil 23-  Harita ajandasını kullanarak okul 

bahçesinin haritasını boyama 

A) Siyah = Binalar C) Kahverengi = KoĢu parkuru 

B) Pembe = Asfalt D) Sarı = Çim alan 
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2.Öğretmen (önemli bilgiler bölümünde) 1‟nci maddede belirtilen 

etkinlikleri basitleĢtirilmiĢ orienteering haritasında yerine getirmek için öğrencileri 

küçük gruplara böleceğini bildirir. O öğrencilere topografik haritalarla orienteering 

haritasının karĢılaĢtırmalarını  ve orienteering haritalarının özel doğasını (grafiksel 

düzen,renkler ve ana semboller)  tanımalarını anlatır. 

3.Renkler ve sembollerin oyunu: Semboller, onların renkleri 

arasındaki benzerlikleri ve arazideki belirli özellikleri, öncelikle harita ajandasını 

kullanarak , daha sonra da hafızadan yapınız. Öğretmen belirli özellikleri söyler veya 

yazdırır.(Örnek  açık alan, patika vb.) ve öğrenciler bunun benzer renkler ve 

sembollerle birbirleriyle bağlantılarını yapmak zorundadırlar. Örnek (binalar = siyah 

veya siyah = binalar). BaĢlangıçta görev iki safhaya bölünebilirdi; sadece renkler 

veya sadece semboller. Bu yolla devam eden basit domino oyunları ve basit hafıza 

oyunları tasarlayın. 

4.Harita oyunu: Öğretmen okul haritalarını (bina ve çevresi) 

kullanırken önceden hazırlar ve öğrencilere bu haritaları renklerle doldurulmalarını 

söylerdi (ġekil 23). Öğrenciler arkadaĢlarının çalıĢmalarını kontrol etmek amacıyla 

haritalarını değiĢtirebilirler. Tersine, 

harita ajandası kaldırıldığında ve basit bir 

harita kullanımında, öğrenciler kendileri 

ajandayı oluĢturarak yapabilirler.  

ġekil 24 - Sembol avı. 

Okul bahçesine bazı kontrol noktaları 

yerleĢtirilmiĢtir. Öğrenciler bu noktaları 

arayıp doğru sembolü gösteren hedefi 

bulur ve kontrol kartı üzerindeki kareyi 

zımbalar. Bitirdikten sonra öğrenciler 

sembollerle benzeĢen tanımları yazarlar. 

 

Önemli Bilgiler 

1.Öğretmen spor 

salonunun yeni ve basit haritasının veya 

iyi tanımlanmıĢ bir arazinin basit bir 

haritasının çizilmesini önerir. (Örnek: 

Haydi manzarada basit sembollerden 

oluĢan araçları (evler, ağaçlar, tepeler) 

kullanarak spor salonunun haritasını çıkaralım. Haydi hazine avcılığı organizasyonu 

için okul bahçesinin hayali bir haritasını oluĢturalım.) Öğretmen, basit semboller, 

uygun ölçek ve harita ajandasındaki en önemli özellikleri (bina, koĢu alanı, vb.) 

kullanarak okulun veya çevresinin basit bir haritasını çizebilir. Daha sonra öğrenciler 

topografik haritadan gördükleri büyütülmüĢ ve basit bölümleri kullanarak, sembolleri 

ve renkleri uydurabilirler. Bu görev zorluk derecesine göre iki safhaya bölünebilir. 

(Örnek: basit bir yol çizgisinden renklendirilmiĢ yola, haritadaki tüm alanı 

doldurmak, küçük geniĢletilmiĢ alanlardan büyük ve çok büyük alanları doldurmaya 

kadar. ) 

2.Üstteki aynı etkinlik orienteering haritasında da yapılabilir.  
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ġekil 25 - Orienteering haritalarında uluslar arası semboller. 

 

 

Beyaz : koĢulabilir orman Sarı :açık alan 

 

Münhani çizgileri  

 

Tepe, tepecik, zirve 

 

Çukur, küçük çukur, delik 

 

Kuru küçük hendek, yarık, yar 

 

Büyük ve küçük yollar,  

 

Büyük patika, küçük patika, iyice görülmeyen iz 

 

Çit, yüksek çit 

 

Bina, harabe 

 

Geçilebilir ve geçilemez dere 

 

Geçilebilir ve geçilemez bataklık 

 

Kuyu, kaynak 

 

Geçilebilir ve geçilemez taĢ yar, kayalık 

 

Çakıl kaya parçası 

 

Açık alan (dağıtılmıĢ ağaçlarla), pürüzlü açık alan 

 

Sık (yavaĢ koĢu) orman, çok sık orman (yürüme) 

 

Geçilmesi mümkün olmayan orman 

 

Meyve bahçesi, bağ 

 

Tek ağaç 

 

Özel nesneler 
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 E.  H A R Ġ T A   Ġ L E   H A R E K E T   E T M E 

(Harita ile pusulayı iliĢkilendirme, iliĢkilendirilen haritada ilerleme) 

 

Amaç: Pusula kullanarak haritayı yönüne koymayı öğretmek ve katlanmıĢ harita ile 

nasıl hareket edileceğini (ilerleyeceğini) öğretebilme. BaĢparmağı harita üzerinde 

tutma ve haritayı da ilerleme istikametine oturtmayı öğretebilme. 

Beceri: Pusulayı haritaya yerleĢtirirken ne yapılması gerektiğini, haritayı 

katlamasını, parmağı harita üzerinde tutmayı ve çizilmiĢ haritada ilerlemesini  

bilmek. 

Uygulama: Ferdi, ikili, spor salonu ve okul bahçesi   

Malzemeler:Spor salonu ve okul bahçesi planı , pusula , kontrol hedefleri. 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Sınıfta, spor salonunda ve okul bahçesinde parkur ve oyunlar , pusula 

kullanımı , harita okuma  

 

Hazırlama 

Öğretmen her öğrenciye 

orienteering pusulası verir ve herkesin 

manyetik kuzey bulup bulamadığını kontrol 

eder (Ġğnenin kırmızı ucunun gösterdiği 

istikamet) .  Öğretmende spor salonunun ve 

sınıfın siyah beyaz planları bulunur veya 

üzerinde kuzey oku sembolünün ve kuzey 

meridyenlerinin (ġekil-26)  bulunduğu okulun 

(bina ve çevresi) basit bir siyah beyaz veya 

renkli bir haritası bulunur.  

ġekil 26 - Haritanın yönüne 

konulması, kuzey oku sembolünün ve kuzey 

meridyenlerinin yardımıyla olur. 

Öğretmen her öğrenciye spor 

salonun veya okulun (bina ve çevre) haritasını verir. Bununla öğrenciler haritaya kısa 

bir bakıĢ atarlar ve sezgi orienteeringine hazırlanarak arazideki bazı özellikleri harita 

ile karĢılaĢtırırlar.  

