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ÖNSÖZ 

Bir mimarın, şehri gerçeklemesinin sınırı nedir? Mimarın algısındaki farklılık mimari 
öğeleri seçimindeki incelikten mi kaynaklanmaktadır? Şehir; yaşayan, gelişen ve 
değişen yüzüyle ne derece etkiler mimarı? Ve eğer şehir İstanbul gibi büyülü bir 
şehir ise, ifadesi nedir bir mimar için? 

“Taşı toprağı altın” olarak benimsenen İstanbul’u ziyaret eden mimarlara İstanbul’u 
tanıtmak ve kendi seçimleri doğrultusunda şehri anlamlandırmalarına yardımcı 
olmak amacıyla tasarlanmış bir program olan IMIN programının, fikir aşamasından 
model önerisi elde edilene kadar görüşleriyle desteklerini benden hiç bir zaman 
esirgemeyen hocam Sayın Yüksel Demir’e teşekkürü bir borç biliyorum. 

Mimari tasarımda bilişim programını uluslarası platforma taşıyan ve yurtdışı 
deneyim sürecimde beni hiç bir zaman yalnız bırakmayan değerli hocam Sayın 
Gülen Çağdaş’a ve yüksek lisans eğitim sürecimde deneyim ve bilgilerini benimle 
paylaşan değerli hocalarıma teşekkür ederim. Bu tezin yazılmasını mümkün kılan 
sevgili ailem iyi ki varsınız.  

 

 

Eylül 2009 
 

Elif Günay

Mimar
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MİMARİ YÖNBULMA SORUNUNA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ: IMIN  

ÖZET 

Bilgi iletişim sistemlerinin gelişmesi ile birlikte kavramların birçoğu sayısal bir hale 
dönüşmektedir ve bu da ihtiyaçlara bağlı olarak gündelik yaşantının farklı bir boyutu 
olarak mobil cihazlarda temsilini sürdürmektedir. İnternetin gittikçe büyüyen 
popülerliği ve ağ tabanlı iletişim sistemlerinin yaygın olarak kullanılması, internet ve 
mobil cihazlar arasında bir bağlantı kurmakta ve cihazın özelliğine göre uygulamalar 
edinilebilmektedir. Bilişim firmalarının arasında büyük bir pazar oluşturan bu yeni 
eğilim, kullanıcının ihtiyacına göre biçimlendirdiği sanal bir bilgi bankası oluşumu 
ile yaygın olan haberleşme kavramlarının tek bir başlık altında toplanmasını 
sağlamıştır. 

Bilişim uygulamalarının gelişmesine paralel olarak mobil cihazların vardığı son 
nokta, 3. nesil GSM (Küresel Mobil İletişim Sistemleri) teknolojisini kullanan GPS 
(Küresel Konumlandırma Bilgi Sistemleri: KKBS) destekli cep telefonlarıdır. 
Yazılımcılar eğitimden-reklam sektörüne, finanstan-iş hayatına sayısız 
programcıkları mobil cihazlar için geliştirirken, kullanıcılar arası sanal ağlar 
kurulmakta ve bu oluşum sosyal bir fenomene dönüşmektedir.  

Teknolojinin sıradan bir olgu haline geldiği günümüzde, tasarım dünyası da var olan 
süreçten en çok etkilenen alanlardan birisidir. Tasarımcının görevi sadece 
görselleştirme ile sınırlı kalmamakta, yazılım mühendisleri ile birlikte çalışarak 
uygulamaya yönelik program gelişimini de kapsamaktadır. Bu bağlamda, yaşanan 
gelişmeler göz önüne alındığında, bir mimar için cep telefonu ne derece kullanışlı 
olabilir sorusu tartışılmış ve seyahat eden bir mimar temel alınarak turistik amaçlı bir 
yön bulma yazılımı gerçekleştirilmiştir.  

Yazılım sürecinde, seyahat eden mimarların İstanbul’u ziyaret ettiği düşünülmüş ve 
3. nesil GSM teknolojisi destekli KKBS uyumlu bir cep telefonu sahibi olduğu 
varsayılmıştır.  

IMIN (İstanbul Mimari Yön Bulma Sistemi) adı verilen yazılım, interaktif 
arayüzlerden oluşur. Yazılımın başlangıcında kullanıcılara, Türkçe ve İngilizce 
olmak üzere iki ayrı dil seçeneği sunulur. Dil seçiminin ardından açılan ilgili ana 
menüde, İstanbul’da tarih ve mimarlık, İstanbul gezi rehberi, İstanbul’da kültür 
sanat, İstanbul’da ne-nerede-nasıl ve Acil bilgi seçenekleri bulunmaktadır. Bu 
seçeneklerden herhangi birisinin tercih edilmesi halinde, seçeneğe ilişkin alt 
başlıklara erişim mümkün olmaktadır.  

IMIN yazılımı İstanbul’un mimari ve kültürel değerlerini tanıtmanın yanı sıra sosyal 
faaliyetleri de içeren, kullanıcının o an ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiye 
erişebileceği bir cep asistanı görevi üstlenmektedir.   
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A SOLUTION MODEL FOR ARCHITECTURAL NAVIGATION  : IMIN 

SUMMARY 

Most of the daily notions converged into a digital format, according to the 
improvements in information technologies. This fact also effecting the variety and 
range of the applications running on mobile devices. Growing popularity of internet 
and network based operating systems forcing developers to build a solid connection 
between mobile digital world and daily needs of users. By this way, each mobile 
device becomes an application platform running suitable software programs 
according to capabilites of the platform. In addition, this trend,  also offering a new 
market for developer communities, creates an umbrella containing both a digital 
knowledge base and most of the popular and emerging communication skills. 

Being parallel to the improvement of informatics, current phase in mobile 
communication technologies is the third generation GPS capable of GSM 
technologies. While developers are developing various number of softwares for the 
markets such as education, marketing, financing and business administration, new 
social networks are improved and this situation seems as a new phenomenon. 

In today’s world while technology is becoming an ordinary issue, designer’s world is 
the one of the fields that is deeply effected by this existing process. The 
responsibility of a designer is not just limited to conventional design processeses it is 
widened to work with software engineers during application development process in 
addition to just visualization. In this manner, while taking into account the current 
situation, it was being discussed how a mobile phone can be useful for an architect 
and a navigation software is developed for touristic aims as taking basis a traveling 
architect. 

During the development process, it is assumed that the architects are visiting İstanbul 
and they have a 3rd generation mobiles having GSM and being capable of GPS 
technologies. 

The software called IMIN (Istanbul Architectural Navigation System) is made of 
interactive interfaces. At the first step of the application, it is submitted to two 
language choices being English and Turkish. After the declearation of the language 
preference, in the the main page of the application it is found multiple headings like, 
History of Istanbul City, Architecture in Istanbul, City Tour of Istanbul, 
What/Where/How’s of Istanbul and Emergency Information about Istanbul. After 
choosing one of these preferences, it is possible to reach the sub headings. 

The IMIN application offers a quick and efficient view of the architectural and 
cultural values of Istanbul, and also includes social activities that a visitor may need, 
as a mobile navigation system and personal assistant. 
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1. GİRİŞ 

Bilişim teknolojilerinin disiplinler arası çalışmalarda yaygın olarak kullanılması ile 

birlikte gelişen iletişim sistemleri, farklı platformlar arasındaki bütünleşmeyi 

sağlamakla birlikte, bilginin insan kullanıcıya güvenilir, doğru ve kısa zamanda 

ulaştırılmasını sağlamaktadır. Enformasyon teknolojilerinin deviniminin bir sonucu 

olarak yapay zeka çalışmaları hızlanmış, insan zihninin seçilmiş özelliklerinin 

benzetim modeli oluşturulması ile zeki yazılımlar şeklinde siber uzayda yerini 

almıştır. Değişen ve gelişen bilişim çağında, teknolojik değişim sürecinin en belirgin 

olarak gözlenebildiği başlıklardan birisi Yön bulma ve Çoklu Gösterim 

Veritabanlarıdır.  

Eski dönemlerde pusulalar ve gök cisimlerinin konumları ile yapılan yön bulma ve 

konum belirleme işlemleri, yerini bilgisayar ve avuç içi araç teknolojilerine 

bırakmıştır. 21.yy içerisinde toplumların küreselleşmesi ve bilginin iletilmesindeki 

kullanılan tekniklerin hızlı gelişimi, bireyler ve ülkeler arasındaki etkileşimi 

değiştirmekte, artık bütün dünya insanları aynı ağın parçasını teşkil etmektedir. Bu 

noktada, eskiye göre ulaşım ağlarına daha çok ihtiyaç duyan ve daha fazla yer 

değiştiren insan toplulukları ile ticari faaliyetler, yön bulma kavramının önemini 

arttırmış ve büyük bir pazar oluşumunu sağlamıştır.   

Günümüzde yön bulma amaçlı olarak kullanılan yazılımlar özel olarak tasarlanmış 

ve geliştirilmiş Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çözümleri olarak ele alınmalıdır. CBS 

ile yön bulma sistemlerinin arakesiti, takip edilecek güzergahın belirlenmesine 

yönelik analizlerin yapılması ve sonuçların mekansal referanslı olarak kullanıcıya 

sunulması aşamasında ortaya çıkmaktadır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için yeterli 

geometrik ve semantik doğruluğa sahip haritaları, temelde araç ve yol durumuna 

ilişkin verilerin depolanıp modellendiği veri tabanlarını ve analizlerde kullanılacak 

olan yöntem ve algoritmaları içeren bütünleşik CBS çözümleri kullanılır [1]. 

Yön bulma haritaları olarak adlandırılan özel amaçlı haritaların tasarımı, sunum 

ortamlarının (araç içi bilgisayar, Avuç içi PC, vb.) boyutlarının kısıtlı olması 

sebebiyle farklı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Dar bir ekranda sistem 
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kullanıcısı için en uygun bilgiyi içerecek bir haritanın tasarımı, yoğun genelleştirme 

işlemlerinin uygulandığı özel uzmanlık gerektiren bir süreçtir.  Ayrıca tasarlanan 

haritaların zaman içerisinde yol geometrisi değişimi nedeniyle güncellenmeleri 

gerekmektedir. Bu süreçte başarılması gereken adımlar ve ortaya çıkan problemler 

Çoklu Gösterim Veritabanı (ÇGVT)’nin kapsamı ile örtüşmektedir. Bu sebeple yol 

bulma haritalarının üretimi ve ilgili veritabanlarının modellenmesinde ÇGVT 

yaklaşımının kullanımı söz konusudur [2].  

ÇGVT’de uygulamaya yönelik farklı amaç ve ölçekteki ürünlerin tek bir 

veritabanından otomatik genelleştirme ile türetilmesi amaçlanmaktadır. ÇGVT 

konusunda; çok çözünürlüklü veri tabanlarının modellenmesi ve sorgulanması, 

otomatik harita genelleştirmesinde çoklu değerler dizisi, genelleştirme için veri ve 

bilgi modellemesi, çoklu gösterimler için nesne yönelimli veri modeli, çok ölçekli 

CBS için veri tabanı tasarımı ve mekansal verinin çoklu gösterimleri arasındaki 

tutarlılık içeriklerinde çalışmalar yapılmıştır [3].  

Günümüzde ÇGVT çalışmalarının çeşitlenmesi, bilişim teknolojisinde artan bir ivme 

ile hız kazanmaktadır. Fiziksel ve kültürel çevreye ilişkin bilgilerin mekansal olarak 

tanımlanması, insana ilişkin aktivitelerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır[4]. 

İnsanın içinde bulunduğu toplumu algılayabilme sürecinde kullanmış olduğu 

mekansal bilgi, gerekli altyapı desteği sağlanarak kullanıcıya interaktif bir etkileşim 

olarak sunulur. Kullanıcı gündelik yaşantısındaki tercihleri doğrultusunda bilgiye 

erişebilmekte ve kişisel ilgi alanlarına göre seçimler yapabilmektedir. Günümüz 

yoğun iş temposu esas alındığında, bireylerin özel asistanları olarak görev yapabilen 

farklı yazılım türleri bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaygın olarak kullanılan 

ürünler olarak yerlerini almaktadır.  

Son yıllarda birçok CBS yazılım firması, masaüstü uygulaması olarak kurulan CBS’ 

nin, mobil kullanıcılar tarafından da kullanmasına olanak sağlamak için birçok 

yazılımı piyasaya sunmuşlardır. Değişik amaçlar için kullanılmakta olan CBS’ nin, 

mobil platformlarda da kullanılabilir hale gelmesi hem CBS’ini kurup, geliştirenler, 

hem de bu sistemlerden yararlanmak isteyen kullanıcılar açısından büyük yararlar 

sağlamıştır [5]. 

CBS çözümleri olarak sunulan yol bulma sistemleri ve kişisel asistan yazılımlarının 

birleştirilmesiyle bütünleşik çözümler üretilmesi, kullanıcının tek bir çatı altında her 
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iki görevi üstlenebilecek ve bu iki hizmeti bir arada alabilmelerini sağlayabilecek 

yeni ürünlerin geliştirilmesini sağlamıştır.  

İki kavramın da hareket halinde olan ve sürekli yer değiştiren bireyler için önem 

taşıdığı düşüncesi esas alınması ile tasarlanan bütünleşik ürünlerin,  mobil cihazlar 

üzerinde çalışabilir özellikte olması hedeflenmiştir. Son yıllarda ön plana çıkan, 

hareket halindeki kullanıcıların vazgeçemez hale geldikleri ürünler olan cep 

telefonları, bahsedilen bütünleşik çözümlerin doğrudan uygulanabilecekleri 

platformlar olarak dikkat çekmektedirler. Kısa bir inceleme ertesinde, bütünleşik 

çözüm sunan ürünlerin KKBS ve GSM teknolojilerini barındırma ve kablosuz ağlar 

üzerinden internet ortamına erişebilme yeteneklerine sahip oldukları görülecektir. 

Bütünleşik çözümlerin cep telefonları üzerinden sunulması, kullanıcılara hem birden 

çok hizmeti tek bir çatı altında alma imkanı sunmakta, hem de ürünün doğası gereği 

bulunulan mekandan bağımsız çalışma ve içeriğe erişebilmeyi mümkün kılmaktadır. 

1.1 Tezin Amacı 

Taşınılabilir cihazlar üzerinde kullanıma sunulan bütünleşik çözümlerin, özellikle 

lojistik, savunma sanayi ve turizm sektörlerinde farklı ürün çeşitleri olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Turizm uygulamalarının, KKBS temelli yön bulma ve 

kişisel asistan yazılımları ile bütünleşmesi sonucu, her geçen gün yeni bir yazılım 

geliştirilmekte ve bir sonraki gün yeni çıkan rakip yazılım veya yazılımın bir üst 

sürümü var olan eksiklikleri tamamlayarak piyasa çeşitliliğini arttırmaktadır.  

Tarihi bölgelerde, turizm merkezlerinde veya kırsal yörelerde görsel sunumlar ve 

akıllı haritalar sunan, sergi mekanlarında kişisel rehberlik hizmeti amaçlı tasarlanan, 

kullanıcıya farklı mekanlara sanal gezintiler yapmalarını sağlayacak çok çeşitli 

yazılımlar mevcuttur.  Yön bulma amaçlı olarak farklılaşmış sözü edilen ve benzer 

nitelikteki yazılımların ortak paydası, hizmet ettiği temel kavrama bağlı kalarak, 

kullanıcının ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiye ulaşımını minumum sürede, 

minimum çaba sarf ederek mümkün kılmasıdır. Yazılımların belli bir alanda 

özelleşmesi, elde edilen bilgi düzeyinin tanımlı konu başlıklarında efektif 

kullanılmasını sağlarken, tanımsız alanlarda yeteriz kalmasına sebep olur. Tanımlı 

veri ile tanımsız verinin birlikteliği yazılım sorunlarına neden olabilmektedir [6-13]. 
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Belli bir amaç için toplanan verinin tamamen farklı bir amaç için kullanılması 

gerektiğinde, yeniden sınıflandırılması, belki de diğer kaynaklarla birleştirilmesini 

gerekebilir. Verinin sürekli olarak artması durumunda veriler heterojen yapıda 

olacaklardır. Veri toplama aşamasındaki hatalar veri analizini ve uygulamanın 

dayandığı modelleri de etkileyecektir [14].  Örnek olarak, Turistik amaçlı tasarlanan 

bir yazılımın, tur operatörü bölümü güçlü olabilirken, binaların mimari detay 

bilgilerinin yer aldığı arayüzler ve eğlence mekanlarının tanımları eksik kalabilir. Bu 

noktada, İstanbul Mimari Yön bulma (IMIN) Programı oluşturma fikri ortaya 

çıkmıştır. Mimar olarak sınırlandırılan kullanıcıların, turizm faaliyetleri içerisinde 

kendi ilgi alanlarına ve beklentilerine uygun bir bütünleşik çözüme sahip 

olabilmeleri amaçlanmıştır. Böylesi bir yazılımın kullanıcılarına İstanbul’u ve onun 

mimari anlamını daha sağlıklı bir şekilde anlatabilme imkanı sunacağı 

düşünülmüştür. Önceki yazılımlarının alt yapısı incelendiğinde, genelleştirmeler ile 

sadeleştirilen mekansal verinin, çözünürlük değerlerinin tek bir amaca yönelik 

tasarlanmış yazılım paketlerine göre daha düşük olduğu görülmektedir. Veritabanı 

modelinin girdi miktarı arttıkça, çözünürlük değerleri artmakta bu da istenilen ayrıntı 

düzeyinin belirli noktalarda yetersiz kalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle,  

ayrıştırılacak bilgi düzeyinin seviyesinin ve aktarılmak istenen bilginin net bir 

şekilde ifade edilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 

Karmaşıklığın basitleştirilmesi ve azaltılması temel insan zeka aktiviteleridir ve hem 

genel bilimsel işlemlerin hem de günlük davranış ve karar verme olaylarının bir 

parçasıdır. Verilen bir problem bir bütün olarak kavranılmadığı takdirde, önemsiz 

detaylar arasında kaybolma tehlikesi her zaman vardır [15]. Sadeleştirilen veri 

miktarının belirlenme sürecinde bilgiyi yönetmek ve düzeyler arası veri alış verişi 

sağlayarak bir mimarın kenti öğrenme sürecinde edinmek isteyebileceği her türlü 

bilgiyi içeren bir veritabanı modeli oluşturmak, tezin amacını teşkil etmektedir.  

Geliştirilecek olan veritabanı modelinin, kullanıcının sorgularının neticesinde 

şekillenmesinin yanı sıra, önceden belirlenmiş ölçütlere göre kullanıcı herhangi bir 

yönerge belirtmeden de otomatik olarak veri akışına dahil olması amaçlanmıştır. 

Örnek olarak, önceden tiyatro sorgusu yapan bir kullanıcının, çevresinde bulunan bir 

tiyatronun önünden geçerken gösterimde olan oyunlar ile ilgili kullanmış olduğu 

mobil cihaza bir uyarı gelmesi ve bilgilendirilmesi olarak verilebilir.   
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Uzak erişim portallar aracılığı ile de desteklenmesi amaçlanan modelin içeriğinin 

düzenlenmesinde, İstanbul şehrini tanıtabilecek öğelerin seçim ölçütü üzerinde 

durularak, bir mimarın ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiye erişiminin mümkün 

kılınması temel kavramı esas alınmış ve İstanbul’u olabilecek en az eksik tanımla 

aktarmak vurgulanmıştır. KKBS teknolojisinin mobil cihazlar üzerindeki çalışma 

prensibinin kullanılmasıyla, IMIN programının kullanıcıya istediği anda istediği 

noktaya ulaşması ve ulaştığı noktadaki edinmek istediği her türlü bilgiye erişiminin 

sağlanması hedeflenmiştir.  

1.2  Tezin Kapsamı 

Mimarlara yönelik kişisel cep asistanı olarak tasarlanan modelin uygulama alanı 

olarak İstanbul şehri belirlenmiştir.  “İstanbul’u yalnızca eşsiz tarihi değil, yer aldığı 

sit alanının güzelliği de yaratmıştır. İstanbul, denizin yarattığı ve yaşam verdiği bir 

kenttir. Surları, anıtları, sarayları, kiliseleri ve camileriyle iki deniz arasında dev bir 

geminin teknesi gibi yükselir” diyerek tanımlıyor Doğan Kuban İstanbul’u. 

