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Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümünün belli bir ölçek

dâhilinde küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizimlere harita adı

verilir.

Haritacılık bilimine Kartografya denir.



KROKİ 

-ÖLÇEK YOK

-AYRINTI YOK

-KABATASLAKTIR

-AMACI YOKTUR

-LEJANT YOKTUR

-BAŞLIK YOK

HARİTA-PLAN

-ÖLÇEK VAR

-AYRINTI VAR

-PLANLIDIR

-AMACI VARDIR

-LEJANT VARDIR

-BAŞLIK VAR



1-Kuş bakışı görünüme sahip olması

Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için sahip olması 
gereken özellikler

2-Belirli bir küçültme oranının olması (ÖLÇEK)

3-Düzleme aktarılmış olması



YÖN OKU VARSA KOORDİNAT 

GEREKLİ DEĞİLDİR



BİLGİLERİN HARİTAYA 
AKTARILMASI

Noktalama Yöntemi: Mekânsal
verilerin konumunun, dağılışının,
sayısının ve yoğunluğunun
noktalar ile gösterilmesidir. Bu
yöntemle yerleşmeler, nüfus,
sanayi tesisleri, tarım ürünlerinin
dağılışı, okullar vb. gösterilebilir.

Çizgi Yöntemi: Akarsular, yollar,
sınırlar, rüzgâr yönleri vb.
özelliklerin harita üzerinde çeşitli
biçimlerdeki çizgilerle
gösterilmesidir.

Alan Yöntemi: Yeryüzünde geniş
yer kaplayan göl, ova, orman,
idari bölge vb. alanların harita
üzerinde hücreler içine alınarak
buraların farklı renk, işaret ve
tonlamalar ile gösterilmesi
yöntemidir.



Dünya küresel bir şekle sahip olduğu için hatasız bir şekilde düzlem üzerine aktarmak mümkün değildir.

Dünya’nın şeklinden kaynaklanan bu hataları en aza indirilebilmek için projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir.

Çok farklı yöntemler olmakla birlikte yaygın olarak kullanılan üç ana projeksiyon yöntemi geliştirilmiştir.

Dünya’nın küresel şekline 
bağlı olarak haritalar 
üzerinde bozulmalar 

meydana gelir.
NEDEN HARİTALAR 

HATALI OLUR-NEDEN 
PROJEKSİYONLAR 

VAR

DÜNYANIN ŞEKLİ
KÜÇÜLTME ORANI 

(ÖLÇEK)
YER ŞEKİLLERİ



Düzlem
Projeksiyon

Konik
Projeksiyon Silindirik 

Projeksiyon



SİLİNDİR PROJEKSİYON

Dünya’nın çevresinin silindir

ile sarıldığı düşünülür ve

Dünya’nın merkezinden ışık

verilir. Silindir projeksiyon ile

çizilen haritalarda Ekvator

çevresi doğruya en yakın

şekilde çizilir. Ekvator’dan

kutuplara doğru gidildikçe

bozulma artar.

Örneğin Avrupa kıtasının yaklaşık
beşte biri kadar bir alana sahip olan
Grönland Adası, yaklaşık Avrupa
kıtası kadar gösterilmektedir.

MERKATOR PROJEKSİYONUAÇI BOZMAYAN PROJEKSİYON

EKVATOR



KONİK PROJEKSİYON
Dünya yüzeyi koni şekline getirilen bir düzleme aktarılır. Bu yöntemle çizilen haritalar orta enlemler ve

çevresindeki alanları doğruya en yakın gösterir. gidildikçe paraleller arası mesafe daraldığı, Ekvator’a gidildikçe

ise hem paraleller hem de meridyenler arası mesKutuplara afe fazla genişlediği için şekiller bozulur.

ORTA KUŞAK



DÜZLEM PROJEKSİYON

Bu yöntemle çizilmiş haritalarda kâğıt, kürede haritası çizilmek istenen bölge üzerine temas ettirilir. Sonra

kâğıdın temas ettiği bölgenin koordinatları ve şekilleri düzleme aktarılır. Seçilen alandan uzaklaşıldıkça hata

oranı artar. Daha çok kutup çevresi haritalarının çiziminde kullanılır.

KUTUPLAR



HARİTA ÇEŞİTLERİ

KULLANIM AMACINA GÇRE 
HARİTALAR

GENEL HARİTALAR

TEMATİK HARİTALAR

ÖLÇEKLERİNE GÖRE 
HARİTALAR

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR

ORTA ÖLÇEKLİ HARİTALAR

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR



Genel haritalar, haritası hazırlanan bölgenin oğal

unsurlarının (deniz, göl, akarsu, bitki örtüsü,

arazinin engebelik durumu vb.) ve yapay

unsurlarının (bina, köprü, yol vb.) kartoğrafik

işaretler ile gösterilmesi yoluyla bilgi veren

haritalardır. Türkiye fiziki haritası, Türkiye idari

bölünüş haritası; genel haritalara örnek verilebilir.

Tematik haritalar; topoğrafik altlık harita üzerine

bölge ile ilgili mekânsal verilerin (jeoloji, maden,

ulaşım, sıcaklık, basınç, denizcilik, turizm vb.)

aktarılmasıyla oluşan haritalardır. Türkiye toprak

haritası, Mardin ilinin jeoloji haritası, Türkiye nüfus

yoğunluğu haritası, Türkiye su ürünleri haritası;

tematik haritalara örnek olarak verilebilir.