Öğretmen spor salonundaki iĢaretli rotayı veya okul bahçesindeki 

iĢaretli rotayı öğrenciler kağıt üzerinde çoğaltırlar (kopyalarlar) ve uygularlar. Yönün 

her değiĢmesinde öğrenciler haritayı pusula yardımıyla tekrar yönüne kopyalar.(ġekil 

27) 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

1.Pusula yardımıyla haritayı yönüne koyma (ġekil 28)  

Harita üzerindeki paralel çizgiler (meridyenler) güney kuzey 

doğrultusunda uzanır ve kuzey, kuzey oku sembolü ile 

gösterilir açıklamasından sonra öğrenciler pusulayı harita 

üzerinde yerleĢtirir ve haritanın kuzey oku pusuladaki kırmızı 

parçalı kuzey iğnesi ile çakıĢıncaya kadar harita çevrilir.  

ġekil 29 -  Haritayı katla ve baĢ parmağını doğru yerde ve 

pozisyonda  tut. 
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ġekil 27 -  Öğrenci harita sabit 

kalacak Ģekilde vücudunu izleyeceği yol 

doğrultusuna çevirir. 

Uyarı! Çevrilen haritadır pusula 

değil.  

Spor salonu ve okul bahçesi 

haritaları kullanarak öğrenciler serbest hareket 

ederler. Sık sık yön değiĢtirirler. Öğrenciler her 

yön değiĢtirdiklerinde haritayı pusula yardımıyla 

yerine koyarlar.  

 

 

 

  

ġekil 28 -  Pusula yardımıyla 

haritayı yönüne koyma 

 

2.Haritayı katla ve haritada 

baĢ parmağını doğru yere tut. Harita çizilmiĢ 

rota ile dağıtıldıktan sonra öğretmen 

öğrenciye haritayı katlamada yardımcı olur. 

Böylelikle baĢ parmak kiĢinin harita 

üzerinde durduğu noktaya yerleĢtirilmelidir. 

Öğrenciler parkuru parmaklarıyla takip 

ederler ve pek çok defa gerekse bile harita 

katlanır. 

  3.Yönüne konulmuĢ haritada 

ilerleme. Yönüne konulmuĢ haritada 

öğretmen spor salonu veya okul    bahçesinde 

basit bir rota düzenleyerek birine yakın 

birkaç kontrol noktası yerleĢtirir. Her kontrol 

noktasında öğrenciler pusulayı kullanarak 

haritayı yerine koyar.  
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Önemli Bilgiler 

1.Sınıfta ve spor salonunda basit 

örnekler yapabilirsiniz. Öğrencilerle 

harita üzerine daire(kontrol noktası)  

yerleĢtirmek. Öğretmen sadece üzerinde 

kuzey oku ihtiva eden beyaz kağıdı her 

öğrenciye dağıtır. Her kağıtta kuzey oku 

kadranı farklı yönlere doğrudur. 

Öğrenciler daireyi düzenlerler ve 

haritalarını pusula yönüne koyarlar ve 

daha sonra kendinden sonrakine kağıdı 

verirler. Kendilerine verilen bütün 

kağıtları yönüne koyarak buna devam 

ederler. 

 

 

 

ġekil 31 -  Yıldız eğitimi (A) ve kelebek 

eğitimi (B) okul bahçesinde 

 

Gizli yıldız örneği: (ġekil 30) 

Okul bahçesinde bazı hedefler 

zımbalarıyla birlikte merkeze 30 veya 

50 metre arayla 4 ana veya 1 ara yöne 

yerleĢtirilir. Her dört veya 8 yön için 

beyaz kağıt hazırlanır ve her birinin 

üzerine kuzey oku ve hedefe ilerleme istikameti iĢaretlenir. Öğrenciler pusula 

yardımıyla kağıtları yönüne koymak zorundadırlar. Ġlerlemek zorunda olduğu 

doğrultuyu bulurlar. Hedefe gider zımbalar ve baĢlangıç noktasına geri döner. Ders 

3‟teki yıldız ve kelebek örneği ana noktalara hedef konmadan bu Ģekilde 

gerçekleĢtirilir.  

2. Öğrenciler kırkayak oyununda olduğu gibi hep beraber ilerler. 

Öğretmen  öğrencilerle okul haritası üzerinde kuzey oku ve kuzey meridyenlerini ve 

kontrol noktalarını gösteren küçük daireleri izlerler (ġekil 31) . Ana haritadan kağıt 

üzerine aktarma esnasında sadece öğrenciler haritayı pusula ile yönüne koyduktan 

sonra kağıt üzerinde gösterilen kontrol noktalarına gider zımbalar ve geri dönerler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-36- 

 F.  HARĠTA  VE  PUSULA  ĠLE  YÖNÜMÜZÜ  BULMAK 

(Yönünü hesaplama. Yönünü bulma ve gideceğin istikameti tespit etme) 

 

Amaç:Haritayı kullanarak yön bulmayı öğrenebilme, harita üzerinde kullanılacak 

yolu hesaplayabilme (Doğru yönde ilerleme) . 

Beceri: Haritada yönü bulmayı öğrenmek (açı almayı) ve doğru yönde ilerlemeyi 

öğrenmek. 

Uygulama: Ferdi, ikili, (Spor salonu ve okul bahçesinde)  

Malzemeler: Spor salonu ve okul bahçesi haritaları, pusulalar, hedefler ve zımbalar. 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Dikkati geliĢtirebilecek eğitimler ve oyunlar , pusula kullanımı , 

haritayı takip ederek ilerleme. 

 

Hazırlama 

Öğretmen üzerinde kuzey okunun ve kuzey meridyenlerinin çizili 

olduğu, spor salonu ve basitleĢtirilmiĢ okul bahçesinin siyah beyaz ve renkli 

haritalarını ele alır. ( ġekil 26) Daha sonra her öğrenciye orienteering pusulası verir 

ve onların pusulayı kullanarak kuzeyi bulabilme kabiliyetlerini ölçer. 

  Yön belirleme eğitiminin ve açı ölçme eğitiminin en azından tüm 

öğrenciler tarafından bir defa emin bir Ģekilde yapılması gereklidir. (Örneğin: 

önümüzdeki ağaç bize kaç derecedir?  veya 260 derecede bir Ģey var, bu nedir?) 

Eğitim için öğretmen her öğrenciye spor 

salonu planını veya okul bahçesi haritasını 

verir. Harita üzerinde bazı kontrol 

noktaları gösterilir ama bu öğrencilere 

gösterilmez. Öğrenciler bunları doğru 

yönleri tutturarak bulmak zorundadır. 

Bunu keĢfetmek için standart bir iĢlem 

sırası vardır. AĢağıdaki tanımlamaları 

adım adım iyice anlayın  ve örnekleri 

birden fazla tekrar ederek yapınız. 

UYARI: Burada anlatılan prosedür, harita 

üzerindeki kuzey meridyenleri ve 

pusulanın kuzey yönü arasındaki açıyı içeren konsepte dayalıdır. Bu açı yön diye 

tanımladığımız Ģeydir. 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

1.Haritadan yön bulmak (ġekil 33).Pusula cetvelini kullanarak 

bulunduğumuz noktadan gideceğiniz noktaya yerleĢtirin. Kalemle iki noktayı 

birleĢtirdiğinizi düĢünün. 