İstanbul, diğer küreselleşen şehirlerin aksine, on beş bin yıllık imparatorluk başkenti 

olma özelliği ve Orta doğu ile Balkanlardan Avrupa’ya açılan tarihi akınlarla 

efsaneleşmiştir [16]. 

Sırasıyla Yunan, Roma, Osmanlı ve Türk izlerini kültürleriyle harmanlanmış olan 

İstanbul, 2010 Kültür Başkenti seçilmiş ve bu alanda çalışmalar sürmektedir.   

Tez çalışması kapsamında, İstanbul’un Tarihi, İstanbul’da Mimarlık, İstanbul Gezi 

Rehberi, İstanbul’da Kültür-Sanat, İstanbul’da Ne? Nerede? Nasıl? Ve İstanbul’da 

Acil Numaralar olarak İstanbul şehri 6 ana kategoride incelenmiştir.  

Sistemde yer alacak temel objelere ilişkin her türlü verinin birtakım ölçütlere göre 

tanımlanması analog harita üretimindeki obje genelleştirmesinin bir türü olarak 

düşünülmelidir. Sistemin sürekli olarak birbirini etkileyen ve birbirlerine bağımlı 

bileşenler olduğu göz önüne alındığında, yapılacak olan genellemeler ve belirlenecek 

olan sınıflandırmaların çok net yapılması gerekmektedir [17].    

Mekan ve eser seçimlerinde, şehrin dokusunu en iyi şekilde yansıtabilmek amacı ile 

kapsam daraltılmış, kullanıcıların her biri kendi türünde örnek gösterilebilecek 

eserlere ve mekanlara yoğunlaşabilmesi amaçlanmıştır. Yazılımın yazım dili, Türkçe 

ve İngilizce olmak üzere iki dil üzere kurulmuş, istenildiği takdirde alternatifler 
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geliştirilmesi düşünülmüştür. Yazılımın başta mobil cihazlar olmak üzere, GPS 

teknolojisini destekleyen ve web’e erişimi mümkün olan her türlü platformda 

kullanılması öngörülmüş, bu nedenle IMIN programının Mevcut Durum Analizi 

yapılarak var olan ilişkilerin belirlenmesinin ardından, ÇGTV modeli ile yazılım 

gerçekleşmiştir.   

1.3  Tezin Yöntemi 

IMIN programı gelişim süreci başlıca üç bölümde incelenebilir. 

1.   İnceleme ve Analiz Evresi: 

a. GPS desteği sağlayan cihazların bilişim gereksinimlerinin saptanması ve 

geliştirilecek olan modelin uygulama aşamasında kullanılması üzere uygun 

platforma karar verilmesi. 

b. Farklı amaçlarda kullanılan yön bulma sistemlerinin incelenmesi ve özellikle 

kişisel cep asistanı görevi üstlenen yazılım paketlerinin ayrıntılı olarak ele 

alınması. 

c. Sistem geliştirme planının hazırlanması, bilgi toplanması, mevcut sistemin 

analizi, gereksinimlerin belirlenmesi, verimliliğin değerlendirilmesi, ekibin 

oluşturulması ve analiz raporunun hazırlanması aşamaları yer almaktadır[18]. 

2.   Model Tasarımı: 

a. Kurulacak ya da geliştirilecek bilgi işlem sisteminin planlanması, yöntem ve 

tanımların yapılması aşamasıdır. 

b. Genel Tasarım ve Ayrıntılı Tasarım olmak üzere iki aşamadan oluşur. 

2.b.1  Genel Tasarım : 

Analiz aşamasında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere nasıl 

ulaşılacağına ilişkin öneriler geliştirilmektedir. Sistem, önce alt 

sistemlere, sonra işlemlere ve son olarak da yönetilebilir küçük 

görevlere bölünmektedir. Her işlem ve görev için en uygun araç-gereç 

ve yöntemler saptanmaktadır. 
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2.b.2  Ayrıntılı Tasarım: 

Bilgisayar sisteminin kullanılışını gösteren durumlar ve koşullar 

ayrıntılı olarak belirlenmektedir. Önce, girdiler, çıktılar, raporlar ve 

veri tabanı ayrıntılı olarak tasarlanmaktadır. Sonra, ayrıntılı mantıksal 

planlar ve akış çizelgeleri geliştirilip, uygulama programları 

düzenlenmektedir [18]. 

3.   Hazırlık ve Uygulama: 

a. Sistem işleyiş planlaması yapıldıktan sonra uygun yazılım ve donanım 

desteği sağlanması. 

b. Veritabanı modeli tasarımı yapılması. 

c. Veri içeriğinin belirlenmesi sürecinde uzman kişiler desteği alınarak, 

programa veri girdisi sağlanması.   

d. Modelin seçilmiş platformda kullanılabilirliğinin sınanması aşamaları 

gerçekleştirilir.  

İlgili dokümantasyon, kaynak tarama ve sistem tasarımı yapılması ile IMIN programı 

program akış şeması hazırlanarak, veri düzenlemesi için ÇGVT modeli kullanılmış, 

merkezileştirilmiş yaklaşım ile kullanıcı bakış açıları birleştirilmiş, verilerin 

genelleştirilmesinde çözünürlük değerlerinin incelenerek mekansal bilgi düzeyi 

araştırılmıştır. Semantik çözünürlük değerlerinden olan Taksonomi yani 

sınıflandırma ilkesi ile veriler arasındaki etkileşim incelenmiş,  Partonomi yani 

birleşim ilkesi ile benzer yapıdaki veri değerleri birleştirilmiştir. Modelin 

uygulanabileceği platform olarak I-Phone 3.0 cep telefonu öngörülmüş ancak KKBS 

desteği sağlayan alternatif cep telefonları için, ilgili altyapı desteği ile birleşim 

sağlaması amacıyla model tasarımı esnek tutulmuştur. İstanbul ile ilgili olarak Dost 

Kitapevi İstanbul Gezi Rehberi, Murat Belge İstanbul Gezi Rehberi ve Doğan 

Kuban’ın İstanbul bir Kent Tarihi isimli kitaplarından başlıca kaynaklar olarak 

yararlanılmıştır.   

Kırsal yörelerde görsel sunumlar ve akıllı haritalar sunan “Mobvis” yazılımı, müze 

ve sergi mekanların da kişisel rehberlik hizmeti sunan “Explore” yazılımı, Avrupa 

genelinde turistlere kendine özgü bir alıcı ünite vasıtası ile hem içerik hem de yön 

bulma hizmeti sunan “M-toGuide” ve kullanıcılara önerilerde bulunarak onları doğru 
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noktalara yönlendiren “Crumpet” yazılımı kişisel yön bulma ve asistan sistemlere 

örnek olarak incelenmiştir  [6, 7, 8, 9]. 

“WalkOnWeb” isimli yazılım sayesinde bisiklet sporu ile uğraşan bireylere hem bir 

yön bulma sistemi hem de gezintileri esnasında ihtiyaç duyabilecekleri içeriğe dair 

bir bilgi bankası sunulmaktadır. Çalışma prensibi KKBS temelli olan yazılımın veri 

bankası tarafında yalnızca oldukça temel bileşenlere yer verilmiş olması bu yönün 

eksik kalması açısından araştırılmıştır  [10]. 

Turizm kavramını bir adım ileri taşıma amacına sahip “TNT yazılımı sayesinde 

şirketlerin müşterilerine sanal bir platform vasıtası ile dünya üzerindeki herhangi bir 

noktaya sanal gezintiler yapabilmesine imkan sağlanmaktadır [11]. Elde edilen 

veriler IMIN programı dahilinde değerlendirilmiş, ilerleyen dönemlerde yapay zeka 

uygulamalarında IMIN programının kullanılabilirliği öngörülmüştür. 

Kişisel asistan ve yön bulma sistemleri arasında diğer projelerin çok ötesine geçme 

hedefine sahip olan “ASK-IT” hareket yeteneği kısıtlı olan engelli bireylerin sosyal 

hayata katılımlarını arttırmak amacı ile tasarlanmıştır. İçerisinde hem sosyal hayata 

dair bilgilerin yer aldığı hem de yön bulma ihtiyacına cevap veren yazılım, 

kullanıcılarının engellerine göre ciddi anlamda özelleştirilebilmekte ve bu şekilde 

çok geniş bir kullanıcı kitlesini hedeflenmektedir [12]. Kullanıcılara mobil cihazlar 

vasıtası ile kullanılmak üzere sunulan yazılımlardan bir başkası da “Aladdin” dir. Bu 

yazılım yön bulma kavramını ikinci plana atarak temelde farklı ölçütlere göre 

yapılacak sorgulara doğru ve güncel cevaplar verebilmek üzere tasarlanmıştır. 

Özellikle ulaşım esnasında ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgilerin toplandığı ve mobil 

cihazlar üzerinden web temeli erişimin sağlandığı bir portal olma amacı 

güdülmektedir [13]. Mevcut yazılımların değerlendirilmesi, gerekli kaynak taraması 

yapılması ve belirtilen veri tabanı modellerinin kullanılmasıyla tasarlanan IMIN 

programı,  gelişime açık, modüler ve esnek bir yapıya sahip olması açısından, 

mevcut yön bulma yazılımları arasında farklı bir yer edineceği öngörülmüştür. 
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2. ÇOK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL VERİTABANLARI 

2.1 Tanım 

Veri tabanı, en geniş anlamıyla; birbiriyle ilişkili verilerin tekrara yer vermeden, çok 

amaçlı kullanımına olanak sağlayacak şekilde depolanması olarak tanımlanabilir [19] 

Mekansal veri tabanları, uygulama gereksinimlerine yönelik gerekli bilgileri 

sağlayan gerçek dünya olgularının gösterimlerini depolamak amacıyla tasarlanan ve 

bilgilerin nasıl tutulacağı, tanımlanacağı, organize edileceği; üzerinde hangi 

kısıtlamalar, işlemler ve kuralların uygulanacağı; nasıl gösterileceği açısından 

gereksinimlerinin değerlendirildiği veri tabanlarıdır [20]. 

Bir CBS için ortaya konulacak olan mekansal veri tabanı modeli en azından 

aşağıdaki dört özelliğe mutlaka sahip bulundurmalıdır [17]. 

- İlgili model verinin geometrik, topolojik ve tematik özelliklerini 

yansıtabilmelidir. 

- Veri modeli mümkün olduğu kadar basit, buna rağmen amacın gerektirdiği obje 

yapılarını ifade etmeye uygun olmalıdır. 

- Sunduğu seçenekler kolay uygulanabilir, buna rağmen güvenilir olmalıdır. 

-  Mümkün olduğu derecede diğer disiplinlerin uğraş alanı olan mekansal 

çalışmalara uygulanabilir özellik taşımalıdır. 

Dünyaya ilişkin farklı bakış açıları, farklı uygulamalar ve de farklı ölçek 

değerlerinden dolayı mekansal olgular için geometrik, semantik ve grafik çokluluk 

söz konusudur. Bu olgular, gerek farklı ayrıntı düzeylerinde analiz ve görselleştirme, 

gerekse güncelleştirmelerin diğer ayrıntı düzeylerine otomatik aktarımı amacıyla 

kullanılırlar[20]. 

Doğa bilimleri, savunma, eğitim, ulaşım, turizm gibi çok çeşitli uygulama alanlarına 

sahip farklı sektörlerde yapılan çalışmaların ölçek düzeyi,  var olan projenin ayrıntı 

düzeyinin de bir sembolüdür. Aktarılmak istenen bilgi, görselleştirme ve 

sayısallaştırma esnasında ifadenin net olabilmesi ve amaca yönelik çalışma ilkesini 
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temel aldığından olabildiğince yalınlaştırılır. İlgi derecesi ikincil olan öğelerin 

elenmesi, birincil öğelerin devam ederek kendi kalıtım özelliklerini taşıyan ilintili 

ikincil öğeler üretmesi ve ikincil öğelerin desteklediği üçüncül öğeler şeklinde bir 

ifade süreci hakimdir. Aynı gerçek dünya olguları, seçilen ölçek düzeyinde 

şekillenmektedir (Şekil 2.1). 

 

Şekil 2.1 : Mekansal veritabanı 

Son yıllarda, mekansal veri tabanı uygulama çalışmaları arttırılmış ve mekansal 

veri altyapısı projeleri için ciddi miktarlarda yatırım yapılmıştır. Ancak model 

oluşturma sürecinde yaşanılan zorluklar, modele olan eğilimi ilk etapta 

yavaşlatmanın ardından, zorluklara bulunan çözümler ile mekansal veri tabanı 

modelinin gelişimini sağlamıştır.  

Yaşanılan güçlükler arasında, veri toplama maliyetinin yüksekliği, farklı 

kaynaklardan heterojen verilerin varlığı, genelleştirme araçlarının yetersizliği, 

mevcut coğrafi veri tabanları ve haritaların güncelleme ve yenileme problemleri 

sayılabilir. Bu nedenle, farklı ayrıntı düzeylerindeki mekansal ürünlerin otomatik 

genelleştirmeyle türetildiği ve birbirleriyle bağlantılı tutulduğu çok çözünürlüklü 

mekansal veri tabanı geliştirme düşüncesi gittikçe daha fazla kabul 

görmektedir[20]. 
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2.2 Mekansal Modelleme 

Gerçek dünyada olan ve duyular aracılığıyla işlenilen her şey, bireyler tarafından 

oluşturulan gerçeklik/gerçek dünya modelleri sonucuna varır. Model; bir gerçek 

dünya olgusu ya da işleminin özetlenmiş (genelleştirilmiş) gösterimidir. Farklı bir 

ifadeyle, görsel çıkarsama ile gerçek dünyanın görünen veya görünmeyen davranış 

ve özelliklerinin anlaşılması için basitleştirme ve sadeleştirme işlemleri yapılan 

gerçek dünya benzetimleridir [5].   

Modellerin iki önemli özelliği vardır:  

1. gösterdikleri olguların (işlemlerin) tüm özelliklerini değil yalnızca seçilmiş bir alt 

kümesini gösterirler  

2.  Her zaman belirli bir amaç için tasarlanırlar. Modeller, orijinal (olgu ya da işlem) 

ile gerçekleştirilemeyecek belirli işler için kullanılırlar [22]. 

Amaca bağlı olarak, basit ya da karmaşık olabilirler. Kural olarak modeller, tam 

olarak orijinal olgunun (işlemin) eldeki işi gerçekleştirmek için gerekli olan 

özelliklerini yansıtmalıdırlar. Eğer bir model, orijinale ilişkin çok fazla özellik 

gösterirse gereksiz oranda karmaşık hale gelir; eğer yeterli özellik yansıtmazsa 

amacına hizmet edemez. Bilinen en iyi (geleneksel) gerçek dünya modelleri 

haritalardır[23]. 

Coğrafi mekana yönelik harita üretimi yapan firmalar, Digital Landscape 

Modeling(DLM) olarak bilinen Sayısal Coğrafi Model(SCM) içeriğini düzenlemek 

amacıyla semantik ve geometrik model tasarımı üzerine çalışmalarını 

sürdürmüşlerdir. Geçmişte kartografya sunumlarında GIS yazılımı içerisinde 

kullanılan araç ve semboller, orjinal harita gösterim tekniğinin kalitesini 

sağlayamamış ve insanlarda özgür bir şekilde ulaşmak istedikleri bilgiye 

erişimlerinde zorlanmışlardır. Gelişmelerin paralelinde, uzman yazılımcılar 

bileşenler arasında organizasyon şeması oluşturularak, kartografik değerlerin bitip 

gerçek dünya değerlerinin başladığı noktaları belirleyerek elde edilen verileri bilgi 

merkez düzeyine bağlamayı ve çoklu bir mekansal veritabanı modeli oluşturmayı 

öngörmüşlerdir [24].   

Geometrik ve semantik veriler doğrultusunda mekansal modelin oluşumunun 

ardından, grafik olarak kullanıcıya ulaştırılmasında sayısal kartografik model (SKM) 

türetilir (Şekil 2.2).  
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Şekil 2.2 : Sayısal kartografik model 

2.3 Mekansal Modelleme İçin Çoklu Çözünürlük Kavramı 

Çözünürlük, “verilere dahil edilen ya da veriler içinden ayırt edilebilen/seçilebilen en 

küçük nesne ya da özellik” olarak tanımlanır. Nesne tabanlı bir veri tabanı, ,nesne 

türünün semantik soyutlama düzeyinde, gösterildiği semantik çözünürlük, nesne 

türünün geometrik düzeyde gösterildiği geometrik çözünürlük ve nesne türünün 

görsel olarak sunulduğu grafik çözünürlük olmak üzere üç tür soyutlama düzeyinden 

söz edilebilir[20] (şekil 2.3).  

 

Şekil 2.3 : Soyutlama düzeyleri 
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Çok Çözünürlüklü Mekansal Veritabanları içinde aynı dünya gerçekliğini soyutlayan 

olgu, amaçlanan gösterim düzeyine göre farklı şekillerde ele alınabilmektedir. Çok 

Çözünürlüklü Mekansal Veritabanlarının iki ana özelliği, 

1. Farklı ayrıntı düzeylerinin bir veritabanı içerisinde saklanması. 

2. Farklı düzeylerdeki ilgili nesnelerin birbirine bağlanmasıdır (Şekil 2.4) [26]. 

 

Şekil 2.4 : Çok çözünürlüklü mekansal veritabanları 

Çoklu çözünürlüklerin doğrudan modellenmesi, 

1. Veritabanı bakımı ve güncelleştirilmeleri kolaylaştırır. Veritabanında herhangi 

bir mekansal olguda yapılan bir değişiklik ilintili olduğu farklı seviyelerdeki 

gösterim değerlerini de otomatik olarak etkiler. Bu durum bakım maliyetini 

düşürür ve zaman kaybını önler.  

2. Veritabanında olgulardan biri diğerinden daha kalitesiz ise, kaliteli olan kalitesiz 

olanın boyunduruğu altına girer veritabanı bütünleşme kontrolü sağlanmış olur. 

3. Farklı veritabanlarının birbiriyle ilişki içerisinde olması, farklı seviyeler 

arasındaki ayrıntı düzeylerinden tercih edilmiş olanlarına erişimi mümkün kılar 

[27].  

Kullanılan veri tabanı modelinin, çok sayıda kullanıcıya hitap etmesi model oluşum 

sürecinde verilmesi gereken kararların çok net ve doğru verilmesi gerekliliğini 

beraberinde getirir. Sadece belli bir kullanıcı kitlesine hitap eden yazılımın dahi, 

sınırlanan grup içerisindeki farklılıkları da göz önüne alarak tasarlanması yazılımın 

ömrünü uzatırken kullanılabilirliğini de arttırır. Model tasarımında üzerinde 

düşünülmesi gereken önemli noktalardan biri olan kullanıcı bakış açısının 

değişkenliği için, Young’ın “Spatial Database Systems” isimli eserinde bahsettiği 

gibi, Merkezileştirilmiş Yaklaşım ve Bakış Açısı Bütünleştirme Yaklaşımı 

geliştirilmiştir.  
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1. Merkezileştirilmiş Yaklaşım:  Veri tabanı modeli içerisindeki farklı kullanıcıların 

bakış açılarındaki farklılıklar birleştirerek tekli bir tanımlama kümesi içinde 

gösterilir. Bu yaklaşım, çok karmaşık olmayan bir veritabanı modeli ve bakış 

açıları benzer kullanıcılar için uygulanır (Şekil 2.5). 

 

Şekil 2.5 : Merkezileştirilmiş yaklaşım 

2. Bakış Açısı Bütünleştirme Yaklaşımı: Merkezi yaklaşımdan farklı olarak bu 

yaklaşımda her kullanıcının bakış açısı önemlidir. Her kullanıcı için bir yerel 

kavramsal model oluşturulur ve veri tabanının sonraki aşamasında her kullanıcının 

bakış açısını içerecek şekilde birleştirilirler. Karmaşık olan ve kullanıcı bakış 

açıları birbirinden çok farklı olan model yapıları için kullanılır (Şekil 2.6). 

