
Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı 

görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme 

aktarılmasına denir. 

1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa kuşbakışı denir. 

2.Ölçek:Bir yeri belli oranda küçültme işlemine denir. 

3.Düzlem: 

                



 Bir yere ne kadar yukarıdan bakılırsa, görülen alan da 

o kadar fazla olur. Fotoğraf örn. 1/1, 1/5, 1/500, 1/30.000 

* 



ÖLÇEK  =         Harita Uzunluğu =                      Ö=  H.U 

                         Gerçek Uzunluk                                 G.U 

    Ölçekler haritada iki yöntemle gösterilir. 

a) Kesir Ölçek 

b) Çizik (Grafik) Ölçek 

ÖLÇEK: 

 
Yeryüzü şekillerinin birebir haritasının çizilmesi mümkün değildir. 

      Bu nedenle haritadaki gerçek uzunluklar belirli bir ölçek dahilinde küçülterek  

haritaya aktarılır.Haritalardaki bu küçültme oranına ölçek denir. 



 

 

a) Kesir ölçek: Küçültme oranının kesirli sayılarla ifade edildiği ölçeklerdir.Pay her zaman 1’dir.  

 

Ör: 1/100.000 ,  1/250.000 , 1/1.000.000 gibi 

 

       Kesir ölçekte birim yazılmaz. Her zaman cm cinsindendir.  

• NOT: Payın birimi neyse paydanın birimi de odur.Birimler onar onar büyür,onar 

onar küçülür. 

•                                        km 

•                                        hm             x10 

•                                        dam 

•                                        m 

•                                        dm            /10 

•                                        cm 

•                                        mm 

 

 

 



Ölçek çevrimleri  

 Haritalarda küçültme oranı, ölçek biriminde aksi belirtilmemişse cm’ dir.  Ama 
farklı birimlere çevrilmesi isteniyorsa bu şu sıraya göre yapılır.  

 200.000 CM. 
         200.000 cm = 20.000 dm 

    20.000 dm = 2.000 m. 

      2.000 m.  = 200 dam 

        200 dam= 20 hm  

          20 hm  = 2 km. 

 2 KM. 
Km, santimetreye (cm) çevrildiğinde beş sıfır eklenirken;  

4 km = ---   4 00.000 cm. 

 

Cm, km’ ye çevrildiğinde ise beş sıfır atılır.  

4 00.000 cm =  -- 4 0 0 . 0 0 0   KM 

 



1/500.000 ölçekli bir haritada herhangi bir gerçek uzunluk 500.000 defa küçültülerek 

çizilmiş demektir.                                        

NOT:Küçültme ne kadar fazla olursa harita o derece küçük olacağından,ölçek paydası 

büyüdükçe ölçek küçülmüş olur.Payda küçüldükçe ölçek büyür. 

Büyük ölçek 

ayrıntı fazla                 

                                        1/500 

                                    1/1.000 

                                    1/50.000 

                                    1/100.000 

                                    1/500.000 

                                    1/1.000.000 

                                    1/10.000.000 

                                    1/100.000.000                Küçük ölçek 

                                                                                     ayrıntı az 



ÖRNEK: 

Gerçekte 90 km olan Manisa-Soma arası haritada 6cm ile gösterilmiştir. Haritanın 

ölçeği nedir? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Çizik ölçek: Harita üzerindeki uzunlukların gerçekte ne kadar 

olduğunu işaretlenmiş bir doğru üzerinde gösterildiği ölçeklerdir. 



Çizik ölçeğin Kesir ölçeğe çevrilmesi 

 

 
 

 

• Yukarıdaki çizik ölçeğin tamamının boyu 4 cm’dir.Buna göre verilen çizik ölçeği 
kesir ölçeğe çeviriniz. 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                    1                                                          

                4cm                  4                              1                       

        8 km               800.000                200.000 

                               2 

 

        

1cm 



Kesir ölçeğin çizik ölçeğe çevrilmesi 

 Kesir ölçeğin çizgi ölçeğe çevrilmesi için haritadaki 1cm’nin gerçekte kaç m veya 

km.yi gösterdiğinin bulunması gerekir. 

 

ÖR: 1/1.000.000 kesir ölçeğinin,çizgi ölçek olarak ifadesi nedir? 

 

     Haritadaki 1 cm gerçekte 1.000.000 cm’ye (1.000.000 km) yani 10 km’ye 

eşittir. Buna göre 1 cm’nin 10 km olarak gösterildiği çizgi ölçek hazırlanır. 

