
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı

Temel Harita Bilgisi



 Harita, yeryüzünün 

ölçeklendirilmiş ve düzleme 

aktarılmış bir sunumudur. 

 Harita, yeryüzünde ya da diğer gök 

cisimlerinde yer alan, doğal ya da 

yapay topoğrafik objelerin (orman, 

nehir...vb) veya mekansal ilişkisi 

bulunan konuların (hava kirliliği, 

gelir dağılımı...vb) belirli bir ölçek 

dahilinde, bir takım kartografik 

kurallar uygulanılarak 2 veya 3 

boyutlu bir yüzey (kağıt, bilgisayar 

ekranı...vb) üzerine aktarılmasıdır.





Haritacılık Tarihi

Yaklaşık 8205 yıl önce yapılan ilk harita 
En Eski Harita, Çatalhöyük Şehir Planı

Strabon’un Geliştirdiği Dünya Modeli

Heredot Haritası
İdrisi’nin Arap Dünyası Haritası



Haritacılık Tarihi

Ebstorf Haritası- Hereford Haritası

Kaşgarlı Mahmut’un Dünya Haritası



Haritacılık Tarihi

Piri Reis’in 1513 Tarihli Dünya
Haritası

Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye Eserinden bir 
Avrupa Haritası

Dünyayı izah etmek
Denizciler, seyyahlar ve 

tüccarlara yol tarif etmek için
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HARİTALARIN SINIFLANDIRILMASI

1. Genel Haritalar: Dünyanın tümünün ya da bir kısmının yüzeysel
yapısını gösteren haritalardır.

(b) Geniş Bölge Haritaları;
bir ülkeyi ya da bir kıtayı
gösteren, o bölgeyle ilgili
genel bilgileri içeren
haritalardır.

(a) Topoğrafik Haritalar: Arazinin tüm
ayrıntılarını, ölçülebilir biçimde yer
şekillerini gösteren bir haritadır.
Düzlükler, yükseklikler ve çukurlar eş
yükseklik eğrileri ile gösterilir.
Yükseklikler için başlangıç düzlemi
Ortalama Deniz Seviyesidir.



• (c) Dünya Haritaları;
dünyanın bütününü bir 
arada göstermeyi 
amaçlayan, çizildiği 
ölçeğin olanakları 
çerçevesinde gerekli 
bilgileri içeren 
haritalardır. 

HARİTALARIN SINIFLANDIRILMASI



2. Özel haritalar: Özel bir kullanım amacına yönelik haritalardır. Özel
haritalar şunlardır.

HARİTALARIN SINIFLANDIRILMASI

(a) Kadastro Haritaları;
arazinin kadastro 

durumunu gösteren 
haritalardır. Kadastronun 

gereklerine uyacak 
biçimde düzenlenmiştir.

(b) Kent Haritaları; bir
kentin yerleşme durumunu
gösteren, genellikle imar
çalışmalarını temel alan
haritalardır.



(c) Yol Haritaları; yolların
özelliklerini, uzunlukları,
bağlantıları vb. bilgileri
gösteren haritalardır.

HARİTALARIN SINIFLANDIRILMASI

(d) Çeşitli Bilim
Haritaları; bazı bilim
dalları için hazırlanmış
haritalardır.
Astronomik haritalar,
jeolojik haritalar,
madencilik haritaları
vb.



(f) Turistik Haritalar; bir kentin ya da ülkenin turistik değerlerini
gösteren, turistler için rehberlik ödevini amaçlayan haritalardır.

HARİTALARIN SINIFLANDIRILMASI



Tematik Haritalar: Coğrafi kavramların,

(nufüs yoğunluk dağılımı, arazi kullanımı,

iklim vb.) iletilmesinde bir araçtır. Tematik

harita çeşitleri CBS için önemlidir.

