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ÖZET 

Bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesiyle, bilgilerin önemi ve kullanımı konusunda 

yeni anlayışlar ortaya çıkmıştır. Bu şekilde, günümüze kadar gelmiş yazılı bilgilerin 

korunması ve gelecek nesillere kolaylıkla aktarılması mümkün olabilmektedir. 

 

İstanbul’un “Avrupa 2010 Kültür Başkenti” seçilmesinin nedenlerinden en önemlisi, 

birçok medeniyetin kültürünün ve mimarisinin bir arada bulunduğu önemli bir kent 

olmasıdır. Bu önemin anlaşılabilmesi için; tarih, sanat ve mimarlık alanlarındaki 

geçmişin günümüzle ilişkilendirilebilmesi ve konuların yerinde, yaşanarak 

öğrenilmesi gerekliliği düşünülmektedir. 

 

Bu amaçla, İstanbul gibi, tarihi birçok medeniyet üzerine kurulu bir metropol olma 

özelliğine sahip olan bu şehrin interaktif müzesini sanal olarak oluşturmak ve 

incelemek hedeflendi. Bu çalışma kapsamında, özellikle tarihi yarımada üzerinde üç 

imparatorluk kurulmuş olan İstanbul’un topraklarının sanal bir röntgeninin çekilmesi 

düşünüldü. Bu tez çalışmasında, daha önce oluşturulmamış ve İstanbul kenti için 

gerekli olduğu düşünülen, İstanbul Tarihi Yarımada ve Galata bölgesi için mimarlık 

tarihine ilişkin önemli yapıların tarihsel sıralama ile tanıtıldığı interaktif bir 

veritabanı oluşturuldu. 

 

Sonuç olarak, teknolojinin getirdiklerinden faydalanarak, geçmişten günümüze 

İstanbul mimarisinin interaktif, yazılı ve görsel olması, gerek değişik kültürlerden 

etkileşimin incelenmesi gerekse mimariyi etkileyen faktörlerin incelenmesinde etkili 

olacaktır. 
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SUMMARY 

There have been new approaches for importance and use of information just like the 

improvement of the computer technology.  By this way, the documented information 

could be transmitted form the past to the future generations. 

 

The most considerable factor of Istanbul to be selected as “European Capital of 

Culture” for the year 2010 is the reflection of different civilizations and architectures 

that has been settled in the city. This importance of the city somehow should be 

appreciated.  

 

The aim of this dissertation study is to analyze the past and present architecture of 

Istanbul that has not been emerged before. In this thesis, a database that consist the 

past and present architectural structures of Istanbul but especially the Historical 

Peninsula and Galata  have been developed. These structures have been represented 

in historical order in this database. 

 

In conclusion, developing an initiatory interactive database for presentation of the 

significant architectural structures in Istanbul may be effective with the use of 

technological benefits. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Tezin Konusu  

 
Günümüz araştırmalarında, kent, sosyal ve kültürel hayattaki gelişme yeniden doğuş 

olarak değerlendirilmektedir. İnternette sanal yerleşmeler yeni bir kentsel gerçekliği 

biçimlendirmekte olup sosyalleştirici bir kentleşme olarak nitelendirilebilen bu 

gelişme, kentleşme sürecinin bir sonucu veya bedeli olarak adlandırılabilecek sosyal, 

fiziki, demografik ve ekonomik sorunların olmadığı bir gelişim sürecini 

göstermektedir. Bu durum ise elektronik ortamdaki interaktivitenin oluşturduğu 

kavramsal mekanın, aracısız ve her türlü şekilsel anlatımdan arındırılmış bir mekan 

olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanlar ve mekanlar arasındaki sosyal ağlar, kentle 

ilgili geleneksel tanımlamaların üstünde değer taşımakla birlikte, büyük kentlerin 

coğrafyası ve mimarisi toplumsal bağların çözülmesine neden olmaktadır.   

 
Bilişim teknolojilerinin ilerlemesi sonucunda ise sanal mekanların yaratılması 

gerekliliği ve yöntemleri ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Sanal mekanların 

gelişiminde olumlu ve olumsuz iki farklı sonuçtan bahsetmek mümkün olmaktadır. 

Olumsuz sonuçta, yeni teknolojinin sosyal ve mekansal izolasyona yol açan etkileri 

yer almaktadır. İnsanlar sanal mekanları gerçek kentlere tercih etmektedirler. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bazı kentlerin banliyölerinde farklı sosyal 

gruplar bulunmakla birlikte yüksek suç oranı nedeniyle diğer kentsel bölgelerden 

izole edilmişlerdir. Birçok kent merkezi, büyük perakende satış zincirleri ve eğlence 

merkezleri tarafından kuşatılmış, kapalı ve ticarileştirilmiş alanlar olarak yeniden 

düzenlenmektedir. Bu durum ise sayısal ortamda kent bilgi sistemlerinin 

oluşturulmasına neden olmuştur. Türkiye’de son yıllarda bu gibi sayısal kent bilgi 

merkezleri geliştirilmektedir. Geliştirilen bu kent bilgi sistemleri yardımıyla sanal 

olarak bu şehirleri gezmek mümkün olabilmektedir. Olumlu sonuca göre ise sanal 

kentler, gerçek kentlerin demokratik yapısını güçlendirici ve tamamlayıcı özelliğe 

sahip olmaları nedeniyle, kentin birbirinden kopuk sosyal ve coğrafi parçalarını sanal 

olarak birbirine bağlamak mümkün olmaktadır. Fiziksel ortamda pratik şekilde 
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sunulamayan sosyal etkileşim, tartışma ve kültürel gelişme olanakları, elektronik 

ortamın ürettiği yeni ve alternatif bir mekanda hayata geçirilmektedir.  

 

1.2. Çalışmanın Amacı 
 
Birçok yabancı ülkenin, kendi kültür mirasını geleceğe taşımak adına çalışmalar 

ortaya koyduğu bilinmektedir. Bu ülkeler, sanattan tarihe, mimarlıktan edebiyata, 

şimdiye kadar üretmiş olduğu ürünlerini çeşitli kentlerin müzelerinde 

sergilemektedirler. Bu müzeler, çok önemli bir konuma gelmekte olup, yurtiçi ve 

yurtdışından milyonlarca ziyaretçinin akınına uğramaktadırlar.  

 
Sanal kentlerin oluşturulması sonucunda ise kentlere gelecek olan turistlerin, kentte 

yaşayan fakat o bölgeyi çok iyi tanımayan sakinlerin ve kent yönetiminin hayatını 

kolaylaştıracaktır. Yaşadığımız çağda kişiler, istedikleri bilgiye en ince detayına 

kadar, en hızlı şekilde ve gerçek zamanda ulaşma gereksinimi duymakta olup, ayrıca 

bunu talep de etmektedirler.  

 
Hızla gelişen bilgisayar teknolojileri bilginin önemi ve kullanımı konusunda yeni 

anlayışların ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Bilgilerin toplanması, depolanması, 

analiz edilmesi ve kullanıma sunulması bilginin ileriye dönük sağlayacağı avantajlar 

nedeniyle önemli olmaktadır. Yeni teknolojilerin yorumlanması, gelişen teknolojiler 

ile birlikte son yıllarda ortaya çıkan en önemli sorunlardan biridir. Bilginin elde 

edilmesi yanında doğru bilginin, doğru yere, zamanında, hızlı, güncel, tam ve bir 

bütün içinde sunulması gerekmektedir.  

 
İstanbul’un 2010 “Avrupa Kültür Başkenti” seçilme nedenlerinden en önemlisi, 

birçok medeniyetin, kültürünün ve mimarisinin bir arada bulunduğu önemli bir kent 

olmasıdır. Buna karşın mimari değeri bulunan, çok az veya hiç tanınmayan tarihi 

yapıların gösterildiği interaktif bir kaynak bulunmamaktadır. İstanbul’daki bu değerli 

yapıların tanıtılması ve her kesimden kullanıcıların kolayca erişim sağlayabilmesi ise 

bu tezin amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla, İstanbul gibi, tarihi birçok medeniyet 

üzerine kurulu bir metropol olma özelliğine sahip olan bu şehrin interaktif müzesini 

sanal olarak oluşturmak ve incelemek hedeflenmiştir. Bu tez çalışması kapsamında, 

özellikle tarihi yarımada üzerinde üç imparatorluk kurulmuş olan İstanbul’da inşa 

edilmiş yapılar, interaktif bir veritabanı yardımıyla tarihsel sıra ile tanıtılacaktır.  
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2. SANAL TEKNOLOJİNİN MİMARLIKTA KULLANIMI 

2.1. Sanal Gerçeklik 

 

Sanal gerçeklik (SG), bilgisayarlar tarafından simülasyonu sağlanan ortamlara denir. 

Simülasyon, gerçek sistemin modelinin tasarımlanması ve bu model ile sistemin 

işletilmesi amacına yönelik olarak, sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik 

stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Bir teknolojiden çok tecrübe olarak, siber-uzaydaki görüntülerle 

interaktif bir iletişimdir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekranı yoluyla 

edinilen görsel tecrübelerden ibarettir. Günümüze kadar, eğlence dünyasından, sağlık 

alanındaki bilimsel deneylere kadar, çok geniş bir sahada uygulama alanı bulmuştur. 

İş başı ve örgün olmak üzere eğitimin her alanında geleneksel öğrenme araçlarına 

ciddi bir rakip olarak ortaya çıkmakta ve vazgeçilmez yeni fırsatlar ortaya 

koymaktadır  (Bayraktar, 2007). 

 

SG, bilgisayarlar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla gerçek hissi veren 

karşılıklı iletişim olanağı tanıyan, bir benzetim modelidir. Pimental ve Teixeira’e 

göre birçok uygulamayı SG’den ayıran özellikler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, her 

şeyden önce katılımcılara gerçekmiş hissi vermesidir. Kullanıcı, bilgisayarların 

yaratmış olduğu bu ortamda istediği yere gidebilmeli, yani kontrolün kendi elinde 

olduğunu hissetmelidir. Bu, sadece karşılıklı etkileşimle sağlanabilmektedir 

(Pimental and Teixaea, 1993). 

 

SG uygulamaları, minimum seviyede SG gözlüklerini içermelidir. Böylece, kullanıcı 

gideceği noktayı ve baktığı doğrultuyu interaktif olarak belirleyebilmektedir. Bir 

takım pozisyon izleyici aletlerin bu tür gözlüklerle kombine edilmesiyle bilgisayar 

tarafından yaratılmış ortamlarda yürümek olasıdır. Görme duyusu, sanal ortamdaki 

objelerin yerlerini değiştirme, dokunma, fiziksel özelliklerini hissetme ve çevredeki 

sesleri işitme duyularını da kapsayacak şekilde genişletilmektedir.  
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Bir veri eldiveni olan “Data Gloves” şeklinde isimlendirilmiş olan özel eldivenleri, 

üç boyutlu ses kavramını ve benzeri teknolojik aletleri gündeme getirmektedir (Şekil 

2.1).  

 

 
 

Şekil 2.1: Bir Veri Eldiveni Olan Data Glove 

(http://www.ics.uci.edu/~kobsa/courses/ICS104/course-notes/dataglove.jpg) 

 

 

Kullanıcıların tüm duyu organları ile algılarını sağlamak amacıyla sadece dokunma 

değil aynı zamanda görme duyularını da SG ile sağlamak amacıyla üretilmiş araçlar 

da bulunmaktadır. Görüntü verici bir araç olan “Head Mounted Display, (HMD)” 

aracında ise, kullanıcı kafasına bir miğfer yerleştirilerek, sanal gerçeklik ortamında 

olma hissinin sağlaması için kablo yoluyla bilgisayara bağlanır (Bayraktar, 2007).  

Kafaya yerleştirilen görüntü verici (Şekil 2.2), her göz için birer tane küçük görüntü 

veren ekran içerir ayrıca kullanıcının sesleri algılaması için hoparlör vardır. 

Kullanıcının başı, etrafına bakarken pozisyonunu ilgili yönde takip etmesini 

amacıyla bir araç içinde bulunur. Bilgisayar ise miğferde bulunan algılayıcılardan 

gelen bilgileri düzenleyerek, 3 boyutlu görüntü elde eder ve bunu miğferde yer alan 

küçük TV ekranlarına yansıtmaktadır (Çavaş, 2004). 
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Şekil 2.2: Kafaya Yerleştirilmiş Görüntü Verici – HMD, Head  Mounted Display 

(http://www.vrealities.com/5dt.html) 

 

 

Bilgisayar ve video oyunlarıyla günümüzde evlerimize girmiş olan sanal gerçeklik, 

mühendislik problemlerinin çözümünde de kullanılmaktadır. SG üç boyutlu 

dünyanın kapılarını aralamakta, iki boyutlu çizimleri ise rafa kaldırmaktadır. Bunun 

yanında, elle yaratılmış gerçek dışı bir uzayda dolaşma ve yürüme olanaklarını 

sunmaktadır. Bu durum, tasarlanılan sistemleri kavrama ve algılama gücünü ölçüde 

arttırmaktadır.  

 

SG sistemlerinde, gerçek zamanda hareket edebilmek için güçlü bilgisayarlara gerek 

vardır. Burada bilgisayarlar, birer görüntü yaratıcı olarak görev yapacaktır. Objelere 

ait üç boyutlu geometrilere ilişkin veri tabanlarına ulaşmaya olanak tanıyacak ve tüm 

duyu algılama aletlerini ve donanımlarını koordine edecek uygulama programlarını 

çalıştıracaktır.  

 

Eğitim alanında uzaktan öğrenme, internet üzerinden ticaret ve mimari alanda ise 

tasarım yapılabilmesi amacıyla günümüzde SG sistemlerinden yararlanılmaktadır. 
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A B 

 
Şekil 2.3: SG’de Simülasyon Sağlanması için (A)Araçlar ve (B) Kullanımları 

(http://lsiit.u-strasbg.fr/sites/reva/print.php?page=research-theme1-op1) 
 

2.1.1. Sanal Gerçekliğin Gelişim Süreci 
 

Sanal eğitim ya da sanal gerçeklik bu konuda 1990’ların en önemli gelişmelerinden 

birisini oluşturmaktadır. Sanal eğitim fikir aşamasında dahi insanların görüş açılarını 

değiştirmiş, popüler kültürde yerini bulmuştur. Günümüzdeki teknolojik 

araştırmalarda sanal gerçeklik çok önemli pozisyonlar bulmaktadır. Bu alanda ne 

yapabileceği, nasıl kullanılabileceği ve nasıl kullanıldığı ise son yıllarda önem 

kazanmıştır.  

Sanal gerçeklik insanoğlunun duygularını yanıltmak için yapılan bir sistemdir. 

Bunun için öncelikle kendimiz hakkında bir şeyler bulup ortaya çıkarmalıyız yani 

kendimizi tanımlamalıyız. Bu da sanal gerçeklik araştırmalarında en önemli faktörün 

insan faktörü olduğunu gösterir. Yönetici olan insanın performansına göre sistem 

düzenlenir. Kişinin duyuları ne kadar iyi kontrol altına alınırsa sistem o kadar başarılı 

olacaktır.    

Sanal gerçeklik ilk söz edildiğinde toplumda geniş bir ilgi oluşturmuştur. Yazılı, 

basılı ve görsel medya geliştirilmiş olan bu teknolojiye büyük yer vermişlerdir. 

Özellikle öğrenmeyi sağlamada önemli bir gelişme olarak söz edilen bu teknolojinin, 

gelecekte bilinen öğretim teknoloji ve yöntemlerinin yerini alacağı düşünülmektedir 

(Kayabaşı, 2005). 
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Bilim dünyası sanal gerçeklikte, bilgisayarın insanla etkileşimdeki gücünü fark 

edince bu konu üzerindeki çalışmalarını artırmıştır. Bu alanda yapılan ilk uluslararası 

konferans, 1992 yılında Fransa Montpellier’de yapılmıştır. Yapılan bu konferansın 

konusu “Gerçek ve Sanal Dünyalar Arasındaki Farklar” olmuştur. Daha sonra aynı 

yıl ABD’de “Sağlıkta Sanal Gerçeklerle Buluşma” konulu bir konferans daha 

düzenlenmiştir. San Diego’da  yapılan bu organizasyonda yaklaşık 180 doktor, 60 

bilim adamı ve mühendis sanal gerçekliğin tedavide kullanım aracı olup 

olamayacağını tartışmak için bir araya gelmişlerdir. Bu konferansları, “Telepati ve 

Sanal Gerçeklik” ile “Spektrum ve SG Sistemleri”  gibi ilk bilimsel dergileri takip 

edilmiştir (Rosen, 1993). 

ABD’nin Newcastle bölgesindeki bir lisenin yaz okulunda yaşları 13-15 arasında 

değişen ve çoğunluğu erkek öğrencilerden oluşmuş bir grup üzerinde uygulanmıştır. 

Öğrenciler bir haftalık eğitsel içerikli kurs  programı düzenlenmiştir. Kurs programı 

süresince öğrencilere sadece kursun son günü sanal gerçeklik sisteminin kullanıldığı 

eğitimsel etkinliklere yer verilmiştir.  

Bu çalışmalar süresince öğrencilerin sanal gerçeklik hakkındaki düşüncelerini, 

değerlendirmelerini öğrenmek amacıyla düzenli olarak görüşleri alınmıştır. 

Kullanılan donanımın yetersizliklerine rağmen, öğrenciler bu yeni öğretim 

materyaline beklenenin üzerinde bir ilgi göstermişlerdir.  Öyle ki  öğrencilerin üçte 

ikisi sanal gerçeklik araştırmalarını televizyon seyretmeye ya da farklı bir faaliyette 

bulunmaya tercih etmişlerdir. Yine bir grup öğrencinin kendi sanal dünyalarını 

kurmayı, onu araştırmayı, hazır araştırmalara tercih ettiği görülmüştür  (Baron, 

1995).  

Çalışmalar sanal gerçekliğin nasıl kullanılacağını öğretmekten  çok sanal gerçeklik 

dünyasını öğrenmek amaçlıdır. Her iki durumda da sanal gerçeklik ne ders konusu 

açısından  ne de bir öğretim modeli açısından şu an okul programlarına uygunluk 

göstermektedir. Sanal gerçekliğin yararlarını araştıran okullardan birisi de 

İngiltere’nin Nottingham bölgesindeki Shephered School adındaki bir ilkokuldur.  

Bu okul, Büyük Britanya’nın, öğrencileri için çok fazla öğrenim problemi bulunan en 

büyük okullarındandır.  Projenin ilk basamağında çalışmalara katılacak öğretmenler 

Nottingham Üniversitesi araştırmacılarından,  bu yeni öğretim teknolojisini 

öğrenmişlerdir. Daha sonra ekip, sanal gerçeklik sistemlerinde kullanılan makaton 
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sembolleri ve işaretlerine dayalı bir dizi simülasyon geliştirdiler. Yapılacak 

işlemlerin sanallaştırılmasından sonra görüntüde iki boyutlu bir makaton sembolünü 

tutarken, öğrenciler üç boyutlu simülasyonlarla etkileşimde bulunabilmişlerdir. Bu 

daha önceden yazılmış sabit bilgileri yeniden düzenleyerek öğrencilerin  bilgileri 

hafızalarında daha uzun süre tutmalarını sağlamıştır  (Kayabaşı, 2005). 

 

2.1.2. Sanal Gerçekliğin Kullanım Alanları 

Sanal gerçeklik, birçok alanda eğitim ve öğretim amaçlı olarak kullanılmaktadır. 

Okullarda  SG kullandığında, öğrencilerin motivasyonu artmakta ve öğrenmelerde 

kalıcılık sağlanmaktadır. Sanal gerçeklik yeni bir alan ve yeni bir teknolojik gelişme 

olmasına rağmen  öğretim materyali olarak,  yararlarının ölçülmesi için bir takım 

çalışmalar halen devam etmektedir.  

Sanal gerçeklik, kullanıcının, görsel, duygusal, dokunmayla, koku ve tatla algılanan 

hissel seçeneklerle etkileşimde bulunarak, gerçek zaman simülasyonlarıyla 

ilişkilendirmekte ve bu şekilde askeri alanlarda sanal olarak senaryolar 

doğrultusunda savaşa hazırlık çalışmalarında, mühendislik alanlarında özellikle 

nükleer çalışmalarda, tıp eğitiminde özellikle uygulamalı tıpta yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Öğrenciler sanal ortamlarda oluşturulmuş kadavralarda istedikleri 

çalışmaları yaparlar ya da insan vücuduna bir yolculuk yapabilirler. Yine yabancı dil 

eğitiminde öğrencilerin eğitilmesi amacıyla etkin bir şekilde kullanılabilir. Yabancı 

dil öğrenmek isteyen bir öğrencinin, sanal eğitim yoluyla dilini öğrenmek istediği 

ülkeye yolculuk yaparak, o ülkede yaşama fırsatı verilebilmektedir. Yine bir tıp 

öğrencisi çok tehlikeli bir operasyonu kolayca, tehlikesizce uygulayabilmekte ve 

pratik kazanabilmektedir.   

Sanal gerçeklik bu kullanım alanları dışında tedavi, rehabilitasyon, eğlence, sanat ve 

eğitimin çeşitli alanlarından mali konulardaki problemlerin çözümüne kadar çok 

geniş bir alana hitap etmektedir. Özellikle astronotların eğitimlerinde, sanal kokpitler 

oluşturularak pilot eğitimlerinde kullanılmaktadır. Yine sanal ortamlarda 

müzisyenler müzik üretmekte, sanal müzelerle kültüre hizmet etmektedirler. Normal 

şartlarda tehlikeli olabilecek ya da yapılması olanaksız olan deneylerin yapılmasına 
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olanak vererek, incelemeler gözlemler yapmaya olanak sağlayarak bilim alanına da 

hizmet etmektedir.  

 

2.1.2.1. Eğitim Alanında Sanal Gerçeklik  
 

SG, öğrenme süreçlerine de önemli katkılar yapabilmektedir. Örgün eğitim sistemleri 

de SG’den birçok yararlar sağlayabilir. SG sayesinde öğrencilerin, sadece bilimsel 

gerçekleri daha hızlı ve iyi öğrenmeleri değil aynı zamanda deneyerek gerçek 

deneyim edinmeleri de sağlanabilmektedir. Özellikle matematik, fen, tıp, askeri ve 

havacılık eğitiminde kullanılması, eğitimin kalitesi açısından son derece önemlidir.  