 

 

       0        10         20         30         40 km 

       

     

 

 
 

1cm 



A- BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR: 

1.Plan: 1/200.000’den büyük olan haritalar.(İnşaatlar,caddeler,apartmanlar),plan 

bir harita değildir.Plan aşırı derece ayrıntılı gösteren haritalardır. 

2.Topografya: 1/20.000-1/200.000 yeryüzünü en ayrıntılı gösteren haritalardır. 

ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR 



ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR 
 

B-ORTA ÖLÇEKLİ HARİTALAR:1/200.000-1/500.000 arasındaki haritalardır. 

 



 

1/4.000.000’den küçüklere ise ATLAS denir… 

ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR 

C-KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR: Ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır. 



BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR 

Ölçek paydası küçük         Ölçek paydası  büyük 

Gösterilen alan dar        Gösterilen alan   geniş 

Ayrıntı fazla         Ayrıntı   az 

Bozulma  az         Bozulma  fazla 

Harita alanı geniş (aynı bölge için)         Harita alanı  dar 



• 1/10.000.000  Dünya 

• 1/5.000.000    Asya 

• 1/1.000.000    Türkiye 

• 1/500.000       İstanbul 

• 1/50.000         Esentepe 

• 1/5.000           Pazar sok. 

• 1/500              Emine ve Hasan Aytaşman İ.Ö.O 

ÖRNEK: Burada Harita Ölçeklerini Gösteriyor..Emine ve Hasan Aytaşman İ.Ö.O için 



* 

Ayrıntı farkı 



SORU1: 

  1/200.000 

H.U = 5cm 

G.U = ? 

CEVAP: ½.00.000= ½  

5 sıfır attık. 

1cm = 2km 

5cm = x 

X = 5x2 = 10km… G.U = H.U X Ö.P 

SORU2: 1/3.000.000 

G.U = 4cm 

H.U = ? 

CEVAP:  

    1cm = 30 km 

     4     = x ? 

    30x4 = 120… 



SORU3: 

1/500.000  

G.U = 60km 

 

H.U = ? 

 

CEVAP: 

1cm = 5km 

    X = 60km    

    x = 60:5= 12 cm… 

SORU4: 

1/700.000  

G.U = 350km 

 

H.U = ? 

 

CEVAP: 

1cm = 7km 

    X = 350km    

    x = 350:7= 50 cm… 

                   H.U =   G.U     

                               Ö.P 



SORU5: 

G.U = 80km 

 

H.U = 4cm 

 

Ölçek: ? 

 

CEVAP: 

    1cm = x   

    4cm = 80 

    4x = 80 

 

X=20 

 

SORU6: 

G.U = 90km 

 

H.U = 3cm 

 

Ölçek: ? 

 

CEVAP: 

   3   =  1  =   1  

  90     30   3.000.000 

ÖLÇEK:    H.U  

                 G.U 



NOT: Yuvarlak olan cismin düzleme geçirilmesi geometrik olarak 

imkansızdır.Dünyamızda yuvarlak olduğu için düzleme geçirilirken 

bozulmalara uğrar.Bu bozulmaları en aza indirebilmek için bazı metodlar 

uygulanılır.Bu metoda harita projeksiyonu veya harita izdüşümü denir. 

1-) Ufki Projeksiyon:Orta enlemler için. 

2-)Silindirik:Ekvator çevresi için. 

NOT:Engebelik arttıkça gerçek 

alanla izdüşümü alanı arası 

artar…. 



ÖRNEK: Hangisinde gerçek alanla izdüşümü alanı arasındaki fark fazladır… 

CEVAP:  A) 

YÜKSEKLİKLE alakası yoktur.Önemli olan 

ENGEBELİK’tir 



A-)Fiziki Haritalar; 

Yerşekillerini gösteren haritalardır.ÖRNEK:dağlar,ovalar,platolar v.b.... 

 



B-)Siyasi ve İdari Haritalar 

 

Siyasi:Ülkeleri Gösteren Haritalardır. 

 

İdari:Ülkenin içindeki illeri gösteren haritalardır. 

 

***Ülke sınırları SİYASİ,ülke içi İDARİ… 



C-)Beşeri ve Ekonomik Haritalar; 

Beşeri: İnsan dağılışlarını gösteren haritalardır(NÜFÜS)… 

Ekonomik: Ekonomik faaliyetleri gösteren haritalardır… 

D-)Özel Haritalar: 

Klimatoloji,jeomorfoloji,Askeri; 

Hepsinde; 

-uzaklık 

-alan 

-yön hesapları 

 

***Eğim ve profil sadece FİZİKİ HARİTALARDA hesaplanır. 



Kroki:Bir yerin kuşbakışı görünümünün belirli bir, oranda olmaksızın çizimine 

Kroki denir. 

