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ÖNSÖZ 
 
 
Dünya çapında halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etiket olan Mavi Bayrak, 1987 yılında 

Avrupa’da başlamış ve 2015 yılı itibariyle de dünyada 49 ülkede uygulanan bir ödül programıdır.  
 
Mavi Bayrak Ödülü’nün dünya çapındaki bu prestiji ve başarısı, kriterlerin güncel gelişmeler 

doğrultusunda yenilenmesi ve geliştirilmesi, uygulama aşamasında sürekli olarak kontrol edilmesi, 
ulusal ve uluslararası düzeylerde her yıl yapılan denetimler ve Vakıf temsilcileri aracılığıyla yapılan 
eğitim ve bilgilendirmelerdir.  

 
Plaj ve marinalarda sergilenmesi gereken harita, kriterler kapsamında uygulanması gereken en 

kapsayıcı ve önemli unsurlardan bir tanesidir. Çünkü plaj ve marinalarda bulunan tüm olanaklar 
harita üzerinde gösterilmektedir ve kullanıcı için yönlendirici olmaktadır.  

 
Uluslar arası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, haritaların bu derecedeki öneminden yola çıkarak 2007 yılı 

Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörler toplantısında Mavi Bayrak Haritalarının geliştirilmesi, standart 
tasarım ilkeleri ve şablonlar oluşturmak üzere aralarında Türkiye’nin de bulunduğu alt komisyon 
çalışması ile ideal bir plaj haritasının nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin bir doküman hazırlamıştır. 
Alt komisyon çalışmasının bilimsel danışmanlığını ise Cartographic Journal eski baş editörü David R. 
Green yapmıştır. 

 
Vakfımız da, ülkemizde harita çizimi konusunda ödüllü ve aday plajlara yönlendirici olması için bu 

dokümanın çevirisini yapmış ve ülkemize uyarlamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erol GÜNGÖR 
Genel Müdür 

     TÜRÇEV, 2015 
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A. GİRİŞ 
  

Harita çalışma grubu müzakereleri sonucunda, haritaların birincil işlevinin, ziyaretçiye plaj ya da 

marinada kendisinin ve olanakların nerede bulunduğunu gösteren, erişim noktaları ve güvenlik 

ekipmanlarına ulaşmayı sağlayan araç olduğu ortaya konmuştur. İkincil işlevi ise, haritaların bir 

eğitim aracı olarak kullanılmasıdır. Haritalar fonksiyonel olmalıdır ve aynı zamanda insanların 

dikkatini çekebilmesi açısından kullanışlı ve estetik olmalıdır. 

Aşağıda verilen örnekler bütünüyle mükemmel değildir. Harita tasarımının belirli yönlerini 

göstermek üzere seçilmiştir. Şablonlar uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. 

 

B. HARİTALAR İÇİN GENEL KURALLAR 

Yapılanaraştırmavedeğerlendirmelersonucundaeniyiuygulamaiçinbir dizi kural oluşturulmuştur. 

Bu kılavuzun amacı haritaların, 

 Kullanışlı 

 Bilgilendirici 

 Doğru ve 

 Fonksiyonel 

olmalarını sağlamaktır. 

 Çünkü iyi bir harita, kullanıcının konumunu ve hayati olanakları(can kurtarma ekipmanları) 

kolay ve hızlı bir şekilde bulmasını sağlamalıdır. 

Dikkat edilmesi gerekenler:  

 Plaj ya da marinanın çevresi değil plajın ya da marinanın kendisi haritanın ana odağı 

olmalıdır. 

 Harita sınırları belirli bir çerçeve içinde olmalıdır. 

 Haritada ölçülebilir bir çizik ölçek olmalıdır (ideal olarak altta) 

 Kuzeyi gösteren basit bir ok işareti olmalıdır 

 "Buradasınız" işareti piktogram kullanılarak açıkça gösterilmeli ve "BURADASINIZ" 

yazılmalıdır. 

 Belli başlı olanakların ve hizmetlerin gösterimi aşağıda verilen listeye göre yapılmalıdır. 