 

Şekil 2.6 : Bütünleştirme yaklaşımı 
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2.4 Mekansal Veritabanı ve Genelleştirme 

Yeryüzü gerçekliğinin belirli bir ölçek ve amaca uygun olarak kağıt ya da bilgisayar 

ekranı gibi ortamlara aktarılması sırasında, mekansal verinin, belirli kısıtlar dahilinde 

geometrik ve semantik olarak özetlenip amaç ve ölçeğe uygun hale getirilerek 

kullanıcıya sunulması sürecinin temelini oluşturan işlemler bütünü genelleştirme 

olarak adlandırılır [2] . 

Gerçek dünyanın bire bir kopyalanması henüz mümkün olmadığından,  

sayısallaştırılan verilerin gösterim düzeylerinde genelleştirilmeler yapılmaktadır. 

Genelleştirme model genelleştirmesi ve kartografik genelleştirme olmak üzere iki 

şekilde yapılmaktadır. Model genelleştirmesi, amaçlanan hedefe yönelik yazılan 

yazılımın uygulama safhasına kadar geçirdiği her evrede sadeleştirme yapılması 

anlamına gelir. Kartografik genelleştirme de ise, belli bir olgunluğa erişmiş modelin 

kullanıcıya sunulmak üzere görsel bileşenlerinde yapılan genelleştirmelerdir.  

Genelleştirmeye algoritmik yaklaşım ya da yaklaşık çözüm yaklaşımı tipik olarak 

özel bir problem için geliştirilmiş özel bir çözümdür. Algoritmik yaklaşım nesnel 

genelleştirme olarak da tanımlanır (Muller 1989). Çizgisel objelerin seçme ve 

basitleştirme yoluyla genelleştirilmesi için geliştirilmiş algoritmalar en çok tanınan 

algoritmalardır (Şekil 2.7).  

 

Şekil 2.7 : Algoritmik yaklaşım 

Model genelleştirmesinde hedeflenen çözünürlükte en uygun veri yapısına ve 

yoğunluğuna ulaşılması amaçlanırken, kartografik genelleştirmede, Model 

genelleştirmesi yoluyla elde edilen bir sayısal modelden hedeflenen ölçekte en uygun 
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sayısal görsel modelin elde edilmesine çalışılır. Kartografik genelleştirmenin sonucu 

görselleştirilmiş bir kartografik ürün iken, model genelleştirmesinde görselleştirme 

ile uğraşılmaz. 

Kartografik genelleştirme işlemleri semantik ve görsel dönüşüm olmak üzere iki ana 

bileşenden oluşur. Çizelge 2.1 de özetlendiği gibi, Semantik dönüşüm sınıflandırma 

ilkesini esas alırken, geometrik dönüşüm;  basitleştirme, dönüştürme, iyileştirme, 

seçme-eleme, öteleme ve birleştirme özellikleri ile nesne değişimlerini gerçekleştirir. 

Çizelge 2.1 : Kartografik genelleştirme işlemleri [10] 

 

Bu alandaki en önemli teknikler fraktal teoriye dayanan epsilon filtrelemesi ve 

“selfsmilarity” kullanan tekniklerdir (Muller 1987). Bu teknikler sayısal bir çizginin 

İki ya da daha çok noktadan oluşan düzenli bir dizi olduğu temeline dayanır (polyline 

ya da çoklu doğru yaklaşımı). Bu tekniklerin yanında, çizgilerin parametrize 
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edilmesine dayanan genelleştirme tekniği önemli bir gelişmedir. Yaklaşık çözümlere 

dayanan benzer çalışmalar sınıflandırma ve “template matching” (şablon uydurma) 

yöntemleri kullanılarak yapılaşmış alanlarda bina genelleştirmesinde uygulanmıştır 

[28]. 

Bina genelleştirilmesinde kullanılan algoritma prensiplerini Sester detaylı olarak 

tanımlamıştır.  Şekil 2.8’de gösterildiği gibi, her yapı genelleştirilmesi için büyültme, 

eksiltme ve sınırlamasız basitleştirme olarak üç ana bileşen vardır: 

 

Şekil 2.8 : Genelleştirme prensipleri 

Şekil 2.9’ da görüldüğü üzere, vaziyet planı ölçeğinde üç ana bileşeni kullanarak 

yapılan sayısal genelleştirme neticesinde bir saniyeden az sürede iki bin adet yapı 

gösterimi gerçekleşir. 

 

Şekil 2.9 : Genelleştirme prensipleri 

Scott’un yaklaşımı biraz daha farklıdır. Yapı genelleştirmesinde genleşme ve 

erozyon kavramları genelleştirmenin temelini oluştururlar. Genleşme yapıların 

uzatılmasını sağlarken küçük deliklerin doldurulması ve noktalarla birbirine 

bağlanmasını sağlar.  Erozyonda ise tanımsız çıkıntıların net bir tanımının olması 
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için düzleştirme işlemi uygulanır ve bu da nesne küçülmesine neden olur. Bu temel 

iki yöntem ile karmaşık binaların genelleştirilmeleri yapılabilmektedir (Şekil 2.10). 

 

Şekil 2.10 : Yapı genelleştirmesi 

- Birbirlerine belli bir sınır değerinden daha yakın olan elemanlar gruplanır. 

- Gruplanmış objeler, ağırlık merkezi orijinal elemanlarla aynı olan yeni bir 

objeye dönüşürler. 

- Belli bir sınır değerinden küçük olan objeler elenirler. 

- Seçilen objelerin sayısı Töpfer (1974) in seçme kuralı ile belirlenir. 
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3. NAVİGASYON SİSTEMLERİ VE CBS’DE ÇOKLU GÖSTERİM 

VERİTABANLARI  

3.1 Yön bulma ve CBS 

Yön bulma işlemi; denizde ve havada rota, karada ise güzergah belirleme ve yön 

bulma gibi çok farklı uygulama alanında bir gereklilik olarak kendini göstermektedir. 

Bu sebeple uygulama alanlarına göre uçak, gemi, araç yön bulma ya da kişisel yön 

bulma gibi çeşitli isimler almaktadır. Her ne kadar söz konusu yön bulma yöntemleri, 

amaç ve uygulama ortamına bağlı olarak ortaya çıkan kısıtlamalar sebebiyle önemli 

farklılıklar içerse de yol bulma isteği tüm bu yöntemlerin temelini oluşturmaktadır 

Yön bulma sistemleri, dört temel bileşenden oluşmaktadır [2]. Bunlar; 

1. Sistem dahilinde kullanım şartlarına bağlı olarak tercih edilecek bir konum 

belirleme sistemi, 

2. Uygun konum belirleme sistemi ile elde edilen verilerin ilişkilendirileceği ve 

sistemin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayacak nitelikteki geometrik ve sözel 

veri, 

3. Tüm verileri değerlendirecek, yön bulma işlemi için gerekli analiz ve 

hesaplamaları yapacak ve elde edilen sonuçlar dahilinde kullanıcıyı 

yönlendirecek bir yazılım ve 

4. Bu işlemlerin gerçekleştirilebileceği araç içi donanım olarak sıralanabilir. 

Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı yön bulma sırasında güzergah belirlemek için 

kullanılan en kısa ya da en uygun yoldan ya da amaca yönelik uğrak noktaları 

üzerinden ulaşım yöntemlerine uygun araçları içermektedir [3]. 

Yön bulma haritalarının gösterim düzeyleri olan cep telefonları, pocket pc ve avuç içi 

bilgisayar gibi araçlarda, görüntü boyutunun küçük olması ve dar ekranda seçilmiş 

bilgi verilmesi amacıyla yön bulma haritaları yoğun genelleştirme işlemlerine tabi 

tutulmaktadırlar. Zaman içerisindeki veritabanında depolanan bilginin değişimi, 

veritabanının da güncellenmesi gerekliliğini meydana getirir. Bu noktada, Çoklu 
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Gösterim Veritabanları bir çözüm olarak kullanılmaktadırlar. Yön bulma harita 

tasarımında gösterim seviyeleri belirlendikten sonra, seviyeler arası bağlantılar 

tanımlanır ve nedenleme işlemleri yapılır. 

1. Gösterim Seviyelerinin Belirlenmesi: Çalışma kapsamında gerçek dünyanın 

benzetimi için ilk kullanılan model birincil model olarak adlandırılır ve doğru bir 

biçimde tanımlanması çok önemlidir. Ayrıntı düzeyi fazla ve farklı düzeyler arası 

ilişkiye girme yatkınlığı yüksektir. Faklı gösterim seviyeleri aynı gerçekliğin 

farklı ölçekteki gösterimlerini kapsamaktadırlar. Gösterim seviyesi arttıkça 

detaylar ve karmaşıklık derecesi artar.  

2. Bağlantıların Belirlenmesi ve Tanımlanması: Gösterim seviyelerinin kendi 

içlerinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinin matematiksel modeli oluşturulma 

evresidir. “Predicate calculus” olarak bilinen doğru/yanlış ifadelerine dayalı 

mantıksal bir modelleme dili kullanılır.  

3. Nedenleme Aşaması: Gösterim seviyelerinin otomatik genelleştirilebilmesi için 

belirlenen kurallar topluluğunu içerir. Veritabanı gösterim seviyeleri arasındaki 

bağlantıların kontrolünü yaparak genelleştirme ilkeleri ile veri bütünleşmesini 

sağlar (Şekil 3.1).  

 

Şekil 3.1 : Çoklu gösterim veritabanları 

Çoklu Gösterim Veritabanının amaçlarından biri olan otomatik genelleştirme ve 

güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için tüm seviyeler arasındaki ilişkilerin 

kurulması çok önemlidir. Temel seviyede yapılacak olan bir güncellemenin diğer 
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seviyelerde anında yerini alması gerekir. Kilpelainen bu yapıyı “incremental 

generalization” (birbirini izleyen genelleştirme) olarak isimlendirmiştir (Kilpelainen 

ve diğ., 1995). Bu amaçla ÇGVT’de objeler ve gösterim seviyeleri arasındaki 

bağlantılar-ilişkiler, modelleme aşamasında matematiksel olarak tanımlanır. 

Böylelikle seviyeler arasında iletişim sağlanacak ve bu da veri güncelleme işleminin 

otomatik olarak yapılamasını sağlayacaktır [3]. 

Yapılan genelleştirmelerin amaca yönelik farklılaşması sonucu aynı gerçek olgu ile 

farklı veri tabanları oluşturur.  Kullanıcının beklentileri, program yürütücüsünün 

yaptığı analizler ve kullanış olduğu genelleştirme ilkeleri ile de farklılık 

göstermektedir. Örneğin, Ge Lei ise yapı genelleştirmesi çalışmasında, 3d model 

aşamasından yola çıkmış ve bina tiplerini öncelikli olarak sıradan ve özel binalar 

olarak iki ana bileşene ayırmış sonrasında sıradan binaları düz çatılar ve eğimli 

çatılar, özel binaları ise k şekiller ve karmaşık çatılar olmak üzere genellemiştir. 

Genellemelerin alt başlıkları olarak bina bileşenleri tanımlanmış ve adlandırmıştır.  

Şekil 3.2 de, Doğru’nun kavşak noktaları üzerine yaptığı bir genelleştirme çalışması 

görülmektedir. Temel seviyeden alt seviyelere indikçe ayrıntı düzeyinin azaldığı 

ancak gösterim platformu olan cihazlar için maksimum kalitede görüntü 

oluşturulmasını sağlamaktadır.  

 

Şekil 3.2 : Bir genelleştirme çalışması 

Yön bulma amaçlı olarak kullanılan harita üzerindeki veri gruplarından,  kullanıcının 

detaylı bilgi almak istediği veriyi seçmesi ile birlikte, seçilen verinin genelleştirmesi 

renk, büyüklük, şekil gibi farklı grafik öğeler ile yapılabilmektedir.  Gösterim 

 21



şeklindeki ifadelerin farklılığı, bina tiplerinin bir sembol ile ayrışmasını 

sağlayabilmektedir. Şekil 3.3 de görüldüğü gibi, öncelikle alan sarı renk ile 

tanımlanmış ve çatal bıçak sembolü olarak restaurant olduğu vurgulanmıştır. 

 

Şekil 3.3 : Seçilen verinin genelleştirilmesi 

Yapı adasının içerisindeki belli bir noktaya odaklanmak istenildiğinde, seçili 

nesnenin sahip olduğu bilgiler çoklu veri tabanından çağrılır ve saniyeden daha az 

süre içerisinde gerekli genelleştirilmeler yapılarak nesne ile ilgili gerekli bilgiye 

ulaşılmış olur. Şekil 3.4 ’de genelleştirme yapılmamış nesnenin bağlı bulunduğu yapı 

adasındaki gösterim ve genelleştirme yapılması ile geliştirilen gösterimi 

incelenmiştir.  

 

Şekil 3.4 : Seçilen verinin genelleştirilmesi 

Seçilmiş nesne ile ilgili bilgiler özelleştirilebilir. Nesnenin konumu, GPS desteği 

belirlenirken, adres telefon gibi daha özelleşmiş bilgilere ulaşmak da mümkündür.  

 

Şekil 3.5 : Özelleşmiş bilgilere ulaşma 
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3.2 CBS’de Çoklu Gösterim Veritabanı Oluşturma Süreci  

Veri tabanını tasarlayan kullanıcı, veri modelinin yapılarını ve kavramlarını 

kullanarak mantısal düzeydeki düzenlemelerini oluşturur, veri tabanı tasarım 

belirtimlerini hazırlar. Veri tabanı tanımlarını Veri Tabanı Yönetim Sistemine 

iletmek için kullanılan Veri Tanımlama Dili (DDL: Data Definition Language) adı 

verilen özel bir dil kullanılır.  

Veritabanı değişikliklerini sağlamak amacıyla veri tabanı sistemini yöneten uzmanın 

görevi, veri tabanının bütünleşmesini sağlamak ve veritabanındaki olası bütün 

güncelleme ve değişikliklerden sorumlu olmaktır. Kullanılan sorgu dili ile kullanıcı 

tercihleri doğrultusunda seçmiş olduğu nesne ile ilgili verilere ulaşabilmektedir 

[24](Şekil 3.6).  

 

Şekil 3.6 : Sorgu dili 

1975 yılında “Bilgisayarlar ve Bilgi İşlem konusundaki Amerikan Ulusal Standartlar 

Komitesinin Veri Tabanı Yönetim Sistemi Çalışma Takımı” tarafından önerilen yapı 

için bir veritabanın, Dış Şema, Kavramsal Şema ve İç Şema olmak üzere üç düzeyli 

bir mimari yapı `sergilemesi gerektiği belirtilmiştir. Şekil 3.6 da belirtildiği gibi, 

kullanıcı bir veritabanı içerisinde, sorguladığı nesne ile ilgili verilere ulaşmak için 

kullanıcı arayüzündeki seçenekler doğrultusunda veritabanı ile etkileşime girer.  Dış 

Şema adı verilen sözü edilen ilk düzey, kavramsal şema adı verilen ikinci düzeye 

bağlanmaktadır. Kavramsal Şema, tüm veritabanın kuruluşunun mantıksal yapısıdır. 

Dış Şema, Kavramsal Şema’nın bir alt kümesi olarak tanımlanabilir (Şekil 3.7). 
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Örneğin, Kavramsal Şemada Cami olarak nitelenen bir yapının, ibadethane olduğu 

bilgisi Dış Şema’da verilmektedir. Asıl bilgi camidir, ibadethane ise yapı türüne 

bağlı olarak değişen bir değişkendir.   

 

Şekil 3.7 : Dış şema 

Veritabanı içerisinde yer alacak verilerin bağımsızlığı veritabanı modelinin 

güncelliğini koruyabilmesi açısından önemlidir. Çok çözünürlüklü bir veritabanı 

modeli için, nesnelerin birbiriyle olan ilişkisi kadar ilişkide olmaması da önemlidir. 

Bilişim sistemlerinde her geçen gün yazılım değişikliklerinin arttığı düşünüldüğünde, 

Saklanan verilerin hacminin büyüklüğü ve veriler arası bağıntıların çokluğu, verileri 

saklamak ve verilere erişmek için kullanılan yapı ve yöntemlerin karmaşıklaşması 

gibi bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır[24]. Bu nedenle, birbirini doğrudan 

ilgilendirmeyen veri gruplarının yer aldığı dış şemalarda, veri bağımsızlığı 

sağlanarak sadece ilgili şemaların değişimlerden etkilenmesi sağlanmıştır.  

Veritabanı oluşum süreci için önerilmesi gereken veritabanı modelinin doğru 

 24



tanımlanmış olması, veritabanının etkinliğini arttırmaktadır. Günümüzde en çok 

kullanılan veritabanı modelleri kronolojik olarak incelendiğinde, 

1.  Sıradüzensel Veri Modeli (Hierarchical Data Model) 

2.  Ağ Veri Modeli (Network Data Model) 

3.  İlişkisel Veri Modeli (Relational Data Model) 

4.  Nesneye-Yönelik Veri Modeli (Object-oriented Data Model) olmak üzere dört 

modelin sıklıkla kullanıldığı görülmüştür [18]. 

1990lardan sonra yoğun olarak Nesneye Yönelik Veri Modeli, İlişkisel model ile 

birleşmiş olarak kullanılmaktadır. Kullanıcı tanımlı veri türleri, kullanıcı tanımlı 

fonksiyonlar ve kalıtımsal alt sınıfları kapsamaktadır. Varlıklar arası ilişki düzeyi, 

genelleştirmede de bahsedildiği üzere, nesne bağlantıları arasındaki düzeni sağlar. 

Aynı türden ilişkiler birleşerek ilişki kümeleri oluşturur. İlişki kümeleri genellikle 

ikili olarak yapılandırılırken, çoklu ilişki kümeleri de yaygın olarak görülmektedir. 

Örneğin Şekil 3.8’de gösterildiği gibi, “Süleymaniye önemli bir camidir” 

denildiğinde, ikili ilişki kümesi oluşur. Ancak Süleymaniye Camisi Mimar Sinan’ın 

önemli bir eseridir denildiğinde, Üçlü bir ilişki kümesinden söz edilmektedir.  

 

Şekil 3.8 : İlişki kümesi 

Aynı varlık kümesi ile ilişkinin olabileceği gibi, Birden-bire (one-to-one), Birden-

çoğa (one-to-many), Çoktan-bire (many-to-one), Çoktan-çoğa (many-to-many) 

ilişkilerden söz edilebilir (Şekil 3.9) [26].  

 

Şekil 3.9 : Farklı ilişkiler kümesi 
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Veritabanı içerisindeki her nesne belli bir sınıfa ve belli bir kümeye dahildir. Veri 

girdisinin tekrarının önlenmesi amacıyla sınıflar net bir şekilde belli olmalı ve süper 

anahtar adı verilen, değerleri diğerlerinden ayırt etmeyi yarayan nitelik grupları, her 

farklı kavram için oluşturulmalıdır. Süper anahtarların özelliklerini taşıyan ve alt 

kümeleri olan aday anahtarlar, diğer aday anahtarlardan ayırt edilebiliyor olmalıdır. 

Örnek olarak İstanbul Kilise-Camileri süper anahtar, Ayasofya bu örneği teşkil 

ettiğinden ve aday anahtar olarak adlandırılmaktadır. 

Çoklu gösterim veri tabanlarında, semantik bilgi düzeyinin düzenlenmesi ve bunların 

grafik öğelere bağlanıp yazılım ile bütünleşmesinin ardından kullanıcıya sunulması, 

çok ciddi bir yatırım ve uzman yazılımcı desteği gerektirmektedir. Ancak 

bahsedildiği üzere, Kilpelainen ‘ın birbirini izleyen genelleştirme yöntemleri ile 

veritabanı modeli, çok girdili bir sistemin yönetilmesinin zorluklarını azaltmakta ve 

zaman içinde oluşan güncellemelerin programa ile bütünleşmesini sağlamaktadır.  