Türkiye İdari Haritası Türkiye Bitki Haritası



yön,
konum belirleme,
uzunluk ve alan bulunabilir

EĞİM, YÜKSELTİ, YER ŞEKİLLERİ
HAKKINDA BİLGİYE ULAŞILIR

ÜLKE, BÖLGE, KITA İL SINIRLARI,
YERLEŞİM MERKEZLERİ HAKKINDA
BİLGİYE ULAŞILIR





BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR ORTA ÖLÇEKLİ HARİTALAR KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR

1/200.000’den
daha büyük

ölçekli 
haritalardır.

1/200.000 ile
1/500.000

arası ölçekli
haritalardır.

1/500.000’den
daha küçük

ölçekli 
haritalardır.



Fazladır. Azdır.

Daha küçüktür. Daha büyüktür.

Azdır. Fazladır.

Azdır. Fazladır. 



CBS doğal ve beşerî

sistemlere ait her türlü

verinin bir veri tabanında

toplanması; amaca göre

bu verilerle çeşitli

analizler yapılması; bu

analizlerin sonuçlarının

harita, tablo ve grafik

şeklinde gösterilmesi için

tasarlanmış olan bir

bilgisayar sistemidir.

CBS’NİN BİLEŞENLERİ



CBS’nin Çalışma Sistemi ve Yapısı



Atmosfer veya uzayda bir platforma yerleştirilmiş

algılayıcı aracılığıyla yeryüzündeki fiziki ve beşerî

her türlü mekânsal özelliğe ait bilginin TEMAS

OLMADAN toplanması, incelenmesi ve

kaydedilmesi yöntemidir.



TÜRK & MÜSLÜMAN HARİTACILAR

Dünya’nın Görünümü
adlı eserinde, 
Batlamyus’un
Coğrafya adlı 

eserindeki bilgileri 
güncellemiş ve 
geliştirmiştir.

Harizmi

Orta Çağ’da İslam dünyasında haritacılık alanında çalışma yapan bilim insanları

Dünya’nın boyutları, 
ve eksen eğikliği 

hakkında bilgi veren 
Kanun el Maksudi’yi
yazmıştır. Jeodezinin 
babası kabul edilir.

Biruni

Bilinen en eski Türk 
haritasını çizmiştir. 
Bu harita, Divan-ı 
Lügati’t Türk adlı 

eserinde yer 
almaktadır.

Kaşgarlı Mahmud İdrisi

Kitabu Roger adlı 
eseri vardır. Dairesel 

bir dünya haritası 
çizmiş ve eserinde 

iklim tiplerini 
anlatmıştır.



Dünya’nın Görünümü
adlı eserinde, 
Batlamyus’un
Coğrafya adlı 

eserindeki bilgileri 
güncellemiş ve 
geliştirmiştir.

Harizmi

Orta Çağ’da İslam dünyasında haritacılık alanında çalışma yapan bilim insanları

Dünya’nın boyutları, 
ve eksen eğikliği 

hakkında bilgi veren 
Kanun el Maksudi’yi
yazmıştır. Jeodezinin 
babası kabul edilir.

Biruni

Bilinen en eski Türk 
haritasını çizmiştir. 
Bu harita, Divan-ı 
Lügati’t Türk adlı 

eserinde yer 
almaktadır.

Kaşgarlı Mahmud İdrisi

Kitabu Roger adlı 
eseri vardır. Dairesel 

bir dünya haritası 
çizmiş ve eserinde 

iklim tiplerini 
anlatmıştır.



1567’de yedi 
haritadan oluşan 

bir atlas 
oluşturmuştur. 

Piri Reis

Piri Reis (1465-
1554) çizdiği dünya 
haritası ve yazdığı 

Kitab-ı Bahriye 
isimli eserleriyle 

dünyaca tanınmıştır.

Katip Çelebi

Katîp Çelebi’nin 
yazdığı Cihannüma
(Dünya’nın Aynası) 
en önemli coğrafya 

eserlerindendir.

Evliya Çelebi

Orta Doğu, Avrupa ve 
Kuzey Afrika’da birçok 

ülkeyi gezmiş, 
seyahatnamesinde 
gezdiği yerlerle ilgili 
bilgileri detaylı bir 
şekilde anlatmıştır.

Ali Macar Reis

Yeni Çağ’da İslam dünyasında haritacılık alanında çalışma yapan bilim insanları





2011-YGS



"Kasabayı bütünüyle görebilmek için bir araçla gökyüzünde yükselmek 

gerekir. Ancak, yükseldikçe görülebilen alan büyürken, cisimler küçülür, 

yapılar birbirinden ayırt edilemez duruma gelir."

Bu durum, aşağıdakilerden hangisini açıklamada iyi bir örnek olur?

A)Haritaların kullanılışını

B)Haritaların işaretlenişini

C)Ölçek farkının haritaya etkisini

D)Haritaların yönüne konulusunu

E)E)Görüş açısının değişmeyisini

(1981-ÖSS)





Bir ülkenin tümüyle gösterildiği bir fiziki duvar haritası ile aynı

ülkenin tümüyle gösterildiği atlas sayfasındaki bir fiziki harita,

I. Yükselti değerleri

II. Ayrıntıları gösterme gücü

III.Coğrafi koordinatlar

IV.Ölçek

özelliklerinden hangileri bakımında benzerlik gösterir?

A) I ve II B)I ve IIII C) ll ve lll D) II ve IV E) III ve IV

(1993-ÖSS



Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovasının farklı

renklerle belirtilmiş olması, bu ovaların aşağıdakilerden

hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir?

A) Yıllık yağış tutarı

B) Yükselti

C) Yüzölçümü

D) Jeolojik yapı

E) Toprak türü

(2000-ÖSS)
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