 Harita tercihen A3 boyutunda(420mm x 297mm) veya daha büyük olmalı, fakat hiçbir 

şekilde A4'ten(297mmx210mm) küçük olmamalıdır. 
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C. HARİTA BİLEŞENLERİ 
 İbadethane, anıt veya iskele gibi yerel yön tayin edicilerin kullanılması konum belirleme 

açısından önemlidir. Bunlar kolayca görülebilmeleri için sembol ile gösterilebilir veya grafik olarak 

çizilebilir. 

 Her bir olanağın Mavi Bayrak  piktogram setinde  verilen ilgili sembolle gösterilmesi gerekir. 

Piktogramların baskıya uygun formatını lütfen Vakfımızdan elektronik ortamda isteyiniz.  

Plaj Haritaları  

Plaj haritalarında olması gereken özellikler, haritada görülmesi gereken piktogram ve 

semboller(varsa )Tablo1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir:  

 

Tablo1: Plaj Piktogramları 
  Olanak    Piktogram  

  Buradasınız   

BURADASINIZ  

 
 

"BURADASINIZ" 
Kelimesi işaretin hemen sağında olmalıdır. 

  Cankurtaran  

  
Can Kurtarma Ekipmanları Cankurtaran Alanı 

  İlkyardım 

  Telefon  

    
 
 

 
TuvaletEngelliTuvaleti 
                        (Tuvale                                                                                    (piktogramıyla beraber) 

  İçme Suyu 

Tuvaletler 
(Engelli tuvalet dahil) 
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   Plaj yakındaki resmi (Piktogram yok– plajda 
   Kamp alanı izinsiz kampın önlenmesine yönelik uyarı)  

   Geri dönüşüm Kutuları 

   Numune Noktası 

   Engelli Rampası 

  

   Sörf Alanı(varsa)  

 

   Toplu Taşıma (plaj yakınındaysa) 

 Araba ve bisiklet park alanı 

Genel park Engelli park alanı  
 

Yüzme sınırı 
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Tablo2: Plaj Sembolleri  

Özellik Önerilen Sembol 

Yürüme yolu(çok ince 
olmasın) 

 

Plajın Mavi 

Bayrak sınırı(Plajın 
genelinden daha 

küçükse) 

 
 

Dere, Kanal (Potansiyel 
kirlilik kaynakları) 

 

 

Yakınlardaki doğal 

hassas alanlar 

 

 

 

 
  

Kullanılabilir birkaç 
örnek verilmiştir. Daha 
farklı unsurlar olabilir. 

 

 

Tuzlalar 

 

 

Palmiyeler  

 
K ozalaklı ağaçlar 

 

Kaplumbağa 

yumurtlama 

alanı 

 
Fok üreme 

alanı 

Bilindik yerler 
(Örneğin cami ) 

 

Binalar 
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Olanak Piktogram 

Yağ ve tehlikeli atık kabul 
yeri 

   

Geri dönüşüm kutuları    

 
Pis su boşaltım noktası 

   

Sintine boşaltım 
noktası(varsa) 

   

Can kurtaran malzemeleri    

Yangın söndürme ekipmanları    

İlk yardım ekipmanları    

Telefon    

Sıhhi Olanaklar  

 

 

 
Tuvalet / Duş / 

Çamaşır 
Engelli Tuvaleti İçme suyu 

Yakıt istasyonu 

 

  

Yat bakım onarım alanı 
(varsa) 

 

  

Engelli olanakları(varsa)    

Otopark(varsa)    

 

Marina Haritaları  

Marina haritalarında olması gereken özellikler, haritada görülmesi gereken 

piktogram ve semboller(varsa) Tablo3’te gösterilmiştir:  

Tablo3: Marina Piktogramları 
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Toplu taşıma (marina 
Yakınında ise).  

 

  

Su/Elektrik 

 

  

MarinaOfis 

 

  

 

D. DİĞER UNSURLAR 
 
 

 

1. Yazı ve Lejant 

 Plajın adı haritada kullanılacaksa, seçilecek font kalın ve düz olmalıdır. Plaj veya marina adı 

haritanın üst kısmına yazılmalıdır. Aynı zamanda ismin haritada çok fazla yer kaplamaması gerekir. 