  Lejand: Harita Bilgisini Sağ altta 

gösterir… 



1. Gölgeleme Yöntemi: Haritanın bir köşesinden 45 açıyla ışık geldiği varsayılmaktadır. Buna göre ışık alan 

yerlerde herhangi bir işlem yapılmazken, ışık almayan yerde gölgeleme yapılmaktadır. Tek başına kullanışlı 

değildir.    

2. Tarama Yöntemi: Bu yöntemde eğimin fazla olduğu yerlerde taramalar sık, kalın ve kısa geçirilirken eğimin 

azaldığı yerlerde uzun, ince ve seyrek geçirilmektedir. Düz yerler ise boş bırakılmaktadır.  

3.KABARTMA METODU:Yeryüzünü en yakın gösteren metotdur.Fakat tercih edilmez çünkü taşınması zordur ve maliyeti 

fazladır. 

4.RENKLENDİRME:Fiziki haritalarda bulunan yükseltiyi ifade eder.(Yerşekilleri gösterilmez.) 

0-500m = Yeşil 

500-1000m = Sarı 

1000-1500 = Turuncu 

1500-2000m = Açık kahverengi 

2000-üstü = Koyu kahverengi İle Gösterilir 



5.İzohips: (Eşyükselti eğriler): Denizle yükseltisi aynı doruk noktaların 

birleşmesiyle elde edilen iç içe girmiş kapalı eğrilerdir. 
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HARİTA BİLGİSİ 
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Harita; yeryüzünün tamamının veya bir parçasının 

kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle 

istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretleriyle bir 

düzlem üzerine çizilmiş bir örneğidir. 
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Harita yeryüzü şekillerinin,  yerleşim yerlerinin, 

yolların vb. detayların yatay ve düşey konumları ile 

aralarındaki mesafeler ve bitki örtüsü hakkında 

hemen ve detaylı bilgi sağlar. Harita aynı zamanda 

arazi yapısındaki değişiklikleri ve doğal yeryüzü 

şekillerinin yüksekliklerini gösterir.  
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                             HARİTA TÜRLERİ 

 

Haritalar konularına ve ölçeklerine göre ikiye ayrılır. 

 

Konularına Göre Haritalar: 

 

Genel haritalar ve Özel haritalar olarak ikiye 

ayrılır. 
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Genel Haritalar  

 

- Topoğrafya Haritaları 

- Fiziki Haritalar 

-  Siyasi ve İdari Haritalar 

-  Duvar ve Atlas Haritaları 



34 

Özel Haritalar  

 

- Araziden Yararlanma Haritaları 

- Ekonomi Haritaları 

- Hidrografya Haritaları 

-  İzoterm Haritaları 

- Jeomorfoloji Haritaları 

-  Nüfus Haritaları  

- Toprak Haritaları 
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Ölçeklerine Göre Haritalar 

- Büyük Ölçekli Haritalar 

 

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 haritaları bu gruba girer. 
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    - Orta Ölçekli Haritalar 

Ölçekleri 1 / 200.000 ile 1 / 1.000.000 arasında olan haritalardır. 

Ayrıntılar, büyük ölçekli haritalar göre daha azdır. 
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- Küçük Ölçekli Haritalar  

Ölçekleri 1 / 1.000.000'dan daha küçük olan haritalarda;  

Ayrıntı en azdır. Küçültme oranı en fazladır. Birim düzlemde gösterilen 

gerçek alan büyüktür. Eşyükselti eğrileri arasındaki farkı fazladır. Duvar ve atlas 

haritaları bu gruba girer. 
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ARAZİDE ÖLÇÜLEN UZUNLUK İLE HARİTADAKİ ÇİZİLECEK UZUNLUK 

ARASINDA KURULACAK ORANA ÖLÇEK DENİR. 

 

 

 

HU ( Harita Uzunluğu )             1 ( Bir Birim ) 

-----------------------------  = ---------------------------  =  AU = HU x M 

AU (Arazi Uzunluğu )               M (Harita Ölçeği)  
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Örnek: Gerçekte 90 km olan Manisa-Soma arası 

haritada 6 cm ile gösterilmiştir. Haritanın ölçeği 

nedir? 