 

 
 

Şekil 2.4: Fen Bilimleri Eğitiminde Sanal Gerçekliğin Kullanılması 

 

Sanal gerçeklik, gerçeğin yeniden inşa edilmesi olup, bir şeyin gerçeği varsa 

sanalının da  oluşturulabileceği görüşüdür. Eğer gerçek eğitim için gerekli unsurlar 

ve süreçler hazır değilse sanal gerçekliğe dayalı eğitim de mümkün değildir. 

Eğitimin iki temel unsuru olan, öğreten ve öğrenen varsa, sanal eğitim de bir 

alternatif olarak, hatta ciddi bir alternatif olarak, öğretme ve öğrenmeden söz etmek 

mümkündür (Kayabaşı, 2005). 

 

Öğrenmeyi gerçekleştirecek ve kolaylaştıracak nitelikte olması gereken öğretme-

öğrenme ve değerlendirme süreçlerinin öğretim güçlüklerini giderme amaçlı olması 

gerekmektedir (Seels and Glasgow, 1998).  
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Watson’un “davranış psikolojisi” yani davranışın gözlenebilir olması, Thorndike ve 

Pavlov’un “klasik koşullanmaya dayalı olarak bireyin öğrenmesi ve öğrendiklerini 

pekiştirmesi öğrenme kuramlarında dolayısıyla öğretim tasarımında önemli bir yere 

sahiptir. 1940’larda Felsefe ve psikoloji bilimlerinin gelişmesi ve eğitim bilimlerinin 

bu bilim dallarından yararlanmasıyla davranış psikolojisi ve deneysel çalışmalar ön 

plana çıkmıştır. Bu aynı zamanda öğrenme-öğretme ve değerlendirme süreçlerinde 

bilgisayardan yararlanmanın temelini oluşturmuştur. Bugün ise geleneksel programlı 

öğretimin davranışçı, bilişsel ve yapısal öğrenmeye doğru bir yönelim içerisinde 

bulunduğu görülmektedir.  
 

Sanal eğitim süreçlerinin yürütülmesinde öncelikle genel öğretim ilke ve 

yöntemlerine duyarlı bir bakış açısı gereği bulunmaktadır. Anılan süreçlerin öğretim 

ortamının sanal özellikli araçlara dayalı olması çoğu zaman bu araçların öğretim ilke 

ve yöntemlerinin önüne geçmesine neden olmaktadır. Oysa öğrenmenin içsel bir 

süreç olduğu öğretmenin ise bireyin öğrenmesine yardım ve rehberlik etme olduğu 

dikkate alındığında internet tabanlı öğretimde işe sokulacak öğelerin birbiriyle ilişkili 

bütünlüğünün olması daha önem kazanmaktadır. Çünkü internette öğretim yüz yüze 

öğretim ortamlarından farklı öğretim durumlarını gerektirmekte, sınıfsız öğretimin 

öğrenciye verebileceği psikolojik engellerin giderilmesi ve öğrencide öğrenme 

isteğini artıracak grup ve bireysel çalışmalara yönelinmesi ise bu sınırlılığı giderme 

yollarından biri görülmektedir (Karaağaçlı, 2002).  

 

Sanal gerçekliğin eğitim alanında kullanımının birçok yararı bulunmaktadır. Bunların 

başında gelen yararlar ise motivasyonu arttırması, öğretilecek konunun bazı 

özelliklerini ve önemli noktalarını diğer yöntemlere göre daha gerçekçi bir biçimde 

göstermesi, uzun mesafelerden gözlem yapma olanağı sağlaması ve daha önce 

deneylere ve öğrenme ortamlarına katılma olanağı bulamammış özürlü öğrencilerin 

bu ortamlara katılmalarına olanak tanıyarak yeni anlayışların gelişmesini sağlaması 

yer almaktadır. Ayrıca eğitim alanında SG kullanımı, her öğrencinin kendi öğrenme 

hızına göre deneyim yaşamasına ve böylelikle öğrenme olayını daha etkin bir 

biçimde gerçekleştirmesine izin vermekle birlikte, öğrencilere sınırlı sınıf 

ortamlarında sıkıştırılmış zamanlarda deneyim kazandırmaktan ziyade daha geniş bir 

zaman aralığı sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, karşılıklı bir etkileşim 

gerektirdiğinden öğrencilerin pasif durumdan aktif konuma geçmelerini sağlayarak, 
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yaratıcılığı teşvik eder, sosyal bir atmosfer oluşturur ve bilgisayar becerilerini 

geliştirir  (Çavaş, 2005). 

 

2.1.2.2. E-Ticaret Alanında Sanal Gerçeklik  
 
Elektronik ticaret (e-ticaret) internet sayfaları, SG tekniklerini bir pazarlama aracı 

olarak kullanmaktadır. Özellikle internet ve televizyon aracılığıyla yayınlanan bu tür 

e-ticaret internet sayfaları, müşterilerine 24 saat hizmet verebilmektedir. Son yıllarda 

SG teknolojisini kullanan internet portalları da yaygınlaşmaya başlamıştır. Data 

Glove ve HMD gibi gözlük ve algılayıcılar aracılığıyla kullanıcıların sanal ortamda 

daha gerçekçi şekilde gezinmelerine olanak sağlayan bu sistemin zamanla elektronik 

sanal market uygulamalarında da yaygın olarak kullanılması beklenmektedir. Bu 

uygulamalarda en belirleyici faktörler, internet bağlantısının hızı, SG kullanımına 

uygun bilgisayar sistemlerinin kalitesi ve maliyetlerdir. Evden alışveriş 

programlarında SG’nin kullanılması, tüketicilerin ürünleri farklı açılardan 

görebilmelerini ve ürünleri hissedebilmelerini sağlamaktadır.  

 

 

 
Şekil 2.5: E-ticaret Alanında SG Uygulaması 

(http://www.barco.com/VirtualReality/en/references/references.asp?ref=2918) 
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2.1.2.3. Sağlık Alanında Sanal Gerçeklik  
 
Temel tıp eğitimi açısından, anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi çeşitli temel 

bilimlerin eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarından yararlanılabilir. Bu bağlamda 

anlaşılması oldukça zor olan bazı anatomik yapılar ile vücutta gerçekleşen 

biyokimyasal ve fizyolojik olayların algılanması oldukça kolaylaştırılabilmektedir. 

 

Rasmussen ve ark., anatomik yapısı çok karmaşık olan ve işitme-denge gibi bazı 

önemli fonksiyonları olan organları barındıran, yüz kaslarının hareketlerini kontrol 

eden sinirin ve önemli damarların içinden geçtiği temporal kemiğin 3 boyutlu 

yapısını bilgisayar ortamında oluşturmuşlardır (Şekil 2.6). Bu önemli ve anlaşılması 

zor olan kemiğin yapısı sanal gerçeklik uygulamaları sayesinde daha kolay 

anlaşılabilir ve öğrenilebilir duruma gelmiştir (Rasmussen, 1998). 

 

 
 

Şekil 2.6: Temporal Kemiğin 3D Yapısını Bilgisayar Ortamında Sanal Görüntüsü  

(Rasmussen, 1998) 

 

Klinik tıp bilimleri eğitiminde ise, teorik bölümde sanal gerçeklik uygulamalarından 

yararlanılabileceği gibi ayrıca pratik eğitimde de simülatörlerden yararlanılabilir. Bu 

bağlamda simülatörler, bazı muayene işlemlerinde ve küçük girişimlerde 

kullanılabilmektedir. 
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Hasta üzerinde uygulanan ve özellikle cerrahi ağırlıklı girişimler ile ilgili 

simülasyonlar da mümkün olabilmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir, 

- Doğru Yerleşim: Bir noktaya doğrudan iğne ya da alet uygulanması işlemleri,  

damar içi enjeksiyonlar, spinal anestezi ve iğne biyopsisi gibi uygulamalar bu 

gruba girer. Tek bir hareketle yapılan işlemler grubuna girdikleri için en basit 

simülatörlerdir. 

- Basit Girişim: Kateter ya da endoskopi, koroner anjiyografi, endoskopi ve 

ultrasound gibi uygulamalar bu gruba girmektedir.  

- Karmaşık Girişim: Tek karmaşık bir görevin gerçekleştirilmesi ve anastomoz 

işlemleri bu grup içinde değerlendirilmektedir. 

- Entegre İşlemler: Bütün işlemlerin çoklu görevlerinin gerçekleştirilmesi 

işlemleri olduğu gibi anestezi, laparoskopi ve artroskopi gibi işlemler bu 

grupta yer almaktadır (Satava, 2001). 

 
2.1.2.4. Endüstriyel Tasarımda Sanal Gerçeklik  
 
Sanal gerçekliğin günümüzde sıklıkla ve başarı ile kullanıldığı alanlardan birisi de 

tasarım alanıdır. Hızla gelişen rekabet koşulları nedeniyle, kullanıcılarla üreticilerin 

arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve üreticilerin kullanıcı gereksinimlerine daha 

hızlı yanıt verebilmek amacıyla sanal gerçeklik araç gereçleri kullanılmaktadır. Bu 

şekilde tasarlanan ürünün sanal olarak test edilmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca 

yapımı pahalı olabilecek ve uzun sürebilecek gerçek prototipler yerine sanal 

prototipler üzerinde tasarımın hataları öngörülüp müdahale edilebilmektedir. 

 

 

A B 

 
Şekil 2.7: Otomobil Tasarımı (A) Geçmişte Elle Çizim (B) Günümüzde SG Kullanılarak 

(http://www.gm.com/company/gmability/edu_k-12/images/wall_tape_drawing.jpg) 

(http://www.vis.uni-stuttgart.de/~frisch/h/img/VRGMDs.png) 
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2.1.2.5. Mimarlık Alanında Sanal Gerçeklik 
  
Bilişim teknolojilerinin ilerlemesiyle, günümüzde mimarlık alanında sanal gerçeklik 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bir yapı daha inşa edilmeden, ekranda olan bir model 

binanın içine girerek gezmek, fonksiyonel olup olmadığını incelemek, günün değişik 

saatlerinde güneşin etkisinin nasıl olduğunu bilmek veya binanın belirli derecedeki 

depreme dayanımını ölçmek için tasarım özelliklerini kritik edebileceğimiz bir 

ortamı sağlar. Ayrıca renk, aydınlatma ve ergonomi gibi faktörlerin de önceden 

denenmesi mümkündür. SG yardımı ile tasarlanmış olan mimari projeler, inşa 

edilmeden önce yapılacakları bölgede, gerek form itibariyle gerekse boyutsal olarak 

sanal ortamda görüntülenmeleri sağlanmaktadır.  
 

2.2. Sanal Ortamda İnsan - Bilgisayar İlişkisi 
 
Sanal ortamların en önemli özelliği birebir iletişimden önce interaktif iletişimi 

kullanıcılarına sağlamasıdır. İnternet ile tek taraflı bilgi vermek yerine, kullanıcının 

taleplerine göre yinelenen bir bilgi akışı gündeme gelmiştir. İnternet ve iletişim 

teknolojilerinin sağladığı bu olanaklar sayesinde insanlar, bankacılık işlemlerini 

evlerinden yapabilmekte, uçak biletlerini ayırtabilmekte, bankamatik makinelerinden 

nakit para çekebilmekte, dünyanın herhangi bir noktasındaki tanıdıkları ile elektronik 

posta gibi yöntemlerle haberleşebilmektedir. Dolayısı ile sanal ortamlar, internet 

kullanıcılarına çeşitli konularda önemli kolaylıklar ve özgürlükler sunmaktadır. Bu 

noktada yeni iletişim teknolojileri bireyler ve toplumlar üzerinde önemli değişimlere 

neden olduğu kadar, kurumların iletişim modellerinin üzerinde de değişimlerin 

yaşanmasına neden olmuştur. Yeni teknolojilerinin, toplumsal ve bireysel iletişim 

alanındaki bu yansımaları, halkla ilişkiler uygulamalarını da etkilemiştir. Özellikle de 

bu teknolojilerden biri olan internetin insan iletişimindeki önemi, gün geçtikçe 

artmaktadır.  

 

İnsan ilişkileri, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarının, belirli amaçlar 

doğrultusunda, hedef kitlelerini etkilemek, onları yönlendirebilmek adına belirli plan 

ve programlar çerçevesinde hazırlanmış, ikna edici bir iletişim süreci ve yönetim 

fonksiyonunu kapsamaktadır. Dolayısı ile insan ilişkilerinin temelinde, kurum ile 

kurumun hedef kitleleri arasında çift yönlü bir iletişim ortamını yaratabilmek, 
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sempatiye dayanan karşılıklı anlayış ve kabul görmenin oluşmasını sağlayabilmek, 

işbirliği ortamının oluşmasına yardım etmek ve bilgi akışının sağlanması 

bulunmaktadır (Gültekin, 2006). 

 

Yeni iletişim teknolojileri toplumsal yaşam ile derinden ilişkili bir şekilde insan 

ilişkilerinin hızlı bir dönüşüm süreci içine girmesine neden olmuştur. Bu nedenle 

insan ilişkilerindeki uygulamalar, yeni iletişim evreninin gereklerine uygun bir 

biçimde kendini sürekli olarak yenileme ihtiyacı ve zorunluluğu içindedir. Sanal 

ortamlar, bugünkü ekonomik ortamda, ülke içinden ve dışından gönderilen, alınan, 

işlenen dijital bilgi, işletmeler açısından büyük kolaylıklar getirmiştir. İnternet 

toplumsal etkileşim biçimlerini olduğu gibi, belirli ölçüde buna bağlı olarak, iş 

dünyasındaki uygulamaların gözden geçirilmesine ve yeni uygulamaların 

geliştirilmesine neden olmuştur. Ülke sınırlarını aşan hızlı bilgi transferi yerel bir 

konuyu çok kısa bir sürede küresel boyuta taşımakta ya da tam tersi durum söz 

konusu olmaktadır. Bir işletme açısından temel iletişim disiplinleri olan reklâm, 

pazarlama, halka ilişkiler ve geleneksel araç endüstrisinin birbiri üzerindeki etkileri 

düşünüldüğünde, sanal ortamda kamuoyu oluşum sürecini bir sinir sistemine 

benzetmek yanlış olmayacaktır. 

 

Sanal ortamlar insan ilişkilerinin değişimlerden etkilenmesine ve bunlara uygun bir 

tavır alması gereken disiplinler çevresinde yeni olanaklar ve fırsatlar sunmaktadır. 

Fakat bu durum aynı zamanda bazı zorlukları ve tehlikeleri de beraberinde 

getirmektedir. İnterneti ve internet üzerinde işletmeyi tanıtan bir web sayfasını halkla 

ilişkiler aracı olarak kullanmayı planlayan bir işletme, bu aracın olanakları kadar 

zorluklarını da göz önüne alarak değerlendirmek durumundadır. Örneğin bir internet 

sayfasını ziyaret eden kişi, beklentilerinin karşılanmadığını fark ettiğinde internet 

sitesini birkaç saniye içinde terk etmekte ve büyük olasılıkla bir daha ziyaret 

etmemektedir  (Saran, 2005). 

 
 
2.3. Sanal Ortamların Oluşturulması  

 
Sanal ortam, bir yaşam ortamının çevresi ile birlikte simule edilmiş durumudur. 

Sanal ortamların gerçek ortam etkisi verebilmesi için iki önemli teknolojinin 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur ki bunlar, fotogerçekçi üç boyutlu görsel 
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modelleme ve sanal gerçeklik sistemler olarak sıralandırılabilmektedir. Sanal 

ortamların bilgisayar ortamında oluşturulması ise üç farklı aşamada 

gerçekleşmektedir. Bu aşamalar, modelleme, görselleştirme ve gerekli sistem araçları 

ile yazılımlar kullanılarak oluşturulmuş gerçek zaman etkileşimli simülasyonlar 

olarak tanımlanmaktadır. (El-Arab, 2002). 

 

 
 

Şekil 2.8: Sanal Gerçeklik Uygulama Merkezi  (Iowa State Üniversitesi) 

 

 

2.3.1. Görselleştirme 

 
Sanal ortamların oluşturulmasında ilk adımın görselleştirme olduğu bilinmektedir. 

Bir mekansal nesnenin tasarım, uygulama ve uygulama sonrasında, insan zihninin 

algılayabileceği tarzda semboller, simülasyon ve animasyonlarla düzenlenerek iki 

veya üç boyutlu modellere dönüştürülmesi olayı, görselleştirme olarak 

isimlendirilmektedir. Görselleşmiş modelin anahtar işlevi simülasyondur. Bu iş için, 

simüle edilmiş veri kümeleri kullanılarak değişik gösterimler yapılabilir. Ayrıca, 

resim ve video görüntü işlemeleri diğer görselleştirme yöntemleridir. Birçok 

görselleştirme uygulamasında üç temel seçenek bulunmaktadır. Bunlar, düzlemde iki 

boyutlu gösterim, bir eğri yüzey üzerinde yarı üç boyutlu gösterim ve üç boyutlu 

gösterim olarak belirtilebilir (Akçın, 2002). 
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Şekil 2.9: Sanal Ortam Oluşturulmasında Görselleştirme 

(http://lsiit.u-strasbg.fr/sites/reva/print.php?page=research-theme1-op1) 

 

Bilgisayar tabanlı mimari görselleştirme; hem tasarım sürecinin hem de tasarımcının 

fikirlerini yansıttığı mekansal ilişkileri değerlendirmek için kullanılmaktadır. 

Ortamlar öncelikle görsel bir model üzerinde oluşturulur. Daha sonra bu model 

üzerinde malzeme eşlemesi ve ışıklandırma ayarları yapılır. Bu şekilde düzenlenen 

sanal ortamlar görsel olarak, “gerçek” veya “gerçeğe yakın” olarak tanımlanmakta ve 

sanal ortamlar halini almaktadır. 

 

2.3.2. Gerçek Zamanlı Mekansal Etkileşimli Simülasyonlar 
 
Üç boyulu görsel modeller ile oluşturulan sanal ortamlar, tasarımda sanal gerçeklik 

simülasyonlarının kullanılması ile içerisinde hareket edilebilen, görsel, işitsel ve 

mekan içerisinde hareket edilmesine bağlı gerçek mekan- zaman etkileşimli 

mekansal deneyimin yaşandığı ortamlar halini almışlardır. Böylelikle sanal ortam 

görsel bir eleman olmaktan çıkıp, çoklu duyum ile algılanabilen ortam halini 

alabilmiştir.  
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2.3.3. Gerçek Hissi Veren Sanal Gerçeklik (IVR) 

 
Sanal gerçeklik sistemleri yardımıyla duyu organlarına ulaşarak insanları mümkün 

olduğunca etkilemek ve bu etki sonucu en zevklisinden en tehlikelisine kadar tüm 

olayları gerçekmiş gibi yaşatmak olanaklıdır. 

 

  

2.3.4. Panoramik Sanal Gerçeklik  

 
Bir nokta etrafında 360ºlik görüntü oluşturacak şekilde hazırlanmış sanal 

görüntülerin bulunan ortamın çevre duvarlarına yansıtılmış sanal gerçekliktir. Bu 

sistem, klavye ve bilgisayar ara parçaları yardımı ile içinde bulunulan alanda 360º 

dönme, aşağı-yukarı bakma, görüntüye yaklaşıp uzaklaşma olanaklarını sunmaktadır. 

Sanal ortamlar içerisinde sadece görsel olarak mekansal deneyim yaşamasına izin 

veren bir simülasyondur. Fakat gerçek ortam fotoğrafları ile ilişki kurulduğundan 

kişinin ortamı algılaması gerçek nesneler üzerinden sağlanmaktadır. 

 

 
 

Şekil 2.10: Bir Müzede Tarihi Bir Odanın Panoramik Sanal Gerçeklik Yöntemiyle Görüntülenmesi 
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(http://www.dkolb.org/sprawlingplaces/generalo/disconti/virtuald.html) 

2.3.5. Sanal Gerçeklik Modelleme Dili (VRML) 

  
VRML, “Virtual Reality Modeling Language- Sanal Gerçeklik Modelleme Dili”nin 

kısaltmasıdır. İnternette 3 boyutlu (3D) modelleri paylaşmayı ve internette 3D 

dolaşımı sağlayan grafik anlatımına yarayan bir modelleme dili olarak bilinir. Hyper 

Text Markup Language yani Hiper Metin İşaret Dili kısaca HTML olarak 

isimlendirilmiştir. HTML’nin 2 boyutlu formları, bağlantıları ve görüntüleri 

sağladığı interaktif ortamda VRML 3D nesneler, bağlantılar ve kontroller 

sağlamaktadır. VRML kullanabilmek için bir VRML görüntülenmesi için,  

Macromedia Shockwave, Quick Time, Windows Media Player, Real Player gibi 

gösterim araçları veya eklentilere gereksinim bulunmaktadır.  

 

VRML’nin iki şekli mevcuttur. Bunlar VRML 1.0’da desteklenen görselleme ve 

dolaşım niteliklerine ek olarak VRML 2.0, 3D nesnelere davranış eklenmesini 

sağlamaktadır.  

 

JAVA1, ilk sürümü 1996 yılında çıkan, Sun Microsystems mühendislerinden James 

Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış olan açık kodlu, nesneye yönelik, 

platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım 

işletilen bir dili olarak bilinmektedir. VRML ile birlikte JAVA dili kullanılarak 3D 

parçalar hareketlendirilebilmekte ve diğer programlar tarafından kontrol edilmesi 

sağlanabilmektedir. 