Kullanılacak font, örneğin Arial, en az 12 punto olmalıdır (tercihen daha büyük). Eğer harita 

ziyaretçilere verilecekse (broşür halinde vb.) veya internetten indirilecekse haritanın isminin özellikle 

yer alması gerekir. 

 Yazı fontu en az 12 punto olmalıdır. Haritaya bağlı olarak daha büyük olabilir. 

 Haritanın uygun bir yerinde (tercihen sağda) tüm olanakları gösteren bir lejant olmalıdır. 

Resim1. Aşağıdaki resimde haritanın altına konumlandırılmış açık ve net bir lejant gösterilmiştir. Lejantta 
Türkçe ile beraber her zaman ikinci bir dil daha kullanılmalıdır. 
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2. Konumlama 
 

 Çizilen harita, plajın gerçek pozisyonuna göre konumlandırılmalıdır. Diğer bir ifadeyle, 

bulunduğunuz noktadan baktığınızda harita kolayca anlaşılır olmalıdır. 

 Harita kullanıcısına göre ziyaretçinin hareket yönü ile haritanın yönü uygun olmalıdır. Gerçekte 

sola hareket eden kişi haritada da sola hareket etmiş olmalıdır. 

 Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, ziyaretçi denizi karşısına aldığında görünen görüntüye benzer 

bir pozisyonda olmalıdır. Gerçekte deniz üstte ve arazi alttaysa haritada da aynı durum olmalıdır. 

 Bu yolla ziyaretçi sağa doğru yaklaşık 200 metre yürümesi durumunda engelli tuvaletine 

ulaşacağını bilecektir. 

 
 

ta

 Resim 2. Doğru konumlandırılmış ve içindeki olanakların doğru yerleştirildiği bir harita. Denize bakış açısına 
göre hem gerçekte hem de haritada üstte deniz, altta da arazi bulunmaktadır (BURADASINIZ işaretine dikkat edilirse, 
yürüme yolu gerçekte olduğu gibi işaretin solunda duruyor). 

Deniz Üstte 

Arazi 
Altta 

Deniz Üstte 

Arazi 
Altta 
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 Deniz ziyaretçiye göre sol taraftaysa(aşağıda olduğu gibi),haritada gösterilen denizde 

haritanın solunda olmalıdır. Arazi ise sağ tarafta gösterilmelidir. Gerçek hayatta göründüğü şekilde: 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deniz Solda 
Ağaçlar Sağda 

Resim 3. Bu bilgi panosunda bulunan harita doğru konumlandırılmıştır. Denize bakış açısına göre, hem 
gerçekte hem de haritada deniz solda ağaçlar da sağda görünüyor. 
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3. PİKTOGRAMLAR 

 Harita üzerinde sadece standart Mavi Bayrak piktogramları kullanılmalıdır. Ayrıca lejantta 

piktogramların neyi temsil ettiğine dair kısa bir açıklama bulunmalıdır. 

 Plaj/marina alanı, Mavi Bayraklı plaj/marina alanından büyükse (Mavi Bayraklı kısım 

plaj/marinanın tamamını kapsamıyorsa) Mavi Bayrak sınırları mutlaka belirtilmelidir. Mavi Bayrak 

sembolü her alanın bitişinde kullanılmalıdır. Mavi Bayraklı alanı göstermek için dolgu, tarama 

yöntemlerinin kullanılması önerilmemektedir. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resim4.a. Eğer çizdiğiniz harita Mavi Bayrak panosunda yer alacaksa harita üzerinde plajın adının bulunma 
zorunluluğu yoktur çünkü zaten Mavi Bayrak panosunda plaj adı yer almaktadır. Bu harita Mavi Bayrak 
piktogramlarını göstermektedir. Lütfen piktogramların büyük ve anlaşılır olmalarına dikkat ediniz.  

