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Geomatik Mühendisliği Bölümü

KartografyaKartografya

“ Kartografya , harita ve harita 
benzeri gösterimler ile, bu 
gösterimlerde kullanılan grafik 
işaretlerin özelliklerini ara ştıran, 
haritanın çizimsel tasarım, basım ve 
kullanım yöntemlerini geli ştirmeye 
yönelik çalı şmalar yapan bir bilim 
dalıdır.”

HaritaHarita

� “yer ya da di ğer büyük gök 
cisimlerinin yüzeylerine veya bu 
yüzeylerin bir bölgesine ait 
konulara ili şkin obje ve bilgileri, 
çizim altlı ğı üzerinde do ğadaki 
konumlarını belli matematik 
kurallara göre yansıtan, kartografik 
işaretlerle gösteren ve gere ğinde 
yazılı sözcüklerle tamamlayarak 
aktaran bir bilgi ileti şim aracıdır ”.

HaritalarınHaritaların sınıflandırılmasısınıflandırılması
� Genel Haritalar

◦ Topografik Haritalar

◦ Ülke Haritaları

◦ Dünya Haritaları

� Özel Haritalar

◦ Tematik Haritalar

� Topografik Haritalar: Haritası yapılan
yeryüzünde bulunan yapay objelerin, akar ve
durgun suların, arazi engebesinin, bitki
örtüsünün ve bu tür objelerin birbirleri ile olan
çevresel ilişkilerinin gösterimini yapan
haritalardır.

� Tematik Haritalar: Çevre ile ilişki içinde olan
herhangi bir konunun gösterimini yapar.
Tematik haritalar işledikleri konunun türüne
göre isim alabilirler. (Jeoloji, nüfus dağılımı, hava
kirliliği haritaları gibi…)
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HaritalarınHaritaların sınıflandırılmasısınıflandırılması
� Ölçeklerine göre sınıflandırma

a) Büyük Ölçekli Haritalar

1:250 – 1:2500 arası ölçekli haritalar

PLANLAR

b) Orta Ölçekli Haritalar

1:50.000 ile 1:250.000 arası ölçekte olan haritalar

c) Küçük Ölçekli Haritalar

1:500.000 ile 1:2.000.000 arası ölçekte olan haritalar (Atlaslar)

Ölçek modülü M büyüdükçe ölçek küçülmektedir

ÖLÇEKÖLÇEK
Harita Ölçeği: Harita üzerindeki bir uzunluğun arazideki uzunluğa 

oranıdır. Ölçek birimsiz bir büyüklüktür, katsayıdır.

Ölçek Gösterimleri;

1. Oransal Ölçekler

2. Grafik Ölçekler

2.1 Doğrusal Ölçekler

2.2. Geometrik Ölçekler

3. Metrik Olmayan Ölçekler

1. 1. Oransal ÖlçekOransal Ölçeklerler
� Ölçeğin matematik bir dille ifadesidir.

Ölçek =

� Ö =
S' : Belli iki nokta arasındaki harita uzunluğu

S : Bu uzunluğun arazideki gerçek değeriS
S′

G.U.

Η.U.

M
1

M : 1 Bu șekildeki ölçekler
oransal ölçek olarak 
tanımlanmaktadır
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2. 2. GrafikGrafik ÖlçeklerÖlçekler
Grafik Ölçekler, uzunluk değerlerinin görsel olarak da bulunmasını

sağlar.

Grafik Ölçekler iki tip gösterime sahiptir

� Doğrusal 

� Geometrik (Transversal)

1 : 500 1 : 25000

Geometrik Geometrik (Transversal) Ölçekler(Transversal) Ölçekler

1 : 5000

Doğrusal ölçeğe göre üstünlüğü, uzunlukların ondalık kısımlarının 
gözle kestirilmesi yerine, doğrudan ölçülebilmesidir.

3. 3. MetrikMetrik OlmayanOlmayan ÖlçeklerÖlçekler

� İngiltere gibi bazı ülkeler uzunluk birimi olarak metre 
kullanmamıșlardır. Ölçü birimleri;
1 İngiliz Mili=1760 yard=5280 ayak=63360 parmak

Metrik olmayan haritalarının ölçek değerleri de yuvarlak değildir.

ÖrnekÖrneklerler

� Ölçeği 1: 300.000 olan bir haritadaki 1 cm uzunluğundaki bir 
yolun arazideki gerçek uzunluğu ne kadardır?