 

Gerçek Uzunluk= Harita U. x ölçek Paydası 
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Örnek:1/200.000 ölçekli haritada 16 cm ile ölçülen 

bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?   

 

G.U= 16x200.000=3.200.000cm=32 km 

 

Örnek: Gerçekte 250 km  olan bir yol 1/1.250.000 

ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?   
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Harita Kenar Bilgileri: 
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Harita Özel İşaretleri: Harita üzerinde verilmek 

istenen bilgiler, yazı ya da aslına uygun resimlerle 

verilmeyip özel işaretler ve renklerle gösterilir. Harita 

işaretleri haritanın alt bölümünde yer alır. Bu bölüme 

HARİTA LEJANTI denir. Bu işaretlerin anlamını 

bilmeden, haritadan yeteri kadar yararlanılamaz. 

Haritalardan yararlanmak için, işaretlerden başka, 

haritada kullanılan renklerin de bilinmesi gerekir.  
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Harita Kenar Bilgileri: 

 

Kenar bilgileri haritada verilen bilgilerin önemli bir 

parçasıdır. Haritada verilen detayların tam olarak 

anlaşılması ve kullanılmasını sağlar. Özellikle farklı 

ülkelerde üretilen haritaların doğru ve süratle 

anlaşılmasına yardım etmek gayesiyle mevcut bir 

takım uluslar arası anlaşmalara bağlı olarak kenar 

bilgileri kapsam ve planlama yönünden STANDART 

hale getirilmiştir. Bu bilgiler mümkün olduğunca 

haritaların aynı bölgelerine yazılır. 
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SİYAH RENK: Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve 

rakım noktaları, sırt, tepeleri göstermek için kullanılır. 

 

MAVİ RENK: Su ile ilgili tüm detayları göstermek için 

kullanılır. 

 

YEŞİL RENK: Tabiatta yeşil olan her türlü detayı 

(orman, çalılık, meyvelik) göstermek için kullanılır. 

 

KIRMIZI RENK: Yol dolguları, meskun yerler, deniz 

feneri, hava alanı işareti gibi detayları göstermek için 

kullanılır. 
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Haritada Yön: 

 

 Haritalarda; haritanın üst kısmı haritanın kuzey yönünü, 

haritanın sağ tarafı doğu yönünü, haritanın sol tarafı 

haritanın batı yönünü, haritanın alt kısmı da haritanın 

güneyini gösterir. 
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Haritada Eğim: 

İl merkezlerinin adının yanındaki rakamlar o ilin deniz 

seviyesinden yüksekliğini ( Rakım’ını ) gösterir. Bu 

rakamlara bakarak gideceğimiz yönde yokuş mu, iniş mi 

var anlayabiliriz. 
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50 

Harita Kullanım Kılavuzu  

Otoyollar ve Kavşaklar  

İnşa Halinde Otoyollar  

Çok Şeritli Yollar  

Uluslararası Yollar  
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Devlet Sınırı  

Otoyol Numarası  

Uluslararası Yol Numarası  

DevIet Yolu Numarası  
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İl Merkezleri  

İlçe Merkezleri 

Bucak Merkezleri 

Havaalanı 



HARİTALARDAN YARARLANMA  

VE HARİTA OKUMA BİLGİSİ 

Harita : Yüzey şekillerinin belli oranlarda küçültülerek, düzlem 

üzerine aktarılmasıdır. Ancak bu işlem yapılırken tam olarak 

gerçek yansıtılamaz. Bunun temel nedeni dünyanın yuvarlak 

olmasıdır. Haritalar yapılırken değişik yöntemler kullanılır. 

  Bunlara izdüşüm (projeksiyon) denir. Son yıllarda en çok 

kullanılan yöntem uydu fotoğraflarıdır. 



Haritalar ölçeklerine ve kullanım amaçlarına göre şöyle sınıflandırılır: 

  

 

1- Ölçeklerine göre haritalar:  

a) Planlar: Ölçekleri 1:20.000'e kadar olan haritalardır.  

 

 

 

b)Topografya haritaları: Ölçeği 1:20.000 ile 1:200.000 arasında olan 

haritalardır.  

 

c)Orta ölçekli haritalar: Ölçeği 1:200.000 ile 1:500.000 arasında olan 

haritalardır.  

 

d)Küçük ölçekli haritalar: Ölçeği 1:500.000 den küçük olan haritalardır.  