 

http://www.blueflag.org/pictograms48
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 Piktogramlar A3 boyutundaki haritalar için minimum 10mmx10mm, A4 boyutundaki 

haritalar için 5mmx5mm olmalıdır. 

 Harita piktogramla boğulmamalıdır. Haritada gösterilmesi gereken birçok olanak varsa, 

sadece ana unsurları işaretleyin ve doğru sembolle ve doğru yere yerleştirildiğinden emin olun. 

 Haritada gösterilen alan hassas alan ise bununla ilgili bilgiler detaylı olarak açıklanmalı ve 

davranış kuralları belirtilmelidir. Bu alan tek bir simgeyle işaretlenmemelidir. Alanın sınırları 

gölgelendirilerek işaretlenebilir.(Örnek için lütfen Tablo 2’yi inceleyiniz). 

 

Resim4.b. Eğer çizdiğiniz harita ayrı bir panoda kullanılacaksa harita üzerinde plaj adı yazılmalıdır. 
Lütfen piktogramların büyük ve anlaşılır olmalarına dikkat ediniz.  
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4. RENKLER 

 

 Haritada kullanılacak renklerin bir anlamı olmalıdır.(Örneğin: sarı = plaj; kırmızı = dur gibi). 

Ayrıca renklerin standartlaştırılması gerekmektedir. 

 Kum - sarı(Kumullar ve plaj alanları için farklı tonlar önerilir). 

 Bitki örtüsü - yeşil 

 Su-Mavi  

 Kayalık Alan-Kahve /gri 

 Binalar - Turuncu  

 Önerilen bazı pantone renklerini Resim5'te bulabilirsiniz. Bu renk seçimi kılavuz olarak 

verilmiştir. Daha fazla bilgi kartografi ders kitapları ve web sitelerinde bulunabilir ve referans için 

danışılmalıdır. Bakınız www.colorbrewer.com 

 
 

 
Resim5.Mavi Bayraklı plaj haritaları için önerilen pantone renkleri. 

 

Not: Pantone renkleri baskı sonrası değişiklik gösterebilir. Standart renkler için ilgili pantone koduna göre 

boyamaların yapılması gerekmektedir. 

 Renk körü olanlar için yeşil ve kırmızının kullanımına dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

http://www.colorbrewer.com/
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E. YAZILIM VE REHBERLİK 

Bu dokümanın sonunda “Referanslar” kısmında kitapların yanı sıra yazılım ve yol gösterici linkler 

bulabilirsiniz. 

Giriş 

İyi kalitede haritalar grafikler yardımıyla, görüntüleme ve coğrafi bilgi sistemi ile oluşturulabilir. 

Birçok kartograf(haritacı) Illustrator, Freehand, CorelDraw veya AdobePhotoshop gibi grafik 

yazılımları kullanmaktadır. Golden Software’inMapViewer gibi yazılımları da faydalıdır.  Bununla 

birlikte ESRI’nınArcView veya ArcGIS gibi coğrafi bilgi sistemi yazılımları da artan bir şekilde 

kullanılmaktadır. Eşit derecede kullanışlı olan diğer başka grafik ve coğrafi bilgi sistemi yazılımları da 

bulunmaktadır.  Harita verisi hazırlamak veya özel bir efekt kullanmak için bazen çeşitli yardımcı 

yazılımlar kullanılır. Illustrator veya Freehand’de oluşturulan haritalar, Map Publisher gibi yazılımlar 

yardımıyla coğrafi bilgi sisteminde de kullanılabilir. 