DĠKKAT: Pusula levhası üzerindeki ok sizin gitmek istediğiniz 

noktaya doğru yönelir. 

2.Harita kuzeyi ile pusula kuzeyini çakıĢtırmak.(ġekil 34) 

   

 

ġekil 32 -  Haritadan bulunan yön pusula ile yeniden oluĢturulabilir. 
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  Ġki parmağınızın yardımıyla pusulayı sabitleyin. Çünkü iki nokta 

arasındaki çizgi bağlantısını kaybetmemeniz gerekir. BaĢ parmaklarınızla döner 

aksamdaki çizgileri meridyenlere paralel gelinceye kadar çevirin. 

 

  DĠKKAT: Döner aksamın kuzeyi haritanın kuzeyine doğru dönmeli 

ve meridyenler haritanın meridyenlerine paralel olmalıdır.  

3.Gideceğin istikameti bulma. (ġekil 35) 

ġimdi ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilerle haritayı bir kenara bırakın ve 

saklandığınız noktanın neresi olduğunu bulalım. Döner aksamı artık çevirmeyin. 

Pusulayı yanağınıza doğru kaldırın ve ileriye doğru tutun. Artık oynatmayın. Döner 

aksamı kuzey oku ile pusulanın manyetik oku çalıĢıncaya kadar çevirin. Önünüze 

bakın; çakıĢan yöndeki okun gösterdiği istikamet ilerleyeceğiniz istikamettir. 

UYARI: Çoğunlukla yapılan bazı hatalara dikkat.  

Öğrenci pusulayı harita üzerinde yönüne koyarken kuzey oku tam zıt 

yöne doğru ters istikameti gösteriyor olabilir. 

Öğrenci döner aksamı kuzey yerine güneye çevirebilir veya pusulayı 

oynatarak haritanın yönünü kaybedebilir. 

Öğrenciler 2nci noktayı tamamladıktan sonra döner aksamı çevirir , 

vücudunu çevireceğine pusulayı çevirir veya kuzey okunu gideceği istikamet olarak 

düĢünür. 

ġekil 33 -  Haritadan   ġekil 34 -  Haritanın         ġekil 35-Gidilecek istikameti  

               yön bulmak   kuzeyi ile pusula    ortaya çıkarma 

           kapsülündeki kuzeyi çakıĢtırma 

 

 Önemli Bilgiler 

ġekil 36(A) -  Pusula kullanma  ġekil 36(B) -  Yıldız ve kelebek eğitimi ile     

eğitimi için proje   basitleĢtirilmiĢ haritalar. 
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Gizli yıldız ve kelebek çalıĢmaları  
Üste planı 

çıkarılmıĢ okul bahçesine veya 

spor salonuna sekiz kontrol 

noktası yerleĢtirin. Hedefleri yer 

boyayarak veya onları 

sabitleyerek koyabilirsiniz. Daha 

tecrübeliler bunu genç sporcular 

için yapabilirler. Öğretmen zorluk 

derecesi artan bazı yıldız ve 

kelebek parkurlarını kağıt 

üzerinde hazırlar ve bunu istek 

üzerine tekrarlayabilir.(ġekil 36 

A-B) Öğretmen alternatif olarak 

her öğrenciye yönlerini söyler ve 

öğrenciler rotayı kapatır, 

buldukları tüm kontrol noktalarını 

haritaya iĢaretlerler.  

 

ġekil  37 - Yön 

parkuru 

 

 

Yön parkuru : 
Kontrol hedeflerinin numaraları okul çevresine yada okul yakınlarına yerleĢtirilir. 

Belli bir eğitim alanının oluĢturulması hesaba katılmalıdır. Öğretmen iki yada üç tane 

basitleĢtirilmiĢ yol haritasını düzenler ve öğrenciler bunu takip ederek parkuru 

baĢarmaya çalıĢırlar. 
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 G.  M  E  S  A  F  E       T  A  H  M  Ġ  N  Ġ 

(Arazideki ve haritadaki mesafeyi tahmin. Adım sayma) 

 

Amaç: Araziye bakarak mesafeyi tahmin etmeyi öğretebilme. Ölçeği kullanarak 

harita üzerindeki mesafeyi hesaplamayı öğretebilme. Sık ağaçlı yerin mesafesini 

tahmin için adım saymayı öğretebilme. 

Beceri:Mesafeyi bakıĢa göre tahmin etmeyi ve harita üzerinde hesaplamayı 

öğrenmek. Mesafeyi tahmin etmeyi öğrenmek. 

Uygulama: Ferdi, ikili; spor salonunda, okul bahçesinde, okulun dıĢında. 

Malzemeler: Spor salonu planı, okul bahçesi planı ve orienteering haritası, 

pusulalar, hedef, metre, kurĢun kalem, silgi ve keçeli kalemler. 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Dikkati geliĢtirebilecek oyunlar ve eğitici faaliyetler, görsel hafıza 

(fiziksel anlamlar kullanmak, oturma odası veya salon oyunları, televizyon oyunları) 

ve ritim (fiziksel, müziksel ve sözlü) , ölçek küçültmek. 

 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

Öğretmen spor salonunun haritası üzerinde, ölçeğin gösterildiği basit 

bir yıldız eğitimi veya basit bir 

parkur hazırlar. Müteakiben harita 

ve arazide mesafenin 

hesaplanması için bir faaliyet 

planı hazırlar.(ġekil 38) 

Öğrenciler bu faaliyet planı ile 

beraber yalnız veya ikiĢer kiĢi 

çalıĢırlar. Mesafeyi gözle tahmin 

eder ve metre ile ölçüm yaparlar. 

Haritadaki mesafeye karĢılık 

gelen mesafeyi hesaplamak için 

ölçeğe baĢvururlar.     ġekil 38 - Spor salonundan bir örnek  

 

 

ġekil 39 -  Okul bahçesinden bir örnek  

 

2.Öğretmen spor salonunda 

yapılan çalıĢmalardan, fakat bu sefer okul 

bahçesi ve çevresinde öğrencilerini eğitmek 

maksadıyla daha uzun mesafeli (100 m. kadar) 

olarak eğitimi sürdürülür. Yıldız çalıĢması 

veya parkur öyle yerleĢtirilmelidir ki  hedefler 

öğrenciler tarafından rahatlıkla görülebilsin. 

(ġekil 39) 

Spor salonunda ve okul bahçesinde yapılan çalıĢmalar 

zenginleĢtirilerek parkur çalıĢmalarında gösterilen sıklıkların (çalılıkların) adımlama 

gerekliliği her öğrenciye anlatılmalı ve yaptırılmalıdır. 
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ġekil 40 – Adım sayarak ve açı  ile kör 

rota egzersizi 

 

Öğrenciler sabit mesafedeki ilk 

eğitimlerinde yürürken ve koĢarken(10m, 50m, 100m) 

kendi adımlarını sayarak ölçme alıĢkanlığını 

kazanmalıdır. Her öğrenci metre cinsinden  adım/mesafe  

bağlantısını bulmalıdır. (180 adım=100 m gibi) 

öğretmen zorluk derecesini arttırarak farklı Ģekillerde  

adım sayısının okul dıĢında veya aynı zamanda okul 

bahçesinde eğitimini göstermelidir. 