Çoklu Gösterim Veritabanları,  bilişim sistemlerindeki değişim ile birlikte disiplinler 

arası etkileşimi güçlendirerek gelişmelerini sürdürmektedir. Özellikle Avrupa ve 

Amerika da geniş bir araştırma alanına sahip akan Çoklu Gösterim Veritabanı 

uygulamaları, Türkiye’de de araştırma konusu olarak gündeme gelmeye başlamıştır. 
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4. YÖN BULMA SİSTEMLERİ VE KKBS TEKNOLOJİSİ 

4.1 Tanım 

Nerede olduğunu tespit etmek ve nereye gittiğini öğrenmek insanlık tarihinin en eski 

sorularından ikisidir. Çoğu faaliyet esnasında bu iki bilgi hayati öneme sahiptir. Bu 

kadar önemli bir bilginin doğru ve güvenilir bir şekilde elde edilmesi başlı başına bir 

araştırma konusu olmuştur. Fransızcadan Türkçeye girmiş ve “yol bul” anlamında 

kullanılan “yön bulma” kelimesi, tarih boyunca kullanım şekli olarak farklı 

formlarda görülmüştür. Bunlar: 

1- Yerel İşaretler 

2- Ay’ın konumu 

3- Güneş’in konumu 

4- Uydular ve bilgisayar 

Bu süreçte kullanılmış olan her bir yöntemin ve teknolojinin kendine göre avantaj ve 

dezavantajları bulunmaktadır. Ancak her bir yöntem kendisinden önce gelen 

yöntemlerin açıklarını kapatarak sürekli daha iyiye gidişi sağlamıştır. Bu sürecin en 

uç noktası olarak bugün Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS, Global Positioning 

System)  görülmektedir. 

Küresel Konum Belirleme Sistemi, (KKBS) aralıksız olarak kodlanmış bilgi ileten 

bir uydu ağıdır ve uydular ile bulunulan nokta arasındaki mesafeyi ölçerek dünya 

üzerindeki yerlerin kesin tanımının yapılmasını sağlar [28]. 

KKBS teknolojisi kullanarak dünyanın herhangi bir yerinde ve her türlü hava 

şartında hız, zaman ve konum hesaplanabilir. KKBS, ilk olarak Navigation Satellite 

Timing and Ranging (NAVSTAR, Uydu Zamanlama ve Mesafe Belirleme) ismi ile 

askeri amaçlı olarak geliştirilmiş daha sonra Amerikan Savunma Bakanlığı’nın sahip 

olduğu bu sistem, uygulamanın küçük ve pahalı olmayan cihazlarda da çalışması 

üzerine sivil halka da açılmıştır [29].  
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KKBS teknolojisi, bugün tüm dünya geneline hizmet sunan küresel bir servis halini 

almıştır. Tüm geliştirme ve uygulama sürecinin yaklaşık 12 milyar Amerikan Doları 

bir tutara eriştiği bu büyük sistemden, kullanıcılar herhangi bir ücret ödemeksizin 

faydalanabilmektedirler. KKBS teknolojisinin çok eski bir sorun olan yön bulma 

kalıcı ve çok etkili bir çözüm getirdiğini söylenilebilinir.  

4. 2 KKBS Çalışma Prensibi 

Küresel Konum Belirleme Sistemi, uzayda konumlandırılmış KKBS uyduları ve bu 

uyduları kontrol eden yer istasyonları olmak üzere temelde iki bölümden oluşur. Bu 

bölümlerin eş zamanlı çalışmasıyla üretilen bilgiler, radyo sinyalleri aracılığıyla 

yeryüzüne gönderilmektedir. Sinyallerin toplanması ve üç boyutlu konum, yön, 

zaman, hız bilgileri halinde kullanıcıya sunulması işlemini ise KKBS alıcıları 

gerçekleştirir [30].  

Bu anlamda KKBS sisteminin kontrol, uzay ve kullanıcı olmak üzere üç ayrı 

bölümde birbirine bağımlı bir şekilde faaliyet gösterdiği görülür (Şekil 4.1). 

 

Şekil 4.1 : KKBS sistemi 

4.2.1 Uzay bölümü 

Yeryüzünden 20200 km uzaklıktaki KKBS uyduları, ekvator ile 55° eğim 

(inklinasyon açısı) yapan 6 yörünge (her yörüngede 4 uydu) düzlemi üzerine 

konumlandırılmıştır. Uydular yörüngesel devirleri içerisinde 2 devri, 23 saat 56 

dakikada tamamlarlar. Temelde 21 esas ve 3 yedek olmak üzere toplam 24 adet uydu 

üzerine kurulmuş sistemde, yedek uydularda faaldir ve bazı dönemlerde planlanan 

uydu sayısının üzerine çıkılmıştır [30]. 
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NAVSTAR olarak tanımlanan bu uydu grubundan her bir uydunun ömrü, 7.5 yıl 

olarak belirlenmiş olup, bunda yerküreye yakın ucuz maliyetli uydular olmaları etkili 

olmuştur. KKBS teknolojisinde 24 uydunun üstlendiği görevi, insan yapımı 24 

yıldıza göre yer belirlenmesi şeklinde yorumlamak da mümkündür. Sistemi bir başka 

bakış açısı ile, yeryüzündeki her santimetrekareye uydular yardımı ile birer adres 

vermek şeklinde de yorumlamak mümkündür.   

4.2.2 Kontrol bölümü 

Bu birim, uyduların ve sistemin tümüyle çalışmasını sağlamak ve izlemek için 

kurulan yer istasyonlarından oluşmaktadır. 1985 yılında faaliyete başlayan bu sistem 

aşağıda belirtilen istasyonlardan oluşmaktadır: 

1- İzleme İstasyonları: KKBS uydularını sürekli olarak izleyerek yörüngelerini 

hesaplamak üzere Kwajalein (Doğu Avusturalya), Diego Garcia (Doğu Africa), 

Ascension (Batı Afrika), Hawai ve Falcon (ABD)'de kurulan beş yer istasyonundan 

ibarettir. Her istasyon, 1.5 saniye aralıklarla yaptıkları ölçülerini, iyonosferik ve 

meteorolojik verilerle bir araya getirir ve hepsini Ana Kontrol İstasyonu'na gönderir. 

2- Ana Kontrol İstasyonu: İzleme İstasyonları’ndan gelen verileri toplar. Uyduların 

yörüngelerini ve uydulardaki saatlerin düzeltme değerlerini hesaplayarak bunları Yer 

Antenleri'ne iletir. 

3- Yer Antenleri: 3 antenden oluşan S-band sistemi, Ana Kontrol İstasyonu'ndan 

gelen bilgileri, 8 saatte bir uydulara yükler [31]. 

Yer istasyonları, uyduların sağlıklı ve istenen şekilde çalıştığından emin olunmasını 

sağlamanın yanı sıra, her bir uyduya ihtiyaç duydukları saat bilgisi ile istemcinin iki 

saat sinyali arasındaki kendi konumundaki değişimden yola çıkarak, hem yönünü 

hem de hızını belirleme şansını sağlayan veri transferi yapmaktadır. 

4.2.3 Kullanıcı bölümü 

Yerdeki alıcıları kapsamaktadır. KKBS teknolojisi ile yerini belirlemek isteyen bir 

kişi kullanıcı bölümünde yer alır. Bugün yaşanan gelişmeler ile KKBS 

teknolojisinden faydalanmak isteyen kullanıcıların tek ihtiyacı ucuz maliyetli 

bütünleşmiş devrelerden oluşan bir alıcıdan ibarettir. Bu sebeple günümüzde KKBS 

alıcı cihazları, mobil telefon cihazları kadar yaygın ve sıradan hale gelmiştir.  
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Çalışma şekli çok kısa şekilde özetlendiğinde; uydular vasıtası ile nirengi denilebilir. 

Sistemin işleyişi, uydulardan alınan sinyalin uydudan çıkış anı ile alıcı cihaza ulaşma 

anı arasında geçen sürenin ve sinyalin ilerleme hızının bilinmesi ile alıcının uydudan 

ne kadar uzakta olduğunu hesaplayabilmesi temeline dayanmaktadır. Alıcı sistem 

kendi konumunu bu şekilde birden fazla uyduya göre tespit ettiği zaman artık kendi 

yerini metreler ile ifade edilecek şekilde net ortaya koyabilecek bilgiye sahip hale 

gelmiş olmaktadır. Sistemin çalışmasında üç ayrı önemli ayrıntı bulunmaktadır: 

1- İstemciye ulaşan saat bilgisinin kesinliği yapılacak hesapların doğruluğunu sağlar. 

2- Çok sayıda uydu ile daha doğru hesaplamalar yapılabilmektedir. 

3- Yüksek irtifada ve sabit konumda yer alan uydulara ihtiyaç duyulmaktadır.  

4. 3 Gelişmiş KKBS Sistemleri  

Doğruluk derecesinin artmasını sağlamak amacı ile klasik KKBS teknolojisinin yanı 

sıra DGPS adı verilen, diferansiyel KKBS kavramı ortaya çıkmıştır.  DGPS’in 

kapsamı, temel olarak koordinatları bilinen bir noktada konuşlu sabit alıcı ile anlık 

konumu istenen gezici alıcı ve veri aktarma sisteminden oluşmaktadır. Bu sistemde 

konumu belirli referans noktası üzerinde ölçme yapılmakta ve temel olarak ölçülerin 

olması gereken değerleri ölçülerle karşılaştırılmaktadır (Şekil 2.2). DGPS, sistem 

olarak alıcı ve alıcını o anki konumuna bağlı yansıma ve sinyal gürültüsü gibi 

hataları elimine edememekte ancak birçok uygulama bu hataların ihmal edilebilir 

mertebe olacak şekilde hazırlanması nedeniyle etkin biçimde kullanılmaktadır [32].   

 

Şekil 4.2 : DGPS 

DGPS’de her kullanıcının düzeltmeleri yayınlamak için kendi referans istasyonunu 

kurması gerekir. Bu sorunu aşmak amacıyla yerel (10-30 km. kadar) DGPS yayını 
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yapan sistemler oluşturulmuştur. Bu şekilde tüm kullanıcılar bu veri aktarım 

sistemleri sayesinde ücretsiz olan bu düzeltmeleri kullanabilmektedirler. Bu yerel 

sistemlere LADGPS adı verilmektedir (Şekil 2.3). Lokal sistemlerin daha geniş bir 

alanda (örneğin ülke çapında) uygulanmasını sağlamak amacıyla, düzeltmelerin özel 

uydular üzerinden yapıldığı sistemler oluşturulmuştur (Şekil 2.4). Bu sistemlere de 

WADGPS adı verilmektedir [32,33].  

 

                Şekil 4.3 : LADGPS                                               Şekil 4.4 : WADGPS 

Taşıyıcı-Faz KKBS teknolojisinde zaman bilgisinin uydudan gelen bilgiler 

içerisinden alınması yerine, esasen bu bilgiyi taşıyan sinyalden alınması yolu tercih 

edilmektedir. Bilgiyi taşıyan sinyal çok daha yüksek frekanslarda çalışmakta olduğu 

için, bu şekilde alınan zaman bilgisi daha doğru olmaktadır. 

A-GPS (Assisted GPS) Uydudan alınan KKBS verisinin baz istasyonları 

sinyallerinin üçgenlenmesi ile kuvvetlendirilmesi ve böylece daha hızlı konum tespiti 

sağlar. Bu noktada son gelişmiş GPS teknolojisidir. Bu yöntemde KKBS uydu ağına 

ek olarak yerküre ile aynı hıza sahip ve belirli coğrafi bölgelere sabitlenmiş başka 

uydulardan da faydalanarak daha kesin ve tutarlı konum ve saat bilgilerine erişilmeye 

çalışılmaktadır. 

4.4 KKBS Teknolojisinde Hata Payı 

KKBS teknolojisinde hata payı uygulamanın hangi şekilde yapıldığına bağlı olarak 

değişmektedir. Farklı alanlarda karşılaşılan hata paylarını özetlersek: 

1-  Askeri Uygulamalar – 1 metrenin altında bir hata payı 
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2-  Sivil KKBS Uygulamaları – Yatayda 7-20 metre, Dikeyde 60-100 metre 

3-  Sivil DGPS Uygulamaları – Yatayda 2-7 metre, Dikeyde 60-100 metre 

4.5 Uygulamada KKBS 

KKBS teknolojisi başlangıçta hedeflenen amacın çok daha ötesine geçerek bugün 

çok farklı şekillerde hizmet sağlamaktadır. Bu hizmetler arasında: 

1-  Konum: Cisimlerin yerlerinin tespiti. Özellikle ilk yardım ve afet durumlarında 

hayat kurtarıcı bir özelliktir.  

2-  Yön Bulma: Cisimlerin bir noktadan bir başka noktaya yol alması (Şekil 2.5). 

Kara ve deniz ulaşımında faydalanılmaktadır. 

4.6 KKBS Teknolojisini Destekleyen Ürünler  

KKBS teknolojisinden faydalanmak isteyen kullanıcıların çoğunlukla hareket halinde 

oldukları düşünüldüğünde bu teknolojiyi destekleyecek olan ürünlerin de taşınabilir 

özellikte olmaları gerekliliği fark edilecektir. Bugün sadece KKBS teknolojisini 

destekleyen yön bulma cihazları üretilmekle beraber, farklı işlevlere sahip cihazlar 

tek bir çatı altında toplanarak kullanıcılara bütünleşik çözümler de 

sunulabilmektedir.  

Sadece KKBS teknolojisini destekleyen ürünler genellikle araç içine monte edilen ve 

araç sürücüsünün hem çevresini hem de ürünün kullanıcı arayüzünü görebilmesi 

amacı ile küçük bir ekrana sahip olan cihazlardır. Bu cihazlara sıklıkla araç içi yön 

bulma sistemleri şeklinde rastlamak mümkündür.  

Farklı teknolojiler ile beraber KKBS teknolojisini de destekleyen ve bu şekilde tek 

kutu içerisinde birden fazla çözümü kullanıcılarına sunan ürünlerin başında KKBS 

destekli mobil telefonlardan bahsedilebilir. Bu ürünler temelde birer GSM telefonu 

işlevi üstlenmekle beraber istenmesi durumunda KKBS teknolojisi ile kullanıcının 

konum belirleme ve yön bulma ihtiyaçlarına da cevap verebilmektedir. 
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5. MİMARİ YÖN B ULMA AMAÇLI KKBS KULLANIMI 

5.1 IMIN Programı 

Mimarların kullanımına sunulmuş IMIN programı,  İstanbul şehrine ait verilerin 

sayısallaştırılması ile İstanbul’un tanıtımını esas alan çok çözünürlüklü mekansal bir 

veritabanı modeli olarak tasarlanmıştır. Veri akışı, semantik bilgilerin yanı sıra 

geometrik öğelerle de desteklenerek grafik sunumlar olarak program içerisinde yerini 

almaktadır. İstanbul şehri, model içerisinde beş ana başlık içerisinde incelenir. 

İstanbul’un tarihi ve mimarisinin birlikte ele alındığı “İstanbul Mimarisi ve Tarihi” 

farklı gezi alternatifleri ile kullanıcıya seçenekler sunan  “İstanbul’u Gezelim”, 

İstanbul’un sanatsal yüzünü kullanıcıya tanıtmak amacıyla tasarlanan “İstanbul’da 

Kültür Sanat”, kullanıcının aradığı her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayan “Ne? 

Nerede? Nasıl? Ve kullanıcının ihtiyaç duyabileceği acil numaralar ile adreslerin yer 

aldığı “Acil Durum” menü seçenekleri programın ana ekranında yerini almaktadır.  

IMIN programı model önerisi Adobe Flash CS3 programında hazırlanmıştır. 

Kullanılması öngörülen platform için önerilen I-Phone cep telefonu üzerinde çalışan 

yazılımlar, dünyada az sayıdaki geliştiricinin hakim olduğu bir programlama dili ile 

olan “Objective C” ile gerçekleştirilmektedir. JAVA ile bütünleşmiş çalışan iPhone 

yazılımları üzerine çalışmalar sürmektedir. 

IMIN programı , Adobe Flash CS3 ‘ün programlama dili olan Actionscript3.0 ile 

yazılmış ve I-Phone yazılımı için bir model olarak tasarlanmıştır.  Adobe Flash 

yazılımı web tabanlı ve inter-aktif uygulamaların geliştirilmesi için sıklıkla tercih 

edilen çoklu ortam desteği sunan bir vektörel grafik programıdır. Flash 

animasyonları, çizgi filmleri ve videoları barındırmak ve kullanmak için birçok 

yöntemi yazılımcılara sunmaktadır. Flash yazılımlarının mobil cihazlarla çoklu 

etkileşimi ile hazırlanan IMIN yazılımı farklı cep telefonları üzerinde şu anki beta 

sürümü ile çalışabilmektedir.  

IMIN programının I-Phone için geliştirilmesi ile birlikte, kendi kendini güncelleyen 

ve kullanıcı isteklerini aklında tutarak, kullanıcıya göre kendini yapılandıran  uzman 
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bir yazılım olarak tasarlanması düşünülmüştür. IMIN programı farklı platformlara da 

taşınabilmesi amacıyla kullanışlılık ve esneklik esas alınarak programlanmıştır.  

5.2 IMIN Programı Yazılım Kriterleri 

1. Esnek ve modüler yapı oluşumu 

2. Çok Kaynaklı Veri Girdisi Sağlanması 

3. Çoklu Dil desteği 

4. Tamamı Türkçe özgün altyapı 

5. Sınırsız Yönetici ve Kullanıcı Desteği 

6. Rol tabanlı yetkilendirme sistemi 

7. Fotoğraf yükleme desteği 

8. Sınırsız sayıda bölüm, alt bölüm ve sayfa ekleme 

9. Esnek ve kullanışlı parça yapısı yönetimi 

10. Arama motorlarına yönelik sayfa ve site bilgileri girebilme 

11. Teknik bilgiye gerek olmadan sayfa hazırlama, ekleme, düzenleme 

12. MS Word'den kolayca içerik kopyalayabilme 

13. İçerik girişinde MS Word benzeri editör 

14. Her sayfa için ayrı arşiv desteği 

15. Yönetim Paneli işlem takibi 

16. Dinamik Site Haritası  

17. Resim geçiş efektleri 

18. Bağlantılar vasıtası ile internete erişim 
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5.3 IMIN Programı Akış Çizelgeleri 

IMIN Programını oluşturan genel site yapısı Çizelge 5.1’de görülmektedir.  

 

Çizelge 5.1 : IMIN programı genel site yapısı 

Akış diyagramı Çizelge 5.2 de görüldüğü üzere, programın açılışında kullanıcının 

tercihine sunulan dil seçeneğine göre program düzenlenmektedir.  

Çizelge 5.2 : IMIN programı dil tercihine göre genel akış çizelgesi 

 

 IMIN Programı Ana Menüsünü oluşturan, İstanbul Mimarisi ve Tarihi, İstanbul’u 

Gezelim, İstanbul’da Kültür Sanat, Ne? Nerede? Nasıl? Ve Acil Durum 

menülerinden birinin tercih edilmedi durumunda, seçilen menünün alt başlıklarına 

erişilir. Çizelge 5.3’de İstanbul Mimarisi ve Tarihi’ nin alt başlıkları görülmektedir. 
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Çizelge 5.3 :IMIN programı “İstanbul’da Mimari ve Tarih” menüsü akış çizelgesi 

 

IMIN Programı ikinci ana menü seçeneklerinden olan “İstanbul’u Gezelim” tercih 

edildiğinde, Çizelge 5.4 de belirtildiği üzere, İstanbul’u Gezelim alt menüleri olan 

Tur Rehberi ,Serbest Mod, Bir Bakışta İstanbul ve İstanbul Fotoğraf Albümü 

seçenekleri kullanıcıya sunulmaktadır.  