Yardım Alma 

Bir kartograf olarak yetiştirilmediyseniz iyi bir haritanın tasarlanması ve oluşturulmasında 

profesyonel yardım almak faydalı olacaktır. Eğer profesyonel bir grafik tasarımcısına veya kartografa 

ulaşabiliyorsanız onlarla konuşarak tavsiyeler almanız faydalı olacaktır. Grafik tasarımcılar size 

doğrudan kitaplarla, eğitici bilgilerle veya örnek harita alıştırmalarıyla yardım edebilirler. Kartografi 

üzerine birçok iyi kitap vardır, bazıları daha geleneksel teori üzerine odaklanmıştır, bazıları grafik 

yazılımlarının kullanımına, son zamanlarda coğrafi bilgi sistemi yazılımına yönlendirir. Web siteleri 

şeklinde online olarak da yol gösterici birçok materyal vardır; yazılımı kullanmaya yönelik rehber 

gibi. Bunlar iyi bir harita oluştururken dikkate alınması önemli olan tasarım elemanlarına örneğin 

renk kullanımına yardım eder. Ayrıca harita derlemesi, tasarım ve lejant, kuzey oku gibi temel 

öğeleri yerleştirmeye odaklı harita tasarım rehberleri vardır. Bunlara ek olarak haritanızı oluşturmak 

için yardımcı olabilecek, sizinle arkadaşça iletişime geçebilecek birçok blog ve grup ağı vardır. Tüm 

bu kaynaklar, plaj/marina haritanızı oluşturma aşamasında size etkili bir şekilde yol gösterir. 

Harita Oluşturma 

Günümüzde birçok kartograf haritalarını oluşturmak için bilgisayar yazılımı kullanırlar. Bu 

genellikle ESRI’nın ArcView3.3 veya ArcGIS gibi coğrafi bilgi sistemi ile birlikte Illustrator veya 

Freehand gibi grafik tasarım yazılımlarıdır. Diğer birçok yazılım örnekleri kullanılabilirken, endüstriyel 

standartta araçlarla birlikte kullanmanın, yazılımın bu güne kadar korunması, hataların düzeltilmesi 

gibi avantajları vardır. 
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Başlama (Yola Çıkma) 

Başlamadan önce konuyla ilgili okuyup bilgilenmek en iyisidir. Kartografi kitapları ve bazı 

rehberlerle(yazılı veya online) başlamak hem konuya hem de yazılıma aşina olmanız için alt yapı 

sağlayacaktır. Böyle bir işi üstleneceğiniz zaman kullanacağınız yazılıma karar vermek için haritalama 

yazılımları hakkında yol gösteren kitaplara ihtiyaç duyulacaktır. Yazılımdaki araçlara aşina olmanız 

işe başlamanız için yeterli olacaktır ve pratik yapmak sizi en iyiye götürecektir. 

Yazılımı ne kadar fazla kullanırsanız ve yazılım menüsüne ve farklı fonksiyonlarına ne kadar aşina 

olursanız çizmeniz gereken haritayı oluşturmaya başlamanız o kadar kolay olacaktır. Bilgisayar 

destekli bir yazılım kullanmanın bir avantajı da size hatalar yaparak pratik yapmanız için fırsat 

sağlamasıdır ve bu da deneyiminizi daha etkili hale getirecektir. 

Harita Tasarımı 

Yazılımı kullanmaya başlamadan önce çizeceğiniz haritanın bir taslağını hazırlamanız faydalı 

olacaktır. Diğer bir faydalı olacak nokta harita tasarım öğelerinin alıştırmasını yapmanızda size 

yardım edecek olan Harita Tasarım yazılımının kullanılmasıdır. Bunlara ek olarak Cynthia Brewer’s 

Colour sitesi gibi web siteleri ve online rehberler haritanın renklendirilmesine ve en iyi 

kombinasyonu belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu konuda faydalı olabilecek Brown’ın GIS ve renk 

konusundaki kitabı önerilebilir. 