 

VRML en popüler görselleştirme aracıdır. Günümüzde, taslak halinde VRML 2.0 

olarak bilinen VRML 97’dir. VRML 97, VRML 1.0 dili üzerine getirilmiş birçok 

değişikliği içerir. Bu şekilde, VRML 97, VRML 1’den çok daha karmaşıktır. VRML, 

kullanıcılarına, bir VRML tarayıcısı yardımı ile gezinebileceği dinamik 3D 

görüntüleri belirlemeye olanak tanınmaktadır. VRML görüntüleri internet üzerinden 

dağıtılabilir ve çoğunluğu Netscape ve Internet Explorer için ek yazılımlar olan özel 

VRML tarayıcısı ile görüntülenebilmektedir. 
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1JAVA bir kısaltma olmamakla birlikte Sun Microsystems tarafından üretilmiş bir isimdir. 
(http://www.javaworld.com/jw-10-1996/jw-10-javaname.html) 

 
 

Üç boyutlu sanal ortamların oluşturulabilmesi için kullanılan standart dillerden 

farklıdır. Burada hem gerçek mekanların üç boyutlu modellerinden hem de içerisinde 

kurulan gerçek ilişkilerden söz edebilmek mümkündür. Bu ilişkiler hareket olgusu ile 

anlaşılabilir kılınır. VRML, klavye ve bilgisayar ara parçaları yardımı ile görüntüye 

yaklaşıp uzaklaşmasına, eğilmesine, dönmesine, hareket etmesine ve görüntü 

içerisinde yürümesine izin verir. Oluşturulan üç boyutlu modeller içerisinde ziyaretçi 

mekanı hem görsel hem de hareket üzerinden algılayabilmektedir. Bu program 

genellikle içerisinde yürünebilen sanal ortamlar veya üç boyutlu mekan hakkında 

gerçek keşif izlenimi veren aktif bir ortam olarak bilinmektedir  (Önen, 2006). 

 

VRML, 1994 yılından bu yana en çok kullanılan teknolojilerden birisidir. ISO 

(International Standards Organization) tarafından uluslar arası standart olarak kabul 

edilmiştir. VRML, interaktif üç boyutlu nesne ve ortamları tanımlamayı sağlayan 

basit metinsel bir dildir. VRML dosyalarının uzantısı wrl’dir.  

 

VRML ile nesnelere değişik maddesel nitelikler verilebilir. Yansıtıcılık, saydamlık, 

parlaklık gibi birçok özelliğin tanımlanmasını sağlar. Gruplandırma özellikleri 

yardımı ile sandalye gibi birlikte hareket eden bileşik nesneler oluşturulmasını sağlar. 

Animasyon özellikleri gelişmiştir. Animasyon, bir şeylerin zamana bağlı olarak 

değişmesidir. VRML’de, konum değişimi (arabanın sürülmesi), açı değişimi (uçağın 

kalkışı) ve renk değişimi (mevsimin değişmesi) ile animasyonlar 

hazırlanabilmektedir. 

 

VRML’in Avantajları: 

- Basit simülasyon ve interaktif grafik işlemleri kolaylıkla oluşturulabilmekte 

olup aynı zamanda bir ISO standardıdır. 

- VRML kodu, genelde Java’ya göre daha kısadır. 

- Sadece grafik alanına özel olması bir avantajdır. 

VRML’in Dezavantajları: 

- VRML Browser veya Web tarayıcılarına VRML Plugin gerektirmektedir. 

 20

http://www.javaworld.com/jw-10-1996/jw-10-javaname.html


- Arkasında yeterli genel programlama dili desteği olmadığından karmaşık 

işlemlerin yapılması zordur. 

- Görüntüler çok gerçekçi değildir. 

 

2.4. Sanal Ortamların Mimari Tasarımda Kullanımı 

 
Günümüzde birçok mimar, proje tasarımı veya sunumu aşamasında sanal 

ortamlardan yararlanmaktadır. İlerleyen teknoloji sayesinde gerek bilgisayar 

teknolojilerinin gerekse İnternetin hayatımıza girmesi ile mimarlık ve tasarım, 

gereken özgür ve ortak çalışma ortamını bulmuştur. 

 

Sanal mimarlık, global bilgi işlem sistemlerine bağlı, çoklu etkileşim içeren, dijital 

sistemlerle bütünleşmiş, farklı fiziksel konumlarda bulunan kullanıcıların içinde 

gezinebildiği mekansallaşmış enformasyon olarak tanımlanmakta olup, yalnızca 

sanal ortamda var olan akışkan ve imgesel bir etkinlik alanı olarak da bilinmektedir. 

Sanal mimarlık, fiziksel mimarlık nesnesini kısıtlayan mantık, perspektif, yerçekimi, 

maddesellik gibi birçok belirleyiciden ve Öklit geometrisinin rasyonellerinden 

kopuktur. Sanal ortamda işlev, form, davranış, navigasyon ve strüktür kavramları 

geleneksel mimarlıktan farklı anlamlar kazanmaktadır (Erdem, 2004). 

 

 

2.4.1. Üç Boyutlu (3D) Sanal Şehir Modelleme 

 
Sanal şehir, sanal ortamda inşa edilmiş, temsili veya gerçek hizmetler sunan bir 

düğüm noktası olarak tanımlanabilir. Burada temsili kent veya kentsel mecaz, eğitim, 

eğlence, ticaret ve sohbet gibi internet hizmetlerini bir araya toplamanın en uygun 

yoludur. Kullanıcı dostu bir ortamda, kişilerin kendilerini ilişkilendirecekleri bir 

ortam, temsili bir kentsel mekanla mümkün olabilmektedir (Özbek, 1998). 

 

İnternetin hızlı bir şekilde büyümesi ile birlikte kullanıcılar, günlük hayatlarındaki 

birçok işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirmeye başlamışlardır. Birçok firma 

ürün ve hizmetlerini internet üzerinden pazarlamaktadır. Bu yaklaşım; insanların, 

alacağı ürün veya hizmetler için görsel yönden güçlü tanıtımları talep etmelerine ön 

ayak olmuştur. Böylece internet üzerinden yayınlanabilecek iki veya üç boyutlu 
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grafiksel içerik oluşturma gereksinimlerini karşılayacak yeni yapıların ortaya çıkması 

sağlanmıştır. Java, Java3D ve JOGL’un JApplet teknolojisi üzerinden kullanılmasına 

olanak sağlayarak bu gereksinimi etkin bir şekilde karşılamaktadır. 

 

İki boyutlu grafikler yıllardır internetin ve popüler yazılımların doğal bir parçası 

olarak kullanılmaktadır. Üç boyutlu grafikler ise; 

- Bilgisayar Destekli Tasarım ve 

- Bilgisayar Destekli Üretim 

- Bilim ve Bilimsel Görselleştirme 

- Eğitim ve Öğretim 

- Eğlence 

- Reklamcılık 

- Sanat 

- Sanal Gerçeklik ve Güçlendirilmiş Gerçeklik  

gibi birçok alanda kullanılmaktadır.  

 

3 boyutlu modellenecek bir yapının mevcut çizim veya modelleme programlarıyla 

ortaya çıkarılması çok kolay değildir. Yapıların üç boyutlu modellenmesinde uygun 

programlamayı seçerken dikkat edilmesi gereken durumlar ise aşağıda belirtilmiştir. 

 

- Bu uygulamaları geliştirmede kullanılacak program şekli, 

- Gerçek zamanlı yapı oluşturabilmek için geliştirilmiş olan uygulamanın 

kapsamı ve çalışma hızı,   

- Mimari açıdan doğru ve görsel açıdan inandırıcı sonuç elde edebilmek,  

- Gerçek zamanlı görüntülemede kullanılan yaklaşım ile birçok yapıyı farklı 

detay seviyelerinde görüntüleyebilmektir (Whelan, 2006). 

 

Sanal mimari görselleştirmede iki ve üç boyutlu teknolojileri bütünleştiren durumlar 

için ise SVG ve X3D/VRML arayüzleri kullanılabilmektedir. 

 

 

2.4.1.1. 3D Şehir Modellemede Kullanılan Nesneler 
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Bitkilerin bilgisayar ortamında modellenmesi ve görüntülenmesi için biyolog Aristid 

Lindenmayer tarafından Lidenmayer sistemleri (kısaca L-sistem) genel bir yapı 

olarak önerilmiştir. L-sistemler karmaşık yapıları az sayıda kurallardan üretebilecek 

bir araç olarak nitelendirilebilir. Bir L-Sistem bitki gibi dallanıp budaklanan yapıları 

modellemeye yarayan paralel yeniden yazma sistemleridir (Güdükbay, 2001). 

 

L-Sistemi AutoCAD firmasının “data exchange file” (DXF) model formatını 

kullanmaktadır. DXF formatı oldukça basit, standart ve genel olarak kabul 

gördüğünden mevcut 3 boyutlu model formatlarının en temeli olarak kabul edilebilir. 

Sistem çıktı olarak bina modellerini DXF formatında oluşturmaktadır. DXF formatı 

yüzey desenlerini saklayamaz fakat katman bilgisi bu amaçla kullanılabilir. Sistem 

girdi olarak şehir planlarını DXF formatında alır ve binaların taban planlarını 

kullanarak her binanın modelini ayrı ayrı oluşturmaktadır (Şekil 2.11 A). 

 

 

      

A B

 
Şekil 2.11: (A) 2 Boyutlu Basit Bir Şehir Planı Örneği (B) Aynı Tip Katlardan 

Oluşmuş Bir Bina Yüzü.  

 

 

Bina modelleri, her biri poligonsal taban planların bir kenarına karşılık gelecek 

şekilde bina yüzeylerinden oluşmuştur. Bina planının her kenarı ayrı ayrı 

işlenmektedir. Bina planının bir kenarına karşılık gelecek şekilde oluşturulan bir 

yüzey belli sayıda kattan oluşmaktadır. Binanın bir yüzeyi aynı tip katlardan 

oluşabilir ya da katların tipleri farklı olabilmektedir (Oğuz, 2006). 
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Bina yüzleri oluşturulurken, yüzey nesnesi belli sayıda, 2 boyutlu yüzey şeklinde kat 

nesnelerine dönüştürülmektedir. Daha sonra oluşturulan bu kat nesneleri daha 

önceden tanımlanmış ayrım kuralları ile diğer ara nesnelere dönüştürülmektedir 

(Şekil 2.11B). Bu süreç tüm nesneler son nesne olana dek devam eder. Bütün son 

nesneler, bunlara balkon, kapı ya da pencereler örnek verilebilir, DXF formatında 

dosyalarda tanımlıdır. Son nesnelerin boyutları ve konumları ayarlanarak bina 

yüzeyleri oluşturulur ve yine DXF formatında yazılır. Bir binanın yüzeylerinin hepsi 

üretildiğinde bina modeli tanımlanmış olur. Sistemde kullanılan, son nesneler ve ara 

nesneler olmak üzere iki tip nesne bulunmaktadır. 

 

- Son Nesneler: Son nesneler DXF formatında tanımlanmıştır ve herhangi bir 

üç boyutlu tasarım programıyla kolayca tasarlanabilir. Son nesneler herhangi 

bir sayıdaki yüzeyden oluşur, bu yüzeyler DXF formatında 3DFACE olarak 

tanımlanmıştır ve birim boyutlara sahiptir (Şekil 2.12). Son nesneler desenler 

ile kaplanmak istenirse, DXF formatındaki “layer” bilgileri bu amaçla 

kullanılabilir. 

 

 

 
 

Şekil 2.12: Bir Pencereyi Temsil Edebilecek Son Nesne Örneği.  

 

 

- Ara Nesneler: Ara nesneler, kural dosyasında tanımlanmış kurallar aracılığı 

ile son nesnelere ya da yine diğer ara nesnelere ayrılabilecek nesnelerdir. 
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Bina üretim süreci kat nesneleri ile başlar. Bütün ara nesneler, değerleri 

sayısal olarak belirlenmiş bazı niteliklere sahiplerdir. Bu nitelikler, nesneye 

bazı kuralların uygulanmasını engelleyerek üretim sürecini yönlendirirler. 

Ara nesneler şekil olarak basitçe 3 boyutta bir dikdörtgen yüzey olarak 

düşünülebilir (Oğuz, 2006). 

 

2.4.1.2. 3D Şehir Modellemede Kuralları 

 

Üretim sürecinde, ara nesneler son nesne olana dek, kurallar yardımıyla 

şekillendirilir. Kurallar üretim sürecini yönlendirirler. Bütün ara nesneler, kendilerine 

uygulanabilecek kuralların bulunduğu bir kural kümesine sahiptir. Bütün kurallar, 

değerleri sayısal olarak belirlenmiş niteliklere sahiptirler. Bu nitelikler ara nesnelere 

uygulanacak kuralın seçiminde önemli rol oynarlar. Bir ara nesne için kural seçimi 

yapılırken sadece nesnenin nitelikleri ile uygun niteliklere sahip kurallar dikkate 

alınır. Nesneye uygulanabilecek birden fazla kural olduğu durumda bazı niteliklere 

öncelik verilerek en uygun kural seçilebilir ya da kuralların önceden belirlenmiş 

istatistiksel ağırlıkları dikkate alınarak olasılıksal bir seçim yapılabilir. Nesnelere 

uygulanabilecek olasılıksal ayrım ve sabit ayrım olmak üzere iki tip kural 

bulunmaktadır.  

 
 

- Olasılıksal Ayrım: Olasılıksal ayrım bir ara nesneyi iki boyutta, ölçüleri 

belirli oranda olasılıksal olarak belirlenmiş sıra ve kolonlara ayırır. Kural 

içinde sonuçta ortaya çıkması istenen sıra ve kolonların ölçüleri için birer alt 

limit belirlenmiştir.  

 

Bir sıra veya kolonun boyutu verilen alt limitten büyük ve alt limitin iki 

katından küçük olacak şekilde belirlenir. Bir ara nesneye olasılıksal ayrım 

uygulandığında, ayrım sonucunda çıkan nesneler tek çeşit olabilir, fakat bu 

bir son nesne ya da yine bir ara nesne olabilmektedir. 

 

- Sabit Ayrım: Sabit ayrım tipindeki kurallar, ara nesneleri belirli sayıda sıra ve 

kolona ayırır. Oluşacak sıra ve kolonların boyutlarının oranı kural içinde 

belirlenmiştir. Bir ara nesneye sabit ayrım kuralı uygulandığında, oluşan sıra 
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ve kolonların boyutları kuralın uygulandığı ara nesnenin boyutlarıyla doğru 

orantılıdır. Sabit ayrım sonucunda oluşacak alt nesnelerin sayısı ve tipleri 

kural içinde belirlidir (Oğuz, 2006). 

 

      

A B

 
Şekil 2.13: (A) Oluşturulmuş Bir Bina Örneği. (B) Dört Binadan Oluşan Bir Blok  

 

Oğuz, çalışmasında bu şekilde elde edilmiş model örnekleri Şekil 2.13’de 

görülmektedir. Araştırmacılar, elde ettikleri bina modelinin doku kaplanmış şeklini 

ise Şekil 2.14’de görüntülemişlerdir (Oğuz, 2006). 

 

 
 

Şekil 2.14: Yüzeyi Doku Kaplanmış Bir Bina Modeli.  

 

Sadek ve ark., 3 boyutlu şehir tasarımı amacıyla yaptıkları çalışmalarında, 

Malezya’da bulunan Selangor şehrinin mevcut binalarını modelleyerek, binaları 

özgün dokularıyla kaplamışlardır (Şekil 2.15) (Sadek, 2005). 
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B CA

 

Şekil 2.15: (A) Grand Bluewave Oteli Fotoğrafı Üzerine Tel Çerçeve Oturtulmuş,  (B) Aynı Binanın 

3 Boyutlu Modeli, (C) Mevcut Binaların Doku ile Kaplanmış Görüntüsü  

(Sadek, 2005) 
 

 

2.5. Bölüm Sonu  

 
Sanal gerçekliğin beş duyumuzun tamamına hitap etmesi ile günümüzde mekanların 

içinde bulunmadan bile oradaymış gibi ziyaret etmek mümkün olabilmektedir. Sanal 

müze ve şehir projeleri de yine bu amaçla kurulmuştur. Bu projelerde ise kullanıcının 

rahatlıkla erişebileceği kent bilgi sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul, birçok 

turistin ilgisini çeken bir şehir olmasına karşın, sanal ortamda kente ait interaktif 

harita, tarihsel ve mimari bilgilerin iç içe anlatıldığı çok fazla veri bulunmamaktadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tasarlamış olduğu kent bilgi sistemine internet 

üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Fakat bu sistemin bağlı olduğu veritabanının 

fazla yüklü ve sisteme erişim hızının yavaş olması nedeniyle istenilen bilgiye 

kolaylıkla ulaşımı engellemektedir. Bu durum ise İstanbul açısından önemli bir 

eksiği oluşturmuştur. Dolayısıyla, bu tezde kente ait önemli mimari ve tarihi 

yapıların detaylı anlatımı ve haritalara ulaşımın rahat ve hızlı olması amaçlanmıştır. 

İstanbul’un önemli bir mimari geçmişi bulunduğu göz önüne alındığında kentin 

mimari tarihine ilişkin internet üzerinden ulaşılan interaktif bilginin ve bu amaca 

yönelik derlenmiş dökümanların fazla olmadığı görülmüştür. Bu tezde kentin mimari 

tarihi ile ilgili bilgilerin bir araya getirilmesi sonrasında oluşturulan interaktif bir 

haritayla bu bilgilerin sanal ortamda verilmesi sağlanmıştır. 
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3. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE HARİTA KULLANIMI 
 
Sağlıklı kentleşmenin sağlanabilmesi bilgi teknolojilerinin kent yönetiminde 

kullanılmasını zorunluluk haline gelmiştir. Kentleşme ile ilgili imar, altyapı ve arazi 

düzenleme gibi mimari, inşaat mühendisliği ve şehir bölge planlaması ile ilgili 

kentleşme çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılarak Kent Bilgi 

Sisteminin kurulması gerekliliği bilinmektedir. Bu bilgilerin sürekli güncellenmesi, 

kent yöneticilerinin arazi planlaması, arsa üretimi gibi geleceğe yönelik doğru 

kararlar vermesini sağlayacağı ve tüm kurumların mevcut bilgi altyapısından 

yararlanması nedeniyle iş tekrarı azalarak harcanan tutarın uzun dönemde geri 

döneceği düşünülmektedir. 

 
 

3.1. Kent Bilgi Sistemleri (KBS)  

 

Kent Bilgi Sistemleri (KBS), altyapıdan üstyapıya, planlamadan sağlığa, güvenlikten 

ulaşıma, eğitimden turizme kısaca kent hayatındaki tüm olguları içermektedir. 

Kurumlarca toplanan, saklanan, paylaşılan ve gerektiğinde kamuya sunulan 

hizmetlerdeki her bir fonksiyon kent bilgisiyle doğrudan ilişkilidir. KBS, kent ve 

kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması uygun yazılım ve donanımlar 

kullanıp bir veri tabanına aktarılmasını ve veriler arasındaki ilişkilerin kurulmasıyla 

yönetilmesini içermektedir. Ayrıca, doğru sorgulamalar oluşturup analizlerin 

yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en 

iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile kurulan sistemlerdir (Turab, 

2005). 

 

Kent bilgi sistemleri, kent yaşayanları ile beraber, özellikle kent yöneticilerine 

sunulan ve yöneticilere şehirlerin karmaşık problemlerine karşı doğru ve güvenilir 

karar verme imkanı sağlayan bilgi sistemleridir. KBS’nin kurulmadığı şehirlerde 

karar organları güncel veriye kısa zamanda ulaşamamakta, zaman kaybı meydana 

gelmekte ve karar aşamasında yanlışlara düşülmektedir. Kentin geoteknik yapısı, 

içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, telefon gibi altyapı bilgilerine KBS 

sayesinde kısa sürede detaylı bir şekilde ulaşılabilmekte, grafik ve sözel verilerin 

birbirleriyle ilişkilendirilmesi sayesinde altyapı analizleri, şebeke bakım, onarım, 
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iyileştirme ve planlama gibi işler kolaylıkla yapılabilmektedir. Afet yönetim planları 

ve afet hazırlıkları afet öncesi tamamlanabilmektedir  (Alkaya, 2006). 

 

Kent yönetiminde etkin olan yerel idareler ve belediyelerin uğraşlarının %90’ı arazi 

ve arsa kullanımı, yapılaşma ve kentin planlamasına ilişkindir.  Arsa değerleri kentin 

ticari yapısı ile ilgili olduğu kadar kentin geoteknik koşullarından da etkilenmektedir.  

Geoteknik verilere ve alt yapı ile ilgili bilgilere ulaşılması, ilgililere en hızlı biçimde 

ulaştırılması günümüzün üzerinde en çok çalışılan ve gelişmeler sağlanan bilgi işlem 

konularını oluşturmaktadır.  

 

Kent bilgi sisteminin oluşturulmasında, Coğrafi bilgi sistemlerinden 

yararlanılmaktadır. Coğrafi bilgi sistemi bir alana ait grafik ve grafik olmayan 

verilerin belli tekniklerle toplanarak bilgisayar ortamında depolanması, işlenmesi, 

yönetimi, analizi ve sonuçların değişik yapı ve formatlarda sunulmasını sağlayan 

sistemlere coğrafi bilgi sistemi denilmektedir.  Coğrafi Bilgi Sistemleri, bilgiyi sözel 

ve grafik olarak bir arada tutmaya yarayan ve gerektiğinde çok hızlı ve kolay bu 

bilgilere ulaşmayı sağlayan bir araçtır (Keskin, 2005). 

 

3.1.1. KBS Kurulumu 

 
Belediyelerde hizmetlerin daha etkin yapılması amacıyla kurulmakta olan KBS’nin 

istenilen düzeyde çalışıp arzu edilen sonuçları verebilmesi için sistemin 

kurulmasında gerekli olan sistem tasarımının ileriye dönük olarak yapılması 

gerekmektedir. Sadece belirli bir dönem için ve belirli amaçlarla sınırlı kalan 

projenin tasarımında gerekli önlemler baştan alınmadığı takdirde veri tabanının 

kullanımı projenin geliştirilmesi aşamasında sorun yaratacaktır. Bu da, hızlı gelişen 

gereksinimler ve teknoloji karşısında yetersiz kalacağından, KBS’nin yeniden 

tasarımı ve oluşumu gibi işlemlerin tekrarlanması gerekecektir (Tecim, 2001).  