 

Ölçeğin paydasındaki rakam büyüdükçe, ölçek dolayısı ile harita küçülür.  



2- Kullanım amaçlarına göre haritalar:  

A)Fiziki haritalar  C)Beşeri ve ekonomik haritalar  

B)Siyasi haritalar  



HARİTALARDA YÜZEY ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLME BİÇİMLERİ:  

a) Tarama  
b) Gölgelendirme 

c) Kabartma  
d) İzohips yöntemi  e)Renklendirme  



Sıcaklık gösteren haritalarda izoterm (eşsıcaklık) eğrileri, 

Basınç gösteren haritalarda kullanılan eğrilere de izobar (eşbasınç) adı 

verilir.  

Haritalarda yüzey şekillerinin yükseltilerini veya deniz derinliklerini 

göstermek için renklerden de yararlanabiliriz.  

Harita İşaretleri:  

Haritalar üzerinde, o yüzeye ait bazı bilgiler 

işaretlerle verilir. Bu işaretlere harita işaretleri 

ya da harita lejand ı denir.  



Bütün haritaların üst tarafı kuzeyi, alt tarafı güneyi, 

sağ tarafı doğuyu, sol tarafı da batıyı gösterir.  



Harita Özel İşaretleri  

Haritalarda; yer şekilleri, nehirler, göller, şehirler, deniz ve karalar olduğu 

gibi gösterilemez. Çeşitli işaretler kullanılır.  

 

        Haritalarda verilmek istenen bilgiler, harita üzerinde çeşitli işaretlerle 

gösterilmektedir. Haritanın bir köşesinde, bu işaretlerin ne anlama 

geldiğini gösteren bir tabloya yer verilmektedir. Bu tabloya, harita 

anahtarı (lejant) denir. Elimizdeki haritalardan gereği gibi yararlanabilmek 

için, bu işaretlerin ve renklerin anlamlarını bilmemiz gerekir.  



Önümüze, bir fizikî haritayı alıp incelediğimizde, her tarafın aynı renklerde 

olmadığını göreceğiz. Karaların, denizlerin, yükseltilerin farklı renklerle 

gösterildiğine tanık olacağız. Deniz seviyesine yakın olan yerler yeşil ve 

yeşilin tonları ile; yükseklikler kahverengi ve kahverenginin tonlarıyla 

gösterilir.  

 

        Haritalarda genellikle deniz ve göller, mavinin tonlarıyla 

gösterilmektedir. Derinliğin az olduğu yerler açık mavi ile; daha derin 

yerler ise koyu mavi ile gösterilmektedir. Akarsular da koyu mavi ile 

gösterilir.  

Yukarıdaki şekilde 0 - 200 metre arası açık yeşil, 200 - 500 metre arası 

koyu yeşil, 500 - 1000 metre arası sarı renkle gösterilmiştir. 1000 metreden 

yüksek yerler için kahverenginin tonları kullanılmıştır.  



Bugünkü modern okul atlasları, çeşitli konularda haritalar 

içermektedir. Öğrencilere faydalı bir kaynak görevi 

üstlenmektedir. Bu atlaslarda gerekli olan özellikler şu 

şekilde özetlenebilir: 

 

        A. Okul atlaslarında yeterli sayıda harita bulunmalıdır. 

Yüzey şekilleri, iklim, toprak, bitki örtüsü ve nüfus dağılışını 

gösteren haritalar olmalıdır. Ayrıca ekonomik konularda bilgi 

veren haritalar da okul atlaslarında yer almalıdır.  

        

 B. Okul atlaslarındaki haritalar, anlaşılır ve akılda kalacak 

şekilde olmalıdır. Haritaların içerdiği bilgiler de öğrenci 

seviyesine uygun olmalıdır. Bunun için modern okul atlasları 

hazırlanırken öğrencilerin yaşları dikkate alınır. Çeşitli 

öğrenim kurumları için (ilköğretim, lise veya yüksek okul) 

ayrı tipte atlaslar hazırlanır.  
        



• C-Atlastan yararlanabilmek için harita 

işaretlerinin, haritadaki renklerin ve 

sembollerin neyi ifade ettiğinin bilinmesi 

gerekir.  

•         

•  D-Atlaslar eğitim açısından oldukça önemli 

kaynaklardır. Atlaslardan, bir ülkenin iklim, 

bitki örtüsü, nüfus, yerleşme gibi konularında 

bilgi sahibi oluruz. Ayrıca bir yerin, 

yeryüzünün neresinde bulunduğunu, 

atlaslardaki haritalarda bulabiliriz. 