Harita Şablonu 

Bu kılavuzla birlikte harita şablonlarının bulunması, Mavi Bayrak harita tasarlanmasında ve 

oluşturulmasındaki amacın, haritaların halkla iletişim aracı olarak kullanımının öneminin göz önünde 

bulundurulmasını sağlamaktır. Bu amaçla plaj ve marina haritalarının aynı formatta tasarlanması 

teşvik edilmelidir. Haritanın tasarımında ve oluşturulmasında lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz: 

•Renklerin kullanılışı 

•Harita sembolleri ve yerleşimleri 

•Haritanın derlenmesi ve mizanpajı 

•Lejant 

•Haritanın boyutu ve formatı 

•Görsel kargaşa 
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F. ŞABLONLAR 
 
 

Aşağıda bulunan harita (Resim5) Mavi Bayraklı plaj haritasının nasıl görünmesi gerektiğine 
yönelik bir örnektir. Tüm piktogramlar ve özellikler bulunmasa da, yeni hazırlanacak harita için bir 
şablon niteliğindedir. 
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G. HARİTA KONTROL LİSTESİ 
 

 

1. Plajlar için Kontrol Listesi 
 
 
Haritaya başlamadan önce, haritanın yerleşiminin nasıl olacağını planlamanız gerekmektedir. 

 

Aşağıda bulunan tüm olanaklar doğru piktogramlarla doğru yerlere yerleştirilmiş mi? 
 

 Buradasınız 

 Cankurtaran malzemeleri  

 İlkyardım malzemeleri 

 Telefon 

 Tuvalet(engelli tuvaletlerini de içermelidir)  

 İçme suyu 

 Araba ve bisiklet park yeri 

 Geri dönüşüm olanakları 

 Numune noktası 

 Engelli olanakları 

 Yüzme alanı 

 Sörf alanı (varsa)      

 Güvenlik görevlilerinin kontrol ettiği alan 

 Plajda/plaj yakınında izinli kamp alanları 

 
Tüm özellikler doğru sembolle işaretlenmiş mi? 
 

 Yaya yolu 

 İmarlı alan 

 Mavi Bayrak alanının sınırı(sahilin küçük bir kısmı ise) 

 Nehirler ve iç akıntılar 

 Doğal hassas alan civarı 

 Yön bulma işareti 

 Binalar 

 

Aşağıdaki tüm sorular ‘EVET’ olarak cevaplanabiliyor mu? 

 

 Plaj haritanın ana odağı mı? 

 Haritanın çerçeve sınırı var mı? 

 Haritanın altında doğru ölçek çubuğu var mı? 

 Kuzeyi gösteren basit ok var mı? 

 "Buradasınız" işareti haritanın plaj konumuna uygun mu? 

 Harita A4 boyutunda mı yoksa daha mı büyük? 

 Haritanın üstündeki başlık açık ve bold fonda mı yazılmış? 

 Metin en az Arial 12 boyutunda mı yazılmış? 
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 Lejantın görünümü yerel dil ve İngilizce mi? 

 Harita gerçek konumuna bağlı yönlendirilmiş mi? 

 Harita üzerinde standart Mavi Bayrak piktogramları kullanılmış mı? 

 Piktogramlar için lejant var mı? 

 Piktogramlar A4 haritalar için en az 5mm ve A3 haritalar için en az 10mm mi? 

 Mavi Bayrak plaj alanı, sadece bir bölüm, her bitişte Mavi Bayrak sembolüyle belirtilmiş mi? 

 Önerilen renk pantoneleri kullanılmış mı? 

 Harita gereksiz detaylardan arındırılmış mı? 

 Haritada yer alacak metinler oldukça az yer kaplamış mı? 

 

Harita oluştururken kaçınılması gerekenler: 

 El çizimi haritalar 

 Mimari planlama haritaları  
 Olanakların nerede olduğunu gösteren sayı ve harfler-Bunların yerine piktogramlar 

kullanılmalı  

 Karışıklık ve yanlış anlamaya neden olabileceğinden dolayı havadan çekilmiş fotoğrafların 
kullanımı 
 

 

2. Marinalar için Harita Kontrol Listesi 
 

 

Haritayı oluşturmaya başlamadan önce konulacak yeri ve yerleşimini belirlemiş olmanız 
gerekmektedir. 

 
Aşağıda bulunan tüm olanaklar haritada doğru piktogramlarla belirtilmiş mi?  
 