Dağcılık Faaliyetlerine Yönelik Coğrafi 

Bilgi Sistemi Oluşturulması ve Tematik 

Harita ÜretimiMerkez ilçe ve mahalle sınırları ile 

mevcut okulları gösteren tematik harita

HARİTALARIN SINIFLANDIRILMASI



Ortofoto harita :

Ortofoto; perspektif resimlerdeki eğikliği ve arazi yükseklik farklarından dolayı 

görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu üretilmiş, harita gibi belli bir ölçeği 

olan fotoğrafik bir görüntüdür. 

Bunun üzerine kartoğrafik bilgilerin (harita kenar bilgileri-gridler, münhaniler, 

isimler vb) eklenmesi sonucu ORTOFOTO HARİTA  ortaya çıkmaktadır.

HARİTALARIN SINIFLANDIRILMASI



Haritalarda Ölçek Kavramı

Haritalarda 
Ölçek 

Kavramı

Harita

Büyük 
Ölçekli 

Haritalar

Orta Ölçekli 
Haritalar

Küçük 
Ölçekli 

Haritalar

Ölçek

Kesir ölçek Grafik ölçek Uzunluk 
birimiyle ifade 

edilen ölçek



Ölçekleri 1 / 200.000'e kadar olan bu haritalarda :

• Küçültme oranı azdır
• Ayrıntı fazladır
• Birim düzlemde gösterilen gerçek alan küçüktür
• Eşyükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı azdır

Planlar ve topoğrafya ( 1/5 000 – 1/10 000 ) haritaları bu gruba girer.

• Ölçekleri 1 / 200.000 ile 1 / 500.000 arasında olan haritalardır.
• Ayrıntılar, büyük ölçekli haritalar göre daha azdır.
• Bu haritalar Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilir. 

Ölçeklerine Göre Haritalar



• Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçekleri 1 / 500.000'dan daha küçük olan haritalarda;

• Ayrıntı en azdır
• Küçültme oranı en fazladır
• Birim düzlemde gösterilen gerçek alan büyüktür .
• Stratejik ve askeri çalışmalar için kullanılır. 
• Eşyükselti eğrileri arasındaki farkı fazladır .

Duvar ve atlas haritaları bu gruba girer.

Ölçeklerine Göre Haritalar



Ölçeklerine Göre Haritalar





Ölçeklerine Göre Haritalar

1:25.000 1:50.000

1:100.000 1:250.000



Ölçek

1. Oransal Ölçekler

Ölçeğin matematik bir dille ifadesidir.

S' : Belli iki nokta arasındaki harita
uzunluğu
S : Bu uzunluğun arazideki gerçek değeri

G.U.

Η.U.Ölçek

S
Sö 

Bu şekildeki ölçekler

oransal ölçek olarak

tanımlanmaktadırM : 1
M

1ö



2. Grafik Ölçekler
Uzunluk değerlerinin görsel olarak da bulunmasını sağlar.

Ölçek

1 : 500

1 : 25000



Buna coğrafi kuzey de denir. Yeryüzünde 
herhangi bir noktadan kuzey kutbuna yönelen doğrultudur. 
Bütün boylam dairelerinin (meridyenlerin) yönü gerçek kuzey 
doğrultusudur. Gerçek kuzey genel olarak bir yıldızla gösterilir.

HARİTA ÜZERİNDEKİ KUZEY

TANIMLARI



HARİTA ÜZERİNDEKİ KUZEY

TANIMLARI

Yeryüzünde herhangi bir noktadan manyetik kutba yönelen veya

pusula ibresinin serbest kaldığında herhangi bir manyetik etkiye maruz kalmaksızın
gösterdiği doğrultudur. Manyetik kuzey genellikle bir ok ile gösterilir.



Harita üzerinde dikey grid çizgilerinin gösterdiği 
yöndür. Grid kuzeyi GK harfleri ile gösterilir.

HARİTA ÜZERİNDEKİ KUZEY

TANIMLARI



Pafta Bölümlemesi



Pafta Bölümlemesi



Koordinat Sistemleri 

• •Coğrafi Koordinat Sistemi yeryüzünde 
bir konumu tanımlamak için 3-boyutlu 
küresel yüzeyi kullanır. 