Öğretmenin sadece yön ve adım 

sayılarıyla öğrencilerin becerilerini tamamlama görevi 

yoktur aynı zamanda harita üzerinde kendi kabiliyetleri 

doğrultusunda  yön hesaplamasına yardımcı olmak , 

görerek mesafeyi tahmin etme ve doğru yöne 

yönelmelerini sağlamak için bir yıldız veya yol 

çalıĢması organize etme görevi de vardır.  Öğrenciler planlanan kontrol 

noktalarından geçmek zorundadırlar.(ġekil 40). ÇalıĢmanın yalnızca yön ve adım 

sayısı listesiyle yapılması sağlanır ve bu yolla öğrencilerin haritaları, daha sonra da 

öğretmenin haritası üzerinde doğru yapıp yapmadıklarını kontrol ederler. 

 

Önemli Bilgiler 

Yıldız çalıĢmasındaki mesafe hesaplaması ,gidilecek istikamete karar 

vermeyle tamamlanabilir. (Yön Kullanma) Böylelikle etkinlik planına mesafe 

arazideki metre cinsinden ve haritadaki milimetre cinsinden yazılmıĢtır. Öğrenciler 

merkez noktayla nerede irtibata geçeceklerine karar vermek zorundadır.  

 

Öğretmen öğrencilerine sınıf içersinde 1:5.000, 

1:10.000, 1:15.000 harita ölçeklerini kullanarak 

mesafe hesaplama eğitimi yaptırır. Öğretmen 

hesaplama zorluğu çeken öğrencilere ve 

diğerlerine, harita üzerindeki 1 cm‟nin gerçekte 

ölçeğin  en büyük numarasının sondan iki sıfırı 

atılarak oluĢan metrelere karĢılık  geldiğini açıklar. 

(Örneğin 1:10.000 ölçekli haritada 1 cm gerçekte 

100 m‟ye denk gelir) 

 

ġekil 41 – Harita üzerindeki mesafeyi ölçmeye bir 

örnek 

 

Öğrenci pusula cetvelini kullanarak ölçmelidir. Fakat önce pratik 

yapmalıdır. Ġlk  olarak öğrenci haritada görünen mesafeyi ölçmelidir. (Örnek 

yardımıyla ve yardımsız ) Bundan sonra ölçülerinin doğruluklarını 

karĢılaĢtırmalıdırlar. (ġekil 41).    Müteakiben   arazideki   mesafeyi  metre cinsinden 
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 aniden hesaplayacak ve ölçek değiĢimini akıldan hesaplayacaktır. Ayrıca öğretmen 

orienteering pusulasında görünen ölçeğin mesafesini harita ile karĢılaĢtıracaktır.  

3.Öğretmen öğrencileri belirli bir güzergahı (10,50,100 

m.) kaç adımda aldıklarının eğitimine hazırlar. 

Öğrenciler bu tür örnekleri koĢarak veya yürüyerek 

sürekli tekrar etmek zorundadır. KoĢarken çift adım 

saymak daha kolaydır. (Örnek : Her sağ adım yere 

bastığında) Aynı zamanda farklı arazi Ģekillerinde de 

çalıĢma yapılabilir. Bu tür çalıĢmalar etkinlik baĢlamadan 

önceki ısınma bölümünde yapılabilir. Okul bahçesinde 

basit bir parkur yapılabilir. (Öğrenciler arazide renkli 

Ģeritlerle gösterilmiĢ parkurlarda eğitilebilirler). Daha 

sonra tahtadaki noktaları doldurmak zorundadırlar. 

Arazide metre cinsinden hesaplanan mesafe, haritadaki 

hesaplanan mesafe, haritadaki ölçüm ve adım sayarak 

mesafe değerlendirmesi. (ġekil 42) 

 

 



-42- 

 H.  M  Ü  N  H  A  N  Ġ        Ç  Ġ  Z  G  Ġ  L  E  R  Ġ 

(Tanıtılan arazideki metodlar: Münhani yardımıyla tipik arazi tanıtmaları 

ve formları, yardımcı noktalarla arazi tanıtımı) 

 

Amaç: Arazideki geleneksel topoğrafik gösterimlerin münhaniler aracılığı ile 

tanıtabilme. Arazinin tipik basit formlarını harita üzerinde ve karĢılıklı olarak 

tanımayı öğretebilme. 

Beceri:Münhani fikrini anlamak .Arazinin bazı tipik basit formlarını harita üzerinde 

tanımak. 

Uygulama:Ferdi, çiftler, sınıf içinde, orienteering odasında ve dıĢarıda 

Malzemeler:Keçeli kalem, renkli kalemler, silgi, beyaz ve renkli kağıtlar, yapıĢtırıcı, 

makas ve bıçak. 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Havadan perspektif bir bakıĢ: Harita kopyası . 

 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

 

 

Manzaradan münhanilere. Öğretmen 

bütün sınıfa tepeleri ve dağları, vadileri ve ovaları 

topografik harita üzerinde nasıl gösterileceğini anlatır. 

Kendi deneyimlerini onlara aktarır. Koni Ģeklindeki objeyi 

(tepe),  kağıt parçası  (ova) üzerine koyar. Anlatımın 

sonunda yiyebileceğiniz Ponettone veya Pandoro (Ġtalyan 

yılbaĢı keki) kullanırsanız eğlendirici hale getirirsiniz. 

Daha sonra boyutlarını kopyalayarak ve yüksekliğindeki 

geliĢmeyi göstererek objelerin pozisyonlarını kağıt 

üzerinde sabitleyerek  yeniden meydana getirebilirsiniz. 

Koni Ģeklindeki keki yatay tabakalar içine parçalar, sonra 

da onların dıĢ çizgilerini kağıt üzerine çizer. (ġekil 43) 

 

ġekil 43 - Pandoro kullanarak münhanilerin 

Ģematik gösterimi. 

 

Gruplara ayrılan öğrenciler yarım parçaya 

bölünmüĢ büyük patatesleri kullanarak kağıt parçasına yerleĢtirirler. Kahverengi 

keçeli kalem kullanarak patatesin pozisyonunu dıĢ çizgileri takip ederek çizerler. 

Sonra her patatesi yatay tabakalara parçalarlar. Daha önce öğretmen tarafından 

objenin kullanıldığı gibi yaparlar ve dıĢ çizgilerini baĢarıyla çizerler. Kendi 

manzaralarını kağıda çizinceye kadar aynı Ģekilde devam ederler. Amaçlarına 

ulaĢıncaya kadar. Parçalar ve tamamlarlar. Üzerinde kendi manzaralarındaki 

kıvrımlarının gösterimini buluncaya ve parçalayıp tamamlayıncaya kadar aynı Ģeyi 

her patates için yaparlar. Manzaralarını su kanalları ve diğer basit doğal Ģekillerle 

zenginleĢtirirler.  