 Tehlikeli atıklar ve yağ atıkları için karşılama tesisi 

 Geri dönüşüm olanakları 

 Tuvalet rezervuarı çekme olanakları(eğer mevcutsa) 

 Sintine suyu çekme olanakları(eğer mevcutsa) 

 Can kurtarma ekipmanı 

 Yangın söndürme ekipmanı 

 İlk yardım ekipmanı 

 Halka açık telefon 

 Sıhhi olanaklar(Tuvaletler, duşlar, çamaşır yıkama ünitesi, engelliler için sıhhi olanaklar) 

 İçme suyu 

 Yakıt istasyonu 

 Tekne tamiri ve yıkama alanları(eğer mevcutsa) 

 Marina ofisi/kulüp binası 

 Engelliler için olanaklar(eğer mevcutsa) 

 Belirlenmiş park alanları(eğer mevcutsa 

 Yakındaki toplu taşıma(eğer marinaya çok yakınsa) 

 Su/güç 
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Aşağıdaki tüm sorular ‘EVET’ olarak cevaplanabiliyor mu? 
 

 Marina haritanın odağında mı ve ilgili olmayan alan dışarıda bırakılmış mı? 

 Haritanın bulunduğu yerde piktogramın yanında ‘Buradasınız’ yazıyor mu? 

 Harita, marinanın gerçek konumuna göre oluşturulmuş mu? 

 Kuzeyi gösteren basit ok var mı? 

 Haritanın altında doğru ölçek çubuğu var mı? 

 Harita üzerinde standart Mavi Bayrak piktogramları kullanılmış mı? 

 Piktogramlar A4 haritalar için en az 5mm ve A3 haritalar için en az 10mm mi? 

 Piktogramlar için lejant var mı? 

 Lejantın görünümü yerel dil ve İngilizce mi? Metin en az Arial 12 boyutunda mı? 

 Önerilen renk pantoneleri kullanılmış mı? 

 Harita A4 boyutunda mı ya da daha mı büyük? 

 Haritanın çerçeve sınırı var mı? 

 Haritanın üstündeki başlık açık bir şekilde ve bold fonda yazılmış mı? 

 Harita metnin küçük bir kısmını içeriyor mu? 

 Harita gereksiz detaylardan arındırılmış mı? 

 
Harita oluştururken kaçınılması gerekenler: 

 El çizimi haritalar 

 Mimari planlama haritaları  
 Olanakların nerede olduğunu gösteren sayı ve harfler-Bunların yerine piktogramlar 

kullanılmalı  

 Karışıklık ve yanlış anlamaya neden olabileceğinden dolayı havadan çekilmiş fotoğrafların 
kullanımı 
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H.KAYNAKÇA 
 

 

Kitaplar 
 
Aşağıdakiler başlangıç referans serileridir. Bu kitapların bir çoğu yakınınızdaki bir üniversitenin 

harita kütüphanelerinde bulunabilir veya Amazon ya da online kitap satan benzer bir yerden 
alınabilir. 

 

 

CynthiaA. Brewer, 2005. Designing Better Maps: A Guidefor GIS Users. ESRIPress. 220p. 

Allan Brown and Wim Feringa, 2002.Colour Basics for GIS Users.PrenticeHall.171p. 
 
BordenDDent,2002.Cartography with ArcView GIS Soft ware:Thematic Map Design:With ArcView 

GIS Software.McGraw-Hill Higher Education.448p. 
 
BordenDDent, JeffTorguson, and Thomas W.Hodler, 2008. Cartography: ThematicMapDesign. 

McGraw-HillScience/Engineering/Math. 448p. 
 
Schuyler Erle,Rich Gibson,JoWalsh,2005.Mapping Hack sTips&Tools for Electronic Cartography. 

O’Reilly. 564p. 
 
John Krygier and Denis Wood,2005. Making Maps: A Visual Guide to Map Design for GIS The 

Guildford Press. 303p. 

Ed. Madej,2000. CartographicDesignUsingArcviewGIS.OnWordPress. 384p.  
 
Memorial University,1998.Guide to Map Design and Production Using Corel DRAW7 and 

CorelDRAW 8.  Memorial University of Newfoundland. 
 