Çizelge 5.4 :IMIN programı “İstanbul’u Gezelim” menüsü akış çizelgesi 

 

IMIN Programı üçüncü ana menü seçeneklerinden olan “Kültür-Sanat”  tercih 

edildiğinde, Çizelge 5.5 de belirtildiği üzere, Kültür-Sanat alt menüleri olan; Sinema, 

Tiyatro, Bienal, Bale, Opera, Sergi, Söyleşi, Festival, Panel/Konferans, Fuar ve 

Gösteri/Stand up seçenekleri kullanıcıya sunulmaktadır.  
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Çizelge 5.5 : IMIN programı “İstanbul’da Kültür Sanat” menüsü akış çizelgesi 

 

IMIN Programı dördüncü ana menü seçeneklerinden olan “Ne? Nerede? Nasıl?”  

tercih edildiğinde, Çizelge 5.6 de belirtildiği üzere, Ne? Nerede? Nasıl? Alt menüleri 

olan Konaklama, Yemek, Alışveriş, Gece Hayatı ve Pazaryeri ve Çarşılar seçenekleri 

kullanıcıya sunulmaktadır.  

Çizelge 5.6 :IMIN programı “Ne? Nerede? Nasıl?” menüsü akış çizelgesi 

 

IMIN Programı beşinci ana menü seçeneklerinden olan “Acil Durum”  tercih 

edildiğinde, Çizelge 5,7 da belirtildiği üzere, Acil Durum alt menüleri olan, Acil 

Numaralar, Bankalar, IDO, Deniz Taksi, Havaalanları, Araç Kiralama, Şehir içi 

Otobüs, Taksi Durakları, Postaneler, Ambulans, Eczaneler, Motor-Vapur, 

Hastaneler, Raylı Sistemler, Havayolları, Şehirlerarası otobüs, Konsolosluklar, 

Veteriner seçenekleri kullanıcıya sunulmaktadır.  
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Çizelge 5.7 : IMIN programı “Acil Durum” menüsü 

 

5.4 IMIN Programı Model Önerisi  

Programın çalıştırılması ile, arayüzde İstanbul’un tanıtımını içeren kısa bir video yer 

almaktadır. Kullanıcı video’yu tekrar izleme veya izlemeden geçme seçeneklerine 

sahiptir. Açılan arayüzde kullanıcıya video tercihi ile beraber dil seçeneği 

sunulmaktadır (Şekil 5.1). Mevcut sürümde Türkçe ve İngilizce dilleri 

desteklenmekte olup, tercih edilmesi durumunda kısa süre içerisinde diğer dillerin 

desteklenebilmesi de sağlanabilecektir.  

 

Şekil 5.1 : IMIN programı ana menü 
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Türkçe dil seçimi tercihinin yapılmasının ardından kullanıcılar Şekil 5.2’de yer alan 

ekrana erişeceklerdir. İstanbul Mimarisi ve Tarihi, İstanbul’u Gezelim, İstanbul’da 

Kültür Sanat, Ne? Nerede? Nasıl?  ve Acil Durum ana menülerinden herhangi birinin 

seçimi ile birlikte programın alt menülerine erişim mümkün olacaktır. Programın 

sonlandırılması “çıkış” butonu ile gerçekleştirilmektedir.   

 

Şekil 5.2 : Türkçe ana menü 

Ana menü içerisinde kullanıcılara beş ayrı seçenek sunulmaktadır. Bu seçenekler 

vasıtası ile kullanıcıların şu bilgilere erişmeleri mümkün olabilecektir: 

“İstanbul Mimarisi ve Tarihi” - Kullanıcılar bu başlık vasıtası ile İstanbul şehrinin 

mimari ve tarihi gelişim aşamalarını ve bu aşamalarda etkili olan medeniyetlerin 

izlerini gözlemleyebilecek ve şehrin mimari dokusu uyarınca yazılım içerisinde 

arama yapabileceklerdir.   

 “Istanbul’u Gezelim” – Şehri gezmek isteyen kullanıcıların GPS vasıtası ile hem 

kendi konumlarını hem de hedef varış noktalarını görebilmeleri esasına dayanır. Bu 

başlık altında hem interaktif gezi imkanı hem de rotası önceden çizilmiş geziler 

sunulmaktadır. Aynı zamanda kısa süreli konaklamalarda mutlaka görülmesi gereken 
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kült mekanlar ve bununla beraber sunulan şehrin çehresini betimlemeye çalışan 

fotoğraf albümüne de erişmek mümkün olmaktadır. 

“Istanbul’da Kültür Sanat” – Çok geniş bir yelpaze içerisinde seçim yapılarak, şehrin 

tüm kültür ve sanat etkinlikleri hakkında bilgi alınabilmesine imkan tanınmaktadır. 

“Ne-Nerede-Nasıl?” –  Kullanıcıların arzu ettikleri seçenekler uyarınca şehir 

içerisinde belirli aktivitelerin yapılabileceği mekanlara ulaşabilmelerini sağlamak 

amaçlanmaktadır.  

“Acil Durum” – Gündelik hayat içerisinde kullanıcıların ihtiyaç duyabilecekleri 

önemli bilgilere kısa süre içerisinde erişebilmelerini sağlanmaya çalışılmıştır. 

5.4.1 Modül 1: İstanbul Mimarisi ve Tarihi  

Ana sayfada yer alan İstanbul Mimarisi ve Tarihi menüsünün seçilmesi ile (Şekil 5.3) 

birlikte Şekil 5.4’de yer alan ekrana erişilir.  

 

Şekil 5.3: İst. mimarisi ve tarihi seçimi      Şekil 5.4: İst. mimarisi ve tarihi menü   

“İstanbul Tarihi ve Mimarisi” menüsünde zaman çizelgesi ve arama olmak üzere iki 

seçenek sunulmaktadır. Zaman Çizelgesi içerisinde İstanbul’un tarihi ve mimari 

gelişimi; Arama menüsü içerisinde ise program içerisinde yer alan mimari öğelere ait 

verilerin listelenmesi kullanıcıya sunulmaktadır . 
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“Zaman Çizelgesi” Menüsü üzerinde bilgi alınmak istenen dönemi ile ilgili butona 

basarak ilgili sayfaya ulaşılabilmektedir (Şekil 5.5). Zaman çizelgesi, İstanbul’un 

tarihi ve mimari gelişmelerini esas alarak on iki  dönem olarak düzenlenmiştir. 

Kronolojik olarak sıralandığında, 

1. İlk Yerleşimler ve Bizantion Kenti 

2. Constantinus’un Kenti-Doğu Roma Başkenti 

3. Ortaçağ Bizans Başkenti 

4. Konstantinopolis’in Türkler Tarafından Alınışı 

5. İstanbul Osmanlı Başkenti’nin Kuruluşu 

6. Kanuni Sultan Süleyman ve Koca Sinan Çağı 

7. Sinan Sonrası 

8. Batılılaşma Süreci 

9. Osmanlı Endüstrileşmesi 

10. Kozmopolit Başkent 

11. Cumhuriyet Dönemi 

12. 1960 Sonrası İstanbul olarak IMIN programı içerisinde yer alır.   

 

Şekil 5.5 : Zaman çizelgesi alt menü           Şekil 5.6 : İst. mimari ve tarihi ana menü            
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Zaman çizelgesi içerisinde, örnek olarak ikinci. önem’in seçilmesi ile birlikte             

Şekil 5.6 arayüzüne ulaşılmaktadır. Burada, dönemle ilgili detaylı bilgi, dönemin 

mimari stili, dönemin mimari açıdan önemi, dönemle ilgili çeşitli fotoğraflar ve 

dönemle ilgili daha detaylı bilgi sunması amacıyla internet adreslerine verilen 

bağlantılar yer almaktadır. İlgili bağlantılar kısmında harici bağlantılara tıklanması 

ile birlikte konu ile ilgili sayfalar açılır. Şekil 5.7’de gösterildiği gibi İstanbul.net.tr 

adresine tıklandığında şekil 5.8’de gösterilen sayfa açılmaktadır.  

 

Şekil 5.7 : Zaman çizelgesi bağlantı               Şekil 5.8 : Zaman çizelgesi web sayfası 

“Mimari arama” ekranı vasıtası ile toplam beş ayrı seçenek altında arama 

yapılabilmesi sağlanabilmektedir (Şekil 5.9).   

“Mimarlar” – İstanbul’da etkinlik göstermiş ve eser bırakmış mimarların isimlerine 

göre aranabilmesini sağlar. Bu arayüzden mimar ismi seçildikten sonra bu mimarin 

künyesine erişilmektedir.  

“Mimari stiller” – İstanbul’da etkili olmuş stillerin isimlerine göre aranabilmesini 

sağlar. Bu arayüzden stil ismi seçildikten sonra bu stilin künyesine erişilmektedir. 
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“Mimari Eserler” – İstanbul ile özdeşleşmiş mimari yapıların isimlerine göre 

aranabilmesini sağlar. Bu arayüzden mimari eser seçildikten sonra bu eserin 

künyesine erişilmektedir. 

“Mimari Dönem” – İstanbul mimari kimliğinin oluşumunda etkili olan farklı 

dönemlerin isimlerine göre aranabilmesini sağlar.  Bu arayüzden mimari dönem 

seçildikten sonra bu dönemin künyesine erişilmektedir.  

“Bölge” – İstanbul mimari kimliğinin oluşumunda etkili olan bölgelerin isimlerine 

göre aranabilmesini sağlar.  Bu arayüzden bölge seçildikten sonra bu bölgenin 

künyesine erişilmektedir.  

 

Şekil 5.9 : Arama menüsü 

“Mimarlar”  seçeneğinden bir seçim yapılması durumunda, mimarın künyesine 

ulaşılır. Buradan “Ana Sayfa” butonu ile “Türkçe Ana Menü” ekranına erişmek 

mümkündür. Açılan listede örnek olarak Mimar Sinan tercihi yapılmış (Şekil 5.10) 

ve Mimar Sinan’ın künyesine erişilmiştir (Şekil 5.11).  
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      Şekil 5.10 : Mimar arama ekranı                         Şekil 5.11 : Mimar künyesi  

 Mimarın künyesine erişilmesinin ardından, mimarın hayatı, mimariye bakışı ve 

eserleriyle ilgili detaylı bilgi almak mümkün olmaktadır.” Ana Sayfa” butonu ile beş 

ana menünün bulunduğu ana sayfaya, “Arama” butonu ile mimari arama ekranına, 

“Mimari Künye” ile mimarın eserlerine ulaşılır. Mimar Sinan’ın eserlerine erişmek 

için Mimari Künye’ye tıklanmış ve Şekil 5.12 de belirtilen sayfaya erişilmiştir. 

Belirtilen sayfada, yazılım içerisinde verisi girilmiş seçenekler mavi ile 

gösterilmektedir ve üzerine gelindiğinde tıklanabilir özellik göstererek kırmızıya 

dönüşmektedir.  Belirtilen internet bağlantılarına tıklandığında ilgili arayüzler 

açılmaktadır. Sinanasaygı. org’sitesine tıklandığında açılan ekran Şekil 5.12’de 

gösterilmektedir. Şekil 5.13 de görüldüğü üzere, mavi ile belirtilmiş Süleymaniye 

Camisi’ne tıklandığında eser künyesine erişim mümkün olmaktadır. Eser künyesi;  

bina tipi, yapım yılı, mimar, adres, mimari dönem, mimari stil, yapım sistemi, 

kapsam, önem, fotoğraflar, çizimler, videolar ve ilgili linkler olmak üzere eseri 

tanıtan on üç başlıktan oluşmaktadır (Şekil 5.14). Ana sayfa butonu ile Ana sayfaya, 

Arama butonu ile Arama ekranına, Turlar butonu ile civarda olan önemli eserlerin 

olduğu bölge haritasına ve Bir Bakışta İstanbul butonu ile de görülmesi gereken özel 

yerlere erişilir. Diğer bir örnek Şekil 5.15; 5.16; 5.17’de belirtilen Balyan ailesidir.  
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Şekil 5.12 : Mimar Sinan web adresi                Şekil 5.13 : Mimar Sinan eserleri 

 

Şekil 5.14 : Mimari eser künye 
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Şekil 5.15 : Balyan ailesi mimari künye            Şekil 5.16 : Balyan ailesi eserleri   

 

Şekil 5.17 : Mimari eser künye 
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Mimari esere erişim, çoklu çözünürlük veritabanı modeline göre çizelge 5.8’de 

özetlenmiştir.  Her başlık için benzer yapıda şemalara oluşturularak, elde edilen 

kümeler sistemdeki ilişkileri doğrultusunda eşlenmektedir.  

Çizelge 5.8 : Çoklu çözünürlük modeline göre mimari eser şama oluşumu 

 
“Mimari Stiller” - İstanbul mimari kimliğinin oluşumunda etkili olan farklı eserlerin 

mimari stillerinin isimlerine göre aranabilmesini sağlar (Şekil 5.18).  Bu arayüzden 

mimari stil seçildikten sonra stillerin künyesine ulaşılabilmektedir.  
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Şekil 5.18 : Mimari stil arama ekranı 

Mimari stil kriterinden bir seçim yapılması durumunda, stilin künyesine ulaşılır. 

Buradan “Ana Sayfa” butonu ile “Türkçe Ana Menü” ekranı, “Arama” butonu ile 

“Mimari Arama Ekranı” ve “Mimari Künye” butonu ile stilin İstanbul’da 

uygulanıldığı binaların listesi açılır. Açılan listede bina seçilerek binanın künyesine 

ulaşmak mümkündür. Mimari stil seçeneğine göre arama yapılması durumunda elde 

edilebilecek sonuçlar için örnek olarak Şekil 5.19 ve Şekil 5.20 incelenebilir. Örnek 

olarak, Klasik Osmanlı stilinin seçilmesi durumunda Şekil 5.19 ekranına erişilir. 

Mimari Künye tıklanarak Şekil 5.20, mimari künyeden Süleymaniye cami seçilerek 

Şekil 5.21 ve Şekil 5.19 da bulunan bağlantılardan Osmanlısanatı.com seçilmesi ile 

Şekil 5.22 ekranlarına ulaşılır.   
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Şekil 5.19 : Seçilen stil ekranı                          Şekil 5.20 :  Mimari künye ekranı 

 

Şekil 5.21 : Mimari künye ekranı                      Şekil 5.22 : Mimiari stil web bağlantı 
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“Mimari Eserler” – İstanbul ile özdeşleşmiş mimari yapıların isimlerine göre 

aranabilmesini sağlar. Bu arayüzden mimari eser seçildikten sonra bu eserin 

künyesine de erişilebilmektedir. 

 

Şekil 5.23 : Mimari eser arama ekranı              Şekil 5.24 : Mimari eser künye 

Mimari Eser seçeneğinden bir tercih yapılması durumunda, eserin künyesine ulaşılır. 

Buradan “Ana Sayfa” butonu ile “Türkçe Ana Menü” ekranı, “Arama” butonu ile 

“Mimari Arama Ekranı” ve “Turlar” butonu eserin bağlı bulunduğu bölgeye ulaşmak 

mümkündür.  Mimari Eser seçimine göre arama yapılması durumunda elde 

edilebilecek sonuçlar için örnek olarak Şekil 5.23 ve Şekil 5.24 incelenebilinir.  
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Şekil 5.25 : Mimari eser arama ekranı 

 “Mimari Dönemler” - İstanbul mimari kimliğinin oluşumunda etkili olan mimari 

eserlerin inşa edildiği dönemlerin isimlerine göre aranabilmesini sağlar. Bu 

arayüzden mimari dönemin seçiminden sonra dönemin künyesine ulaşılabilmektedir.   
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Şekil 5.26 : Mimari dönem arama ekranı         Şekil 5.27 : Mimari dönem künye 

Mimari dönem seçeneğinden bir tercih yapılması durumunda, dönemin künyesine 

ulaşılır. Buradan “Ana Sayfa” butonu ile “Türkçe Ana Menü” ekranı, “Arama” 

butonu ile “Mimari Arama Ekranı” ve “Mimari Künye” butonu ile stilin 

İstanbul’daki mimari açıdan önemli eserlerin inşa edildikleri dönemin özelliklerinin 

yer aldığı “Mimari Dönem” künyesine ulaşmak mümkündür. Mimari dönem 

seçimine göre arama yapılması durumunda elde edilebilecek sonuçlar için örnek 

olarak Şekil 5.26 ve Şekil 5.27 incelenebilir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi 

alınmak istendiğinde internet bağlantılarıyla ilgili sayfalara erişim mümkün 

olmaktadır.  
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“Bölgeler” - İstanbul mimari kimliğinin oluşumunda etkili olan mimari eserlerin inşa 

edildiği dönemlerin isimlerine göre aranabilmesini sağlar.  Bu arayüzden mimari 

dönemin seçilmesinden sonra dönemin künyesine ulaşılabilmektedir.   

 

         Şekil 5.28 : Bölge arama ekranı                    Şekil 5.29 : Seçilen bölge ekranı 

Bölge seçeneğinden bir seçim yapılması durumunda, bölgenin bağlı bulunduğu 

haritaya ulaşılır. Buradan “Ana Sayfa” butonu ile “Türkçe Ana Menü” ekranı, 

“Arama” butonu ile “Mimari Arama Ekranı” ve “Bölgeler” butonu ile bölgenin 

İstanbul’daki bölge konumuna göre yer aldığı “Turlar” künyesine ulaşmak 

mümkündür. Mimari dönem seçimine göre arama yapılması durumunda elde 

edilebilecek sonuçlar için örnek olarak Şekil 5.28 ve Şekil 5.29 incelenebilir.  

5.4.2 Modül 1: İstanbul’u Gezelim  

Ana Menüden İstanbul’u Gezelim seçiminin yapılmasının ardından (Şekil 5.30), “İstanbul’u 

Gezelim” başlığı altında kullanıcıların dört ayrı seçeneğe erişmeleri mümkün olabilecektir 

(Şekil 5.31).  
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Şekil 5.30 : İst. gezelim menü seçimi            Şekil 5.31 : İst. gezelim menüsü 

İstanbul’u gezelim başlığı altında kullanıcılara değişik şekillerde sunulmuş olan 

farklı seçeneklere erişmek mümkün olmaktadır. Özellikle İstanbul şehrinin farklı 

bölgelere ayrılmış haritalarını içeren başlığın kullanıcılara çok faydalı olacağı 

düşünülerek kullanıcının rahat bir şekilde kullanması düşünülerek tasarlanmıştır.  

İstanbul’u gezelim menüsü içerisinde yer alan, Tur rehberi, Serbest Mod, Bir Bakışta 

İstanbul ve İstanbul Fotoğraf Albümü menüleri alt başlıkları kendi içerisinde de alt 

menülere ayrılmaktadır (Şekil 5.32).  

 “İstanbul’u gezelim” menüsü içerisinde yer alan başlıklar incelendiğinde: 

“Tur Rehberi” – İstanbul şehrini daha yakından tanıyabilmek için önemli mekânları 

içeren toplam 11 bölge turuna erişilebilmektedir [18]. 

Tur rehberi içerisinde yer alan geziler toplam üç ayrı ana gruba ayrılmıştır. Bu 

başlıklar Şekil 5.32’de görülmektedir. 

 54



 

         Şekil 5.32 : Tur rehberi menüsü 

Tur rehberi içerisinde farklı bölgeleri ve ilgili haritaları içeren, İstanbul’u gezelim 

başlığı altında kullanıcıya en çok seçeneği sunan başlık konumundadır. 

İstanbul Kent Merkezi seçiliği zaman Şekil 5.33’de yer alan arayüze erişilir.  
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Şekil 5.33: İstanbul kent merkezi tur seçenekleri 

Kent merkezi kavramı ele alınırken İstanbul tarihi düşünülmüş ve kent merkezi 

olarak eski İstanbul’un kabul edilmesinin doğru olacağı kararına varılmıştır. Bu 

şekilde ziyaretçilerin eski İstanbul ve yeni İstanbul ayrımını yapabilmeleri 

kolaylaştırılmıştır. 
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Kent merkezi turları içerisinden “1. Bölge – Sarayburnu” seçilir ise Şekil 5.34’de yer 

alan arayüze erişilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.34 : 1.Bölge – Sarayburnu arayüzü 
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Sarayburnu bölgesini gösteren Şekil 5.34 arayüzü üzerinde iken kullanıcıların 10 

numaralı butonu tıklayarak Cağaloğlu Hamamı’nı seçmeleri durumunda Şekil 5.35’de 

yer alan mimari künyeye erişilecektir. Aynı şekilde Şekil 5.34 arayüzünde iken 11 

numaralı butonun tıklanması ile Sirkeci Garı seçilebilmekte ve bu şekilde Şekil 

5.36’da yer alan mimari künyeye erişilebilmektedir.  