Manzaraların çizimini ve patates parçalarının değiĢiminden sonra 

öğrenci grubu kabartmaları  yeniden  oluĢturur.  Bu   noktada   öğretmen   yerine    ve 
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orienteering haritalarından bazı örnekler gösterir ve münhanilere dikkat çeker. 

Münhani çizgilerinin (bütün noktaları eĢit yükseklikte olan hayali çizgi) ve çizgiler 

arasındaki aralıkların (mevcut çizgi ile komĢu çizgi arasındaki yükseklik farkı) 

tarifini yapar. Sonra öğrenciler iki nokta arasındaki yükseklik farkının çalıĢmaları 

için bir araya getirir. (Münhani sayısını sayarak bunu aralık sayısıyla çarpar)  

Sonra öğretmen arazinin tipik Ģekliyle ilgili bazı örnekler gösterir. 

Gruplara ayrılmıĢ öğrencilere, çizdiği basitleĢtirilmiĢ hayali haritada bu Ģekillerin 

yerlerini anlatır.(ġekil 44) 

Ova    Tepe    Eğim 

Çukur     Girinti    Boyun  

 

ġekil 44 -  Arazinin tipik Ģekilleri 

Burun 

 

 

 

 

 

 

ġekil 45 - Hayali haritada 

arazinin tipik Ģekli. 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Bilgiler 

1. Bu basitleĢtirilmiĢ kabartma tanıtımından sonra, öğrencilerin 

ulaĢtıkları beceri seviyesine göre daha basit tanımlamalar geliĢtirebilirsiniz. Onlar 

öncelikle küçük hayali harita nesneleri üretebilirler ve farklı teknik ve malzemeler 

kullanarak belli arazinin parçalı veya tamamen kabartmalı modellerini 

geliĢtirebilirler. AĢağıda basit bir örnek veriyoruz.(ġekil 46) Öğretmen mukavva 

veya   kalınlığı  en  az  1  cm  olan  diğer materyellerden bir seri çizilmiĢ kabartmalar  
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hazırlar. Akılda tutulmalıdır ki mukavvanın pek çok tabakası, kalınlık açısını 

oluĢturmak için nihayettinde üst üstte konulabilir. Basit kabartmalar oluĢturduğumuz 

bu yol münhaniler arasındaki eĢitlik fikrini tanımlar. (Basamaklarda oluĢan kalınlık 

sürekli aynıdır.) Bir adanın gelgitlerle veya suyun akıĢıyla yavaĢ yavaĢ adım adım 

batmak üzere olduğunu hayal edin. Malzemeler el verirse akıĢ etkisini 

çoğaltabilir.Çanak kullanarak yavaĢ yavaĢ su ile doldurabilirsiniz. Adaları 

birbirleriyle karĢılaĢtırabilirsiniz.(Diğerinin yükseliği münhanilerin numaralarına 

bağlıdır. ) 

4 ve 5 : Öğrenciler arazide renkli Ģeritlerle iĢaretlenmiĢ farklı 

noktalara ve aynı yükseklik seviyesine  yerleĢtirilir. Bir Ģerit ile müteakip Ģerit 

arasındaki yüksekliği korumaya çalıĢın. Arazi formunu tanımlayarak ve orienteering 

haritası kullanarak arazide yürüyebilirsiniz. (Araziden haritaya ve tersine) 

 

ġekil 46 - Basit bir kabartma modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

A) Kabartmayı   gösteren münhani çizgilerini kağıt üzerine çizin. Sonra çizgilerden 

onları kesin. 

B) Mukavva üzerine çizilmiĢ her münhaninin çoğaltılması. 

C) Mukavva üzerinde çizilmiĢleri kesin.         

D) Elde ettiğiniz parçaları yapıĢtırın. 

E) Bu yolla kabartılmıĢ model elde edersiniz  

F)  Modelin hayali  gösterimi. 

        

   

 

  

A B 

C D 

E F 
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 I.  ORĠENTEERĠNG  PARKUR  ÇEġĠTLERĠ 

(Bir yarıĢmada deneyim kazanmanın en basit yolu çizili parkurda bütün hedeflere 

güvenli bir biçimde uğramayı baĢarmaktır. ) 

 

Amaç: Orienteeringi bir spor dalı olarak gösterebilme. 

Beceri: Haritayı okumayı ve yönüne koymayı bilmek. Kontrol hedeflerini tanıma ve 

nasıl zımbalanacağını öğrenme. Parkuru baĢlangıçtan bitiriĢe kadar bitirmek. 

Malzemeler: Okul bahçesinin haritası veya bir adet arazi haritası, pusula, hedef, 

zımba kontrol kartları, renkli Ģerit, kronometre, spor kıyafeti, keçeli kalemler, renkli 

ve beyaz kağıt. 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Önceki konuları rakip etmek. 

 

Hazırlama 

Okulun birleĢtirilmiĢ orienteering sembolleri ile okul bahçesinin siyah 

beyaz veya renkli haritaları mevcuttur. Alternatif olarak veya ek olarak okul veya 

onun çevresinin basit bir eğitim haritası oluĢturulabilir (ġekil 48)  , veya uzak 

olmayan basit bir arazide olabilir. (ġekil 49) 

ġekil 48 – Okul ve çevresi 1/5000 Moltegata‟da bir ilk 

okul haritası  

UYARI : Orienteeringte hedefler, üzerine zımba 

iliĢtirilmiĢ turuncu/beyaz prizmadan oluĢur. Bu 

zımbadaki iĢaret daha sonra atletin kontrol noktasına 

uğrayıp uğramadığını gösterir. (ġekil 51) Bu renkli keçeli 

kalem ,zımba veya diğer materyallerin hedefe iliĢtirilmesi 

ile de kullanılabilir. Alternatif olarak kontrol noktaları 

yaĢ gruplarına göre sembolleĢtirilebilir ve öğrenciler 

kendi kartı üzerindeki uygun sembolü hatırlar veya 

kopyalar. Tecrübeler göstermiĢtirmiĢtir ki kontrol kartları 

direk çıktı olarak harita üzerine basılmalı veya 

yapıĢtırılmalıdır. (ġekil 50) 

 

ġekil 49 – Okul yakınlarında tepelik bir arazi. Orgiano 

orta okulu  

  

ġekil 50 – YarıĢmalarda kullanılan kontrol kartı ve  

uygun sembollerle, çocuklar için kontrol kartı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-46- 

  

 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

1.Renkli Ģeritleri takip edin ve hedefleri bulacaksınız. Öğretmen 

basit bir baĢlangıç ve bitiĢle bir seri hedef planlar. BaĢlangıçtan itibaren öğrenciler 

tarafından sıklıkla görülen renkli Ģeritler kullanılır. Öğretmen farklı kontrol 

noktalarına ulaĢmak için arazi sıklıklarını öğrencilere gösterir. Öğrencilerin tüm 

hedeflere sırasıyla uğramaları ve bitiriĢte kontrol kartlarını göstermeleri 

gerekmektedir. haritayı kullanmak Ģart değildir. Rota zamanlıdır ve kazanan 

öğrencidir. Gruptur veya rotayı gerektiğinden kısa zamanda kateden gruptur. 