Atlaslardan yararlanarak öğrendiğimiz 

bilgilerin kalıcı olmasını sağlayabiliriz. 
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SORULMUŞ SORULAR 



38) Haritalarda şehir merkezlerinin 

yanında parantez içinde yazılı 

rakamlar 

aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi 

verir? 

A) O şehrin deniz seviyesinden 

yüksekliğini (rakımını) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) O şehirdeki araç sayısını 

 



38) Haritalarda şehir merkezlerinin 

yanında parantez içinde yazılı 

rakamlar aşağıdakilerden hangisi 

hakkında bilgi verir? 

A) O ŞEHRİN DENİZ SEVİYESİNDEN 

YÜKSEKLİĞİNİ (RAKIMINI) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) O şehirdeki araç sayısını 

 



39) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı 

ile yazılmış E-90 yazısı haritada 

neyi belirtir? 

A) İki şehir arasındaki mesafenin 

90 km olduğunu, 

B) Yolun uluslararası yol 

olduğunu, 

C) Yolda 90 km hızla gidileceğini, 

D) Yolun karayolu olduğunu, 

 



39) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı 

ile yazılmış E-90 yazısı haritada 

neyi belirtir? 

A) İki şehir arasındaki mesafenin 

90 km olduğunu, 

B) YOLUN ULUSLARARASI 

YOL OLDUĞUNU, 
C) Yolda 90 km hızla gidileceğini, 

D) Yolun karayolu olduğunu, 

 



35) Haritalarda şehir merkezlerinin yanında 

parantez içinde yazılı rakamlar 

aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi 

verir? 

 

A) O şehrin deniz seviyesinden 

yüksekliğini (rakımını) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) O şehirdeki araç sayısını 

 



35) Haritalarda şehir merkezlerinin yanında 

parantez içinde yazılı rakamlar 

aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi 

verir? 

 

A) O ŞEHRİN DENİZ SEVİYESİNDEN 

YÜKSEKLİĞİNİ (RAKIMINI) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) O şehirdeki araç sayısını 

 



36) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile 

yazılmış E-90 yazısı haritada neyi 

belirtir? 

 

A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 

km olduğunu, 

B) Yolun uluslararası yol olduğunu, 

C) Yolda 90 km hızla gidileceğini, 

D) Yolun karayolu olduğunu, 

 



36) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile 

yazılmış E-90 yazısı haritada neyi 

belirtir? 

 

A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 

km olduğunu, 

B) Yolun uluslararası yol 

olduğunu, 
C) Yolda 90 km hızla gidileceğini, 

D) Yolun karayolu olduğunu, 

 



40) Haritalarda şehir merkezlerinin yanında 

parantez içinde yazılı rakamlar 

aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi 

verir? 

 

A) O şehrin deniz seviyesinden 

yüksekliğini (rakımını) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) O şehirdeki araç sayısını 

 



40) Haritalarda şehir merkezlerinin yanında 

parantez içinde yazılı rakamlar 

aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi 

verir? 

 

A) O ŞEHRİN DENİZ SEVİYESİNDEN 

YÜKSEKLİĞİNİ (RAKIMINI) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) O şehirdeki araç sayısını 

 



41) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile 

yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir? 

 

A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 km 

olduğunu, 

B) Yolun uluslararası yol olduğunu, 

C) Yolda 90 km hızla gidileceğini, 

D) Yolun karayolu olduğunu, 

 



41) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile 

yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir? 

 

A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 km 

olduğunu, 

B) YOLUN ULUSLARARASI 

YOL OLDUĞUNU, 
C) Yolda 90 km hızla gidileceğini, 

D) Yolun karayolu olduğunu, 

 



41) Haritalarda şehir merkezlerinin yanında 

parantez içinde yazılı rakamlar 

aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi 

verir? 

A) O şehrin deniz seviyesinden 

yüksekliğini (rakımını) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) O şehirdeki araç sayısını 

 



41) Haritalarda şehir merkezlerinin yanında 

parantez içinde yazılı rakamlar 

aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi 

verir? 

A) O ŞEHRİN DENİZ SEVİYESİNDEN 

YÜKSEKLİĞİNİ (RAKIMINI) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) O şehirdeki araç sayısını 

 



42) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile 

yazılmış E-90 yazısı haritada neyi 

belirtir? 