M=300.000
S ' = 1 cm                                 = 
S=?

S=S' . M
S=(1x300.000)cm = 3000 3000 mm = 3 km3 km

S

S′

� Haritada 4 cm olarak gösterilen bir yolun gerçek uzunluğu 1 km’dir. 
Haritanın ölçeği kaçtır?

S ' = 4 cm                                  
S = 1 km (100.000 cm)
M = ?

1/M = S' / S 
M = 1:25000

ÖlçeÖlçeğğii 1 : M 1 : M olan bir haritadaki belli bir alanın olan bir haritadaki belli bir alanın 
dodoğğadaki gerçek deadaki gerçek değğerinin bulunmasıerinin bulunması

a'

b' Kenar uzunlukları a ve b olan bir 
dikdörtgen alanı düșünelim. Bu kenar 
uzunluklarına haritada karșılık gelecek olan 
kenarlar a' ve b' olur.

a= M.a' b=M.b'  

O zaman bu dikdörtgenin gerçek alan değeri 

F = a.b = MF = a.b = M22aa'b''b' olur. 

F ' = a 'b ' Dikdörtgenin haritadaki alanı
F =  a b     Dikdörtgenin arazideki alanı

b

a
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ÖlçeÖlçeğği bilinmeyen haritaların ölçeklerini bulmai bilinmeyen haritaların ölçeklerini bulma

a) Ölçeği bulunacak haritanın pafta ağı varsa:

Ağın haritadaki bölümünün uzunluğu, bu bölümün doğada temsil ettiği
uzunluğa oranlanır. Örneğin paftanın dik koordinat ağı mevcut ve ağ 4 
cm’lik olsun. Aralığı 4 cm olan iki çizgiden birinin koordinat değeri 4 541 
000 ve diğerininki 4 542 000 ise, aradaki fark 1000 m’dir. Bu 1000 m
haritada 4 cm olarak gösterildiğine göre, harita ölçeği;

S'
——

S
Ö= =

1

25000

4cm

100000

Ö=

Paftanın dik koordinatlar ağı yerine coğrafi koordinatlar ağı var ve değerleri biliniyorsa 
benzer bir yöntemle ölçek belirlenebilir.Ekvator üzerinde birbirine komșu iki meridyen 
arasındaki uzaklığın yeryüzeyinde yaklașık 111 km olduğunu bilmek yeterlidir.

ÖlçeÖlçeğği bilinmeyen haritaların ölçeklerini bulmai bilinmeyen haritaların ölçeklerini bulma

b) Doğada gerçek uzunluğu bilinen iki nokta haritada 
ișaretlenebiliyorsa, bu uzunluğun harita üzerindeki değeri belirlenip 

gerçek uzunluğa oranlanırsa ölçek yine bulunabilir.

Örneğin: Doğadaki uzunluk 6 km ve bu uzunluğun haritadaki karșılığı 12 cm ise;

= 1
————

M

S'
——

S

1

50000

12cm

600000cm

Ö=

Yerin ȘekliYerin Șekli
Geoid: Fiziksel tanımlıve deniz yüzeylerinin karalar altında da devam ettiği düşünülen yer 

yuvarıbiçimi.

PROJEKSİYON

� Yeryüzünün küre benzeri bir şekle sahip  olduğundan düşünürsek,bu 
yapının düzlem üzerinde gösterilebilmesi için belirli matematiksel 
metotların ve kuralların kullanılması gereklidir.Bu kural ve metotların 
tamamına “projeksiyon” denir.

� Bugüne kadar çok sayıda projeksiyon yöntemi geliştirilmiştir. Bu 
çeşitliliğin ana sebebi de yeryüzünün amaca göre düzleme 
indirgemesidir.

The representation of the objects and information on a curved surface in a plane using mathematical and geometric relations

PROJEKSİYONLARIN SINIFLANDIRILMASIPROJEKSİYONLARIN SINIFLANDIRILMASI

Kullanılışlarına Göre

Jeodezik Projeksiyonlar
(Elipsoid)

Kartografik Projeksiyonlar
(Küre)

Aracı Yüzeye Göre

Düzlem (Azimuthal)

Silindir (Cylindrical)

Konik (Conic)

Aracı Yüzeyin Konumuna Göre

Normal-Kutupsal (Polar-Regular)

Transversal (Equatorial)

Eğik (Oblique)

Korunan Elemana Göre 

Açı Koruyan (Conform)

Uzunluk Koruyan (Equidistant)

Alan Koruyan (Equivalent)
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Koordinat SistemleriKoordinat Sistemleri
Bir noktanın konumunun tanımlanabilmesi için koordinatlar kullanılır. Bir noktanın konumunun tanımlanabilmesi için koordinatlar kullanılır. 