 

Şekil 5.35 : Cağaloğlu Hamamı mimari künye 
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Şekil 5.36 : Sirkeci Garı mimari künye 

Mimari künyeler, özellikle IMIN yazılımından faydalanacak kişilerin ilgi duyacakları 

ayrıntıları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeple mimari açıdan zenginliği çok 

olan yapıların mimari künyelerinin mümkün olan en çok ayrıntıya sahip olmasına 

çalışılmıştır. 
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Her bir mimari künye içerisinde yer alan GPS butonunun tıklanması durumunda 

Şekil 5.37’de örneği verilen KKBS haritası üzerinde kullanıcılar kendi konumları ile 

incelemekte oldukları mimari eserin konumunu görebileceklerdir. 

 

Şekil 5.37 : Sirkeci Garı KKBS haritası 

 

 

 

 60



Kent merkezi turları içerisinden “2. Bölge – Sultanahmet” seçilir ise Şekil 5.38’de yer alan 

arayüze erişilebilmektedir. 

 

Şekil 5.38 : 2.Bölge – Sultanahmet arayüzü 
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Sultanahmet bölgesini gösteren Şekil 5.38 arayüzü üzerindeyken, kullanıcıların 1 

numaralı butonu tıklayarak Ayasofya’yı seçmeleri durumunda Şekil 5.39’da yer alan 

mimari künyeye erişilecektir.  

 

Şekil 5.39 : Ayasofya mimari künye 
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Kent merkezi turları içerisinden “3. Bölge – Kapalıçarşı” seçilir ise Şekil 5.40’da yer 

alan arayüze erişilebilmektedir. 

 

Şekil 5.40 : 3.Bölge – Kapalıçarşı arayüzü 
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Kapalıçarşı bölgesini gösteren Şekil 5.40 arayüzü üzerinde iken kullanıcıların 5 

numaralı butonu tıklayarak Süleymaniye Cami’ni seçmeleri durumunda Şekil 

5.41’da yer alan mimari künyeye erişilecektir.  

 

Şekil 5.41 : Süleymaniye Cami mimari künye 
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Kullanıcılar herhangi bir yolla bir mekanın mimari künyesine eriştikten sonra bu 

arayüz de yer alan seçenekler vasıtası ile mekan hakkında çok fazla ayrıntıya 

ulaşabilecekleri başka sayfalara geçiş yapabilmektedirler. Bu şekilde bir örnek 

incelemek istersek Şekil 5.41 arayüzündeyken, Cami kelimesi seçildiğinde camiler 

hakkında daha ayrıntılı bilgi alınabilen Şekil 5.42 arayüzüne erişilebilmektedir. 

 

             Şekil 5.42 : Cami nedir?                               Şekil 5.43 : Cami türleri                                      

Şekil 5.42 arayüzünde cami türleri seçilir ise bu konuda daha ayrıntılı bilgi 

alınmasını sağlayan Şekil 5.43 arayüzüne, cami başlıca kısımları seçilir ise de yine 

bu konuda bilgi alınabilecek olan Şekil 5.44 ve Şekil 5.45 arayüzlerine 

erişilebilmektedir. 
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Cami yapılarının başlıca kısımlarının gösterildiği bu animasyon sayfasında ilgili 

kavramın üzerine gelinmesi durumunda o kavrama dair ayrıntıların pencerenin üst 

kısmında kullanıcılara sunulduğu görülecektir. Bu bilgi bölümü fare imlecinin yerine 

göre değişmektedir. 

 

Şekil 5.44 : Cami başlıca kısımları – 1 
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Şekil 5.45’de görülen örnek ekran görüntüsünde kullanıcının Şadırvan bileşeni 

hakkında bilgi almak üzere fare imlecini şadırvan kelimesi üzerine getirmiş ve bu 

kavram hakkında ulaşmaya çalıştığı bilgiyi edinmiştir. 

 

Şekil 5.45 : Cami başlıca kısımları – Ayrıntılar 2 
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Süleymaniye Cami mimari künyesinde, Şekil 5.41 arayüzünde, plan kelimesine 

tıklanırsa Süleymaniye Cami’nin planlarının görülebileceği Şekil 5.46 arayüzüne, 

kesit kelimesine tıklanırsa Süleymaniye Cami’nin kesitlerinin görülebileceği      

Şekil 5.47 arayüzüne, görünüş kelimesine tıklanırsa Süleymaniye Cami’nin 

görünüşlerinin görülebileceği Şekil 5.48 ve Şekil 5.49 arayüzüne, 3D kelimesine 

tıklanırsa Süleymaniye Cami’nin 3D modelinin görülebileceği Şekil 5.50 arayüzüne, 

detay kelimesine tıklanırsa Süleymaniye Cami’nin detaylarının görülebileceği Şekil 

5.51, Şekil 5.52 ve Şekil 5.53  arayüzüne erişilebilmektedir. 

     

                      Şekil 5.46 : Süleymaniye Cami plan               Şekil 5.47 : Süleymaniye Cami  

Plan, görünüş, kesit ve 3D ekranlarında ziyaretçilerin ilgi duyabilecekleri ayrıntıları, 

ilgili mekanları gezerken vakit kaybetmeden görebilmeleri amacı ile çizimler ve 

modeller sunulmuştur. 
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  Şekil 5.48 : Süleymaniye Cami görünüş           Şekil 5.49 : Süleymaniye Cami  

   

     Şekil 5.50 : Süleymaniye Cami 3D              Şekil 5.51 : Süleymaniye Cami detay                
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Süleymaniye Cami’ne dair detay çizimleri,  bu önemli eserin daha kalıcı bir şekilde 

anlaşılabilmesi ve hiç bir ayrıntının atlanmaması amacı ile bu caminin mimari 

künyesi içerisine eklenmiştir. Benzer şekilde diğer önemli eserlerin de mimari 

künyeleri oluşturulmaya çalışılmıştır. 

        

Şekil 5.52 : Süleymaniye Cami detay           Şekil 5.53 : Süleymaniye Cami detay 

Şekil 5.41 de yer alan Süleymaniye cami künyesinde, Mimar bölümünde yer alan 

Mimar Sinan’a tıklandığında mimarın künyesine, eserlerine ve ilgili linklere               

(Şekil 5.11); mimari dönem kısmında yer alan Erken Osmanlı Dönemi seçildiğinde 

(Şekil 5.27) , dönemin özellikleri, fotoğrafları ve çeşitli internet bağlantılarına; 

mimari stil seçildiğinde ise Klasik Osmanlı Mimarisi başlıklarına erişilmektedir 

(Şekil 5.19). GPS butonu ile kullanıcının bulunduğu yerden seçimi doğrultusunda 

ulaşımını esas alan KKBS haritası açılır. Video tercihleri yapılması durumunda 

Süleymaniye cami tanıtımı yapan videolara erişilirken, bağlantılar ile de internete 

erişim mümkün olmaktadır.  
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Kent merkezi turları içerisinden “4. Bölge – Beyoğlu” seçilir ise Şekil 5.54’de yer 

alan arayüze erişilebilmektedir. 

 

                                                  Şekil 5.54 : 4. Bölge - Beyoğlu 
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Tur Rehberi Menüsü, Şekil 5.32’de, İstanbul Kent Merkezi Dışı seçiliği zaman Şekil 

5.55’de yer alan arayüz ile karşılaşılacaktır. 

 

Şekil 5.55 : İstanbul kent merkezi dışı turlar 

İstanbul kent merkezi, bugün aslında İstanbul’da yaşamakta olan kişiler için 

İstanbul’un merkezi diye tarif edilen yerleri işaret etmektedir. Ancak şehrin geride 

bıraktığı binlerce yıllık gelişme süreci düşünüldüğünde yapılmış olan sınıflandırma 

makul görülecektir.  
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İstanbul Kent Merkezi Dışı turlar arasından “5.Bölge – Fatih/Fener/Balat” seçilirse 

Şekil 5.56’da yer alan arayüze erişilecektir. Açılan harita üzerinde istenen buton 

tıklanarak ilgili yapının mimari künyesine erişilmesi mümkün olacaktır. 

 

Şekil 5.56 : 5.Bölge – Fatih/Fener/Balat 

İstanbul Kent Merkezi Dışı turlar arasından “6.Bölge – Surlar Boyunca” seçilirse 

Şekil 5.57’de yer alan arayüze erişilecektir. Açılan harita üzerinde 1 numaralı buton, 

yani II.Theodosius Surları seçilirse, Şekil 5.58’de görülen, bu yapı ile ilgili mimari 

künyeye erişilmesi mümkün olacaktır. 
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Şekil 5.57 : 6.Bölge – Surlar boyunca 
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Şekil 5.58 : II. Theodosius Surları mimari künye 

Bir başka mimari künye içerisinde yine önemli sayılması gereken bir esere dair bilgi 

verilmeye çalışılmıştır. 
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İstanbul Kent Merkezi Dışı turlar arasından “7.Bölge – Eyüp” seçilirse Şekil 5.59’da 

yer alan arayüze erişilecektir. Açılan harita üzerinde istenen buton tıklanarak ilgili 

yapının mimari künyesine erişilmesi mümkün olacaktır. 

 

Şekil 5.59 : 7.Bölge – Eyüp 
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İstanbul Kent Merkezi Dışı turlar arasından “8.Bölge – Taksim’den Öteye” seçilirse 

Şekil 5.60’da yer alan arayüze erişilecektir. Açılan harita üzerinde 7 numaralı buton, 

yani Dolmabahçe Sarayı seçilirse, Şekil 5.61’de görülen, bu yapı ile ilgili mimari 

künyeye erişilmesi mümkün olacaktır. 

 

    Şekil 5.60: 8.Bölge – Taksim’den öteye 
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Şekil 5.61 : Dolmabahçe Sarayı mimari künye 

İstanbul Kent Merkezi Dışı turlar arasından “9.Bölge – Anadolu Yakası” seçilirse 

Şekil 5.62’de yer alan arayüze erişilecektir. Açılan harita üzerinde istenen buton 

tıklanarak ilgili yapının mimari künyesine erişilmesi mümkün olacaktır. 
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Şekil 5.62 : 9.Bölge – Anadolu Yakası 
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Tur Rehberi Menüsü, Şekil 5.32’de, İstanbul Dışı Turlar seçiliği zaman Şekil 5.63’de 

yer alan arayüz ile karşılaşılacaktır. 

 

Şekil 5.63 : İstanbul dışı turlar 

İstanbul dışı turlar için yapılan seçim sonucunda Boğaziçi ve İstanbul dışı başlıkları 

ortaya çıkmıştır. Boğaziçi, eski İstanbul düşünüldüğü zaman büyük kısmı şehir 

merkezi dışında kalan bir bölgeyi ifade etmektedir.  

İstanbul Dışı turlar arasından “10.Bölge – Boğaziçi” seçilirse Şekil 5.64’de yer alan 

arayüze erişilecektir. Açılan harita üzerinde 3 numaralı buton, yani Boğaziçi Yalıları 

seçilirse, Şekil 5.65’de görülen, Ethem Pertev Yalısı ile ilgili mimari künyeye 

erişilmesi mümkün olacaktır.  
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Şekil 5.64 : 10. Bölge – Boğaziçi 
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Şekil 5.65 : Ethem Pertev Yalısı mimari künye 

Boğaziçi denilince mutlaka yer verilmesi gereken Boğaziçi yalıları kullanıcılar 

tarafından hem denizden hem de karadan gezilebilecek olmasına karşın, çoğunun 

özel şahıs malı olması sebebi ile yakından incelenmeleri pek mümkün 

olamamaktadır. 
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İstanbul Dışı turlar arasından “11.Bölge – İstanbul Dışı” seçilirse Şekil 5.66’de yer 

alan arayüze erişilecektir. Açılan harita üzerinde istenen buton tıklanarak ilgili 

yapının mimari künyesine erişilmesi mümkün olacaktır. 

 

                  Şekil 5.66 : 11. Bölge – İstanbul dışı 
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“Serbest Mod” – Kullanıcıların hareket halinde iken erişmek istedikleri mekanın 

adını yazmalarının ertesinde KKBS haritası üzerinde kendi konumlarını ve 

hedeflerini görmelerini, bu hedefe nasıl erişeceklerini takip edebilmelerini sağlar. Bu 

başlıktaki örnek ekranlara Şekil 5.67, Şekil 5.68 ve Şekil 5.69 ile erişmek 

mümkündür. Bu örneklerden serbest mod seçildiğinde ilk karşılaşılan ekran 

görülmektedir. Kullanıcılar bu ekranda yer alan kutucuk içerisine gitmek istedikleri 

mekanın ismini yazmakta, Şekil 5.67 ve ardından bu mekana gidiş yolunu gösteren 

ekrana, ekranına erişmektedirler (Şekil 5.68). 

                   

      Şekil 5.67 : Serbest Mod KKBS – 1          Şekil 5.68 : Serbest Mod KKBS - 2 
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Şekil 5.69 : Serbest Mod KKBS – 3 

KKBS haritalarının kullanıcıların hem bulundukları yeri tespit edebilmeleri hem de 

gitmek istedikleri yere kolaylıkla ve vakit kaybetmeden erişmelerini sağlamak gibi 

bir görevi bulunmaktadır. Bu sebeple mümkün olduğunca çok noktada kullanıcıya 

belirli bir mekana nasıl erişeceğine dair bilgi aktarımı yapılabilmesi için kullanıcı 

arayüzlerine GPS butonları eklenmiştir. 

“Bir Bakışta İstanbul” – İstanbul’da yalnızca birkaç gün geçirecek kullanıcıların 

mutlaka görmeleri gereken mekanların künye ve fotoğraflarına erişilebilmesini 

sağlar. Bu başlıktaki örnek ekranlara Şekil 5.70 ve Şekil 5.71 ile erişmek 

mümkündür. Bir Bakışta İstanbul menüsüne girildiği zaman öncelikle Şekil 5.70’de 

yer alan arayüz ile karşılaşılacaktır. Bu ekranda yer alan fotoğrafların üzerinde 

gezinerek önemli mekanlar arasında seçim yapılabilir. Seçilen yapı uyarınca da, ilgili 

fotoğrafın üzerine tıklanması ile beraber bu yapının mimari künyesine, Şekil 5.71’de 

olduğu gibi, erişilmiş olur. 

 85



 

Şekil 5.70 : Bir bakışta İstanbul 
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Şekil 5.71 : Dolmabahçe Sarayı mimari künyesi 
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“İstanbul Fotoğraf Albümü” – Eşsiz güzellikteki fotoğraflar eşliğinde can alıcı 

mekanlar ve kaçırılmaması gereken anlara şahit olunabilecek bir bölüm. Bu 

başlıktaki örnek ekranlara Şekil 5.72, Şekil 5.73, Şekil 5.74, Şekil 5.75, Şekil 5.76, 

Şekil 5.77 ve Şekil 5.78 ile erişilir.  

               

                         Şekil 5.72 : Fotoğraf albümü                        Şekil 5.73 : Fotoğraf albümü 
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          Şekil 5.74 : Fotoğraf albümü                          Şekil 5.75 : Fotoğraf albümü 

            

      Şekil 5.76 : Fotoğraf albümü                             Şekil 5.77 : Fotoğraf albümü                                 
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Şekil 5.78 : Fotoğraf albümü 

Fotoğraf albümü uygulaması, İstanbul şehri düşünüldüğü zaman binlerce sayfaya 

ulaşabilecek bir albüm anlamına gelmektedir. IMIN yazılımı içerisinde örnek olması 

ve fotoğraf aktarımının kullanıcılar üzerinde yaratacağı cezp edici etkinin ortaya 

konulması amacı ile mevcut uygulama içerisine sınırlı sayıda fotoğraf eklenmiştir. 
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5.4.3 Modül 3: İstanbul’da Kültür Sanat  

“İstanbul’da Kültür Sanat” başlığı altında kullanıcıların on iki ayrı kategori 

içerisinde farklı kültürel ve sanatsal aktivitelere erişebilmelerinin sağlanması 

amaçlanmıştır. Kullanıcılar, İstanbul’da Kültür Sanat başlığını seçtikleri zaman  

Şekil 5.79’a erişebileceklerdir.  

 

Şekil 5.79 : İstanbul’da kültür / sanat ana menüsü 
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Şekil 5.80 : Gösterimdeki filmler – 1             Şekil 5.81 : Gösterimdeki filmler – 2        

Şekil 5.80 ve Şekil 5.81 arayüzlerinde kullanıcılara gösterimdeki filmlerin afişleri 

sunulmaktadır. Bu afişler üzerine fare imleci getirildiği zaman, söz konusu afiş 

etrafında bir çerçeve oluşacak hangi film afişi üzerinde olunduğu kolaylıkla 

anlaşılabilecektir. Kullanıcılar film afişlerini tıkladıkları zaman ilgili filmin 

künyesine erişebilmektedirler. Örnek olarak Deli Deli Olma filmine tıklanmış ve 

filmin internet adresini erişim gösterilmiştir (Şekil 5.82). Filmlerin altı kısmında yer 

alan İlgili Bağlantılar butonu tıklanarak, filmlerin gösterimde olduğu sinema 

salonlarına erişim sağlanmıştır (Şekil 5.83, şekil 5.84). Sol köşede yer alan Serbest 

Mod ile seçeneği ile, kullanıcı KKBS haritasına erişebilmektedirler.  
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Şekil 5.82 : Deli Deli Olma internet erişim            Şekil 5.83 :Sinema salonları  

 

Şekil 5.84 : Sinema salonu tercih edilmesi 
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Tiyatro” - Gösterimdeki oyunlar hakkında bilgi alınabilmesi, gösterim yapılan 

salonların tespiti ve gösterim saatlerinin öğrenilebilmesini sağlamaktadır            

(Şekil 5.85).  

 

Şekil 5.85 : Tiyatro 

Tiyatro menüsü içerisinde, Şekil 5.85, arayüzünde İstanbul Devlet Tiyatroları   

(Şekil 5.86), İstanbul Şehir Tiyatroları(Şekil 5.87) veya Özel Tiyatrolar (Şekil 5.88) 

seçeneklerinden birinin tıklanması ile birlikte ilgili internet adresine, kullanıcı 

yönlendirilmektedir. Sol ekranda bulunan “Serbest Mod” seçeneği ile kullanıcı GPS 

haritasını aktif hale getirirken, “Ana Sayfa” butonu ile de ana sayfaya erişim 

sağlanmaktadır.  

Bir şehri tanımanın yollarında birisi de onun sunduğu kültürü yaşayarak sağlanır. Bu 

sebeple tiyatro başlığı şehrin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Gerek birebir 

insan etkileşime dayanması gerekse dış kültürlerden sinema kadar etkilenmemiş 

olması sebebi ile tiyatro, özellikle yabancı ziyaretçilerin mutlaka yaşaması gereken 

bir deneyim olarak ayrışmaktadır.  
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      Şekil 5.86 : Devlet tiyatroları                             Şekil 5.87 : Şehir tiyatroları   

 

Şekil 5.88 :Özel tiyatrolar 
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Bale” - Gösterimdeki baleler hakkında bilgi alınabilmesi, gösterim yapılan salonların 

tespiti ve gösterim saatlerinin öğrenilebilmesini sağlamaktadır. 