A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 

km olduğunu, 

B) Yolun uluslararası yol olduğunu, 

C) Yolda 90 km hızla gidileceğini, 

D) Yolun karayolu olduğunu, 

 



42) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile 

yazılmış E-90 yazısı haritada neyi 

belirtir? 

A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 

km olduğunu, 

B) YOLUN ULUSLARARASI YOL 

OLDUĞUNU, 

C) Yolda 90 km hızla gidileceğini, 

D) Yolun karayolu olduğunu, 

 



26) Haritalarda şehir merkezlerinin altında 

yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi  

hakkında bilgi verir? 

 

A) O şehrin deniz seviyesinden 

yüksekliğini (rakımını) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) Ölçek oranını 

 



26) Haritalarda şehir merkezlerinin altında 

yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi  

hakkında bilgi verir? 

 

A) O ŞEHRİN DENİZ SEVİYESİNDEN 

YÜKSEKLİĞİNİ (RAKIMINI) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) Ölçek oranını 

 



44) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi 

geniş alanları göstermek için kullanılan ve 

ölçeği 1/500.000 den küçük olan 

haritalardır? 

 

A) Küçük ölçekli haritalar 

B) Siyasi haritalar 

C) Büyük ölçekli haritalar 

D) Beşeri ve ekonomik haritalar 

 



44) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi 

geniş alanları göstermek için kullanılan ve 

ölçeği 1/500.000 den küçük olan 

haritalardır? 

 

A) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR 

B) Siyasi haritalar 

C) Büyük ölçekli haritalar 

D) Beşeri ve ekonomik haritalar 

 



8) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi 

geniş alanları göstermek için kullanılan ve 

ölçeği 1/500.000 den küçük olan 

haritalardır? 

 

A) Küçük ölçekli haritalar 

B) Siyasi haritalar 

C) Büyük ölçekli haritalar 

D) Beşeri ve ekonomik haritalar 

 



8) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi 

geniş alanları göstermek için kullanılan ve 

ölçeği 1/500.000 den küçük olan 

haritalardır? 

 

A) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR 
B) Siyasi haritalar 

C) Büyük ölçekli haritalar 

D) Beşeri ve ekonomik haritalar 

 



33) Haritalarda şehir merkezlerinin altında 

yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi 

hakkında bilgi verir? 

 

A) O şehrin deniz seviyesinden 

yüksekliğini (rakımını) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) Ölçek oranını 

 



33) Haritalarda şehir merkezlerinin altında 

yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi 

hakkında bilgi verir? 

 

A) O ŞEHRİN DENİZ SEVİYESİNDEN 

YÜKSEKLİĞİNİ (RAKIMINI) 

B) O şehrin nüfusunu 

C) O şehrin km olarak genişliğini 

D) Ölçek oranını 

 



5) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi 

geniş alanları göstermek için kullanılan ve 

ölçeği 1/500.000 den küçük olan 

haritalardır? 

 

A) Küçük ölçekli haritalar 

B) Siyasi haritalar 

C) Büyük ölçekli haritalar 

D) Beşeri ve ekonomik haritalar 

 



5) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi 

geniş alanları göstermek için kullanılan ve 

ölçeği 1/500.000 den küçük olan 

haritalardır? 

 

A) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR 
B) Siyasi haritalar 

C) Büyük ölçekli haritalar 

D) Beşeri ve ekonomik haritalar 

 



22) Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük 

üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri 

göstermek için kullanılır? 

 

A) Gümrük kapılarını 

B) Turistik bölgeleri 

C) Yasak bölgeleri 

D) Hava limanlarını 

 



22) Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük 

üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri 

göstermek için kullanılır? 

 

A) GÜMRÜK KAPILARINI 
B) Turistik bölgeleri 

C) Yasak bölgeleri 

D) Hava limanlarını 

 



7) Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük 

üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri 

göstermek için kullanılır? 

 

A) Gümrük kapılarını 

B) Turistik bölgeleri 

C) Yasak bölgeleri 

D) Hava limanlarını 

 



7) Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük 

üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri 

göstermek için kullanılır? 

 

A) GÜMRÜK KAPILARINI 
B) Turistik bölgeleri 

C) Yasak bölgeleri 

D) Hava limanlarını 

 



46) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi 

geniş alanları göstermek için kullanılan ve 

ölçeği 1/500.000 den küçük olan 

haritalardır? 