 

KBS kurulumunda üzerinde durulacak iki temel nokta vardır. Bunlardan ilki, kentte 

yaşayan ve dolayısıyla belediye hizmetlerinden yararlanan kişiler ve ikincisi ise 

kentlinin sahip olduğu taşınmazlar olarak belirlenmiştir. 
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Bu şekilde düşünüldüğünde, KBS’nin temel özellikleri1 aşağıdaki gibi 

sıralanabilmektedir;  

 

- Belediye tarafından halka sunulan hizmetlerin tümünü kapsamalı,  

- Belediye içindeki tüm hizmetlerin bir network yapısı içinde birbirileri ile 

etkileşimli hale getirilmeli,  

- Büyükşehir Belediyeleri ile diğer ilçe belediyelerin özellikle bilgi alış-verişi 

sağlanmalı,  

- Veri girişine olanak sağlayan ve bu verilerden yeni bilgiler üretilebilen bir 

sistem yaratılmalı,  

- Her belediyenin ortak kullanacağı bilgilerin tekrarlanması önlenmeli,  

- Sistem tasarımına uygun donanım ve yazılım kullanılmalıdır.  

 

KBS’lerin kurulumunda, bu özelliklerin yerine getirilebilmesi için sistem tasarımı, 

yazılım ve donanım seçimi çok önemli bir role sahiptir. Özellikle sistem tasarımında 

ortak bir veritabanı kurulumu, tekrarlanmayan veri girişi, kullanılan programların 

kolay işletilmesi, internet ve intranet yani iç ağ uygulamalarına olanak sağlaması, 

sistemin ihtiyaç duyacağı bir donanım seçilmesi önem kazanmaktadır.  

 

KBS belediye içindeki tek bir yapıya değil, belediyeyi oluşturan her bir yapıya uygun 

bir sistem haline getirilmelidir. Bu nedenle KBS, belediyedeki bölümlere göre şu alt 

sistemlere ayrılabilir, 

 

- İmar Sistemi,  

- Tapu Sistemi,  

- Numaralandırma Sistemi,  

- Emlak Vergisi Sistemi  

- Çevre Temizlik Vergisi Sistemi,  

- Coğrafi Bilgi Sistemi,  

- Muhtarlık Sistemi,  

- Personel Sistemi  

1İZTEK – İzmir Teknoloji San ve Tic. A.Ş. internet sitesinde açıklanmış olan KBS özellikleri. 
(http://www.iyte.edu.tr/iztek 
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Tapu sistemi belediyenin bağlı bulunduğu İlçe Tapu Müdürlüklerindeki 

bilgisayarlarda yüklü bulunan taşınmaz bilgiler ile Taşınmaz Sicili kayıtlarının ada 

parsel bazında oluşturulmasını sağlar. Numaralandırma sistemi mahalle ve 

cadde/sokak tanımları ile adres değişikliklerinin oluşturulmasını ve Numaralandırma 

Belgesi hazırlanmasını sağlar. Coğrafi bilgi sistemi kent taşınmazları için hem harita 

tabanlı bir çalışma içermelidir, hem de bu haritaların üzerindeki taşınmazlara ait 

öznitelik bilgilerine sahip olmalıdır. Bu kısımda yapılabilecek işlevler şu şekilde 

sıralanabilir, 

 

- Bilgisayar tabanlı harita üretimi,  

- İmar, gerçek zamanlı, kadastral durum haritalarının oluşturulması ve bunlara 

ait raporların hazırlanması,  

- Hazırlanan her bir harita için analiz ve sorgu yapılabilmesi.  

 

KBS’nin yararlarını verim, etkinlik/geçerlilik ve şeffaflık olmak üzere üç ana grupta 

toplamak mümkün olmaktadır. Bu faydalar bilgi paylaşımı, hızlı veri işleme, zaman-

maliyet oranı, güncel bilgi bulması ile karar verme işlemindeki tutarlılık ve 

faaliyetlerle ilgili bilgilerin açık olmasını sağlamaktadır. Bunun sonucunda da hız ve 

emek, ekonomik kazançlarla birlikte, şeffaflık ve manevi rahatlık, gerçekçi yaklaşım, 

verim artışı, ürün ve işlem niteliğinin artması sağlanmaktadır (Tecim, 2004). 

 
 
 

3.1.2. Türkiye’de Kullanılan Bazı KBS’ler 

 

Ülkemizde halen yapım aşamasında olan birçok KBS çalışması bulunmaktadır. 

Özellikle büyükşehirlerdeki belediyelerin çalışmaları kendi internet sitelerinde takip 

edilebilir. Bunlar genellikle il içindeki her bir belediyenin kendi servis alanına 

yönelik çalışmalardır. Bu yüzden bir il içindeki farklı belediyeler farklı yazılımlarla 

değişik arayüzler ve veri formatları kullanarak bir bütün olmayı sağlayamazlar. 

Bunun yanında kurulan sitemlerin yaşatılması ve güncellenmesi de servis sağlayıcı 

olarak belediyelerin karşısına çıkan diğer bir sorunluluktur. Bu çalışmada anlatılacak 

olan 2 örnek KBS’nin hem mekansal hem de fiziksel veritabanları içermekte ve 

internet sitelerinden vatandaşlara ve diğer kurumlara hizmet sağlayabilen örneklerdir. 
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Özellikle interaktif haritacılık kullanılarak verilen hizmetler belediyelerin başarılı 

çalışmalarına örnektir.  

 
 
3.1.2.1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi KBS 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu interaktif sokak ve cadde arama 

KBS haritası bulunmaktadır. Bu KBS’de İstanbul kent haritası ve trafik 

yoğunluğunun interaktif olarak izlenmesi sağlanmıştır.  

 

Bu kent haritasında bulunulan bölgeye göre acil yardım, binalar, akaryakıt 

istasyonları, alışveriş merkezleri, belediye binaları, otobüs durakları, eczaneler, 

otoparklar, spor tesisleri, raylı sistem ulaşım imkanları, sağlık kuruluşları, taksi 

durakları, vergi daireleri, itfaiyeler, valilikler ve hatta uydu görüntüleri 

izlenebilmektedir (Şekil 3.1). 

 

 

 
 
 

Şekil 3.1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi KBS Örneği  
(http://www.ibb.gov.tr) 
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3.1.2.2. İstanbul, Bahçeşehir Belediyesi KBS 
 

İstanbul’da Bahçeşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu interaktif sokak ve cadde 

arama KBS haritaları bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde 

hizmet veren Bahçeşehir Belediyesi’ndeki bu çalışmalar, internet üzerinden 

vatandaşların kullanımına açık bir yapı yaratmıştır. Yapılan çalışma ile belediye 

sınırları içerindeki hastane, jandarma ve güvenlik gibi önemli merkezler 

görüntülenildiği gibi cadde ve sokak isimleri, duraklar, adalar ve eğitim kurumları da 

sorgulanabilmektedir. Ekranın sağ köşesinde ise haritadaki istenilen bir noktanın 

bilgileri yer almaktadır. Tüm bu KBS sisteminde, veri tabanı olarak adaların adı, 

mahalle ve alan, önemli merkezler adı ve resim görüntüsü, duraklar durak adı, geçen 

otobüsler ve kalkış saatleri, eğitim kurumları adı, telefon ve web sayfalarına göre 

sorgulanabilmektedir (Şekil 3.2). 

 

 

 
 

Şekil 3.2: İstanbul, Bahçeşehir Belediyesi KBS Örneği  
(http://www.bahcesehir-bld.gov.tr/) 
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3.1.2.3. Bursa Büyükşehir Belediyesi KBS 
 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış interaktif KBS ve Büyükşehir 

sınırları içinde bulunan Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde bulunan mahalle, 

cadde ve sokakları görüntülemek mümkün olmaktadır. Bursa KBS içerisinde mahalle 

tabanlı sorgulama, cadde ve sokak isimleri, sağlık ve eğitim kuruluşları, eczaneler, 

resmi daireler, ibadet mekanları sorgulanabilmekte ve oklar yardımıyla harita 

üzerinde arama yapılabilmektedir (Şekil 3.3). 

 

 

 
 

Şekil 3.3: Bursa Büyükşehir Belediyesi KBS Örneği  
(http://www.bursa-bld.gov.tr/kbs/default.asp) 
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3.1.2.4. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi KBS 
 

Türkiye’deki diğer önemli KBS uygulamalarından birisi ise Eskişehir Büyükşehir 

Belediyesi’nde karşımıza çıkmaktadır. Büyükşehir Belediyesi, fiber optik kablolar 

aracılığıyla kendine bağlı bulunan belediyelerden Odunpazarı Belediyesi (Şekil 3.4), 

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arasında on-line ağ 

kurulmuş ve ağ üzerinde yetkiler ile ortak veri tabanını kullanıma sunulmuştur 

(Tecim, 2004). 

 

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün açıklamalarına göre adres sistemi en kötü olan dört 

ilden biri olan Eskişehir’in ilk aşamada numaralandırma sistemini düzenlenerek 

yenilenmiş ve sayısal haritaları çıkarılmıştır. Taşınmazlar kaydedilmiş ve bu belediye 

sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlara kentli numarası verilmiştir.  

 

E-devlet projelerinde entegrasyon kentin yönetimi ve kente hizmet aşamasında, tüm 

kuruluşların ortak veri tabanı üzerinde veri oluşturulmasını ve bu verilere yetkileri 

doğrultusunda bütün kurumlarca ulaşılmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, bir veri 

standardı oluşturulmadığı için verilere ulaşıldığında dönüşümler sonucu veri kaybı 

oluşmaktadır. Bu nedenle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminin 

temelini e-devlet projelerindeki entegrasyon oluşturmaktadır  

 

Eskişehir haritasının internet tabanlı arayüzünde, vatandaşların kendi illerine ait 

fiziki yapıları sorgulayabildikleri gibi iki nokta arasındaki en kısa yolun da 

sorgulanabilmesi özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcılar arayüzleri kullanarak 

Belediye sınırları içerisindeki sosyo-kültürel mekanlar, hastane,  eczane, okul,  

cadde-sokak, kamu kurumları, banka, cami, polis merkezi gibi adresleri 

sorgulayabilmektedir. Bunların yanı sıra iki nokta arasındaki en uygun güzergah 

seçimi de uygulanabilmektedir.  Şekil 3.4’de Eskişehir’e bağlı olan Odunpazarı 

Belediyesi’ne ait interaktif Kent Bilgi Sistemi’nden bir görüntü izlenebilmektedir. 
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Şekil 3.4: Eskişehir, Odunpazarı Belediyesi KBS Örneği  
(http://www.odunpazarim.net:3142/) 

 

 

3.1.2.5. Mersin, Yenişehir Belediyesi KBS 
  
Mersin, Yenişehir Belediyesi’nde faaliyet gösteren ve 12 mahalleden oluşan bir 

belediyede yine başarılı bir KBS çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada ortaya çıkması 

beklenen ürünler kentin tamamının kadastrosu, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı, numaralandırma haritası ve zeminde 

numaralandırma uygulanmış olmasıdır. Bunlara ilave olarak, veri olarak kentin 

tamamının su, kanalizasyon, elektrik, telefon, ulaşım ve sinyalizasyon şebekesi, kent 

nüfusunun özellikleri de saptanabilmektedir. Ayrıca bu KBS oluşturulurken, cinsiyet, 

yaş grupları, eğitim, medeni durum, çalışma koşulları, işsizlik durumu, gelir 

dağılımı, sosyo-kültürel durumu ve bunların kent içindeki dağılımı, meslekler gibi 

kentin ekonomik yapısı ve kent içi dağılımı, kent içi ve ulusal ulaşım durumunun da 

incelenmesi ve belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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Yenişehir Belediyesi’nin KBS çalışmasında belirtilmesi gereken en önemli 

noktalardan biri KBS içinde bulunan her kuruma ait bilgiye ihtiyacı olan diğer 

kurum, kuruluş ve kişilere kolayca ulaşılabilmesi, bu bilgileri kullanabilmesi ve 

kullanılan bu bilgiler resmi belge bilgisi gibi işlem görebilmesi amacıdır. İnternet 

sitesi belediye ile gerek kurum ve kuruluşların gerekse vatandaşların sanal ortamda 

bilgi sorgulayabildikleri bir çalışmadır (Şekil 3.5). 

 

Yenişehir Belediyesi’ndeki arayüzler mahalle bazında yaratılmış olup her bir mahalle 

için ayrı ayrı sorgu yapabilme özelliğine sahiptir. İlk aşamada görülen tüm belediye 

haritası sadece hali-hazır harita bilgilerini içermektedir. Mahalle bazında her bir 

coğrafi mekan bir katman olarak seçilebilmekte ve haritada gösterilebilmektedir. 

Yine bu KBS’de seçilen iki nokta arasındaki uzaklık ölçümü de yapılabilmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 3.5: Mersin, Yenişehir Belediyesi KBS Örneği  
(http://www.yenisehir-bld.gov.tr/harita_yenisehir.php) 
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3.2. Global Pozisyonlama Sistemi (GPS)  

 

Global Pozisyonlama Sistemi (Global Positioning System) (GPS) Amerika Birleşik 

Devletlerine ait uydular kullanılarak dünyanın neresinde olursa olsun, 24 saat hassas 

bir şekilde pozisyon bilgisi sağlayan bir sistem olarak tanımlanabilmektedir. Bu 

sistemin temelinde 20,200 km yükseklikteki yörüngede bulunan ve sürekli olarak 

zaman ve kendi pozisyon bilgisini gönderen Şekil 3.6’da konumları belirtilmiş, 24 

adet Navstar GPS uydusu bulunmaktadır.  

 

 
 

Şekil 3.6: Dünya Yörüngesinde Bulunan 24 Adet Navstar GPS Uydusu 

 

Bir GPS alıcısı ise en az 3, en çok 12 adet uyduyu izleyerek kendi pozisyonunu 

belirler, ayrıca alıcının hangi hızda hareket ettiği ve hangi yöne gittiği bilgisini üretir. 

GPS’ in karada, havada ve denizde birçok kullanım alanı vardır. Basit bir anlatımla, 

GPS bulunulan yerleri işaretleme ve belirlenmiş noktaya geri dönme olanağı sağlar. 

GPS, kapalı alanlar ve su altı gibi sinyallerin alınmasının güçleştiği yerler dışında 

dünya üzerinde her yerde çalışmaktadır.   
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GPS alıcısı kendi yerini belirleyebilmek için uydudan aldığı sinyalleri üçgenleme 

(triangulation) yöntemiyle çözer. GPS uyduları dünyaya göre kendi yerlerini bilirler 

ve alıcılarda kendilerinin bir uyduya olan mesafelerini onlardan aldıkları radyo 

sinyalinin yolculuk süresinden hesaplarlar. En az 3 uyduya olan uzaklığının 

hesaplanması sonucu, bir GPS alıcısı kendi koordinatını üçgenleme yöntemiyle 

hesaplar. 4.uydu ile yükseklik bilgisi alınmış olur. 5.uydu ile de diğer uyduların 

nerelerde olduğu, dolayısıyla ölçüm yapılan uydulardan biri coğrafi yapının 

zorluğundan veya yörüngesinden dolayı görme sınırları dışına çıktığında kullanılacak 

olan uydunun pozisyon bilgisini üretir. GPS uydularının üzerinde 4 adet atomik saat 

mevcuttur. Ayrıca her bir uyduda diğer bütün uyduların anlık ve muhtemel 

bulundukları yerlerin pozisyon bilgilerinin bulunduğu bir veri tabanı (database) 

bulunmaktadır. Bu veri tabanı sık sık yeryüzü istasyonlarından gelen bilgilerle 

güncellenmektedir (Tanyıldız, 2005). 

 

GPS, tüm dünyayı modellemek için dünya üzerine dağılmış 1500 noktadan 

hesaplanmış olan WGS-84 (World Geodetic System, 1984) verilendirilmesinde 

kullanır. WGS-84 elipsoidi jeosantriktir. Elipsoidin Z ekseni yerin dönme ekseninden 

geçer ve pozitif yönü kuzey kutbunu gösterir. Şekil 3.7’de görülebilen, X ekseni 

Greenwich meridyeni ile elipsoidin ekvator düzleminin arakesit doğrultusudur. Y 

ekseni ise yine ekvator düzlemindedir ve X eksenine diktir (Eren, 1995). 

 

 
Şekil 3.7: WGS-84 Episoidi 
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GPS alıcısı dünya üzerindeki yerini belirleyebilmek için uydularla bağlantı kurmak 

zorunda olup bu durum uyduya kilitlenme olarak bilinmektedir. Kilitlenmenin 

gerçekleşebilmesi için alıcının gökyüzünü rahatça görebilmesi gerekir. Kilitlenmeyle 

birlikte alıcı uydudan bilgileri almaya başlamakta ve bu bilgiler sayesinde alıcı 

konumunu hesaplamaktadır. Uydunun gönderdiği her sinyalde zaman da gönderilir. 

Böylece alıcı uydudan ne kadar uzakta olduğunu sürekli öğrenmektedir. Alıcı ikinci 

bir uyduya kilitlendiğinde, ondan olan uzaklığını da hesaplar ve böylece konumunu 

iki dairenin çakıştığı noktalara indirger. Üçüncü uyduya kilitlendiğinde alıcı 

konumunu oldukça duyarlı bir biçimde bulabilir.  

GPS bir pusula olmadığı için hangi yönde dönüldüğünü gösterememektedir. Hareket 

esnasında GPS’den alınan en faydalı bilgiler yardımıyla bulunulan yerin konumu, 

yön noktaları ile önceden seyahat güzergahını belirlenmektedir. Ayrıca, seyahat 

esnasında ortalama süratin ölçümü, bir sonraki yön noktasına ulaşma zamanı, bir 

sonraki yön noktası için alınması gereken istikamet, yön alınan istikametin bilinmesi 

ve en önemlisi dönüş sırasında görüş şartları kötü bile olsa yola çıkılan noktaya geri 

dönülebilmesidir. 

GPS sistemi, WGS-84 sistemini kullandığı için yeryüzünde bulunulan noktayı 90 

metre yüksekliğe kadar kesin bir şekilde bulabilir. Bu yükseklikten sonra sistem 

hatayı düzeltmek için hesap yapar, hata en aza indirilerek yeryüzündeki hassasiyet 

yakalanabilir.  

Yapılan ölçümlerin hassas olması, uyduların çok karmaşık ve hassas saatler 

kullanmalarına bağlıdır. Bu saatler nano-saniye hassasiyetinde olup tam olarak 

0.000000003 saniyeyi gösterebilirler. Sistemin bu kadar hassas olması ise, tam olarak 

verinin uydudan ne kadar sürede geldiğini hesaplamasını gerektirmekle birlikte, GPS 

alıcısı bu süreyi pozisyonunu bulmak için kullanmaktadır.  

GPS’nin en büyük özelliği, uydularla görüşün olduğu her durumda yani 24 saat 365 

gün, yer yuvarlağı üzerindeki her nokta üzerinde, saniye hatta saniyeden çok daha 

kısa zamanda, noktaya ait 3 boyutlu mutlak konum bilgisi üretebilmesidir.  
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3.2.1. GPS’nin Kent Bilgi Sistemlerinde Kullanımı 

 
Günümüzde GPS, ulaştığı konum duyarlılığı ve sağladığı ölçü kolaylığı nedeniyle 

konum bilgisine ihtiyaç duyulan tüm alanlarda etkin olarak kullanılmaktadır. 

Metrelerce hassasiyetin yeterli olacağı bir uygulamada, mm. hassasiyetinde sonuç 

veren ve çok pahalı olan bir GPS alıcısı seçmek ekonomik değildir. Aynı şekilde çok 

hassas koordinat bilgisine ihtiyaç duyulan bir uygulamada metre seviyesinde konum 

bilgisi veren bir alıcı ile yapılan proje de güvenilir olmayacaktır (Gökalp, 1999). 

 

GPS ve uydu fotoğrafları bir arada kullanılarak Google Earth programı yardımıyla 

internet üzerinden ulaşmak istenilen yerin uydu görüntüsü gözlenebilmekle birlikte, 

bu program aranılan noktaya ulaşım için navigasyon amaçlı kullanılabilmektedir. 

Şekil 3.8’de, İstanbul, Yavuz Sultan Selim Camisi’ne gitmek için GPS yardımıyla 

çalışan Google Earth programından alınmış bir örnek görülebilir. 

 

 
Şekil 3.8: GPS’nin KBS’de Kullanımına Bir Örnek (Google Earth, İstanbul) 

 

GPS tabanlı bir program olan Google Earth ile harita kullanımı her ne kadar bölgeyi 

tanımak isteyen internet kullanıcılarına çok büyük kolaylıklar sağlamış olsa da belirli 

bölgelerdeki belirli yapılara ait verilere ulaşmak ve bölgedeki verilerin 

güncellenmesi sık olmamaktadır. İstanbul’a ait görüntüler incelendiğinde ise bir 

turistin bölgeyi inceleyerek gezilebilecek yerleri saptaması imkansız olacaktır. Bu 
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tezin amacı ise bölgenin geçirmiş olduğu değişimleri haritalara koyarak üzerlerinde 

ilgili alan içinde bulunan mimari değeri yüksek olan yapıların saptanması ve 

önemlerinin vurgulanmasıdır.  

 

3.2.2. Navigasyon Sistemleri 

 

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

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

Bu nedenle uygulama alanlarına göre uçak, gemi, araba (araç) navigasyonu ya da 

kişisel navigasyon gibi çeşitli isimler almaktadır. Her ne kadar söz konusu 

navigasyon yöntemleri, amaç ve uygulama ortamına bağlı olarak ortaya çıkan 

kısıtlamalar nedeniyle önemli farklılıklar içerse de yol bulma isteği tüm bu 

yöntemlerin temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda navigasyonun temel amacı, 

kullanıcısının özellikle yabancı bir ortamda yapacağı hareketlerin, bir sistem ile 

birlikte, gerekli yönlendirmeler yapılarak desteklenmesidir. Burada sözü edilen 

ortam yol ağlarıdır (Doğru, 2005). 