GretchenN.Peterson,2009.GIS Cartography: A Guide to Effective Map Design.CRC. 250p. 
 
Arthur H. Robinson, Joel L. Morrison, PhillipC. Muehrcke, A.JonKimerling, and Stephen C. Guptill, 

1995. Elements of Cartography.Wiley. 688p. 

Angela Whitener, Bill Creath, and Wilgus B.Creath,1996.Mapping With Microsoft Office. OnWord 
Press.283p. 

 
 
Yazılım 
 

GIS(Coğrafi Bilgi Sistemi) 
 

ArcView&ArcGIS:www.esri.com 
 

 

Dijital Haritalandırma/Kartografya 
 

Harita Görüntüleyici:http://www.goldensoftware.com/products/mapviewer/mapviewer.shtml 
 

Harita yayıncısı:http://www.avenza.com/products.mapub40.html 

http://www.esri.com/
http://www.goldensoftware.com/products/mapviewer/mapviewer.shtml
http://www.avenza.com/products.mapub40.html
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Grafik Tasarım 
 

Adobe Illustrator:http://www.adobe.com/products/illustrator/ 

Adobe Freehand MX:http://www.adobe.com/products/freehand/ 

Adobe Photoshop:http://www.adobe.com/products/photoshop/compare/ 
 
 
 

Öğretici Dökümanlar 
 

- Introduction to ArcView3.X(.doc) 
- FinalGIS_Tutorial_ArcView(.pdf) 
- IntrCart (IntroductiontoMapDesign)(.pdf) 
- Map output_3X(.pdf) 
- map-graphic-design-guide-aimap-graphic-design-guide-fh 
 

 
 

Yol gösterici linkler 
 

    Aşağıdakiler başlangıç linklerinin öğretici ve harita tasarım rehberlik serileridir.  
 

 

ArcView için Eğitici Bilgiler 
http://www.nws.noaa.gov/geodata/tutorial/avtutor.htm 
 

 
Illustrator için Eğitici Bilgiler 
 
http://www.ndesign-studio.com/resources/tutorials/ 
 

http://www.tutorialized.com/tutorials/Illustrator/1http://www.presentationmaps.com/?gclid=CI

PMu9Hfj5YCFQ2L1QodjjDqEAhttp://www.tutorial9.net/illustrator/how-to-make-a-map-in-

illustrator/ 

Freehand Eğitici Bilgiler 
 

http://www.allgraphicdesign.com/freehandtutorials.htmlhttp://makingmaps.wordpress.com/20

07/07/25/map-graphic-design-guides/ 

 

 

Renkler  
http://www.personal.psu.edu/cab38/ColorBrewer/ColorBrewer_intro.html 

http://www.adobe.com/products/illustrator/
http://www.adobe.com/products/freehand/
http://www.adobe.com/products/photoshop/compare/
http://www.nws.noaa.gov/geodata/tutorial/avtutor.htm
http://www.ndesign-studio.com/resources/tutorials/
http://www.tutorialized.com/tutorials/Illustrator/1
http://www.tutorialized.com/tutorials/Illustrator/1
http://www.tutorial9.net/illustrator/how-to-make-a-map-in-illustrator/
http://www.tutorial9.net/illustrator/how-to-make-a-map-in-illustrator/
http://www.allgraphicdesign.com/freehandtutorials.html
http://www.allgraphicdesign.com/freehandtutorials.html
http://www.personal.psu.edu/cab38/ColorBrewer/ColorBrewer_intro.html
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Diğer Referanslar 
 
Bu rehber ISO 20712 su güvenlik işaretleri ve plaj güvenlik bayrakları dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. 
Rehber hakkında daha fazla bilgi etmek için beachssafety@rnli.org.uk  ya da 
www.rnli.org.uk/beachlifeguards 

 
 

Revize Edilmiş Yüzme Suyu Direktifi 
Revize edilmiş direktif buradan indirilebilir: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF 

mailto:beachssafety@rnli.org.uk
http://www.rnli.org.uk/beachlifeguards
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A064%3A0037%3A0051%3AEN%3APDF
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