 

        Şekil 5.89 : Bale gösterileri                       Şekil 5.90 : Güldestan internet adresi  

Şekil 5.90 arayüzünde kullanıcılara gösterimdeki balelerin afişleri sunulmaktadır. Bu 

afişler üzerine fare imleci getirildiği zaman, söz konusu afiş etrafında bir çerçeve 

oluşacak ve böylece kullanıcı hangi oyunun afişi üzerinde olduğunu kolaylıkla 

anlayabilecektir. Kullanıcılar bale afişlerini tıkladıkları zaman ilgili oyunun yer 

aldığı internet adresine erişebilmektedirler. Sol ekranda bulunan “Serbest Mod” 

seçeneği ile kullanıcı KKBS haritasını aktif hale getirirken (Şekil 5.91), “Ana Sayfa” 

butonu ile de ana sayfaya erişim sağlanmaktadır. Örnek olarak gösterilen Şekil 5.90 

arayüzündeki Güldestan adlı oyunun seçilmesi ile birlikte açılan internet sayfası, 

Şekil 5.92’de gösterilmektedir.  Şekil 5.90 arayüzünde belirtilen ilgili bağlantılar 

sekmesi ile İstanbul’da bale gösterimleri ile ilgili olarak internet adreslerine erişmek 

mümkündür (Şekil 5.93). Bale ana sayfasında yer alan afişler, sürekli olarak 

güncellenmekte ve seçilmiş gösterimlere kısa yoldan erişimi mümkün kılmaktadır.  
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Şekil 5.91 :  KKBS harita gösterimi           Şekil 5.92 : Bale internet erişim 

 

Şekil 5.93 : Bale internet bağlantıları 
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“Opera” - Gösterimdeki operalar hakkında bilgi alınabilmesi, gösterim yapılan 

salonların tespiti ve oyun künyelerine erişim sağlamaktadır. Şekil 5.94’de genel 

opera seçeneği arayüzü gösterilmektedir.  

      

             Şekil 5.94 : Opera gösterileri                 Şekil 5.95 : Opera internet erişim 

Şekil 5.94 arayüzünde kullanıcılara gösterimdeki operaların afişleri sunulmaktadır. 

Bu afişler üzerine fare imleci getirildiği zaman, söz konusu afiş etrafında bir çerçeve 

oluşacak ve böylece kullanıcı hangi oyunun afişi üzerinde olduğunu kolaylıkla 

anlayabilecektir. Kullanıcılar opera afişlerini tıkladıkları zaman ilgili oyunun yer 

aldığı internet adresine erişebilmektedirler. Sol ekranda bulunan “Serbest Mod” 

seçeneği (Şekil 5.96) ile kullanıcı GPS haritasını aktif hale getirirken ,  “Ana Sayfa” 

butonu ile de ana sayfaya erişim sağlanmaktadır. Örnek olarak gösterilen Şekil 5.94 

arayüzündeki Şen Dul adlı oyunun seçilmesi ile birlikte açılan internet sayfası, Şekil 

5.95’de gösterilmektedir.  Şekil 5.95 arayüzünde belirtilen ilgili bağlantılar sekmesi 

ile İstanbul’da opera gösterimleri ile ilgili olarak internet adreslerine erişmek 

mümkündür (Şekil 5.97 ve Şekil 5.98) . Opera ana sayfasında yer alan afişler, sürekli 

olarak güncellenmekte ve seçilmiş gösterimlere kısa yoldan erişimi mümkün 

kılmaktadır.  
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    Şekil 5.96 : KKBS harita gösterimi                  Şekil 5.97 : Bale internet erişim  

 

Şekil 5.98 : Opera internet bağlantıları 
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Söyleşi” - Planlanan söyleşiler hakkında bilgi alınabilmesi, ilgili mekanların tespiti 

ve söyleşi saatlerinin öğrenilebilmesini sağlamaktadır. Bu başlıktaki örnek ekranlar 

Şekil 5.99 ve Şekil 5.100’ de gösterilmektedir. Söyleşilere dair ayrıntılı bilgileri 

içeren sayfada yer alan GPS butonları ile etkinliğin gerçekleşeceği mekanların 

haritalarına erişmek mümkün olacaktır. Sol ekranda bulunan “Ana sayfa” butonu ile 

ana sayfaya erişim sağlanır. Takvimin altında bulunan bağlantılar aracılığı ile 

söyleşiler ile ilgili detaylı bilgi alınabilecek internet sitelerine erişim sağlanmaktadır.  

         

Şekil 5.99 : Söyleşi takvim uygulama        Şekil 5.100 : Günlük söyleşiler listesi 

Sergi” – Yakın zamanda İstanbul’da gerçekleştirecek sergiler hakkında bilgi 

alınabilmesi, ilgili mekanların tespiti ve sergi saatlerinin öğrenilebilmesini 

sağlamaktadır. Bu başlıktaki örnek ekranlar Şekil 5.102’de gösterilmektedir. 

Sergilere dair ayrıntılı bilgileri içeren sayfada yer alan GPS butonları ile etkinliğin 

gerçekleşeceği mekanların haritalarına erişmek mümkün olacaktır. “Ana sayfa” 

butonu ile ana sayfaya erişim sağlanır. Sergilerin altında yer alan bağlantılar aracılığı 

ile söyleşiler ile ilgili detaylı bilgi alınabilecek internet sitelerine erişim 

sağlanmaktadır(Şekil 5. 101). Şekil 5.102’de Sabancı müzesine tıklanmış ve SSM 

Müze sayfası açılmıştır.  
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Şekil 5.101 : Güncel sergiler listesi – 1             Şekil 5.102 : Sergi internet erişim   

Festival” – Yakın zamanda İstanbul’da gerçekleştirecek festivaller hakkında bilgi 

alınabilmesi, ilgili mekanların tespiti ve festivaller saatlerinin öğrenilebilmesini 

sağlamaktadır. Bu başlıktaki örnek ekranlara Şekil 5.103, Şekil 5.104, Şekil 5.105, 

Şekil 5.106, Şekil 5.107, Şekil 5.108, Şekil 5.109, Şekil 5.110, Şekil 5.111, Şekil 

5.112, Şekil 5.113, Şekil 5.114 ve Şekil 5.115 ile erişmek mümkündür.  
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              Şekil 5.103 : Festivaller                   Şekil 5.104 : Festivaller internet erişim 

Festivaller bakımından özellikle yaz ve sonbahar aylarında İstanbul dikkatleri 

üzerine çekmektedir. Kültürel ve sanatsal başlıkların iç içe geçtiği festivaller, görsel 

sunumun tepe noktalara ulaştığı anlarda izleyicilerine İstanbul’a dair saklı ayrıntılar 

sunmaktadır.  

Şekil 5.104 arayüzünde kullanıcılara gösterimdeki festivallerin afişleri 

sunulmaktadır. Bu afişler üzerine fare imleci getirildiği zaman, söz konusu afiş 

etrafında bir çerçeve oluşacak ve böylece kullanıcı hangi festivalin afişi üzerinde 

olduğunu kolaylıkla anlayabilecektir. Kullanıcılar festival afişlerini tıkladıkları 

zaman ilgili festival ile bilginin yer aldığı internet adresine erişebilmektedirler (Şekil 

5.105). Aynı zamanda program içerisinde güncellenen bilgiler ile festival ile bilgili 

bilgiler özetlenmiştir.  
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Şekil 5.105 : Filmmor film festivali          Şekil 5.106 : Film festivali – Alt menü 1               

        

Şekil 5.107 : Film festivali - Program         Şekil 5.108 : Film festivali – Alt menü 2    
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  Şekil 5.109 : Film festivali – Filmler                    Şekil 5.110 : Anahtar filmi     

 

    Şekil 5.111 : Anahtar film Künyesi        Şekil 5.112 : Film festivali – Alt menü 3              
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Film festivalleri içerisinde sunulan içeriğin daha etkin kullanılabilmesi amacı ile bu 

arayüz içerisinde farklı alt başlıklar ile modüler bir yapı elde edilmeye çalışılmıştır. 

Hem filmler hakkında bilgi alınabilmesi hem de gösterimlerin yapılacağı salonların 

tanıtılması, bu arayüz ile yerine getirilmeye çalışılan fonksiyonlardır. 

 

Şekil 5.113 : Film festivali – Etkinlikler 

Film festivalleri başlığı altında gösterimlerin yapılacağı salonların konumlarının ve 

bu salonlara nasıl gidileceğine dair yönergelerin görülebileceği GPS harita 

ekranlarına erişmeyi mümkün kılan GPS butonları yer almaktadır. Kullanıcılar bu 

butonlardan faydalanarak ihtiyaç duydukları harita ekranına erişebileceklerdir. 
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Şekil 5.114 : Film festivali – Alt menü 4        Şekil 5.115 : Film festivali – Salonlar  
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“Bienal” – İstanbul da gerçekleştirilmesi planlanan bienaller hakkında bilgi verilmesi 

amaçlanmıştır.  

Şekil 5.116 arayüzünde kullanıcılara İstanbul’da düzenlenmekte olan iki ayrı önemli 

bienalin afişi sunulmuştur. Afişlerin üzerine fare imlecinin taşınması durumunda 

afişlerin hareketlenmesi vasıtası ile, Şekil 5.117,  kullanım kolaylığı sağlanmaya 

çalışılmıştır. Tıklanan afiş uyarınca ilgili bienale bilgi sayfasına erişilmektedir  

(Şekil 5.118). Bilgi sayfalarının alt kısmında yer alan başlıkların tıklanması ile 

beraber daha ayrıntılı bilgiye erişmek mümkün olabilmektedir, Şekil 5.118 ile Şekil 

5.127 aralığındaki bu arayüzler görülebilmektedir. 

  

       Şekil 5.116 : Bienal ana sayfa         Şekil 5.117 : Bienal ana sayfa – Hareketli 
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Şekil 5.118 : İstanbul Bienali künye  Şekil 5.119 : İstanbul Bienali alt başlık –1 

1 1     

Şekil 5.120: Kavramsal çerçeve            Şekil 5.121 : İstanbul Bienali alt başlık – 2 
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          Şekil 5.122 : Küratörler                      Şekil 5.123 : İstanbul Bienali alt başlık  

  

Şekil 5.124 :  Sanatçılar ve projeleri    Şekil 5.125: Sanatçılar ve projeleri - Ayrıntılı 
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İstanbul Bienal ana menüsünden sanatsal karmaşa alanı seçiminin ardından, bienalde 

o alanda sergilenecek olan proje ve sanatçıların yer aldığı künye açılmaktadır. 

Kullanıcı buradan proje tanımı, etkinlik aralığı ve mekan bilgilerine 

ulaşabilmektedir.  

 

Şekil 5.126 : Sanatçılar ve projeleri 

Şekil 5.126’da sanatçıların sergilerinin bilgilerinin yer aldığı arayüze, yapılan 

internet bağlantısından da ulaşılabilmektedir. KKBS mantığı her bölüm için aynı 

olacak şekilde düşünülmüştür.  

 

Şekil 5.127 : Uluslararası İstanbul Bienali resmi sitesi 
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“Fuar” – Yakın zamanda İstanbul’da gerçekleştirecek fuar organizasyonları hakkında 

bilgi alınabilmesi, ilgili mekanların tespiti ve fuar saatlerinin/tarihlerinin 

öğrenilebilmesini sağlamaktadır. Bu başlıktaki örnek ekrana Şekil 5.128 ile erişmek 

mümkündür. Fuarlara dair ayrıntılı bilgileri içeren sayfada yer alan GPS butonları ile 

etkinliğin gerçekleşeceği mekanların haritalarına erişilir. Güncel fuarların altında yer 

alan bağlantılar ile, internete bağlanarak detaylı bilgi alınması sağlanması 

amaçlanmıştır (Şekil 5.129).  

 

          Şekil 5. 128 : Fuar                                Şekil 5.129 : Fuar internet erişim 

Güncel içeriklerin, güncel fuarlar başlığı altında olduğu gibi, sürekli olarak canlı 

kalabilmeleri için mutlaka içeriğin belirli bir ekip tarafında takip edilmesi ve günlük 

olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu şekilde çalışabilmesi için IMIN yazılımının 

kullanılacağı cihazların kablosuz internet erişim hizmetlerinden faydalanabilir 

olması gerekmektedir. 
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“Gösteri” - Planlanan stand-up ve gösteriler hakkında bilgi alınabilmesi, ilgili 

mekanların tespiti ve organizasyon iletişim bilgilerinin yer aldığı gösteri ana menüsü  

Şekil 5.130 ile gösterilmiştir. Stand-up gösterilere dair ayrıntılı bilgileri içeren 

sayfada yer alan GPS butonları ile etkinliğin gerçekleşeceği mekanların haritalarına 

erişmek mümkün olacaktır. Arayüzde yer alan alan internet adresleriyle, harici 

kaynaklara erişim mümkün olmaktadır (Şekil 5.131). 

         

Şekil 5.130: Stand up gösteriler                    Şekil 5.131: Gösteriler internet erişim 

Televizyon dünyası ile sahne dünyası arasında köprü vazifesi üstlenen etkinliklerin 

yer aldığı gösteri başlığı içerisinde kullanıcıların büyük bütçeli ve tanınmış simaların 

yer alacağı üretimleri birebir gözlemleme şansı olacaktır. 
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5.4.4 Modül 4: Ne? Nerede? Nasıl?   

Ne-Nerede-Nasıl?” başlığı altında kullanıcıların arzu ettikleri seçenekler 

doğrultusunda, şehir içerisinde belirli aktivitelerin yapılabileceği mekanlara 

ulaşabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Şekil 5.132 ile bu başlıkta erişilen ana 

menü görülebilmektedir. 

 

Şekil 5.132 : Ne? / Nerede? / Nasıl? 

Ne/Nerede/Nasıl, İstanbul’u gezerken en çok sıkıntı yaşanabilecek başlıkları bir tek 

çatı altında ve hızlı ulaşılabilir şekilde tutma çabası sonucunda oluşan bir bölümdür. 

Bu bölümün arayüzünde mevcut başlıklardan istenenin seçimi ile beraber ilgili 

içeriğe ulaşılması mümkün olacaktır. 
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Ne/Nerede/Nasıl arayüzünde, Şekil 5.132, “Konaklama” başlığının tercih edilmesi 

durumunda Şekil 5.133’e erişilebilecektir. Konaklama ile ilgili aramalarda Bölge, 

Konaklama Tipi ve Fiyat seçimine göre aramanın şekillendirilmesi mümkün 

olmaktadır. Bu şekilde yapılacak aramalar ve listeleme için Şekil 5.134, Şekil 5.135 

Şekil 5.136 ve Şekil 5.137 ile Şekil 5.138 incelenebilir. 

     

  Şekil 5.133 : Konaklama                             Şekil 5.134 : Bölge seçimine  göre arama                                

Oteller arasında sınıflandırma yapılırken özellikle bu otellerde konaklayacak olan 

kullanıcıların karar verme aşamasında, bilmelerinde fayda olacağı düşünülen 

seçeneklere göre sınıflandırma ve sıralama yapılmasına çalışılmıştır. Bu şekilde en 

uygun konaklama şeklinin ve yerinin tespitinin kolaylaştırılacağı düşünülmüştür 

[50].  
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Şekil 5.135 : Konaklama tipi seçeneğine göre    Şekil 5.136: Fiyat seçimine göre       
arama akranı                                                         arama ekranı 

 

Şekil 5. 137 : Yapılan seçimlere göre listeleme  [50] 
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Şekil 5. 138 : Yapılan seçimlere göre listeleme 2 
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Ne/Nerede/Nasıl arayüzünde, Şekil. 5.132, Yemek başlığının tercih edilmesi 

durumunda Şekil 5.139’a erişilebilecektir. Yemek ile ilgili aramalarda Bölge, Mekan 

Tipi ve Fiyat seçimlerine göre aramanın şekillendirilmesi mümkün olmaktadır. Bu 

şekilde yapılacak aramalar için Şekil 5.140, Şekil 5.141, Şekil 5.142 ve Şekil 5.143 

incelenebilir. 

         

         Şekil 5.139 : Yemek                                    Şekil 5.140 : Bölge seçimine göre 

İstanbul denince ilk akla gelen kavramlardan birisi de Osmanlı ve Türk mutfağının 

eşsiz temsilcilerinin bu şehirde bulunabileceğidir. Yemek kültürünün bir medeniyeti 

anlamak için kullanılabilecek yardımcı bileşenlerden birisi olduğu düşünüldüğü için 

bu başlık görsel öğeler eşliğinde zengin tutulmaya çalışıldı . 
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Şekil 5.141: Mekan tipi seçimine  göre           Şekil 5.142 : Fiyat seçimine göre    
arama ekranı                                                        arama ekranı 

Belirli seçimler uyarınca yapılan arama sonucunda Yemek seçenekleri için          

Şekil 5.144’de görülen sonuçlara erişilir. Bu sonuçlar içerisinde söz konusu 

mekanlara dair bilgilerin yanı sıra, ekranda yer alan GPS butonunun tıklanması 

durumunda ilgili mekana dair harita uygulamasına geçiş yapılabilmektedir. 

Yoğun şehir trafiği içerisinde birbirinden oldukça uzak olabilen farklı damak 

tatlarının temsilcisi mekanlar arasında ulaşımı sağlamanın en güvenilir yolu öncelikle 

bu mekanlar hakkında yer bilgisi edinmek olacağı düşünülerek, programın 

oluşturulmasında mekanlara ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik KKBS haritalarına yer 

verilmiştir. 
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Şekil 5.143 : Yemek arama sonucu 
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“Yemek” arama ekranının alt kısmında yer alan yemek önerileri yazısı üzerine fare 

imleci getirildiği zaman bu yazının rengi kırmızı olmaktadır (Şekil 5.144).   Böylece 

kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlanması hedeflenmiştir. Yemek önerileri yazısı 

tıklandıktan sonra Şekil 5.145, 5.146 ve Şekil 5.147 ’e erişilmektedir [50].  

 

Şekil 5.144 : Yemek önerileri seçimi 

Yemek arama ekranının, Şekil 5.144, alt kısmında yer alan içecek önerileri yazısı 

üzerine fare imleci getirildiği zaman bu yazının rengi kırmızı olmaktadır. Böylece 

kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlanması hedeflenmiştir. İçecek önerileri yazısı 

tıklandıktan sonra Şekil 5.148’e erişilmektedir [50].  
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   Şekil 5.145: Yemek önerileri – 1             Şekil 5.146: Yemek önerileri – 2 

   

            Şekil 5.147 : İçecek                         Şekil 5.148 : İçecek önerileri     
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Ne/Nerede/Nasıl arayüzünde, Alışveriş başlığının tercih edilmesi durumunda Şekil 

5.149’a erişilebilecektir. Alışveriş ile ilgili aramalarda Bölge ve Tür seçimlerine göre 

aramanın şekillendirilmesi mümkün olmaktadır. Bu şekilde yapılacak aramalar için 

Şekil 5.150, Şekil 5.151 ve Şekil 5.152 incelenebilir. 

 

                                                 Şekil 5.149 : Alışveriş     

Alışveriş özellikle bayan kullanıcıların öncelikli ilgi duyacakları başlıklardan birisi 

olduğu için önem kazanmaktadır. İstanbul şehrinin son dönemde üst üste açılan 

alışveriş merkezleri ve bu merkezlerde boy göstermeye başlayan dünyaca ünlü 

markalar ile alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar için farklı alternatifleri bir arada 

sunan bir kimliğe büründüğünü söylenebilir. Bu sebeple alışveriş menüsü içerisinde 

gerek modern alışveriş etkinliklerinin yapılabileceği alışveriş merkezlerine gerek ise 

de eski Türk kültürü ve Osmanlı kültürüne dair esintilerin bulunulabileceği pazarlara 

ve çarşılara yer verilmeye çalışılmıştır. 
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Şekil 5.150 : Alışveriş arama – 1                 Şekil 5.151 : Alışveriş arama – 2             

 

Şekil 5.152 : Alışveriş arama – 3 
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Belirli seçimler uyarınca yapılan arama sonucunda Alışveriş seçenekleri için Şekil 

5.153 ve Şekil 5.154’da görülen sonuçlara erişilir. Bu sonuçlar içerisinde söz konusu 

mekanlara dair bilgilerin yanı sıra, ekranda yer alan GPS butonunun tıklanması 

durumunda ilgili mekana dair harita uygulamasına geçiş yapılabilmektedir. 