 

Navigasyon, hangi uygulama alanında kullanılırsa kullanılsın temel bazı 

gereksinimleri olan bir işlemdir. Bu gereksinimler; 

- işlem başlangıç noktasının konumu, 

- kullanıcının anlık konumu, 

- varış noktasının konumu, 

- işlem sırasında kullanılacak yöntemler ve 

kullanılacak yönteme göre yapılacak hesaplar şeklinde belirlenmiştir (Nissen, 2003). 

 

Günümüzde navigasyon sistemleri araç içi bilgisayarlar, PDA’lar (Personal Digital 

Assistant), ve cep telefonlarında kullanılabilecek kadar yaygınlaşmış ve ucuzlamıştır. 

Askeri amaçlarda kullanılmak üzere geliştirilen bu teknoloji 2000’li yılların başından 

beri artan bir taleple sivil ve ticari alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.  

 

Türkiye’de harita verisi geliştiren firmalar, navigasyon yazılımı geliştiren firmalarla 

ortaklıklara giderek Avrupa’daki geçmişi uzun yıllara dayanan bu teknolojiyi 
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ülkemizde hizmete sunmuştur. Şekil 3.9A’ da Navturk navigasyon yazılımının ve 

B’de ise iGO navigasyon yazılımının PDA’da uygulama görüntüsü 

izlenebilmektedir. 

 
 

   

 

 

A B

 
Şekil 3.9: Navigasyon Sistemlerinin PDA ile (A) Türkiye’de Uygulanmasına Örnek (Navturk) (B) 

Fransa’da Uygulamasına Örnek (iGO) 

 

3.3. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)  

  

“Geographic Information System (GIS)” olarak ifade edilen terim Türkiye’de 

“Geographic; Coğrafi”, “Information; Bilgi”, “System; Sistem” kelime karşılıkları ile 

“Coğrafi Bilgi Sistemi” olarak ifade edilmektedir. Kısaltması ile Türkiye’de CBS 

olarak bilinmektedir.  

 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), grafik ve sözel bilgilerin birbiriyle bağlantılı çalıştığı 

konumsal bir bilgi sistemini ifade eder. CBS’nin konumsal olmayan diğer bilgi 

sistemlerinden temel farkı sözel bilgileri veri tabanında tutmanın yanında, bu sözel 
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bilgilere karşılık gelen harita, resim, vb. bilgileri grafik ortamında bulundurmasıdır 

(Keskin, 2005). 

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yeryüzü şekillerini ve yeryüzünde gelişen olayları 

haritaya dönüştürmek ve bunları analiz etmek için gerekli olan bilgisayar destekli 

araçların tümü olarak tanımlanabilir. CBS teknolojisi ortak veri tabanlarını 

birleştirme özelliğine sahiptir. CBS kullanıcısının farklı disiplinlerden olması 

nedeniyle, bu kavram değişik şekillerde tanımlanmaktadır. CBS dünyada konumsal 

bilgi ile ilgilenenler arasında geniş bir merak uyandırmaktadır. Gelişmelerdeki hızlı 

değişiklikler, özellikle ticari beklentiler, farklı uygulama ve fikirler, CBS’nin kesin 

bir tanımının yapılamamasına neden olmaktadır (Yomralıoğlu, 1999). 

 
 

3.3.1. CBS Bileşenleri 

 
Bir CBS çalışmasının beş önemli bileşeni bulunmakta olup bunlar; donanım, yazılım, 

veri, insan ve yöntem şeklinde Şekil 3.10’da görülebildiği gibi sıralanabilmektedir. 

 

 

 

 
Şekil 3.10: Bir CBS Çalışmasının Bileşenleri 
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Donanım: CBS işlemlerini yürütecek olan bilgisayardır. Günümüzde, CBS 

yazılımları sistemin durumuna göre (ağ ya da tek bilgisayar) çeşitli donanımlarda 

çalışmaktadır. 

 

Yazılım: CBS yazılımları coğrafi bilgiyi saklamak, analiz etmek ve görüntülemek 

için bazı fonksiyonlara ve araçlara ihtiyaç duymaktadır.  

 

Önemli yazılım bileşenleri ise, coğrafi bilginin girişi ve işlenmesi için araçlar, bir 

veri tabanı yönetim sistemi, coğrafik sorgulama, analiz ve gösteri için araçlar ile 

araçlara kolay erişim için bir grafik kullanıcı arabirimi şeklinde sıralanabilmektedir. 

 

Veri: CBS’nin en önemli bileşeni verilerdir. Coğrafi veriler ve ilişkili veriler 

araziden ölçülebilir veya veri sağlayıcı ticari şirketlerden satın alınabilir. Bir CBS 

uzaysal veri kullanabilir veya veri tabanı yönetim sistemi kullanabilir. 

 

İnsanlar: Kullanıcılar yani CBS teknolojisiyle sistemi yönetecek ve gerçek dünya 

problemlerini uygulayacak planları geliştirecek kişiler olmadan çalışamaz. 

 

Yöntemler: Bir CBS çalışmasının başarısı, iyi tasarlanmış bir yöntem ve iş 

kurallarına göre başarılı bir çalışma esaslarını gerektirmektedir (Terzi, 2002). 

 

 

3.3.2. CBS’nin Geliştirilmesi 

 
Bir CBS geliştirilmesi için gerekli olan aşamalar Şekil 3.11’de gösterilmiştir. Mevcut 

haritalar, arazi verileri ve sensör ölçümleri, sayısallaştırıcı (digitizer), bilgisayar 

dosyaları, tarayıcılar ve diğer manyetik ortamlar vasıtasıyla veri girişi 

sağlanmaktadır.  
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Uygun veriler bir program yardımıyla (genellikle paket programlar Netcad ve 

Intergraph gibi) coğrafi veri tabanı oluşturulmaktadır. Oluşturulan veri tabanı kontrol 

edilmektedir.  

 
 

Mevcut Haritalar Arazi Ölçümleri Sensörler

Bilgisayar Ağı Sayısallaştırıcı Yazı Dosyaları Tarayıcı (Scanner) Manyetik Veriler

Veri Girişi

Coğrafi Veri Tabanı

Sorgulama

Ekran Yazıcı Çizici Manyetik Ortam

Haritalar Tablolar Şekiller

Mevcut Haritalar Arazi Ölçümleri Sensörler

Bilgisayar Ağı Sayısallaştırıcı Yazı Dosyaları Tarayıcı (Scanner) Manyetik Veriler

Veri Girişi

Coğrafi Veri Tabanı

Sorgulama

Ekran Yazıcı Çizici Manyetik Ortam

Haritalar Tablolar Şekiller

 
 

Şekil 3.11: Coğrafi Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi için Gerekli Aşamalar 

 

 

Coğrafi bilgi sistemleri, karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi 

için tasarlanan; coğrafi konumu belirlenmiş verilerin toplanması, yönetimi, 

işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görsel olarak sunulması işlemlerini 

kapsayan donanım, yazılım, personel ve yöntemler sistemi olarak bilinmektedir  

 

CBS, bir seri alt sistemlerden oluşmuş büyük bir sistem olarak düşünülmektedir. Bu 

alt sistemler sırasıyla aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir. 
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− Bunlardan ilki çeşitli kaynaklardan mekansal verileri toplayıp ön işleme tabi 

tutan veri girme alt sistemi olarak bilinmektedir. Bu sistem ayrıca değişik 

tipteki alansal verilerin dönüşümünden de geniş çapta sorumludur.  

 

− Mekansal verilerin düzeltilmesi, güncelleştirilmesi ve düzenlenmesini 

organize eden veri depolama ve geri getirme alt sistemi, 

 

− Data üzerinde toplama, dağıtma, parametre tahminleri, kısıtlamalar ve 

modelleme fonksiyonlarını yerine getiren veri işleme ve analiz alt sistemi, 

 

− Bütün veya bir kısım veriyi tablo, grafik veya harita formunda gösteren tebliğ 

alt sistemi olarak bilinmektedir. 

 

 

Genel olarak, CBS’de coğrafik veriler tablosal ve mekansal olarak iki grupta 

sınıflandırılmaktadır.  

 

− Tablosal verilerde, coğrafik nesnelerin nitelik ve konumsal durumlarını 

gösteren bilgiler depolanmaktadır.  

 

− Mekansal veriler ise, dünya üzerinde yer alan objelerin şekil ve konumlarını 

gösteren bilgileri (haritaları) içermektedir. Şekil 3.12’de CBS’de mekansal 

veri gösterimi incelenebilmektedir.  

 

− CBS coğrafik olarak ilişkisel veri modeline dayanmaktadır. Bu sayede 

tablosal veriler ile mekansal (kartografik veya haritalara dayalı) veriler birbiri 

ile ilişkilendirilmiştir (Keskin, 2005). 

 

 47



 
  

Şekil 3.12: CBS’de Mekansal Veri Gösterimi 

 

 

Mekansal ve tablosal verilerin bir arada bulunduğu tematik haritalar ise Türkiye için 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir. Bu haritalar görsel 

olarak sorgulanmaya olanak vermektedirler. Bu şekilde Türkiye üzerinde işletilen 

meteoroloji istasyonlarının coğrafi olarak görüntülenmesi ve sorgulanması 

sağlanmaktadır. Mekansal ve tablosal verilerin birlikte kullanıldığı CBS Türkiye 

örneği ise Şekil 3.13’de görülebilmektedir.  
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Şekil 3.13: CBS’de Mekansal ve Tablosal Verilerin Gösterimi 
(http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=f) 

  

 

Bilginin veri tabanına nasıl saklanacağı ise CBS için ayrı bir problem 

oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılmış çalışmalar sonucunda üç olası yöntem 

üretilmiştir. İlk yöntem, öznitelik verilerinde bir değişiklik olduğunda veri tabanında 

yeni bir düğüm noktası oluşturulmasıdır. Bu veri tabanı tablolarında gereksiz fazlalık 

olmasına neden olmaktadır.  İkinci yöntem, her bir farklı tabakada öznitelik değişimi 

olduğunda düğüm noktası ile birden fazla tabaka üretmektir. Bu coğrafi 

veritabanında aynı yay için birden çok kopya oluşturarak gereksiz fazlalığa neden 

olmaktadır. Burada bu yaylar için sadece bir kopya saklanmaktadır fakat öznitelik 

verilerinin farklı setleri haritalanır veya lineer referans sistemi kullanılarak analitik 

işlemlerde kullanılmaktadır (Longley, 1999). 

 

Coğrafi Bilgi Sisteminin en önemli bileşeni, coğrafi veri tabanıdır ve CBS 

hazırlığındaki en uzun aşama veri tabanının hazırlanmasıdır. CBS’de kullanılan veri 

tabanını diğer veri tabanlarından ayıran en önemli özellik, konuma bağlı olmasıdır. 

Veri tabanında grafik ve grafik olmayan şeklinde iki türlü veri olabilmektedir.  
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Grafik veriler: Genellikle katmanlar şeklinde ve aynı geometrik özelliğe sahip ve 

işlevsel olarak ilişkili harita elemanlarıdır. Örneğin bir ulaştırma planlaması için, 

otobüs yolları, topografik harita, alışveriş merkezleri, mevcut yollar 

sayılabilmektedir. Bu veriler, mevcut haritalar sayısallaştırılarak elde 

edilebilmektedir. Eğer mevcut harita bulunmuyorsa, orto-foto haritalar, hava 

fotoğrafları sayısallaştırılarak haritalar elde edilebilmektedir. Eğer, önemli diğer 

faktörler varsa, örneğin yerleşim yerleri, bu takdirde uydu görüntülerinden 

yararlanılabilmektedir. 

 

Grafik olmayan veriler: Konuma bağlı olmayan ve özellikleri gösteren bilgilerdir. 

Kara yoldaki trafik hacmi, şerit sayısı, şerit genişliği gibi durumlar, grafik olmayan 

veriler için örnekleri oluşturmaktadır. Uzaysal bilgi sistem için sayısallaştırılak veya 

taranarak alınabilir. CBS için taranan veriler genellikle vektörize edilmelidir ve bu 

nedenle tarama detaylı mühendislik işleri yerine genel planlama işlerinde kullanılır. 

Global Pozisyonlama Sistemi, artan bir biçimde veri yakalamada (capture) 

kullanılmaktadır. Elle sayısallaştırma ve fotogrametrik veri girişleri de yaygın bir 

biçimde CBS uygulamalarında kullanılmaktadır. 

 

 

3.3.3. CBS’nin Kent Bilgi Sistemleri İçindeki Yeri 

 

Bir Kent Bilgi Sistemi (KBS) oluşturmada en uzun ve pahalı aşama veri toplama 

aşamasıdır. Günümüzde GPS, KBS oluşturmada veri toplama sürecini kısaltan, çok 

hızlı bir şekilde güvenilir veri toplayan bir araç olarak yerini almıştır. Bir KBS’ de 

değişik hassasiyette verilere ihtiyaç duyulabilir. Değişik GPS ölçme teknikleri 

sayesinde KBS’nin ihtiyaç duyduğu farklı hassasiyette veriler hızlı bir şekilde elde 

edilebilmektedir. GPS sayesinde KBS uygulamalarında çok önemli olan yükseklik 

boyutu, (x,y) ile aynı anda elde edilebilir.  

 

Yine KBS uygulamasında GPS kullanımının bir büyük avantajı da toplanan verinin 

doğrudan sayısal formda olmasıdır. Bu özellik arazide toplanan verinin herhangi bir 

kayıp olmaksızın kullanılabilmesine, işlenmek ve değerlendirilmek üzere bir 
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bilgisayar ortamına transfer edilebilmesine imkan sağlamaktadır. Ayrıca GPS/KBS 

veri toplama sistemleri sayesinde belli bir formatta toplanan konumsal veriler ve 

öznitelik verileri doğrudan bir KBS yazılımı tarafından kullanılabilmektedir. Bu 

sayede veri toplama hızı artmakta veri girişi sırasında yapılması olası hatalar 

minimuma inmekte ve KBS için gerekli olan konumsal veriler ve öznitelik verileri en 

hızlı, en doğru ve en ekonomik bir şekilde elde edilebilmektedir. 

  

Global veri toplama yöntemleri değişen ve gelişen teknolojiye paralel olarak 

çeşitlilikler göstermektedir. Otomatik veri toplama sistemleri geliştirilmeden önce 

GIS için veriler GPS ile çok ilkel biçimde toplanabiliyordu. Arazide herhangi bir 

coğrafik detaya ait koordinatlar alıcının ekranından okunmak suretiyle öznitelik 

bilgileriyle birlikte bir kâğıda yazılmakta bu konum ve öznitelik bilgileri bir GIS 

yazılımına teker teker elle girilmekteydi. Daha sonra konum bilgilerini hafızasında 

depolayabilen GPS alıcıları üretilmiştir. Bu şekilde, arazide konum bilgileri kağıda 

yazılırken yapılacak hataların önüne geçilmiş oldu. Fakat bu konum bilgileri bir GIS 

veri tabanına halen elle aktarılabilmekteydi. Bir sonraki aşamada GPS verilerini 

otomatik olarak GIS veri tabanına aktarabilen sistemler geliştirilmiştir. Fakat GIS 

için gerekli olan öznitelik bilgileri GIS veri tabanına eskiden olduğu gibi elle 

aktarılabilmekteydi. Daha sonra her bir coğrafik detaya ait öznitelik verilerini nokta, 

çizgi veya alan bilgileri olarak farklı veri kütüklerinde depolayabilen sistemler 

geliştirilmiştir. Fakat bu sistem kullanıcının yalnızca bir tip veri toplayabilmesine 

imkan sağlıyordu. Bu nedenle örneğin çizgi şeklinde bir coğrafik detaya ait veri 

toplanırken bunun yol mu yoksa sınır bilgisi mi olduğu yine elle girilmekteydi. Daha 

sonra geliştirilen diğer bir GPS/GIS veri toplama şekli de bağımsız giriş notları ile 

nesne tanımlamadır. Bu veri toplama şekli GIS verileri yoğun ve karmaşık değilse 

kullanılmaktadır. Burada verilerin, GIS nesne ve öznitelik bilgileriyle uyuşumlu 

olması gerekmektedir çünkü bir nesne bağımsız olarak çok farklı olarak 

tanımlanılabilmektedir.  

 

GPS ulaştığı hassasiyet ve güvenirlik derecisiyle her türlü GIS uygulamasında 

rahatlıkla kullanılabilmektedir. Günümüzde GPS, farklı GIS uygulamalarının ihtiyaç 

duyduğu farklı hassasiyetteki konum bilgilerini, değişik alıcı türleri ve GPS ölçü 

teknikleri ile kullanıcılara sunmaktadır.  Bu alıcılarla 100 metreden 0.5mm.’ye kadar 

konum bilgisi elde etmek mümkündür. Burada önemli olan husus KBS projesinin 
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ihtiyaçları doğrultusunda en uygun GPS alıcı ve ölçü tekniğinin alıcı fiyatları ve 

konum hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak seçilmesidir. Metrelerce 

hassasiyetin yeterli olacağı bir GIS uygulamasında mm. hassasiyetinde sonuç veren 

ve çok pahalı olan bir GPS alıcısı seçmek ekonomik olmayacaktır. Aynı şekilde çok 

hassas koordinat bilgisine ihtiyaç duyulan bir uygulamada metre seviyesinde konum 

bilgisi veren bir alıcı ile yapılan proje de güvenilir ve kullanılır olmayacaktır. Yine 

yapılan bir projede hangi GPS ölçme metodunun seçileceği de önemli bir faktördür. 

Çünkü farklı ölçme yöntemlerinin konum hassasiyetleri de farklıdır. Bu nedenle veri 

toplanırken bu faktörün de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Özellikle 

gerçek zamanlı GPS ölçme tekniklerinin geliştirilmesiyle birlikte coğrafik detaylara 

ait konum ve öznitelik bilgileri GPS/GIS veri toplama sistemleri ile toplanıp bir GIS 

ortamına veri kaybı olmadan aktarılabilmektedir (Gökalp, 1999). 

 

GPS’nin alt yapısı, teknik özellikleri ve uygulama alanlarıyla ilgili resmileşmiş ve 

bağlayıcı standartları olmamasına karşın harita sektöründe giderek yaygınlaşan 

kullanım alanları bulan bir sistem olduğu bilinmektedir. Fakat jeodezik altyapısı 

oluşturulmadığından, kamu kurum ve kuruluşlarıyla serbest çalışan meslektaşlarımız 

arasında zaman zaman sorunlar yaşandığı görülmektedir. Yapılmış olan 

uygulamalardan verilen örneklerin giderek çoğaldığı GPS sisteminin rasyonel şekilde 

kullanılmasının ve yaygınlaştırılmasının, sağlam bir yüzey ağı dayanağında yeni bir 

ülke koordinat sisteminin oluşturulmasına bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır (Eren, 

1995). 

 

3.3.4. CBS’de Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı 

 
Türkiye’de özellikle 1999 yılında meydana gelen büyük deprem, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri içinde bilişim teknolojisi ve bilişim sistemlerine olan gereksinimin ortaya 

çıkmasında neden olmuştur. Kadastro paftaların oluşturulmasından mülkiyet 

bilgilerine, bina yapım tarih ve sağlamlık bilgilerinin bulunmasından her bir dairede 

oturanların detay bilgilerine kadar onlarca farklı konudaki bilgilerin sorumlu 

kurumlar tarafından düzenli ve etkin bir bilgisayar sistemde tutulmaması, büyük 

karmaşıklara neden olmuştur. 
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Her türlü tehlike ihtimaline karşın, deprem, sel veya savaş gibi acil müdahale 

gerektiren durumlar için il yöneticilerine durum hakkında bilgi veren, tehlikenin 

yapısına bağlı olarak da müdahale biçimleri konusunda alternatif seçenekler 

sunabilecek bilgi sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

CBS’nin orijini farklı bilimlere dayanmaktadır. Bunlar; bilgisayar, coğrafya, 

matematik, karar verme, istatistik, uzaktan algılama, mühendislik, veri işleme, 

planlama, çevre bilimi, peyzaj mimarlığı, modelleme, araştırma ve haritacılık olarak 

belirlenebilir. CBS’nin yeterince etkin, güçlü ve esnek olması için farklı disiplinlerin 

katkısı gereklidir. CAD (Computer Aided Design) yani Bilgisayar Destekli Tasarım 

gibi bilgisayarda çizim ve tasarım ile uydu görüntü analizi sistemleri, CBS 

sistemlerinin gelişmesine oldukça önemli katkı sağlamışlardır. Bu tür sistemler daha 

çok fiziksel çevrenin takip-kontrol edilmesi ve modellenmesi ile ilgilenmektedirler. 

CBS ise coğrafi bilgilerin toplanması, depolanması, analizi ve görüntülenmesinden 

oluşan yazılımlar bütününü oluşturmaktadır. Karar vermeyi destekleyen bir bilgi 

sistemi olduğu söylenebilir. CBS sık sık geniş çaplı olarak coğrafik kantitatiflerin 

modellenmesi ile ilişkilendirilmektedir. CBS sadece konuma ait bilgileri değil 

konumsal olmayan bilgileri de alıp konum ile ilişkilendirerek analize tabi 

tutmaktadır. Mantıksal kısıtlarla poligonların birleştirilmesi, vektör haritalarında 

belirlenen oranda koruma alanlarının belirlenmesi, sınırlarının oluşturulması ve ağ 

analizi gibi fonksiyonlar CBS’nin analitik kapasitesini ortaya koymaktadır. 

 

CBS uygulamaları; detaylı sistem analizi yapılmış, amaçları belirlenmiş bir proje 

üzerinde donanım, yazılım, veriler ve projede çalışacak deneyimli personel 

konusunda yeterli araştırmalar yapıldıktan sonra başlatılmalıdır. Dünyada son 10 yıl 

içerisinde hızlı bir gelişme gösteren CBS uygulamaları, her boyutta, ülke genelinde, 

bölge bazında, kent yönetiminde ve kurumsal bazda farklı amaçlar için onlarca 

değişik tarzda çalışmalara sahne olmuştur (Tecim, 2000). 