2.Haritayı alın, 

renkli Ģeritleri takip edin ve 

hedefleri bulun. HerĢey birinci 

noktada açıklandığı gibidir. Sadece 

tek fark öğrenciler kopyalanmıĢ 

rotayla kaplı bir haritaya sahiptirler. 

Fakat harita üzerinde çizili değildir. 

Öğrenciler rotayı boyunca 

karĢılaĢtıkları kontrol noktalarının 

yerlerini kendi haritalarına küçük 

dairelerle çizerler. Rota ayarlanmıĢ 

olabilir. (ġekil 47) 

   

   ġekil 47 – Hedefli Ģeritli parkur ilkokul haritası ,1/2000 

 

3.Renkli Ģeritleri takip et, hedefi bul, rotanı çiz, küçük daireyi 

oturt. Öğrenciler baĢlangıç ve bitiĢin iĢaretlendiği haritayı alırlar fakat ne rota ne de 

hedefler gösterilir. Renkli Ģeritleri takiben, izlediği rotayı çizer ve hedefleri haritaya 

iĢaretler (daire çizer). BitiriĢte öğretmenin ana planında (haritasında) doğruluklarını 

kontrol ederler. 

4.Haritadaki rotayı takip et ve hedefi bul. Öğrenciler rotanın çizili 

olduğu ve hedeflerin iĢaretlendiği haritayı alırlar. Görev her hedefi doğru 

zımbalamak ve bitiriĢte kontrol kartını göstermeyi içerir. Bu aĢamada rota Ģeritlerle 

iĢaretli değildir. Rotada zaman tutulur. 

 

Önemli Bilgiler 

UYARI: Öğretmen için bütün grupları kapsayan bir rota 

oluĢturulmalıdır. Daha sonra öğrencileri küçük gruplar halinde parkura baĢlatır veya 

ferdi koĢturmadan önce ikiĢerli gruplara ayırır. Tecrübeler bize yukarıdaki 

seviyelerin gerekli olduğunu söylüyor. Ġlkokul aĢamasındaki öğrencilerin 

orienteeringle yeni tanıĢmalarında özellikle grupla hareketleri ön görülür. Her bir 

kontrol noktası bölgesinde kısa aktiviteler yaptırılabilir. (Sınavlar, pratik aktiviteler, 

pusula kullanımı, mesafe ölçümü vb.) Bu aktiviteler çocukların daha önceki 

derslerde öğrendiklerine yönelik olmalıdır. 

 1. Çocuklara kontrol noktasındaki genel detayların açıklanması 

kontrol noktasının bulunduğu yerin özellikleri sorulabilir. (Harabeler, farklı ağaç, 

bina köĢesi gibi) Bu açıklamalarda eğer orienteering terimleri biliniyorsa  
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kullanılmalıdır. Öğrencilere rotayı çizmeleri söylenebilir, öğretmenden alacakları ana 

haritadan karĢılaĢtırmaları sağlanır. Öğrenciler haritayı katlamadan önce arazinin 

özellikleri, parkurun uzunlukları, sağ ve sol taraflarındaki arazinin özelliklerini ve 

hedef bölgesinin özelliklerini açıklayabilmelidirler.  

 

ġekil 51 – Klasik kontrol noktası bölgesi, 

        kontrol noktası, zımba. 

 

2. Görevi zorlaĢtırmak için, bütün kontrol 

noktaları rota üzerinde yerleĢtirmeyebiliriz. 

Birkaç metre uzağa yerleĢtirilebilir veya her 

bir kontrol noktası bölgesine iki tane hedef 

konur ve hangisinin doğru olduğu sorulur. 

3. BaĢlangıçta Ģeritler birbirinden uzağa 

yerleĢtirilebilir, sayıları azaltılabilir. 

Böylelikle öğrenciler ilerlemek için haritayı 

daha çok kullanırlar. Sonra rotadan yardım 

almak için gereken herĢey kaldırılır. 

(ĠĢaretler, oklar vb.) Öğrencilerin doğru veya 

yanlıĢ rotada olduklarının ve  zor bir 

bölümde olduklarının uyarısı yapılmaz. 

Öğrencilerin rotayı kaybettiklerinde yardım 

onların tekrar bildikleri noktaya gelmeleri ile 

sınırlandırılmalıdır. (ġekil 51) 
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Ġ.  SERBEST  SIRALI  PARKUR : PUANLI  ORĠENTEERĠNG 

(Bir yarıĢmada deneyim kazanmanın en kolay yolu ve çabuk karar vermeyi öğrenme) 

 

Amaç: Orienteeringi bir spor dalı olarak tanıtabilme. 

Beceri: Bir haritanın nasıl okunduğunu ve yönüne konulmasını bilmek.  

Çabuk karar alarak bir yarıĢmanın nasıl bitirildiğini planlamak. 

Hedef yerleĢtirme ve kontrol kartı zımbalamak.   

Uygulama: Ferdi, ikili, küçük gruplar, sınıf içinde, spor salonunda, okul bahçesinde 

veya okul dıĢında.   

Malzemeler: Sınıf ve spor salonu planları, okul bahçesi haritası veya bir dıĢ bölge 

haritası, pusula, hedef, zımba, kontrol kartı, spor kıyafeti, keçeli kalem.  

 

  Ġlgili Faaliyetler 

Önceki tüm konular bu derse   hazırlar. 

 

Hazırlama 

Öğretmende sınıfın veya spor salonun planı ve okul bahçesinin 

haritası veya okula yakın bir arazi parçasının haritası mevcuttur. BaĢlangıçta bu 

faaliyeti okulda yapmak (spor salonunda veya okul bahçesinde) çok daha iyi olur. 

Öğrenci daha önceden alanı bildiği için daha rahat davranır. 

 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

1.Öğretmen spor salonuna veya sınıfa kart Ģeklinde harfleri veya 

alternatif olarak zımbalı 20-30 hedef  yerleĢtirir. Plan üzerine çıkıĢı (üçgen), 

bitiĢi (2 daire içice)  ve hedefleri (yanlarında numara olan daireler ) gösterir. 

Öğrencilere ferdi, ikili  yada küçük gruplar halinde bu planlardan dağıtır. Hepsine 

mümkün olan en kısa sürede hedeflere gitmelerini ,harflerini yada sembollerini 

yazmalarını  veya kontrol kartlarındaki kareleri zımbalamalarını söyler. Öğrenciler 

farklı hedeflere giderken kullanacakları en etkili yolu bulmak zorundadırlar ki aynı 

rotayı tekrar tekrar kullanmamalılar.  

 

ġekil 52- Spor salonunda 

serbest sıralı parkur 

 

Kazanan öğrenci , en 

kısa zamanda doğru bir Ģekilde en çok 

hedefi  belirtilen zaman içersinde koĢan 

kiĢi olacaktır (10-15 dakika gibi). 