� Kartezyen Koordinat Sistemi

Koordinat SistemleriKoordinat Sistemleri

CoCoğğrafi Koordinat Sistemirafi Koordinat Sistemi

Paraleller
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Pittspurg 
φφ=40=40° N 
λλ=80=80° W

Koordinat SistemleriKoordinat Sistemleri

CoCoğğrafi Koordinat Sistemirafi Koordinat Sistemi
Yerküre üzerindeki herhangi bir noktanın enlemini, ilgili 
noktayı yerkürenin merkez noktası ile birleştirdiği düşünülen 
doğrultunun ekvator düzlemi ile yaptığı açı (genellikle derece 
birimi cinsinden) tanımlamaktadır. 

Yerküre üzerinde küresel coğrafi koordinatları bilinmek isten 
nokta kuzey yarı kürede ise enlem (+) pozitif, güney yarı 
kürede ise (-) negatif değer aldığı kabul edilmiştir.  Bu 
durumda örneğin kuzey kutup noktasının enlemi +90°, güney 
kutup noktasının ise -90° olacaktır. Buna karşın ise tam 

ekvator dairesi üzerindeki yer noktalarının enlemi ise 0° dir 
(sıfır derece). 
Türkiye topraklarının tamamı kuzey yarı kürede yer 
aldığından her noktasında şüphesiz enlem pozitif değere 
sahiptir. Örneğin İstanbul’da Sultanahmet meydanı 

civarındaki bir noktanın enlemi 41° civarındadır.

Başlangıç meridyeni ile ilgili noktadan geçen meridyen 
arasında kalan açı, o noktanın “boylamı” olarak 
adlandırılmıştır. 
Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalar aynı boylam 

değerine sahiptirler. Örneğin İstanbul Sultanahmet Meydanı 
yaklaşık 29° lik bir boylama sahiptir

Yeryüzü üzerindeki bir noktanın coğrafi koordinatları, seçilen elipsoide göre değişir.

UTM Projeksiyonu (Universal Transverse Mercator)

Merkator projeksiyonu kürenin, kendisine ekvatorda teğet olan silindire izdüşümüdür. Gauss-Kruger 

projeksiyonu ise kürenin, bir başlangıç meridyenine teğet olan silindire izdüşümüdür. Bu 
nedenle Gauss-Kruger projeksiyonuna Transversal (yatık eksenli) Merkator projeksiyonu da 

denir. UTM ise American Military Services tarafından üretilmiş, TM projeksiyonunu kullanan bir

projeksiyondur.

• Projeksiyonda, teğet meridyen boyunca dünya üzerindeki uzunluklar projeksiyondaki uzunluklara 

eşit olur. Teğet meridyenden uzaklaştıkça deformasyon artar.

• Buna göre dünya, başlangıç meridyenleri 6° de bir değişen 60 dilime (zone) ayrılır ve referans 

enlemi ekvatordur. Her dilimin enlem genişliği 84 ° kuzey, 80 ° güney enlemidir.

• Her dilimin ayrı bir koordinat sistemi vardır. Dilim orta meridyenleri X ekseni, ekvator da Y 

eksenidir. İkisinin kesişimi başlangıç noktasıdır. 

• X değerleri dünyadaki uzunluklarla aynı, Y değerleri ise dünyadakinden biraz büyüktür. Bu farkı 

azaltmak için X,Y değerleri mo = 0,9996 ile çarpılır.

• Y değeri başlangıç meridyeninin solunda negatif olur. Bundan kurtulmak için Y değerine 500000 

eklenir.

• Bu durumda koordinatlara Sağa ve Yukarı değer denir. Uzunluk birimi metredir.

Koordinat SistemleriKoordinat Sistemleri
Projeksiyon (Harita) Koordinat SistemiProjeksiyon (Harita) Koordinat Sistemi

İlginiz için teşekkür ederim.İlginiz için teşekkür ederim.

Prof. Dr. Cengizhan İPBÜKER
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü

buker@itu.edu.tr
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