• •Coğrafi Koordinat Sistemi büyük 
oranda yanlış biçimde DATUM olarak 
anılır, bununla beraber datum sadece 
Coğrafi Koordinat Sistemi’nin bir 
parçasıdır. 

• •Coğrafi Koordinat Sistemi açısal ölçü 
birimini, başlıca meridyen ve datum’u
kullanır. 

• •Bir nokta onun enlem ve boylamı ile 
ifade edilir. 

• •Enlem ve boylam, dünyanın 
merkezinden dünya yüzeyindeki bir 
noktaya olan açıdır (genelde derece 
olarak). 







Ülke Sistemi ITRF GPS

Datum ED-50 ITRF-96 WGS84

Elipsoid Uluslararası Hayford GRS-80 WGS84

Koordinatlar 2D + H 3D 3D

Projeksiyon TM, UTM TM, UTM TM,UTM

Koordinat Sistemleri



Eşyükselti Eğrisi 

• Yeryüzünün veya 
bir parçasının 
morfolojik 
(şekilsel) 
yapısının belli bir 
ölçek içinde eş 
yükseklik eğrileri 
yardımıyla yatay 
düzlem üzerinde 
gösterilmesiyle 
elde edilen 
haritalara 
topoğrafik
haritalar denir. 



• •Eşyükselti eğrisi, Münhani veya 
İzohips olarak da bilinir, bir haritada aynı 
yükseklikteki noktaları birleştiren eğri. 

• Eşyükselti eğrilerinin bulunduğu harita 
türüne "topografik harita" denir. 

• Asla çatallanmazlar. 
• Kesişmezler (istisna: 90 derece eğimli 

bir uçurum). 
• İki eşyükselti eğrisi arasındaki yükseklik 

sabittir. 
• Eşyükselti eğrilerinin sık olması eğimin 

fazla olduğunu, seyrek olması eğimin az 
olduğunu gösterir. 

• Eşyükselti eğrileri arasındaki yükselti 
farkına 'eşyükselti aralığı' denir 

Eşyükselti Eğrisi 



Sayısal Yükseklik Modeli(SYM) 

Sayısal Yükseklik Modeli 
(SYM), yeryüzü 
topoğrafyasını en sade ve 
çıplak şekilde X, Y planimetrik
ve Z yükseklik değeriyle üç 
boyutlu olarak ifade eden 
model olarak tanımlanabilir. 

Sayısal Yükseklik Modeli kullanım alanları 
· Arazi tanımlaması, nokta yükseklikleri, eğim, mesafe 
sorgulamaları 
· Çevresel analizler · Hidrolojik etmenlerin modellenmesi 
· Kartoğrafya
· Sivil uygulamalar 
· Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
· Kentsel planlama 
· Felaket yönetimi 
· Orman yangınları 
· Sel yönetimi 
· Deprem analizleri 
· Erozyon kontrolü 
· Tarım 
· Kontur çizgisi (eşyükseklik eğrisi) yaratma 
· İletişim sistemi modelleme 
· Askeri uygulamalar 
· Mühendislik alanlarında (Yollar, kanallar, barajlar, 
tüneller v.s için yer seçimi)



Sayısal Yükseklik Modeli(SYM) 

Kabartma Haritası

Yükseklik Haritası



• En Kesitler;

Nehrin, derenin her iki tarafına doğru 300 
metre boyunca alınmaktadır veya 10 metre kot 
farkı oluşuncaya kadar alınmaktadır.

Su derinliğinin fazla olduğu yerlerde 1,5 
metre boyutunda botlar ile en kesitler 
alınmaktır.

Alınan bu kesitler nehir veya dere yatağının 
modellenmesinde kullanılmaktadır.

Taşkın Yönetim Planları Hazırlanması        

Kapsamında En Kesit Alımı



Taşkın Yönetim Planları Hazırlanması        

Kapsamında En Kesit Alımı



Taşkın Yönetim Planları Hazırlanması        

Kapsamında En Kesit Alımı



Taşkın Yönetim Planları Hazırlanması        

Kapsamında En Kesit Alımı



TEŞEKKÜRLER

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı

Mesut YILMAZ