Cezalandırmalar belirtilen zamandan daha uzun sürede gelen ve doğru hedefleri 

bulamayanlar için geçerlidir. Öğrenciler bu çalıĢmayı aynı anda yaparlar ve kendi 

sonuçlarını öğretmenin ana planını kullanarak karĢılaĢtırırlar. (ġekil 52)  

2.Öğrencilere sınıfın veya spor salonunun (üzerinde hedefleri 

bulunmayan, iĢaretlenmeyen) kör planı verilir. Öğretmenin verdiği planda belirtilen 

zaman içersinde öğrenciler bulabildikleri kadar çok hedefi plan üzerine 

çizerler.(daire ve kodu) 1 nci maddede belirtilen örneğe de riayet edilmelidir. 
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    Doğru    Hata      Hata             Hata 

 

ġekil 53 -  Harita üzerine çizilen kontrol noktasının bazı çizim hataları. 

 

 

ÖĞRETMENĠN   ANA  PLANI 

 

ÖĞRENCĠLERĠN PLANI 

         

 ġekil 54-Ek  kontrol noktalarından oluĢan serbest sıralı parkur. 
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Önemli Bilgiler 

Öğretmen her öğrenciye bir sınıf planı vererek kontrol noktası 

sistemini açıklar. Öğrenci yerinde otururken öğretmen masasına göre planı yönüne 

koyar ve kendi yerini üçgen ile gösterir. Öğretmen daha sonra sınıfta dolaĢmaya 

baĢlar ve istediği yerde sık sık durarak öğrencilerin bu durduğu noktayı haritalarına 

daireyle ve numarasıyla birlikte iĢaretlemelerini ister. (ġekil 53) 

Öğrencilere bütün kontrol noktalarının gösterildiği bir plan 

verilmemiĢse spor salonundaki parkur daha da zorlaĢtırılabilir. Öğrenciler diğer 

kontrol noktalarına bakmazlar sadece kendilerine ayrılmıĢ kontrol noktalarını 

yerleĢtirilirler. Bu yolla öğretmenin arazide kontrol noktalarını kaldırmadan iki yarıĢ 

koĢturma seçeneği ortaya çıkar. Öğrencileri basitçe iki gruba ayırır, onlara A ve B 

planlarını ve daha sonra karĢılıklı değiĢtirerek söz konusu planlarda koĢmalarını 

sağlar. (ġekil 54) Öğrenciler öğretmenin ana planlarından parkuru doğru koĢup 

koĢmadıklarını kontrol ederler 

Serbest sıralı parkur eğer okul bahçesinde veya dıĢarıda yapılırsa daha 

da zorlaĢtırılabilir. Harita üzerinde her noktanın (dairenin) yanına zorluk derecesine 

göre puanları yazılır. Böylelikle her hedefin puanları olduğu bilinir. Öğretmen 

öğrencilere her kontrol noktası için ayrı tanımlama verir. (Örnek:Özelliğin 

bulunduğu yeri gösterir. Tek ağaç, bina köĢesi, patika, patika kesiĢimi vb.) Bu özellik 

harita üzerinde ve dairenin merkezinde hedef olarak gösterilir. Sonuçları çıkarmak ve 

öğrencilerin bitiriĢ noktasını tespit etmek yeterlidir. BitiriĢ sürelerine bakmak, zaman 

limitini aĢmamaları  ve yapılan hataları hesaplamak için kronometre kullanmak 

gerekebilir.  

Sınıfın iki gruba ayrılması beraberinde iki baĢarılı örnek getirir. Eğer 

örnekler okul bahçesinde veya okul alanı dıĢında olsaydı öğrencilere detaylı bir 

Ģekilde genel terimler açıklanmalıydı veya orienteeringin terimleriyle tanıtılırdı ki bu 

kontrol noktasının ve özelliğinin nerede olduğu belirtilirdi. (Tek ağaç, bina köĢesi, 

patika) (ġekil -57) 
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 J.  NOKTADAN  NOKTAYA  ORĠENTEERĠNG  PARKURU 

(Klasik Orienteering YarıĢları) 

 

Amaç: Orienteeringi bir spor dalı olarak tanıtabilme. 

Beceri: Haritayı yönüne koyma , harita okumayı bilmek, kontrol hedefini 

yerleĢtirmek , kontrol kartını zımbalamak , karar almak ve yarıĢmayı tamamlamak.  

Uygulama: Ferdi, ikili, küçük gruplar, spor salonu, okul bahçesi ve arazi 

Malzemeler: Spor salonu planı, okul bahçesi haritası veya arazinin haritası, pusula, 

kontrol hedefi, kontrol kartı, zımba, kronometre, spor kıyafeti, keçeli kalemler, cd-

rom 

 

Ġlgili Faaliyetler 

Önceki  derslerde görülen konular  bunun alt yapısını oluĢturur. 

 

Faaliyetin GeliĢtirilmesi 

Öğretmen kart formatında 5-10 tane kontrol hedefini, sembollerle , 

harflerle veya hedef ve zımba kullanarak, yerleĢtirir. O plan üzerinde çıkıĢı(üçken) , 

bitiĢi (iki daire iç içe) ve kontrol noktalarını (yanlarında numara bulunan daireler) 

gösterir. Kontrol noktalarının numaraları arttırılarak verilir ve baĢlangıç üçgeninden 

ilk kontrol noktasına kırmızı bir çizgi ile bağlantı sağlanır (Bir numaralı 

daire).Böylelikle bitiĢe kadar tüm hedeflere bu iĢlem yapılır. Öğretmen öğrencilere 

her kontrol noktasının tanımlarını verir. Hedefin nereye yerleĢtirildiğini  ve özelliğini  

gösterir. (Tek ağaç, patika kavĢağı, bina köĢesi vb.) Bu özellik haritadaki kontrol 

noktasını temsil eden dairenin merkezinde görülür. 

Öğretmen öğrencileri küçük gruplara ayırır üzerinde parkurun çizili 

olduğu haritayı verir ve parkuru baĢlangıçtan (üçgen)  itibaren numara sırasına göre 

her hedefe uğrayarak bitirmelerini ister.  

Öğrenciler   sembolleri ,   harfleri   veya  hedefte     buldukları         

renkleri  ellerindeki kontrol kartlarındaki karelere not ederler. Öğrenci daireleri 

bağlayan kırmızı çizgilerin takibine ihtiyaç duymadan en iyi yolla(rotayla)  ve sırayla 

hedeflere gitmeye karar vermek zorundadır. 

BitiĢe  kadar hedeflere doğru sırayla ve en hızlı gelen öğrenci , 

kazanan kiĢi olacaktır.  