 

A) Küçük ölçekli haritalar 

B) Siyasi haritalar 

C) Büyük ölçekli haritalar 

D) Beşeri ve ekonomik haritalar 

 



46) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi 

geniş alanları göstermek için kullanılan ve 

ölçeği 1/500.000 den küçük olan 

haritalardır? 

 

A) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR 
B) Siyasi haritalar 

C) Büyük ölçekli haritalar 

D) Beşeri ve ekonomik haritalar 

 



44) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

 

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ 

kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı 

B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ 

kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı 

C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ 

kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı 

D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ 

kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey 

 



44) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

 

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ 

kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı 

B) ÜST KENAR ÇİZGİSİ KUZEY, ALT KENAR 

ÇİZGİSİ GÜNEY, SAĞ KENAR ÇİZGİSİ DOĞU, 

SOL KENAR ÇİZGİSİ BATI 
C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ 

kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı 

D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ 

kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey 

 



9) Haritadaki kalın kırmızı çizgiler 

hangi yolları tanımlar? 

 

A) Bölünmüş yollar 

B) Çok şeritli yollar 

C) Uluslararası yollar 

D) Otoyollar 

 



9) Haritadaki kalın kırmızı çizgiler 

hangi yolları tanımlar? 

 

A) Bölünmüş yollar 

B) Çok şeritli yollar 

C) ULUSLARARASI YOLLAR 
D) Otoyollar 

 



7) Mavi zemin üzerine, beyaz yazı ile 

yazılmış D-817 yazısı haritada neyi 

belirtir? 

 

A) O yolun rakımını 

B) O yolun 817 km olduğunu 

C) O yolun devlet karayolu olduğunu 

D) O yolun uluslararası yol olduğunu 

 



7) Mavi zemin üzerine, beyaz yazı ile 

yazılmış D-817 yazısı haritada neyi 

belirtir? 

 

A) O yolun rakımını 

B) O yolun 817 km olduğunu 

C) O YOLUN DEVLET KARAYOLU 

OLDUĞUNU 

D) O yolun uluslararası yol olduğunu 

 



26) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 

 

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney 

, sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı 

B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi 

güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar  çizgisi 

batı 

C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, 

sağ kenar çizgisi güney, sol kenar  çizgisi batı 

D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, 

sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi  kuzey 

 



26) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 

 

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney 

, sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı 

B) ÜST KENAR ÇİZGİSİ KUZEY, ALT KENAR 

ÇİZGİSİ GÜNEY, SAĞ KENAR ÇİZGİSİ DOĞU, 

SOL KENAR  ÇİZGİSİ BATI 

C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, 

sağ kenar çizgisi güney, sol kenar  çizgisi batı 

D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, 

sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi  kuzey 

 



10) Fiziki haritalarda yol çizgileri, 

demiryolları ve rakım noktaları 

hangi renk ile gösterilmektedir? 

 

A) Siyah 

B) Mavi 

C) Yeşil 

D) Kırmızı 



10) Fiziki haritalarda yol çizgileri, 

demiryolları ve rakım noktaları 

hangi renk ile gösterilmektedir? 

 

A) SİYAH 
B) Mavi 

C) Yeşil 

D) Kırmızı 



30) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 

 

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney 

, sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar  çizgisi batı 

B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi 

güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar  çizgisi 

batı 

C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, 

sağ kenar çizgisi güney, sol kenar  çizgisi batı 

D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, 

sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi  kuzey 

 



30) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 

 

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney 

, sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar  çizgisi batı 

B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi 

güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar  çizgisi 

batı 

C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, 

sağ kenar çizgisi güney, sol kenar  çizgisi batı 

D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, 

sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi  kuzey 

 



8) Fiziki haritalarda su ile ilgili detaylar 

hangi renk ile gösterilmektedir? 

 

A) Siyah 

B) Mavi 

C) Yeşil 

D) Kırmızı 

 



8) Fiziki haritalarda su ile ilgili detaylar 

hangi renk ile gösterilmektedir? 

 

A) Siyah 

B) Mavi 

C) Yeşil 

D) Kırmızı 

 



25) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

 

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ 

kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı 

B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ 

kenar çizgisi doğu, sol kenar  çizgisi batı 

C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ 

kenar çizgisi güney, sol kenar  çizgisi batı 

D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ 

kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi  kuzey 

 



25) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

 

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ 

kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı 

B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ 

kenar çizgisi doğu, sol kenar  çizgisi batı 

C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ 

kenar çizgisi güney, sol kenar  çizgisi batı 

D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ 

kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi  kuzey 

 