 

CBS bileşenleri donanım, yazılım, veri, personel ve amaçlar-hedefler için yöntem 

olarak sayılabilir. Dünyada hızlı bir şekilde uygulama alanları gelişen CBS, ne yazık 

ki Türkiye’de sadece Kent Bilgi Sistemi adı altında birkaç şehircilik uygulamalarına 
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girmiştir. Aydın ve Bursa bunlardan ikisi sayılabilir. Oluşturulacak teknik kadronun 

kurulacak sistemi benimseyip, uygulamaya dökecek direnci göstermesi 

gerekmektedir. Başlanılan işlerin bitirilememesi, uygulamaların değiştirilmesi ve 

verilerin her dönem farklı kurumlara yaptırılması gibi işlemler gerek verimlilik 

gerekse etkinlik çerçevesinde ele alınarak çözüme kavuşturulmalıdır (Ottens, 1990). 

 
 

3.3.5. Gerçek Zamanlı (Real-Time) CBS 

 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde verilerin hazırlanması ve değerlendirilmesi kadar, 

zamanın ilerlemesiyle birlikte önceden girilmiş verilerin de güncellenmesi çok 

önemlidir. Bu düşünceyle CBS’lerin günümüz koşulları ile güncellenmesi gerekliliği 

yani Gerçek Zamanlı (Real-Time) CBS ortaya çıkmıştır.  

 

Coğrafi referanslı veriler, önceden zamanın ayarlanmasından ziyade devamlı işlem 

parçası olarak artan bir biçimde toplanmaktadır. Günümüzde, gerçek zaman esaslı 

ulaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük kentlerde, GPS aygıtı ile donatılmış taşıtlar, 

kablosuz servis sağlayıcılar için trafik sıkışıklığı bilgisi ve tahmini yapan Trafik 

Yönetim Merkezi için hız verileri sağlamaktadır. Gerçek zamanlı trafik verileri, 

ayrıca internet uygulamaları için başlıca girdidir. Gerçek zamanlı veri saklama, 

düzeltme, işleme ve analiz, coğrafi referanslı veriler ortaya çıktığında toplumun 

ihtiyaçlarını şimdiki kadar karşılayamıyordu. Daha hızlı veri ulaşım modelleri ve 

daha güçlü uzaysal veri birleştirme teknikleri ve dinamik rota algoritmalarına gerçek 

zamanlı trafik bilgilerinin avantajlarını kullanmak için ihtiyaç duyulmaktadır (Thill, 

2000). 

 

Dueker ve Butler, ulaştırmada veri paylaşımı için tasarladıkları çalışmalarında 

katılımcılar, veri sağlayıcıları, veri ekleyiciler ve veri kullanıcıları arasında yeni bir 

model geliştirmişlerdir. Bu model ve çalışma prensipleri, ulaştırma veri elemanları 

arasındaki ilişkileri tanımlayan bir coğrafi bilgi sistemi-ulaştırma verilerini esas 

almıştır. Bu veri modeli, ulaştırma verilerinin paylaşımı için model ve prensiplerin 

geliştirilmesinde esası oluşturmakta ve böylece istenmeyen kullanımı önlemektedir. 

Bu modelin çalışma prensiplerinden ilki, grafik, topoloji, pozisyon ve karakteristik 

özelliklerin çözümüdür. İkincisi ise, ulaştırma organları ve onların tanımlayıcıları 
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için bir şemanın oluşturulmasıdır. Esas prensip, ilgili objeler için grafik sunumlar 

dışındaki ulaştırma organlarını kapsayan yaygın bir veri modeline ihtiyaç 

duyulmasıdır (Dueker and Butler, 2000). 

 

Ziliaskopoulos ve Waller çalışmalarında, birkaç ulaştırma aracını birleştiren 

ulaştırma analizi, kontrol ve optimizasyon için bir bütünleştirici model oluşturmuş ve 

tartışmışlardır. Çalışmanın sonucunda, coğrafi sunumun özel konularından ziyade 

ulaştırma sistemleri için özel veri ve modeller arasında etkileşim oluşturduğunu 

vurgulamışlardır ( Ziliaskopoulos and Waller, 2000). 

 

Peng ve Huang çalışmalarında, web sunumu, CBS işlemleri, ağ analizi ve veri tabanı 

yönetimini entegre etmek için internet coğrafi bilgi sistemlerini kullanan web tabanlı 

transit bir bilgi sistemini ortaya koymuşlardır. Çalışmalarındaki amaç, transit ağ için 

algoritma bulunan bir güzergahta transit ağların özelliklerini yönetmek olmuştur. Bu 

algoritma, en kısa güzergah ve aktarma noktasını belirlemek için bir rotada servis 

programı ve servisin baştanbaşa seviyesinin raporlanmasında kullanılmıştır. 

Araştırmacılar, daha karmaşık gerçek zamanlı transit bilgi sistemleri için basit statik 

programlardan, fonksiyonel ve özgünlüğü esas alan transit bilgi sisteminin 

geliştirilmesini kategorize etmek için yeni bir model oluşturmuşlardır. Web tabanlı 

transit bilgi sisteminin tek özelliği, interaktif harita arayüzü ile internet-CBS tabanlı 

bir sistem olmasıdır. Bu, kullanıcının transit rota bilgisi, program ve seyahat yolcu 

planlaması ile etkileşimine olanak sağlar. Bazı haritalar, gösterim, sorgulama, ağ 

analizi fonksiyonlarını da sağlamaktadır (Peng and Huang, 2000). 

 

Kurar çalışmasında, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kavşak noktalarının grafik ekran 

üzerinden koordinatlı olarak takip ve kontrolünün sağlanmasında, zamansal kavşak 

programlarının yönetilmesinde ve kavşak sinyalizasyonunun bakım-onarım 

müdahalesinin hızlandırılmasında ne derece etkili olabileceğini incelediği İstanbul 

örneğini ele almıştır. Planlama, mühendislik ve işletme gibi ulaştırma 

uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılan model, uzaysal-zamansal veri, 

modeller ve kullanıcıları birlikte getiren internet tabanlı coğrafi bilgi sisteminin 

(CBS) geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. Bu sistem için fonksiyonel gereksinimler, 

internet araçları, büyük ölçekli veritabanları ve dağıtıcı hesaplama sistemleri gibi 

çeşitli teknolojilere izin veren düşünceleri dikkate alan ana hatlardır (Kurar, 2001). 
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3.3.6. CBS’de Haritaların Önemi 
 
Haritalar, konumsal ilişkileri, hiyerarşiyi, komşulukları, sürekliliği, yapı ve şekilleri, 

yoğunluğu, büyüklüğü, yüksekliği, konumu, yönü ve uzaklığı, çeşitli matematiksel 

dönüşümleri kullanarak gerçek dünyanın genelleştirilmiş modeli olarak 

bilinmektedirler. Aynı zamanda haritalar, yeryüzü gerçekliğinin özetlenerek 

aktarılmış şekli, coğrafyanın temel bir dili ve coğrafi gerçekliğin işaretleştirilmiş 

sunumu olarak da tanımlanabilmektedir. CBS’de kullanılan haritalar çeşitli amaçlarla 

önceden yapılmış olan haritalardır. Kadastro ve hizmet amaçlı haritalar genellikle 

büyük olmasına karşın coğrafi mekansal analiz için, genellikle küçük ölçekli haritalar 

kullanılmaktadır. CBS ortamında mekansal veri ile çalışırken “ne, nerede ve ne 

zaman” gibi üç temel sorgulama türü ile karşılaşılmaktadır. Bu tür sorgulamalardaki 

ilişkilerin en iyi sunulduğu ortam ise bu sorulara en iyi şekilde cevap verebilen 

haritalardır. CBS’nin yaygınlaşmasından önce, konumsal veri ile çalışan 

araştırmacıların en etkili araçları kağıt haritalar ve istatistikler olmuştur. Kağıt 

haritalar ile çalışmak için analitik teknikler ve harita kullanım teknikleri 

geliştirilmiştir. Bu teknikler günümüzde kullanılan CBS paketlerinin komutları 

arasında da yer almaktadır. Bugün aynı araştırmacılar bilgi teknolojilerinin gelişimi 

ile oldukça güçlü veritabanlarından, hesap tablosu yazılımlarından ve grafik 

araçlardan yararlanmaktadırlar. Bu kolaylıklar yalnızca işlem yükünü ve zamanı 

azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcının harita verisine ulaşmasını da 

sağlamaktadır. Bu da haritanın farklı bir açıdan görülmesini sağlamakta ve haritaları 

mekansal araştırmaların merkezine getirmektedir.  

 

CBS ile haritaları üreten ve kullanan birçok disiplinler bulunmaktadır. Bunlar ise, 

coğrafya, uzaktan algılama, kartografya, jeodezi, fotogrametri, ölçme, jeoloji, 

jeofizik, matematik, istatistik, meteoroloji, kıyı coğrafyası ve yönetimi, inşaat 

mühendisliği, şehir ve bölge planlama, antropoloji, ormancılık, yönetim, mimarlık 

alanları olmak üzere sıralanabilmektedir. Epidemiyoloji, arkeoloji, hukuk ve eğitim 

konuları ise yeni CBS kullanım alanları olarak belirlenmiştir. Bilimin küresel ısınma 

ve dünya ekonomisi gibi global olgularla vurgulanması ise beraberinde global 

olguların bir gereksinimi olan haritaları da gündeme getirmiştir. 
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Günümüze kadar yoğun olarak kullanılan anolog ve elektronik haritaların yerini 

interaktif, animasyonlu ve siber haritaların alacağı bilinmektedir. Kartografya bu 

konuların yanında, etkili veri görüntüleme kuralları ve haritaların yanlış 

anlaşılmaması için temel kuralları geliştirmeye, mekansal sorgulamaların çözümüne 

yardım edecek kullanıcı arayüzleri, özel uygulamaların gerektirdiği isteğe bağlı 

görüntülemelerin nasıl yapılacağı konularındaki çalışmalar günümüzde devam 

etmektedir (Uluğtekin, 2005). 

 
 
3.3.7. Sanal CBS Uygulamaları 
 

Sanal CBS uygulaması, interaktif üç boyutlu (3D) uygulamalar olup sanal gerçeklik 

tekniğinin kullanıldığı sistemlerdir. Bu uygulamalarda, kullanıcıya sistemin bir 

parçası olduğu hissini veren bir kavram olarak açıklanabilir. Sanal CBS 

uygulamalarının geliştirilmesindeki en önemli ilişki JAVA gibi internet programlama 

dilleri ile VRML arasında olanıdır. 3D CBS fonksiyonları JAVA ile geliştirilirken, 

3D olayların gerçekleştiği dünyanın yani 3 boyutlu dünyanın (3D Scene) 

görselleştirmesi VRML ile sağlanmaktadır (Kyong-Ho, 1998). 

 

VRML ile internet ortamında etkileşimli üç boyutlu dünyalar oluşturulabilmektedir. 

Buradaki 3D dünya kavramı, olayın gerçekleştiği ortam ve ortam ile ilgili her şey 

olarak yorumlanmaktadır. Geliştirilen VRML dünyası JAVA uygulamaları ile 

desteklendiğinde karmaşık üç boyutlu animasyonlar ve simülasyonlar 

üretilebilmektedir. External Authoring Interface (EAI) kullanılarak JAVA 

uygulamaları ile üç boyutlu VRML dünyaları ilişkilendirilebilir. JAVA 

uygulamalarında VRML kullanılarak interaktif kullanıcı ara yüzleri 

programlanılabilir. EAI bir çeşit arayüz uygulama programsı olup bu özelliğiyle Java 

uygulamaları ve VRML dünyası ile etkileşim içine girebilmektedir. Yani EAI 

dinamik görselleştirmeler için vazgeçilmezdir. JAVA ve VRML destekli internet 

sağlayıcısı olan bir internet kullanıcısı, JAVA Applet tarafından desteklenen bir 

sisteme kolayca ulaşabilir ve sanal uzaydaki üç boyutlu CBS işlevlerinden 

yararlanabilir. VRML dünyasındaki nesnelerin gerçeklik hissini arttırılabilmek, 

kullanıcının bu dünyanın parçası olduğunu hissettirebilmek için uygulanan teknikler 

geliştirilmeli ve mümkün olduğu kadar gerçeğe uygun şekilde üretilmelidirler.  
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Jung,  CBS’ de VRML kullanımı ve gerçeklik kavramı için ise bazı öneriler 

sunmuştur.  

 

- RGB renklerinin çok iyi kombinasyonları ile gerçek renklere 

ulaşılabilmektedir. Bugün CBS yazılımları göz önüne alındığında vektör 

verinin çiziminde ana renkler ya da bunların basit kombinasyonlarının 

sunulduğu görülecektir. Eğer bu renklerle üç boyutlu sanal dünyalar 

yaratılacaksa gerçekçiliğin çok büyük bir miktarda azalacağı şimdiden 

belirtilmelidir. 

 

- Sadece renk kullanımı da gerçekçiliği sınırlandırmaktadır. Üç boyutlu 

nesnelerin görünen karakteristik özelliklerinin daha etkili sunumunda doku 

kaplama olayı önemli yer tutmaktadır. Doku görüntüleri olarak değişik 

görüntüler tasarlanıp uygulanabilmektedir. Bunlara arazi bitki örtüsü 

kaplamları, duvar kaplamaları örnek olarak verilebilmektedir. Daha da 

gerçekçi olması için nesnenin gerçek görünümünün dijital fotoğrafı çekilip 

kaplama örneği olarak kullanılabilmektedir. 

 

- Sis, bulut, güneş ışıkları gibi atmosferik efektler sisteme entegre edilmelidir. 

Arazide yürüme,  uçma, yol tanımlama gibi çoğul ortam destekleri sisteme 

entegre edilmelidir (Jung, 1998). 

 

3.4. Harita Sistemleri 

 
Yeni teknolojilerin kullanım alanına girmesi, öncelikle harita üretiminin otomasyonu 

açısından önemli bir ivme sağlamıştır. Günümüzde harita kavramı, yalnızca sınırlı 

içerikte ve basılı haritaları değil sayısal, multimedya ve interaktif haritaları da 

kapsamaktadır. Artık haritalar, yalnızca gösterim amaçlı değil, bilgi, etki ve gelişme 

amaçlıdırlar. Haritalar geçmişte yalnızca “ne”, “nerede” sorusuna cevap vermişlerdir. 

Günümüzde ise haritalar “niçin”, “ne zaman”, “nasıl” ve “kim tarafından” gibi 

sorulara da cevap vermektedirler (Selçuk, 2006). 
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3.4.1. İki Boyutlu Sayısal Harita Sistemleri 

 

İki boyutlu sayısal harita, mekansal veri ve onun görselleştirilmesi bileşenlerinden 

oluşur. Görselleştirme sırasında sayısal haritalar ile basılı haritalar birbirlerinden 

farklı tasarlanmalıdırlar. Sayısal haritalar, süreklidirler ve bu haritaların istenilen 

alanları büyütülebilir, ölçeklendirilebilir. Bunun yanı sıra zamana bağlı olarak 

değiştirilebilirler, sorulara cevap verebilirler ve hatta bu özellikleri ses ile 

desteklenebilir. Basılı harita ile sayısal haritalar arasındaki fark iletişim sürecindeki 

ana araç değişiminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, sayısal haritalar tasarlanırken 

kullanılan çıktı ortamının (web, PDA, cep telefonu vb.) fiziksel çözünürlüğü dikkate 

alınmalıdır. Harita tasarımı aşaması, özetleme ve zorlamalar altında iki ayrı sınıfta 

toplanmaktadır. Özetleme aşaması Bilgi işleme ve Bilgi kodlama alt gruplarını 

içermektedir. Zorlamalar aşaması ise Kavramsal ve Mekanik olarak iki alt grupta 

incelenebilmektedir. Şekil 3.14’de bir haritanın tasarım şeması izlenebilmektedir. 

 

 

 

 
 

Şekil 3.14: Harita Tasarımı Şeması (Buttenfield and Mark, 1990) 
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3.4.2. Dijital Harita Sistemleri 

 
Dijital haritaların bilgisayar ortamında geliştirilmesi ve sunulmasıyla elektronik 

harita sistemleri ortaya çıkmıştır. Bunlar, dinamik sunum gibi yeni araçlarla 

kartografik tasarım ve coğrafi bilgi görselleştirmesinde yeni olanaklar sunmaktadır. 

Bu sistemlerin CBS’den bazı farklılıkları bulunmaktadır; 

 

- CBS’nin arayüzü karmaşık bir yapıya sahiptir, buna karşın dijital harita 

sistemleri kolaydır. 

- CBS’de kullanıcı bu işin eğitimini uzun yıllar almış uzman kişilerden 

oluşurken, dijital harita kullanıcıları uzman değildir. 

- CBS’de kontrol kullanıcı tarafından sağlanırken, dijital harita kontrol yazılımı 

üreten kişidedir. 

- Ana odak noktası CBS’de verinin kullanımı olmaktadır, dijital haritada ise 

odak noktası konunun gösterimidir (Taylor, 1990). 

 

 
Tablo 3.1: CBS ile Dijital Haritaların Özelliklerinin Karşılaştırılması 

 
 CBS Dijital Haritalar 

Kullanım Karmaşık Kolay 
Kullanıcı Uzman Uzman Olmayan 
Bilgi işlem süresi Uzun Kısa 
Kontrol Kullanıcı Yazılım Sahibi 
Ana Konu Verilerin işlenmesi Verilerin Görselleştirilmesi 
Veri Ham İşlenmiş 
 
 

3.4.2.1. Harita Modelleme 

 

Harita modellemesi için yeryüzündeki nesnelerin boyutlarının geometrik olarak 

tanımlanmasının yani nokta boyutsuz, çizgi tek boyutlu ve alan iki boyutlu haritalar 

tasarlanır. Gelişen teknoloji sayesinde ise nokta, ağ ve poligon değerlerini de içeren 

ve topolojik özelliği bulunan 3 boyutlu sanal haritalar tasarlanmaktadır. Ayrıca 

altında/üstünde, komşu, içerir, kapsar vb. topolojik ilişkilerin de değerlendirilmesi 

gerekir. Tematik boyut ise sistemin amacına bağlı olarak sınıflandırılmış (arazi 
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kullanımı, ulaşım, yerleşim birimleri, su bilgisi, topografya, nüfus, göç, kirlilik gibi.) 

bilgilerdir. Çok amaçlı bilgi sistemlerinin veri tabanlarının oluşturulması aşamasında 

tematik boyut, çözünürlüğü ve içeriği açısından önemlidir (Uluğtekin, 2005). 

 

3.4.2.2. Harita Tasarımı 

 

Harita tasarımı, harita ölçeği ve amacını da içeren çok yönlü bir üretim sürecidir. 

Yeryüzü gerçekliğinin özetlenmesi ve harita aracılığı ile sunumu için gerçek 

dünyanın kodlanmasıdır. Amaca yönelik kullanım için, konumsal ilişkilerin öncül 

olanlarını, coğrafi gerçekliğin objelerini ve karakteristik yanlarını seçerek 

tasarımlamadır. Harita ölçeğine, özetlemenin derecesine bağlı olarak sunulacak 

objelerin seçiminin yapılmasıdır. Reprodüksiyon ortamına göre grafik sınırların 

belirlenmesi, estetik ve açıklık ilkelerinin uygulanması, harita tasarım sürecinin ileri 

adımlarını oluşturur (Uluğtekin, 2005). 

 

 

3.5. Bölüm Sonu 
 

KBS’lerin internet üzerinden yavaş çalışması ve sürekli güncellenmemesi dolayısıyla 

rahatlıkla kullanımları söz konusu olamamaktadır. Özellikle büyük şehirlerin 

KBS’leri çok kullanılmakta olup turistik bölgelerde kullanıcı talepleri artmaktadır. 

Dünyada iki ayrı kıtayı birbirine bağlayan tek şehir olan İstanbul gibi özel bir kent, 

yıllardır hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştur. Fakat kentin mimari 

ve tarihi açıdan geçirmiş olduğu coğrafi değişimler yeteri kadar ziyaretçilere 

aktarılamamaktadır. Bu bilgiler, her ne kadar kitaplarda mevcut olsa da 

bulunduğumuz çağda internet kullanıcılarının sayısının ve uzaktan erişim 

kaynaklarının artması ile ayrıca kitapların her dile çevrilmemiş olması nedenleriyle 

kolayca ulaşılamaz hale gelmiştir. Bu tezde kentin mimari ve tarihi yapısının 

incelendiği çok yer kaplamayan ve hızlı çalışan bir veritabanı interaktif olarak 

hazırlanmış olup hem bilgisayarlar hem de cep telefonları ile kullanılabilecektir. Bu 

program sayesinde kent ziyaretçilerinin sayısının artacağı fakat daha da önemlisi, 

günümüzde halen yeterince anlaşılamayan önemine dikkat çekileceği 

düşünülmektedir.  
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4. İNTERAKTİVİTE VE İSTANBUL’UN MİMARLIK TARİHİ  

4.1. İnteraktivite  

4.1.1. İnteraktivitenin Tanımı  

 
İnteraktivitenin amacı, insanları mevcut düşüncelerini değerlendirmeye yönelterek 

yeni bilgiyi almayı kabul ya da ret etmelerini sağlamaktır. İnteraktivitenin tek başına 

çok az değeri vardır. İnteraktivite, nesnelerin ya da olayların karşılıklı birbirlerini 

etkilemeleri ile oluşur. Öğretimsel interaktivite ise bir öğrenci ile onun çevresi 

arasında yer alan bir olaydır. Amacı öğrencinin kendi davranışını eğitimsel hedef 

doğrultusunda değiştirmeye eğilimi olmasıdır.  

 

Bilgisayarlar ve yazılımlar araçtır ve amaçları insanların kelime, sayı ve resimlerle 

etkileşimine yardım etmektir. Günümüzde ise bilgisayarlar; okumak, izlemek ve 

eğlendirmek gibi etkileşimin göz önüne alınmadığı etkinlikler de kullanılmaktadır. 

Kullanıcılar akışın ve hızın kontrolü ve daha da önemlisi neye baktığı ve neye dikkat 

ettiği üzerine odaklandığı için etkileşimin tanımı, ara yüz tasarımına odaklanmıştır. 