           
  Şekil 5.153 : Alışveriş arama – 4                  Şekil 5.154 : Alışveriş internet erişim  

Ne/Nerede/Nasıl arayüzünde, Gece Hayatı başlığının tercih edilmesi durumunda 

Şekil 5.155’e erişilebilecektir. Gece Hayatı ile ilgili aramalarda Bölge ve Tür 

seçeneklerine göre aramanın şekillendirilmesi mümkün olmaktadır. Bu şekilde 

yapılacak aramalar için Şekil 5.156, Şekil 5.157 ve Şekil 5.158 incelenebilir. 
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Şekil 5.155: Gece Hayatı 

İstanbul’u ziyaret edip de belirli eğlence türleri yaşanmadan, gezi sona erdirilir ise 

bir şeylerin eksik kalacağını düşünülür. Bu sebeple kullanıcıların farklı türlerde 

hizmet sunan mekanlar arasında seçim yapabilmesini sağlayacak şekilde mümkün 

olduğunca zengin bir içerik hazırlanmaya çalışılmıştır.  
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Şekil 5.156 : Bölge seçimine göre arama    Şekil 5.157 : Tür seçimine göre arama 

 

Şekil 5.158 : Gece hayatı arama 
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Belirli seçimler uyarınca yapılan arama sonucunda Gece Hayatı seçenekleri için 

Şekil 5.159 ve Şekil 5.160’da görülen sonuçlara erişilir. Bu sonuçlar içerisinde söz 

konusu mekanlara dair bilgilerin yanı sıra, ekranda yer alan GPS butonunun 

tıklanması durumunda ilgili mekana dair harita uygulamasına geçiş 

yapılabilmektedir.  

               

Şekil 5.159: Gece hayatı arama – 1             Şekil 5.160: Gece hayatı internet erişim  
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Ne/Nerede/Nasıl arayüzünde, Şekil 5.132, Pazar Yerleri ve Çarşılar başlığının tercih 

edilmesi durumunda Şekil 5.161 ve Şekil 5.162’e erişilebilecektir. Bu sonuçlar 

içerisinde söz konusu mekanlara dair bilgilerin yanı sıra, ekranda yer alan GPS 

butonunun tıklanması durumunda ilgili mekana dair harita uygulamasına geçiş 

yapılabilmekte ve internet bağlantıları ile desteklenebilmektedir.   

           

Şekil 5.161 : Çarşı/Pazar arama – 1                 Şekil 5.162 : Çarşı/Pazar arama – 2 
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5.4.5 Modül 5:  Acil Durum 

 “Acil durum” başlığı altında gündelik hayat içerisinde kullanıcıların ihtiyaç 

duyabilecekleri önemli bilgilere kısa süre içerisinde erişebilmelerini sağlanmaya 

çalışılmıştır.  

Kullanıcılar, Ana Menü’de Acil Durum seçeneğini seçtikleri zaman Şekil 5.163 

arayüzü ile karşılaşacaklardır. Bu arayüzde görülen seçenekler içerisinden tercihte 

bulunarak ihtiyaç duydukları bilgilere hızlıca ve topluca erişmeleri mümkün 

olmaktadır. Bu şekilde yapılmış arama örneklerine Şekil 5.164 ile Şekil 5.199 

aralığındaki arayüz örneklerinden erişilir.  

 

        Şekil 5.163 : Acil durum 

Sarı sayfalar benzeri bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlanmış olan bu başlık 

içerisinde çok farklı kaynaklardan derlenmiş olan içerik kullanıcılara sunulmaya 

çalışılmıştır. İnternet erişimi ve çoklu seçenek alternatifi ile kullanıcı gerek 

duyabileceği her türlü adres ve numaraya bu menüden ulaşabilecektir.  
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    Şekil 5.164 : Acil numaralar – 1                       Şekil 5.165 : Acil numaralar – 2                  

          

                      Şekil 5.166 : Ambulans – 1                                   Şekil 5.167 : Ambulans – 2  
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          Şekil 5.168 : Bankalar – 1                            Şekil 5.169 : Bankalar – 2  

        

          Şekil 5.170 : Eczaneler – 1                             Şekil 5.171 : Eczaneler – 2  
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İstanbul gibi çepeçevre deniz ile kuşatılmış ve kalabalık olması sebebi ile içinden 

çıkılamaz bir trafiğe sahip olan bir şehri ziyaret eden kullanıcıların mutlaka deniz 

yolu ile şehir içi ulaşım seçeneğini değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu amaçla 

farklı şirketler tarafında sunulan deniz ulaşım faaliyetlerini incelemek hem İstanbul 

boğazının güzelliğine bir kez daha şahit olmak hem de trafikte kaybedilecek zamanın 

önüne geçebilmek açısından anlamlı olacaktır. 

      
     Şekil 5.172 : Deniz ulaşımı – 1                         Şekil 5.173 : Deniz ulaşımı – 2  
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                     Şekil 5.174 : Deniz ulaşımı – 3                      Şekil 5.175 : Deniz ulaşımı – 4 

       

                     Şekil 5.176 : Deniz ulaşımı – 5                      Şekil 5.177 : Deniz ulaşımı – 6 
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    Şekil 5.178 : Hastaneler – 1                                  Şekil 5.179 : Hastaneler – 2                                               

      

        Şekil 5.180 : Hava ulaşımı – 1                          Şekil 5.181 : Hava ulaşımı – 2                                           
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Son yıllarda açılan Sabiha Gökçen havalimanı ile beraber İstanbul özellikle yabancı 

misafirler için çok daha kolay erişilebilir hale gelmiştir. Hava alanları ve havayolu 

şirketleri ulaşım başlığı altında kullanıcılara ayrıntıları ile sunulması gereken bir 

bölüm olduğu düşünülmüştür. 

       

        Şekil 5.182: Hava ulaşımı – 3                       Şekil 5.183 : Hava ulaşımı – 4   
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                     Şekil 5.184 : Araç kiralama – 1                      Şekil 5.185: Araç kiralama – 2 

       

       Şekil 5.186: Kara ulaşımı  – 1                        Şekil 5.187 : Kara ulaşımı  – 2                                               
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       Şekil 5.188 : Kara ulaşımı  – 3                     Şekil 5.189 : Kara ulaşımı  – 4                                  

      

       Şekil 5.190 : Kara ulaşımı  – 5                        Şekil 5.191 : Kara ulaşımı  – 6                               
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Bilinmeyen bir şehirde en kolay ve hızlı ulaşım şekli çoğu zaman raylı taşıma 

sistemleri olmaktadır. Ancak İstanbul’da bu tip sistemler yeni yeni gelişmeye 

başladığı için taksi ile seyahat raylı sistemlerin sunduğu konforu ve bazen de hızı 

sağlamaktadır. Bu sebeple taksi durakları ile ilgili bilgi verilen faydalı bilgiler 

başlığının kullanıcıların sıklıkla başvuracağı bir yer olacağı düşünülmüştür. 

      

       Şekil 5.192 : Kara ulaşımı  – 7                        Şekil 5.193 : Kara ulaşımı  – 8                                              
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                   Şekil 5.194 : Konsolosluklar – 1                       Şekil 5.195: Konsolosluklar – 2                               

       

        Şekil 5.196 : Postaneler – 1                                   Şekil 5.197 : Postaneler 
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          Şekil 5.198 : Veteriner – 1                            Şekil 5.199 : Veteriner – 2                              

Sarı sayfalar mantığı ile hazırlanan İstanbul hakkında faydalı bilgiler başlığı şu anki 

hali ile temel kavramlar üzerine yoğunlaşılması sonucunda ortaya çıkmış izlenimi 

vermektedir. Bu şekilde ele alınabilecek ve değerlendirilebilecek başka bileşenler ile 

faydalı bilgiler içeriğini zenginleştirmek mümkün olabilir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışma neticesinde, yön bulma ve kişisel asistan uygulamalarının kullanıcı 

ile önemli ölçüde etkileşime girdiği gözlemlenmiştir. Bu tip yazılımların pek çok 

faaliyet alanında kullanıcıların vazgeçemediği birer yardımcı uygulama haline 

geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu tip uygulamalarda içeriğin hazırlanmasının, 

yazılım geliştirme sürecinin en çok zaman alan kısmı olduğunu da belirtmek 

gerekmektedir. Özellikle içeriğin İstanbul şehri ve onun bileşenlerinden oluştuğu 

düşünüldüğünde, bu sürecin çok daha zor olacağı fark edilecektir. 

6.1 Çalışmanın Uygulama Alanı 

Mimarların gelişim süreçleri; ilgi alanları yada uzmanlık alanları ne olursa olsun,    

sürekli gelişen bir devinimi beraberinde getirmektedir. Bu esnada elde edilen bilgi ve 

deneyimler, bireyin sosyal ve kültürel değişimini sağlarken, aynı zamanda mimari 

anlamda da mimari yeteneklerini zenginleştirmesine neden olmaktadır. Bu nokta esas 

alındığında, İstanbul’un barındırdığı kültürel çeşitliliği ve mimari zenginliği, bir 

mimarın en ince ayrıntısına kadar gözlemlemesinde fayda olduğu düşünülmüştür. 

IMIN yazılımı, mimarlara şehre dahil olmalarında yol gösterecek; edinmek 

istedikleri bilgilere en kısa yoldan erişimini sağlayabilecek; eğlenirken 

öğrenebilecekleri, mimari amaçlı yön bulma sistemi tasarımı amaçlı ve KKBS 

desteği sağlayan cep telefonlarında çalışması öngörülen bir veri tabanı modeli olarak 

tasarlanmıştır. 

6.2 Model Gelişim Önerileri  

IMIN yazılımı pilot bir yazılım  uygulama olarak derlenmiştir. Yazılımın 

mimarisinde ilerleyen dönemde ihtiyaç duyulabilecek geliştirmeler de göz önüne 

alınarak mümkün olduğunca modüler bir yapı ve sade bir akış tercih edilmiştir. İçerik 

bakımından belirtilmiş olduğu üzere, İstanbul gibi bir şehri anlatmak söz konusu 

olunca, eksiklerin olmaması düşünülemez. Ancak yeterli zamanın ayrılması ve 

gerekli bütçenin sağlanması durumunda, bir ekip tarafından içerik sorununun 

aşılabileceği düşünülmüştür. Benzer projelerde geliştirme süresinin en azından iki 

sene olduğu ve büyük fonlarca desteklenen mali kaynaklardan bahsedildiği 

düşünüldüğü zaman, IMIN’in İstanbul için bir çıkış noktası anlamı taşıyabileceği 
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ancak ihtiyaçlara cevap verebilen tam donanımlı bir yön bulma ve kişisel asistan 

yazılımı halini alabilmesi için çok daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 

duyulacağı anlaşılacaktır. 

Zaman içerisinde, IMIN yazılımının geliştirilmesi aşamasında, bugün yazılımın 

içerisine yerleştirilmiş olan KKBS teknolojisinin daha akılcı çalıştığı ve bazı 

kararları kendi başına alabildiği bir üst yapıya geçişi olarak düşünülmelidir. Bu 

şekilde KKBS vasıtası ile alınan bilgilere ek olarak yazılımın kullanıcısının 

alışkanlıkları ve ilgi alanlarını öğrenmesi, bunları aklında tutması ile uygun içeriği 

kendi başına derleyebilmesi ve kullanıcıya yalnızca kendisi için özelleştirilmiş bu 

içeriği aktarması söz konusu olabilir.  

IMIN yazılımının zaman içerisinde, sanal gerçekçilik ile yapay zaka çalışmaları ile 

bütünleşmesi ile beraber; sayısal verilerin model içerisinde kullanımı, aktarımı ve 

gerçekliği değişime uğrayarak, kullanıcı,  sanal ile gerçek arasındaki çizgide şehri 

tanımlarken gerçeklik ve sanallık kavramını da model içerisinde 

deneyimleyebilecektir. Sayısal dünyanın bilgiyi yönettiği ve artık bilgilerin sayısal 

platformlarda birleştiği göz önüne alındığında, disiplinlerarası çalışmalar hızlanmış 

ve neticesinde bilim dallarının paralel proje üretimleri hızlanmıştır. Bilgisayar 

destekli olarak tasarlanan IMIN yazılımının, teknolojik araçlar  geliştiği sürece 

değişebileceği düşünülmektedir.  
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EKLER 

 EK A.1 : Adobe Flash CS3 Actionscript 3.0 Temel Kodlar 
 EK A.2 : Adobe Flash CS3 Actionscript 3.0 Tüm Kodlar – CD içerisindedir. 
 EK A.3 : IMIN Yazılımı – CD içerisindedir. 
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EK A.1  

Script no: Şekil no: Sayfa no: 
01 Şekil 4.2 19 

Script: 
main_bt_01.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickmain_bt_01); 
function clickmain_bt_01(event:Event):void { 
 trace("main_bt_01"); 
 gotoAndStop("main_tr_01"); 
} 
 
main_bt_02.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickmain_bt_02); 
function clickmain_bt_02(event:Event):void { 
 trace("main_bt_02"); 
 gotoAndStop("main_tr_02"); 
} 
 
main_bt_03.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickmain_bt_03); 
function clickmain_bt_03(event:Event):void { 
 trace("main_bt_03"); 
 gotoAndStop("main_tr_03"); 
} 
 
main_bt_04.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickmain_bt_04); 
function clickmain_bt_04(event:Event):void { 
 trace("main_bt_04"); 
 gotoAndStop("603"); 
} 
 
main_bt_05.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickmain_bt_05); 
function clickmain_bt_05(event:Event):void { 
 trace("main_bt_05"); 
 gotoAndStop("653"); 
} 
 
main_bt_06.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickmain_bt_06); 
function clickmain_bt_06(event:Event):void { 
 trace("main_bt_06"); 
 gotoAndStop("674"); 
} 
 

Script no: Şekil no: Sayfa no: 
07 Şekil 4.5 21 
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Script no: Şekil no: Sayfa no: 
14 Şekil 4.14 25 

Script: 
anasayfadonus15.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickanasayfadonus15); 
function clickanasayfadonus15(event:Event):void { 
 trace("anasayfadonus15"); 
 gotoAndStop(30); 
} 
 
import fl.controls.ComboBox;  
import fl.data.DataProvider;  
 
combo1.move(150, 230); 
combo2.move(150, 330); 
combo3.move(150, 430); 
combo4.move(150, 530); 
 
var item1:Array = new Array(   
    {label:"Jachmund",   
                data:"331"},  
    {label:"Mimar Sinan",   
                data:"336"},  
 {label:"Balyan Ailesi",   
                data:"341"}, 
 {label:"Miletli Isidore ve Trallesli Anthemius ",   
                data:"346"},  
    {label:"Vedat Tek",   
                data:"351"}, 
 {label:"Mimar Kemaleddin",   
                data:"356"}, 
 {label:"Mimar XXX",   
                data:"999"} 
);  
 
var item2:Array = new Array(   
    {label:"Oriantalizm",   
                data:"361"},  
    {label:"Art Nouveau",   
                data:"366"},  
  {label:"Barok",   
                data:"371"},  
    {label:"Klasik Osmanlı",   
                data:"376"}, 
 {label:"Rokoko",   
                data:"381"},  
    {label:"Neo Klasizm",   
                data:"386"}, 
 {label:"Stil XXX",   
                data:"999"} 
);  
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var item3:Array = new Array(   
    {label:"Sirkeci Garı",   
                data:"225"},  
    {label:"Dolmabahçe Sarayı",   
              data:"291"},  
 {label:"Ayasofya",   
                data:"231"},  
    {label:"II. Theodosius Surları",   
                data:"271"},  
 {label:"Cağaloğlu Hamamı",   
                data:"226"},  
    {label:"Süleymaniye Cami",   
                data:"241"},  
     
 {label:"Ethem Pertev Yalısı",   
                data:"311"} 
);  
 
var item4:Array = new Array(   
    {label:"I. Ulusal Mimarlık Akımı",   
                data:"421"},  
    {label:"Osmanlı Lale Devri",   
                data:"426"},  
 {label:"Erken Bizans Dönemi",   
                data:"431"},  
    {label:"Erken Osmanlı Dönemi",   
                data:"436"},  
  {label:"Osmanlı Batılılaşma Dönemi",   
                data:"441"},  
    {label:"II.Ulısal Mimari",   
                data:"446"},  
 {label:"Dönem XXX",   
                data:"999"} 
);  
 
combo1.dataProvider = new DataProvider(item1); 
combo1.addEventListener(Event.CHANGE, changeHandler1);  
 
combo2.dataProvider = new DataProvider(item2); 
combo2.addEventListener(Event.CHANGE, changeHandler2);  
 
combo3.dataProvider = new DataProvider(item3); 
combo3.addEventListener(Event.CHANGE, changeHandler3);  
 
combo4.dataProvider = new DataProvider(item4); 
combo4.addEventListener(Event.CHANGE, changeHandler4);  
 
combo1.dropdownWidth = 178;  
combo1.width = 200;   
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combo2.dropdownWidth = 178;  
combo2.width = 200;   
 
combo3.dropdownWidth = 178;  
combo3.width = 200;   
  
combo4.dropdownWidth = 178;  
combo4.width = 200;  
 
function changeHandler1(event:Event):void {  
   
   if (combo1.selectedItem.data == 331) 
   {gotoAndStop(331)} 
 else if (combo1.selectedItem.data == 336) 
 {gotoAndStop (336)} 
 else if (combo1.selectedItem.data == 341) 
 {gotoAndStop (341)} 
 else if (combo1.selectedItem.data == 346) 
 {gotoAndStop (346)} 
 else if (combo1.selectedItem.data == 351) 
 {gotoAndStop(351)} 
 else if (combo1.selectedItem.data == 356) 
 {gotoAndStop (356)} 
 else if (combo1.selectedItem.data == 999) 
 {gotoAndStop (999)} 
}  
 
function changeHandler2(event:Event):void {  
   
   if (combo2.selectedItem.data == 361) 
   {gotoAndStop (361)} 
 else if (combo2.selectedItem.data == 366) 
 {gotoAndStop (366)} 
 else if (combo2.selectedItem.data == 371) 
 {gotoAndStop (371)} 
 else if (combo2.selectedItem.data == 376) 
 {gotoAndStop(376)} 
 else if (combo2.selectedItem.data == 381) 
 {gotoAndStop (381)} 
 else if (combo2.selectedItem.data == 386) 
 {gotoAndStop (386)} 
 else if (combo2.selectedItem.data == 999) 
 {gotoAndStop (999)} 
}  
 
function changeHandler3(event:Event):void {  
   
   if (combo3.selectedItem.data == 291) 
   {gotoAndStop (291)} 
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 else if (combo3.selectedItem.data == 225) 
 {gotoAndStop (225)} 
 else if (combo3.selectedItem.data == 231) 
 {gotoAndStop (231)} 
 else if (combo3.selectedItem.data == 271) 
 {gotoAndStop (271)} 
 else if (combo3.selectedItem.data == 226) 
 {gotoAndStop (226)} 
 else if (combo3.selectedItem.data == 241) 
 {gotoAndStop (241)} 
 else if (combo3.selectedItem.data == 311) 
 {gotoAndStop(311)} 
}  
 
function changeHandler4(event:Event):void {  
   
   if (combo4.selectedItem.data == 421) 
   {gotoAndStop (421)} 
 else if (combo4.selectedItem.data == 426) 
 {gotoAndStop (426)} 
 else if (combo4.selectedItem.data == 431) 
 {gotoAndStop (431)} 
 else if (combo4.selectedItem.data == 436) 
 {gotoAndStop (436)} 
 else if (combo4.selectedItem.data == 441) 
 {gotoAndStop (441)} 
 else if (combo4.selectedItem.data == 446) 
 {gotoAndStop (446)} 
 else if (combo4.selectedItem.data == 999) 
 {gotoAndStop (999)} 
}  
 

Script no: Şekil no: Sayfa no: 
19 Şekil 4.15 26 

 
Script: 
tr_02_bt_28.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clicktr_02_bt_28); 
function clicktr_02_bt_28(event:Event):void { 
 trace("tr_02_bt_28"); 
 gotoAndStop(116); 
 
} 
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