Öğrenciler ferdi , ikili veya küçük guruplara bölünerek belli aralıklarla 

ve zaman tutarak koĢturulur.(ġekil 55)  
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 Kontrol noktası tanımlamaları: 

1. Farklı ağaç 

2. Basketbolkortunun köĢesi 

3. Çit köĢesi  

4. Bina köĢesi 

5. Farklı ağaç 

6. Çimenlik köĢesi 

7. Farklı ağaç 

8. Tartı tahtası 

 

ġekil 55 - Okul bahçesinde 

noktadan        noktaya orienteering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol noktası tanımlamaları : 

( A )(yeĢil)  

1.Farklı ağaç 

 2.Bina köĢesi  

 3.Farklı ağaç  

 4.Çit köĢesi  

 5.Bina köĢesi  

 6.Farklı ağaç  

 7.Farklı ağaç   

 

 

 

 

ġekil 56-EklenmiĢ kontrol noktalarıyla okul 

bahçesinde noktadan noktaya orienteering 

 

Kontrol noktası tanımlamaları :   

(B)(siyah) 

1.  Farklı ağaç    5.  Bina köĢesi 

2.  Basketbol kortunun köĢesi 6.  Farklı ağaç 

3.  Farklı ağaç    7.  Yüksek atlama alanının köĢesi 

4.  Çit köĢesi  
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Önemli Bilgiler 

Öğretmen her öğrenciye sınıf planı vererek kontrol noktası sistemini 

gösterir. Öğrenciler oturdukları yerden öğretmen masasına göre planlarını yönüne 

koyarlar ve bulundukları yeri üçgenle gösterirler. Öğretmen sınıfta dolaĢır ve 

herhangi bir yerde durur , durduğu yeri sırayla öğrenciler kontrol noktası olarak 

numaralandırırlar. Öğretmen bunu birkaç defa yapar. Dairelerin birbirleriyle 

bağlantıları kırmızı düz bir çizgi Ģeklindedir.  

Eğer öğrencilerde sadece birkaç kontrol noktası bulunan bir arazi 

haritası mevcutsa spor salonunda ve okul bahçesindeki parkurlar daha da 

zorlaĢtırılabilir. Öğretmen her ikisi de haritada iĢaretli iki parkur planlayabilir. 

Öğrenciler diğer parkurdaki hedefe giden yolları  ĢaĢırmadan sadece kendilerine 

ayrılmıĢ parkuru koĢmak zorundadırlar. Böylelikle öğretmen araziye yerleĢtirilmiĢ ve 

kontrol noktaları değiĢtirilmeden iki farklı yarıĢ koĢturabilir. Öğrencileri iki gruba 

ayırır ilkine A  ve daha sonra B haritasını vererek koĢturabilir. (ġekil 56) Öğrenciler 

parkurlarının doğruluğunu ana haritadan kontrol ederek yaparlar. Parkur okul 

dıĢındaki arazide yapılırsa kademeli olarak daha da zorlaĢtırılabilir.  

Öğretmen kontrol noktalarının tanımlamalarını haritaya 

iĢaretlemelidir. (Farklı ağaç, çit, patika kavĢağı vb.) ve hedef kodları da kontrol 

noktalarına yazılmıĢ olmalıdır.  

Alternatif olarak eğer gösterildiyse, öğrenciden genel veya belirli 

orienteering haritası terimleri ile açıklama yapması istenir. Kontrol noktaları ve 

hedeflerin yerleĢtirildiği yerlerin özellikleri sorulur.(ġekil 58) 

Öğrencilere takip ettikleri rotayı ilerleme esnasında çizmeleri veya 

bitirdikten sonra çizmeleri önerilir. Bu tür parkurlar için öğrencilere zaman tutmak 

gerekmektedir. Öğrenciler belirli zaman aralığında (eĢit zaman aralığı), grupça, ikili 

veya ferdi olarak koĢabilirler.  

BitiĢ zamanı kullanarak sonuçlar hesaplanır. Öğrencilere sonuçları 

göstermeden önce, tüm hedeflerin doğrulukla , sırayla koĢulduğunu kontrol kartlarına 

bakılarak değerlendirmek  gerekir. Hatalar ve hedef atlamalar ceza olarak hesaba 

katılmalıdır. 

UYARI: Sonuçlardan ziyade, bir aktivite baĢlangıcında olumsuzluklar 

için önlem almak ve aktiviteye iyi motive olmak öğrencilerden en iyi sonucu almak 

yolunda en iyi düĢüncedir. 

 

ASIL OLAN ROTANIN SEÇĠMĠ , HIZLI ORĠENTEERĠNG VE KONTROL 

TANIMLAMALARIDIR. 
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 ġekil 57 - Her hedefin puanlı olduğu serbest sıralı parkur. Ölçek : 1/7500  

 

Kontrol noktası 

tanımlamaları: 

 1.  Duvar köĢesi 

2.  Yol dönemeci 

3.  Patika kavĢağı 

4.  Bitki örtüsü sınırı 

5.  Çukur 

6.  Özel nesne 

7.  Bitki örtüsü sınırı 

8.  Patika kesiĢimi 

9.   Bina köĢesi 

10.  Su kuyusu 

11.  Bina köĢesi 

12.   Havuz  

 

 

 

 

 

 

ġekil 58 – Noktadan noktaya 

orienteering       parkuru 

Kontrol noktası tanımlamaları: 

1. Farklı ağaç 

2. Patika kavĢağı 

3. Özel nesne 

4. Havuz 

5. Bitki örtüsü sınırı 

6. Patika birleĢimi 

7. Duvar köĢesi 

 

 

 

(5) 
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 SONUÇ 

 

Sonuç olarak  Ģunu diliyoruz ki; önerdiklerimiz  hayatınızda   kanun 

maddeleri kadar önemli bir yer tutar. Umarız ki parkur planlayıcılar, kontrolörler ve 

organizatörler kadar beden eğitimi öğretmenleri,  eğiticiler ve antrenörler de 

fikirlerimizi kanun maddeleri gibi kabul eder ve küçüklere parkur planlarken, 

açıkladıklarımızı yaratıcı ve kapsamlı bir Ģekilde uygularlar. 

 Arazide çocukların yüreğine korku salma ve onları orienteeringden 

uzaklaĢtırma kötü planlamıĢ bir parkura iĢarettir.  

Bir baĢka tehlike de orienteering gibi birçok yaĢ grubuna hizmet eden 

bu sporda orta  yaĢlıların davranıĢlarının gençlerin ihtiyaçlarını göz ardı etmesi ve 

çocukları , yetiĢkinlere uymaya zorlamalarıdır.  

Bu kitabın baĢında da belirttiğimiz gibi yetiĢkinler bu spora devam 

etmeseler bile orienteering çocuklara çok sayıda deneyim sunmaktadır. Kulüplerin ve 

deneyimli orienteeringçilerin haritalarla ve orienteeringle olan ilgiyi geliĢtirmek için 

okullara katkıda bulunması önemlidir. Genç insanlar kulüplere katılmaya ve 

etkinliklerde yer almaya teĢvik edilirse kulüp üyeleri de bu insanlara faaliyet 

yerlerine ulaĢmalarında yardımcı olmalıdırlar.  

Çocukların orienteeringine olan bugünkü tavrımız sporumuzun 

geleceğini Ģekillendirecektir.  
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