Oysa öğretim açısından bakıldığında etkileşim daha karmaşık bir yapıdadır. İyi bir 

öğretimde etkileşim, öğrenenin bilgilere yeni ve kişisel anlamlar yüklediği, aktif 

öğrenmeyle gerçekleşir. Etkileşim dolayısıyla öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 

öğrenenin bilgiyi kendine mal etmesi ve daha önce zihninde var olan bilgilerle 

ilişkilendirebilmesi gerekmektedir (Koçoğlu, 2006). 

 

4.1.2. İnteraktivitenin Önemi  

 
Yüz yüze iletişim ise karmaşık davranış biçimlerini gerektirmektedir. Yüz ifadeleri, 

ses tonu ve vücut dili konuşmayı dinleyenler hakkında ipuçları vermektedir. Bunlar 

olayı, küçümsemeyi, şefkati ve bilgisayarlı konferansta eksik olan diğer güç 

algılanan noktalar oluşturabilmektedir. Bu nedenle interaktif iletişim kurmanın 

yolları iyi uygulanmalı karşılıklı anlayış ilkesi uyarınca eksik kalan bir olgudan ya da 

başka bir nedenden dolayı olumsuz sözlü tepkilerden kaçınılmalıdır (Karaağaçlı, 

2002). 
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4.1.3 İnteraktivitenin Başlıca Kullanım Alanları  

 
İnteraktivite yani etkileşim, günümüzde basın yayın, televizyon, internet, eğitim, 

sağlık, endüstriyel tasarım ve mimarlık gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca 

günlük hayatımızın da birçok alanına girmiştir. Bunlar ise, bankacılık işlemleri, otel 

ve uçak rezervasyonları, okullarda devam çizelgeleri ve not karneleri, anlık trafik 

verileri, internet üzerinden alışveriş ve fiyat bilgisi sorgulama, belediye 

uygulamaları, lokantalarda yemek siparişi gibi uygulamaları içermektedir. 

 

 

4.1.3.1. İnternet  

İnternet ortamında interaktiviteye olanak veren alanlar ise; eğitim, haberleşme, 

eğlence ve oyunlar, hobiler, mizah,  satış amaçlı ürünler ve gezi ve seyahat 

programları olarak sıralanabilmektedir. İnternet iletişimde sunulan olanaklardan 

yararlanmanın temel yeterlikleri arasında okuduğunu anlayabilecek düzeyde yabancı 

dil yeterliliğine sahip olma zorunu bulunmaktadır. Çünkü internet ortamında metin 

tabanlı konferanslar, metinler,  kaynaklar ve sayfalar İngilizce olarak sunulmaktadır 

(Karaağaçlı, 2002). 

 
 

4.1.3.2. Eğitim  

 

Dünyadaki bilimsel çalışmalar, teknolojik gelişmeler ve ekonomilerin bilgi tabanlı 

ekonomilere doğru kayması hayat boyu eğitim ve sürekli eğitim kavramlarını ortaya 

koymuştur. Teknolojinin büyük bir hızla geliştiği, bilgi yelpazesinin genişlediği bir 

ortamda eğitimin sürekli olması ve bilginin kullanıma hazır hale gelmesi 

gerekmektedir.  

 

Eğitim kurumlarında gittikçe artan öğrenci kapasitesi, kampüs, sınıf maliyetleri, 

eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması isteği, eğitim zamanlarının kişilerin kendi 

durumlarına uygun ve kendi istekleri doğrultusunda olması talepleri, eğitimin geniş 

kitlelere ulaştırılması isteği, dersleri uzmanlarından alma istekleri, özel ve kamu 
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kuruluşlarının personelini sürekli eğitme ve eğitim maliyetleri düşürme isteği 

insanları yeni eğitim modelleri arayışına sürüklemektedir.   

 

Teknolojik gelişmeler sayesinde oluşturulan internet sayfaları daha kullanışlı bir 

platform haline getirmiştir. İnternet sayfalarına yazı, grafik, ses ve video eklenmesi 

kullanıcılara sunulacak bilgi çeşidini ve bilgi sunma olanaklarını arttırmıştır. Bugün 

bu teknolojiden faydalanan pek çok kurum, kuruluş, organizasyon kendi internet 

sayfalarını hazırlayarak insanlarla iletişim kurabilmekte ve bilgilerini 

aktarabilmektedir. 

 

İnternete dayalı uzaktan eğitimde eğitmen ile öğrenci arasındaki interaktivite, sanal 

sohbet ortamları ve sanal tartışma grupları ile sağlanır. Sanal tartışma grupları tüm 

öğrencilerin ve eğitmenin katıldığı bir ortamdır. Herhangi bir problemi olan kişi 

mesaj panosuna bunu yazar. Eğitmen veya diğer öğrenciler bu probleme ilişkin 

mesajları panoya gönderir. Mesaj panosuna sadece bu gruba üye olan kişiler şifre ve 

kullanıcı adı ile ulaşabilmektedir. Bu etkileşim yöntemi asenkron bir interaktivitedir. 

Eğitmen ile öğrenci arasındaki diğer bir interaktivite yöntemi ise eğitmenlere e-posta 

yoluyla ulaşmaktır. 

 

İnternet üzerinden sanal ortamda karşılıklı yazışma programları kullanarak sohbet ve 

tartışma ortamları oluşturulabilir. Önceden belirlenen bir saatte öğrenciler ve eğitmen 

bu programlardan birisi ile iletişim kurarlar. Bu interaktivite yöntemi senkrondur 

(Yıldız, 2002). 

 

 

4.1.3.3. Mimarlık ve Tasarım  

 
Mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, şehir ve bölge planlama, güzel sanatlar ve diğer 

tasarım faaliyetleri ile uğraşan kişiler internet sayesinde çalışma prensiplerini 

interaktif hale getirmişlerdir. Böylece, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış kişilerin 

ortak projelere katılma süreçleri ve bu projelerden sonuç alınması hızlanmış olup, 

etkili sonuca ulaşmak için gerekli süreler kısalmıştır.  
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Tasarım çoğu zaman birçok kişinin katılımını gerektiren sosyal bir faaliyettir. Bu 

faaliyetin başarıya ulaşmasında önemli etkenlerden birisinin iletişim olduğu bir 

gerçektir. İyi iletişim, yapılan işin kalitesini arttırmayı ve zamanında bitirilmesini 

sağlayan çok önemli bir unsurdur. Geleneksel olarak tasarım veya projelendirme 

sürecine katılan kişiler iletişim ihtiyaçlarını ortak mekanlarda bir araya gelerek yüz 

yüze görüşerek gerçekleştirirler. Yüz yüze toplantılar kişilerin birbirlerine isteklerini 

aktarma, sorunlarını dinleme ve ortak bir sonuca ulaşma açısından en ideal iletişim 

şekilleri olsa da bu şekilde toplanmak bazı durumlarda gerçekleştirilmesi zordur. 

Birinci zorluk katılımcıların birçoğu için uygun olacak zamanın ayarlanmasıdır. Bu 

da özellikle büyük ve kompleks projelerde karşılaşılan en önemli sorunlardan biridir. 

Diğer bir zorluk ise proje katılımcılarının aynı coğrafi bölge ile sınırlı olarak 

seçilmesidir. Diğer bir deyişle bir projeye katılan kişilerin yakın bölgelerde 

bulunması tercih edilir. Uluslararası veya bölgesel projeler gibi zorunlu hallerde 

proje katılımcılar arası iletişim geleneksel olarak faks veya telefon gibi araçları ile 

sağlanır (Ofoğlu, 2002). 

 

Mimarın tasarım araçlarında duyusal ve mekansal deneyim açısından analog ve 

sayısal teknolojilerle meydana gelen değişimlerinin mimarın rolü ve üretimi 

üzerindeki etkisi de dönüştürücü olmuştur. Tasarım ve üretim, temsil sistemlerinin 

ortaya çıkışından önce sanata dayanan doğrudan bir yapma eylemi olarak gerçek, 

sürekli ve tek bir deneyimken, geleneksel temsil teknolojileri ile ayrılmış ve mimar 

profesyonel kimliğiyle ortaya çıkarken tasarladığı nesne ve mekanın üretiminden ve 

gerçekliğinden uzaklaşmıştır. Gelişen sayısal tasarım araçları ile yapma ve tasarlama 

eylemleri arasındaki "deneyim sürekliliği ve birliği" alternatif bir ortamda yeniden 

kurulmuştur (Atılgan, 2006). 

 

Mennan’ın 2005 yılında, “Tasarım ve üretim arasında eşzamanlılığa varan ve 

temsilin erimesi” olarak tanımladığı bu üretim imkanı, tasarlama yapma ilişkisinde 

yeni bir deneyim bütünlüğü yaratmıştır. Mimar, mühendis, üretici bütün 

katılımcıların ortak sayısal paydada birleşebilmesiyle tasarım süreci süreklilik içinde 

üretim sürecine eklemlenmekte, tasarımcı- ya nesnesi üzerinde zanaata dayalı üretim 

deneyimine benzer bir kontrol ve duyusal açıdan zenginleştirilmiş bir mekansal 

deneyim sağlamaktadır. Mimari tasarım araç ve teknolojilerinde duyular, hareket ve 

göreceli konumun temsili üzerinden yapılan mekansal deneyim araştırmasının amacı, 
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tasarım sürecinde ilgiyi deneyim nesnelerinden mekansal deneyime çekmektir. 

Sayısal teknolojilerle meydana gelen kırılma, analog sistemlerle gerçekleştirilen 

temel temsil sistemlerinin bile tekniğini daha gerçek bir mekansal deneyime doğru 

değiştirirken, mimarın da rolünü dönüştürmektedir. Teknolojilere mekansal deneyim 

imkanları açısından eleştirel yaklaşmak, hem gelişen teknolojileri anlamak, eski 

teknolojileri yeniden değerlendirmek ve yeni özelliklerini görmek; hem de mekan, 

mimarlık ve üretimi üzerine farklı düşünmek için fırsat yaratması açısından 

önemlidir (Mennan, 2005). 

 

 

4.1.4. Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) 

 
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (Graphical User Interface) (GUI) bilgisayarlarda 

işletilen komutlar ve bunların çıktıları yerine simgeler, pencereler, butonlar ve 

panellerin tümünü ifade etmek için kullanılan genel tanımlamadır. GUI sayesinde 

kullanıcı, bilgisayar programları ile iletişiminde komut satırlarından ve ayrıca 

bilgisayarı kullanabilmek için komutları ezberleme ve yazma işinden kurtulmuş 

olurlar (Sun, 2004). 

 

 
4.1.4.1. GUI Tasarımı  

 

Bir kullanıcı arayüzünün kullanıcı-dostu olarak olabilmesi için bazı temel kuralları 

yerine getirmesi gerekmektedir. Bu durumda, arayüzün bazı temel özellikleri 

sağlaması gereklidir. Bu özellikler ise şu şekilde sıralanabilmektedir; 

 

- Göreve yönelik çalışma: Çok fazla işlevi bir arada sunmak kullanıcının 

istediği işlevi bulabilmesini güçleştirmektedir. Arayüz uygun işlevi mümkün 

olduğu kadar sade bir şekilde kullanılarak sunulmalıdır. 

- Anlaşılabilirlik: Kullanıcı, arayüz ile ilk defa çalışmaya başladığında ise 

rahatlıkla arayüzün hangi amaçla tasarlandığını anlayabilmelidir. 

- Arayüzde gezinebilme: Arayüz çalışma esnasında hangi bölümde ve nerede 

olunduğu bilgisini sunmalıdır. Bölümler arası gezinebilme yeteneği 

kısıtlanmamalıdır. 
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- Hataları karşılayabilme yeteneği: Yapılan bir değişikliğin geri alınabilir 

olması önemlidir. Kullanıcı arayüzü yapılan düzenlemelerin geri 

alınabilmesini sağlayabilmelidir. Kullanıcı yaptığı herhangi bir değişikliği 

beğenmez ve yanlış olduğunu düşündüğünde, hatasını düzeltebilmelidir. 

- Süreçlerden haberdar etme: Uygulama gerçekleştirilen işlemlerden 

kullanıcıyı haberdar etmelidir. O sırada hangi işlemlerin yapıldığı bilgisini 

kullanıcı arayüze bakarak gözlemleyebilmelidir. 

- Beklentilere uyum: Arayüz ve uygulama kullanıcı tarafından bir bütün olarak 

algılanmalıdır. Arayüzün bileşenleri kendileri içerisinde tutarlı bir bütünü 

oluşturmalıdır. Kullanıcı arayüz bileşenleri arasında dolanırken beklenmedik 

olaylar ve seçenekler ile karşılaşmamalıdır (Xie, 2006). 

 

 

4.1.4.2. GUI Geliştirilmesinde Karşılaşılan Problemler  

 

Etkileşimli uygulamalar ve uygulamaların kullanıcı arayüzleri birçok farklı bilgi 

işlem ortamında işlem görebilirler. Bu bilgi işlem cihazları, çok güçlü iş 

istasyonlarından, cep telefonlarına kadar geniş bir skalada yerlerini almaktadır. 

Kullanıcı arayüzü geliştirilmesinde karşılaşılan problemlerden bir tanesi bilgi işlem 

gücündeki farklılıkların, geliştirilecek olan kullanıcı arayüzü için kısıtlar 

oluşturmasıdır. Bir diğer problem ise mobil bilgi işlem platformlarının kendilerine 

özgü girdi ve çıktı kısıtlarının olmasıdır. Bazı cihazlar gelişmiş grafiksel yetenekleri 

desteklerken bazıları sınırlı ekran çözünürlüklerini desteklemektedir; bazıları 

gelişmiş girdi/çıktı cihazları ile donatılmışken bazıları ise sınırlı girdi cihazları ile 

sınırlandırılmıştır (Satyanarayanan, 1996). 

 
 

4.1.4.3. GUI Adaptasyonu  

Kullanıcı arayüzünün yeni bir bağlam ile dinamik olarak değişebildiğinde “adaptif” 

olarak nitelendirilir. Adaptasyon tasarım zamanında otomatikleştirilmiş tasarım 

desteği olarak veya dinamik bir arayüz yaratarak çalışma zamanında gerçekleşebilir. 

Mobil bilgi işlemin değişen çeşitli bağlamlarına adaptasyonu sağlamak için bazı 

model tabanlı teknikler mevcuttur. Her bir teknik çeşitli model bileşenleri arasında 
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eşlemelerin yapılmasını içerir. Bu eşleşmeler çevrildiğinde, ilgili cihaz ve kullanım 

bağlamına özel statik veya dinamik kullanıcı arayüzleri yaratılmaktadır (Jakobsson, 

2004). 

Yüksek derecede uygun, bağlam duyarlı çoklu platform kullanıcı arayüzünün 

geleneksel kullanıcı arayüzü tasarım teknikleri kullanılarak uygulanması oldukça 

zordur. Bunun gibi tüm teknikler bir kullanıcı arayüzü modelinin geliştirilmesine 

dayanmaktadır.  

Bir kullanıcı arayüzü modeli kullanıcı arayüzünün kurallara uygun hazırlanması, 

açıklanabilir ve uygulamadan bağımsız olması gereklidir. Bir kullanıcı arayüzü 

modeli, modelleme dili ile ifade edilir. Bir modelleme dili açıklanabilir olmalıdır, dili 

destekleyen yazılım araçları hakkında bilgi sahibi olmayan insanlar için bile anlaşılır 

olmalıdır. Bununla birlikte bir yazılım sistemi tarafından anlaşılabilmesi ve 

analizinin yapılabilmesi için biçimsel olmalıdır.  Bir kullanıcı arayüzü modelleme 

dili platform bağımsız olmalıdır. Desteklenecek olan her bir platform için bir araç bir 

modelleme dilinden çalıştırılabilir bir kod parçasına çevrim yapabilmelidir. Bu 

çevrim statik kullanıcı arayüzleri oluşturulmak istendiğinde derleme zamanında, 

dinamik arayüzler oluşturmak için çalışma zamanında gerçekleştirilebilmektedir 

(Alamn, 2003). 

Bir platform modeli bir kullanıcı arayüzünü çalıştırabilecek bilgisayarlı sistemleri 

tanımlar. Bu model platformun kullanıcı arayüzü üzerinde yarattığı kısıtlar 

hakkındaki bilgileri içerir. Tasarımcılar istenilen her bir platform için ayrı ayrı 

kullanıcı arayüzü tasarlayabilirler. Fakat platformun kullanım amaçlarına uygun 

olarak değişen koşullara duyarlı olmasını sağlamak için platform modelinden çalışma 

zamanında yararlanılmalıdır. Örneğin; platform modeli bant genişliğindeki ani bir 

azalmayı fark edebilmeli ve uygun şekilde davranabilmelidir. Sunum modeli  

kullanıcı arayüzünün görsel özelliliklerini tanımlamaktadır. Sunum modeli pencere 

hiyerarşilerini ve bileşenlerini, stil seçeneklerini ve pencere bileşenlerinin seçimini 

ve yerleştirilmesini içerir. Bir görev modeli uygulama kullanıcısının gerçekleştirmek 

isteyebileceği görevlerin yapısal bir gösterimidir. Görev modeli hiyerarşik alt 

görevlerden oluşur. Bir görevin seçimli olup olmadığı veya başka bir alt göreve izin 

verip vermediği gibi özellikler görev modeli ile modellenebilmektedir (Atef, 2005). 

 68



4.2. İnteraktif Veritabanı Oluşturulması 

 
4.2.1. Veritabanı Tanımı 

 
Veritabanı düzenli bilgiler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Bu bilgiler, bilgisayar 

ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı değildir. Veritabanlarında, sistematik 

erişim olanağı bulunmakta olup, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir ve birbirleri 

arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler bulunmaktadır.  

 

Veritabanı oluşturulmasında en önemli faktörün, kayıt yığını ya da bilgi parçalarının 

tanımlanması olduğu bilinmekte olup bu tanım ise şema olarak isimlendirilmektedir. 

Şema, veritabanında kullanılacak bilgi tanımlarının nasıl modelleneceğini 

göstermektedir ki bu, veri modeli olarak ve yapılan işlem ise veri modelleme olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

Veritabanı yazılımı, verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlar olarak 

tanımlanmaktadır. Birçok yazılım bilgi depolayabilmektedir, fakat veritabanı bilgiyi 

verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmektedir. Bilgiye gerekli olduğu 

zaman ulaşabilmek esastır.  

 

 

4.2.2. Veritabanı ve Arabirim Teknolojileri 

 
Günümüzde veritabanı teknolojileri dBASE, FoxPro ve Paradox gibi basit ilişkisel 

yapıda olanlardan Oracle, DB2, Sysbase, Informix, Interbase ve SQL (Structured 

Query Language) gibi çok gelişmiş olanlara kadar geniş bir yelpaze içinde yer 

almaktadır. Herhangi bir uygulamada hangi veritabanın kullanılacağı teknik ve 

yönetsel gerekçelerle farklı olabilmesine karşın MS Access gibi orta düzey 

performansa sahip ve MS Office ailesi ürün paketi içinde bulunması nedeniyle 

Windows platformlarında çok yaygın olan bir veritabanı çoğu uygulama için yeterli 

kabul edilebilmektedir.  

 

Buna karşın, bir MS tanımı olarak ortaya çıkan ODBC teknolojileri veritabanı 

yönetim ve uygulamalarında yeni bir dönem başlatmıştır. Open Database 

Connectivity yani ODBC Microsoft’un veritabanları ve programlama dillerinde 
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erişmek için ortaya çıkarmış olduğu bir standart olarak tanımlanmaktadır. ODBC, 

depolanan veri biçiminden bağımsız olarak veritabanı uygulamalarından ilişkisel 

SQL verilere erişim ve işletim sağlayan standart bir arabirim teknolojisi olarak 

bilinmektedir. Böylece veritabanı tipi ne olursa olsun her veritabanına özel bir sürücü 

aracılığıyla evrensel iletişim sağlanabilmektedir. Bu nedenle, bildiri kapsamında olan 

uygulamalar her ne kadar MS Access veritabanı için örneklense de ODBC kaynağı 

şeklinde çalışıldığından tüm veritabanları için geçerli sayılabilmektedir.  

 

ODBC, işletim platformuna ve veritabanına bağlı olmayan bir standart olmasına 

karşın herhangi bir ağ ortamında veritabanı yaratmak ve işlemek için kullanılan 

gelişmiş birçok teknik olduğu bilinmektedir. Bu alanda kullanılmakta olan hemen 

hemen ürünlerin çoğunu üreten Microsoft, ODBC'ye şekil vererek OLEDB’i (Object 

Linking and Embedding, Database) ortaya çıkartmıştır ki bu teknoloji, ActiveX 

modeline soktuğu standart olarak tanımlanmaktadır. ActiveX modeli ise nesnelerin 

yaratıldıkları dilden bağımsız olarak birbirleri ile etkileşebilmesini sağlayan 

Microsoft teknolojisi olarak bilinmektedir. Daha sonra Microsoft, DAO’nun (Data 

Access Objects) çeşitli uyarlamaları ve en son olarak RDO (Remote Data Objects) ve 

ADO (ActiveX Data Objects) teknolojilerini uygulamaya koymuştur. OLEDB, 

ODBC’den farkı, veritabanı biçimindeki veriler değil tüm veri tiplerine erişim 

sağlayan ve veritabanı bileşenleri geliştirmek için de kullanılan düşük düzey C/C++ 

arabirimleri olarak tanımlanmıştır (Rauch, 1997). 

 

 OLEDB’nin geliştiriciler tarafından kullanımı kolay olmamakla birlikte, DAO’nun 

uzak veri kaynaklarını yönetmedeki eksiklerini aşmak için RDO geliştirilmiştir. 

Daha sonraları ise DAO ve RDO’nun özellikleri daha esnek şekilde birleştiren ve 

kullanımı basit ADO teknolojisi geliştirilmiştir. ADO, her ne kadar geriye doğru 

uyum nedeniyle RDO ve DAO desteği vermekle birlikte DAO ve RDO’daki bazı 

ileri özelliklerin eklenmesi beklenmektedir (Spencer, 1997). 

 

 

4.2.3. Veritabanı Uygulamaları 

 

Veritabanı uygulamaları işlevsel bakımından iki kategoride incelenebilmektedir. 

Bunlardan birincisi, veritabanı sisteminin statik kısmından sorumlu olup veritabanın 
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yaratılması, kopyalanması, tablolar ve alanların yapısı ve biçimi gibi 

rutinleri/işlemleri kapsamaktadır.  Diğer kategori ise dinamik olup sorgulama ve 

işleme rutinlerinden oluşmaktadır.  

 

Tüm bu işlemlerin pek çoğu kullanıcı arabirimleri ve işleme-sorgulama kodlarıyla 

gerçekleştirilmektedir ve C/C++, Delphi, Java, Perl ve Visual Basic bu amaçla en 

çok kullanılan diller olarak bilinmektedir. Fakat internet tabanlı uygulamalarda en 

yaygın olarak JavaScript (JS) ve Visual Basic Script (VBS) dilleri kullanılmaktadır. 

Bunlardan bazen birincisi bazen de ikincisinin kullanılması gerekli olabilmektedir. 

Programcının her ikisinden de vazgeçmek istemediği durumlar için en son 

teknolojilerden biri olan Active Server Pages (ASP) teknolojisi önemli avantajlar 

sunarak platformlardan bağımsız kod yazılmasını mümkün kılmaktadır.  

 

ASP, sadece sunucu gibi değil bir uygulamanın çalışabilmesi için her türlü yazılım 

ve donanım altyapısının barındırılması, işlerliğinin sağlanması ve bunun merkezi bir 

sistemden kullanıcıya sunulması gibi hizmetler veren kurum olarak 

tanımlanmaktadır. ASP, hem JS, hem VBS, hem de HTML kodlarının aynı sayfada 

yazılabilmesine olanak sağlayan ve sunucu üzerinde etkin bileşenler mantığına 

dayanan dinamik internet sayfaları teknolojisi olarak bilinmektedir.  

 

 
4.3. İstanbul Mimarlık Tarihi İçin İnteraktif Bir Veritabanı  

 
İnteraktivitenin günümüzün her alanında karşımıza çıkmasının nedeni artık 

bulunduğumuz çağın teknoloji çağı olmasıdır. Bu çağda basılı bilgilerin yerini 

internet ve sanal kullanımlara bırakmıştır. İnternet kullanıcıları kolay erişebilecekleri 

ve hızlı programları tercih etmektedirler. Bu durumda yavaş çalışan kent bilgi 

sistemleri de çoğu zaman tercih edilmemektedir. Bu tezde hızlı çalışan ve kentin 

mimari yapısının anlatıldığı bir veritabanı tasarlanmış olup, kentin geçirdiği 

dönemler ayrı ayrı incelenmiş ve bu dönemlerdeki önemli eserler yine bu program ile 

anlatılmıştır.   
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4.4. İstanbul’un Mimarlık Tarihi  

 
İstanbul’un mimarlık tarihi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Günümüz tarihi, 

geçmiş mimarisinin görüntüsünü yansıtmaktadır. Şehrin günümüz mimarisi, Antik 

Dönem (… –M.Ö. 660), Bizantion Dönemi (M.Ö. 660 – M.S. 324), Roma 

İmparatorluğu Dönemi (324 –395), Bizans İmparatorluğu Dönemi (395 – 1453), 

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi (1453 – 1923) ve Cumhuriyet Dönemi (1923 –  …) 

ile birlikte bugünkü İstanbul olmak üzere 6 farklı dönemde incelenebilmektedir.  

 

4.4.1. Antik  Dönem ( … – M.Ö. 660 )  

 

İstanbul’un, M.Ö. 3000 sonu ve 2000 başı dönemlerine ait yerleşim bölgelerinin 

izlerine rastlandığı saptanmıştır. Köy tipi yerleşim şeklinde olan bu kırsal yerleşim 

bölgelerinin uzantılarının da olabileceği tahmin edilmektedir. 

 

Yerel bazı efsanelere göre, günümüz Haliç bölgesinin üst ucunda eski bir yerleşim 

bölgesinden söz edilmekle birlikte, İstanbul tarihinin Bizantion’un kuruluşuyla 

başladığı ileri sürülmektedir. Yine eski efsanelere göre, Dor kökenli Megara’dan 

gelen kolonistlerin Kadıköy’ü, o günkü ismi ile Khalkedon’u kurmalarından birkaç 

yıl sonra, Megara ve şehre adını veren diğer Yunan şehirlerinde yaşayan insanlar 

Sarayburnu’na gelerek yeni bir yerleşim yerini kurmuşlardır.  

 
 

4.4.2. Bizantion Dönemi (M.Ö. 660 – M.S. 324)  

 
M.Ö 660-658 yıllarında, gerek Trakya ve Anadolu tarafından, gerekse deniz 

tarafından gelebilecek saldırılara karşı savunma amacı ile tüm yerleşim bölgesi 

dışarıdan surlarla çevrilmiştir. Bu surların içinde kalan yerleşim bölgesi, artık 

sınırları belirlenmiş bir kent (cité) olarak kabul edilmiştir.  İlerleyen yıllarda, kentin 

yüksek noktasında kurularak, kentin en önemli yapıları ve tapınaklarını barındıran 

içkale, bugünkü Topkapı Sarayı’nın bulunduğu yerde, Akropolis kendi surlarına 

kavuşturmuştur.  
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Akropolis içinde Apollon, Artemis ve Aphrodite tapınaklarının bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Poseidon Tapınağı ile Athena Ekbasia kutsal alanının, yarımadanın 

kuzeyindeki sahilde yer aldıkları ve liman bölgesinin batısında bir Temenos’u, 

Demeter (Malophoros) ve Kore tapınaklarının bulunduğu düşünülmektedir.  

 

Kentin dışında, Haliç kıyısında M.Ö. 512 yılında Persler tarafından tahrip edilen 

Hera Tapınağı ve M.Ö. 340 yılında yıkılmış olan Pluton Tapınağının bulunduğu 

bilinmektedir. Akropolis’in kuzeybatısındaki birçok koy, daha sonraları yer yer 

surlar, dalgakıranlar ve zincirlerle çevrelenmiş limanları oluşturmuşlardır. Bu 

limanlar, M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda, zengin bir ticaret kentine dönüşen Bizantion’un 

önemli gelir kapıları haline gelmişlerdir.  

 

 

 
 

Şekil 4.1: Bizantion Kenti, Antik Dönem 
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M.Ö. 500 ile 350’li yıllar arasında yapılmış olan çeşitli savaşlar sonucunda kentin 

sınırları Silivri yönüne büyümüştür. Makedonya Krallığı Trakya yönüne ilerleyerek, 

Bizans Devleti ile anlaşmazlığa düşmüştür.  Makedon II. Philippos M.Ö. 340-339 

yıllarında Bizantion Kenti’ni kuşatmıştır. Ordusunun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi 

için Haliç üzerinde bilinen ilk köprüyü inşa ettirmiştir. M.Ö. 339 yılında,  

 

Bizantion’lu Artemis Phosphoros kenti savunarak kuşatmayı ortadan kaldırmıştır. 

M.Ö. 260’lı yıllarda kentin toprakları, Trakya’da Terkos ve Rhegion’a kadar, 

Anadolu’da ise bugünkü Yalova civarındaki Bithynia’nın bölümlerine kadar 

genişlemiştir.  

 

M.Ö. 69-79 yıllarında Vespasianus döneminde kentte, sivil binalar ve yeni kutsal 

tapınaklar inşa edilmiştir. Fakat bu binaların tarihi, tarzı ve konumları ile ilgili 

ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Limanın yanında tahminen stadyum, Akropolis’in 

dik doğu yamacında ise tiyatro yer almaktadır.  

 

Strategion’un batısında ve Thrakion’un güneyinde ise kentin iki ana meydanı 

bulunmaktadır. Haliç’in kıyısından ve tepelerinden geçen anayollar aynı zamanda 

antik çağda yeraltı mezarları olan nekropollere doğru uzanmaktadır. Bu anayollar 

batıda Bayezid Camisi’nin olduğu yere kadar uzanmaktadır.  

 

Hadrianus tarafından M.S. 117-138 yılları arasında kentin hamamlarına su sağlayan 

bir su ikmal sistem, yapılmıştır. Yaptırılmış olan su ikmal sistemi Şekil 4.2’de 

görülebilmektedir.  

 

M.S. 197 yılında Septimius Severus döneminde kentin güneyinde yer alan 

genişletilmiş bir bölgede Tetrastoon bölgesinde sütunlu caddenin yanında 

Zeuksippos Hamamları ve Hippodrom’un yapımına başlanmış fakat bitirilememiştir. 

Bunların dışında, eski kentin surları, Apollon Tapınağı ve Akropolis’in güneyindeki 

tiyatro yeniden yapılmıştır.  
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Şekil 4.2: Su İkmal Sistemi 
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4.4.3. Roma İmparatorluğu Dönemi (324 – 395)  

 

M.S. 324 yılında I. Constantinus döneminde, kuşatmalardan zarar gören surlar daha 

genişletilmiştir. Septimus Severius’un başlattığı, 100 bin kişilik ve genişliği 117, 

uzunluğu ise 480 metre olan hipodrom inşaatı bu dönemde tamamlanmıştır. 

Hipodrom duvarlarının üzeri altın kaplama at heykelleri gibi çok sayıda heykelle 

süslüydü. Kentin Latinler tarafından istila edilmesiyle Şekil 4.3’de görülebilen bu at 

heykelleri Venedik’e, San Marco Meydanı’na taşınmıştır. Hipodrom’daki 

(Sultanahmet Meydanı) İmparatorluk sarayı (Sultanahmet Camisi’nin bulunduğu 

alan) ve anıtsal ibadethaneler, inşa edilmiştir. Önceleri “Nea (Yeni) Roma” adı ile 

anılan kenti, I. Constantinus kendi adıyla özdeşleştirmiş ve 11 Mayıs 330 tarihinde 

kentin adı “Konstantinopolis” olarak ilan edilmiştir. Önce Aya İrini, ardından 360 

yılında da Ayasofya kiliselerini yaptıran I. Constantinus, kenti Hıristiyan dünyası 

için önemli bir merkez haline getirmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 4.3: Altın Kaplama At Heykelleri 

(http://www.dkimages.com/discover/previews/806/407656.JPG) 
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4.4.4. Bizans İmparatorluğu Dönemi (395 – 1453)  

 
328 yılında Bizans Devleti, Roma İmparatorluğu ile olan dini görüş farklılıkları 

nedeniyle Konstantinopolis’i kendilerine yeni yönetim merkezi olarak ilan etmişler 

ve kentte görkemli bir yapılanma süreci başlamıştır. Eski tapınaklar değiştirilmese 

de, başlayan yoğun imar çalışmaları için her yerden inşaat malzemesi ile işçi 

getirilmiş ve kentin sınırları ortalama 6 km2 genişlemiştir.  

 

Constantinus döneminde değişen kentin, önceden tasarlanmış bir şemaya göre 

yapıldığı düşünülmektedir. Fakat bu şema, Romalıların kentlerinin inşasında 

kullandıkları ızgara planlı bir şema değildir. Bundan farklı olarak, birbirinden 

yelpaze biçiminde ayrılan ana caddeler ve bunları kesen büyük caddeleri öngören bir 

şemadır. Önemli yapılar, kentin engebeli yapısından yararlanılarak inşa edilmiştir. 

İki sahil yolu ve kentin ortasında çatallaşan Mese, Augusteion ve Forum 

Constantinus meydanları, kenti çevreleyen sur, Büyük Saray ve piskoposluk kilisesi 

Aya İrini, Rhea ve Tykhe Tapınak’ları yapımının dışında, Septimius Severus 

tarafından başlatılan Zeuksippos Hamamları ve Hippodrom’un inşası 

tamamlanmıştır. Ayrıca Senato, Milion, Praetorium, Capitol gibi pek çok resmi daire 

inşa edilir. Roma’nın büyük ailelerine mensup kişiler göçe teşvik edilerek kentte 

yaptırılan yeni saraylara yerleştirilir. Tahıl için eski liman bölgesinde ve güney 

kıyısında ambarlar inşa edilir. Kentin kuzey ucundaki tepede ise Constantinus, 

Havariyyun Kilisesi ile bağlantılı olan anıtsal mezarının yapımını başlatmıştır.  

 

Constantinus ve haleşeri, yeni kentin çevresinin ölçümünü yaparak inşaat alanlarını 

belirlemişler, fakat inşaatı gerçekleştirdikleri bölge kentin merkezi ile sınırlı 

kalmıştır. 4. yüzyılın sonunda ve 5. yüzyılın başında eski planda kentin ekseni 

boyunca Forum Tauri 380-393 yılları arası, Forum Bovis ve Kserolophos üstündeki 

Forum Arcadii 402-421 yılları arasında inşa edilmiştir. İmparator ailesinin 

mensupları için kentin engebeli coğrafyası nedeniyle geniş setler üzerine, 

Şaccillianum Sarayı, Placidianum Sarayı, Domus Marinae, Arcadiae ve Placidiae 

Agustae Sarayları inşa edilmiştir.  
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408-450 yılları arasında II. Theodosios, kenti çepeçevre kuşatan yeni surları inşa 

ettirmiştir. Bu surlar 5. yüzyıldan günümüze kadar kentin çevresini ve çehresini 

belirlemiş ve yoğunlaşan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kentin sınırlarını 

6 km2’den yaklaşık 14 km2’ye çıkartmıştır.  

 

Konstantinopolis, başkent ve imparatorun oturduğu bölge olması yanı sıra, önemli 

bir ekonomik çekim merkezi olma özelliğini kuruluşundan bu yana sürdürmüştür. 

Hızla artan nüfus, Haliç’teki eski limanda ve yeni inşa edilmiş Eleutherios 

Limanı’nın çevresinde yeni liman ve ambarların yapımını gerektirmiştir. O 

dönemdeki limanların kentteki dağılımları Şekil 4.4’de görülebilmektedir. 

 

 
 

Şekil 4.4: Limanların Kentteki Dağılımları 
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407, 417, 433, 447, 450, 477, 525, 526, 542 yıllarında geçirilen depremler ve 437, 

448, 465, 475, 491, 512, 532 yıllarında yaşanan büyük yangınlar nedeniyle, kentin 

yapılanması ve gelişmesi kolay olmamıştır.  

 

532 yılında Nika isyanında çıkartılan büyük yangınlardan birisi Doğu Romalı 

İmparator I. İustinianos’a kentin Aya İrini Kilisesi, Saray ve Constantinus Forum’u 

arasında kalan yıkılmış merkezini yeniden imar etme olanağını vermiştir.  

 

İmar düşkünü İustinianos, kentte ve çevresinde çok sayıda kilise ile manastır 

yaptırmıştır. Bunlar arasında Petrus ve Pavlos kiliseleri ile eski Hormistas Sarayı 

içindeki Sergios-Bakchos ve Havariyyun Kilisesi yer almaktadır. 

 

 

 
 

Şekil 4.5: 4-7. Yüzyıllar Konstantinopolis, Önemli Anıt ve Yerleri 

 

 

 79



7. ve 10. yüzyıllar arası dönemde, depremler, yangınlar, hastalık salgınları ve 

doğrudan doğruya düşmanlarının karadan ve denizden kuşatmaları sonucu 

Konstantinopolis’teki önemli yapılar yok olmuştur.  

 

I. Basileios (867-886) tarafından 25 kilise onarılmış ve 8 yeni kilise inşa edilmiştir. 

Büyük Saray’da 877-881 yılları arasında inşa edilmiş Nea (Yeni) Kilisesi, o dönem 

sonrasında inşa edilen kilise mimarisine öncülük etmiştir.  

 

Yerebatan Sarnıcı üstündeki Bazilika’da kurulan üniversite 425 yılında Capitol’e 

taşınmıştır. 863 yılında ise Magnaura Sarayı’nda üniversite yeniden kurulmuştur.  

 

 

 
 

Şekil 4.6: 8-12.Yüzyıllar Konstantinopolis, Önemli Anıt ve Yerleri 
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11. yüzyıldan itibaren ticaret amacıyla Konstantinopolis’e gelen tüccarlar, zamanla 

burada yerleşme hakkını elde etmişlerdir. Venedikliler, Cenovalılar, Rus tüccarlar ve 

Yahudiler 12. yüzyıl sonlarında altmış bin kişilik bir yabancı nüfusu 

oluşturmaktaydılar.  

 

Konstantinopolis, 1203 ve 1204 yıllarında IV. Haçlı seferi sonucu iki defa kuşatma 

altına alınmıştır. Kentin kuzeyi ve doğu bölgeleri ile imparatorluk sarayı ve Mese 

yakılmıştır.  Kent yakılıp yıkılmış olup, yağmacılar tarafından ganimet ve toprakları 

paylaşılmıştır.  

 

Latin İmparatoru ve Venedik’ten gelen bir Latin Patrik, bu harap ve nüfusu hayli 

azalmış kenti yerleşim merkezi olarak seçerek eski Yunan meslektaşlarının 

saraylarına yerleşmişlerdir. Dini farklılıklardan dolayı kilise ve manastırların bakımı 

ihmal edilmiş ve yıkılmıştır. Latin imparatorunun kendi yerleşim yeri olmasına 

karşın, kentte para sıkıntısı nedeniyle yağmalanma devam etmiştir.  

 

Yunanlı Mikhail VIII. Palaiologos, 1260 yılında Galata’yı, 1261 yılında ise 

neredeyse korumasız kalmış olan Konstantinopolis’i Latinlerden geri almayı 

başarmıştır. Latin bölgeleri ateşe verildikten sonra Latin imparator ve Latin halk 

kentten kaçmıştır.  

 

İmparator Mikail, önce surları, sonra saray ve manastırları onartarak, kenti tekrar 

yönetim merkezi haline getirerek, kenti yeniden yapılandırmış, ayrıca yeni donanma 

için Kontaskalion Limanını inşa ettirmiştir. Cenovalılar 1267 yılından itibaren, eski 

Sykai’de (Galata) sistematik ızgara planlı yeni Pera kentini kurarlar.  

 

Bizans İmparatorluk toprakları giderek küçülmüş olup, Konstantinopolis artık eski 

parlak geçmişini geride bırakmıştır.  

 

Aya Sofya’nın 1346 yılında göçen kubbesinin onarımı ise ancak dışarıdan sağlanan 

mali destek ve yıllarca süren çalışmalar sonunca gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde, 

eski büyük devlet binalarının yerini, küçük ahşap yapılar almıştır.  
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Şekil 4.7: 13-15.Yüzyıllar Konstantinopolis, Önemli Anıt ve Yerleri 

 

 

14. yüzyılın sonlarına doğru, hızla büyüyen ve güçlenen Osmanlıların, bu bölgedeki 

baskısı artmıştır. 1. Bayezid Boğaz’da Güzelce Hisarı (Anadolu Hisarı) yaptırmıştır. 

1452 yılında Osmanlı İmparatoru II. Mehmet, Rumeli Hisarı’nın inşasına başlamış 

ve 29 Mayıs 1453 tarihinde kuşattığı Konstantinopolis’i ele geçirmiştir. 1 Haziran 

1453 tarihinde Sultan II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) büyük bir törenle kente 

girerek, Aya Sofya’yı yeni başkentin baş camisi olarak ilan etmiştir. 

 
 

4.4.5. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi (1453 – 1923)  

 
Osmanlılar tarafından fethedilen kent, Arap kökenli Konstantinopolis adını 

korumakla birlikte artık “İstanbul” olarak isimlendirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in 

amacı olası saldırılara karşı surları onararak kenti emniyete almanın yanı sıra kentin 

ve çevresinin yeniden yoğun iskan bölgeleri haline gelmesini sağlamak olmuştur.  
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Bizans’ın son dönemlerinde görkemini yitirmiş olan kentte, öncelikle eskiden kalma 

binalar ve surlar onarılmaya başlanmıştır. Bizans alt yapıları üzerinde Osmanlı’nın 

temel kurumlarının binaları inşa edilmiştir. Büyük su sarnıçlarının da korunması 

sağlanarak, Osmanlı kimliğine uygun bir gelişme gösteren İstanbul kenti, 

imparatorluğun başkenti olmuştur. 

 

Nüfusu artırmaya yönelik bu iskan ve sürgünlerle oluşan mahalleler daha sonraki 

İstanbul idari yapısının temelini oluşturmuştur. 1459’da İstanbul, her biri farklı 

demografik özellikler taşıyan dört idari birime ayrılmıştır. Bunlardan biri idarenin 

merkezinin olduğu suriçi, diğer üçü ise surdışında yer alan ve "Bilad-i Selase" olarak 

adlandırılan Eyüp (Büyük ve Küçük Çekmece, Çatalca ve Silivri bölgeleri), Galata 

ve Üsküdar olmuştur. 

 

 

Artık hem surların içi hem de dışında yerleşim bölgeleri bulunan İstanbul, bir şehir 

olarak anılmaya başlanmıştır. 1457 yılı sonunda eski başkent Edirne’deki büyük 

yangınla şehre yeni göçmenlerin gelmiş ve şehir oldukça genişlemiştir. İstanbul, 

fetihten elli yıl sonra Avrupa’nın en büyük şehri haline gelmiştir. 

 

16. yüzyıla büyük bir şehir olarak giren İstanbul, Küçük Kıyamet olarak anılan 14 

Eylül 1509 depreminde çok zarar görmüştür. 8 Şiddetinde olduğu tahmin edilen ve 

artçı sarsıntıları 45 gün süren depremde binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi 

ölmüştür. 

 

İstanbul, 1510’da Sultan II. Bayezid tarafından 80.000 kişinin istihdamıyla neredeyse 

yeniden kurulmuştur. Bu nedenle günümüze gelebilen eserlerin büyük çoğunluğu bu 

devirden kalmıştır. 

 

1520 ile 1566 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman yönetiminde olan İstanbul, 

birçok değerli esere ve izleri günümüze kadar ulaşan bir kent planına kavuşarak, 

gelişmiştir. Bu dönemde özellikle Mimar Sinan imzalı birbirinden değerli çok sayıda 

eser inşa edilmiştir. Veba salgını, yangınlar ve sellere rağmen Kanuni dönemi 

İstanbul için tam bir yükseliş dönemi sayılmıştır. 

 83



 
 

Şekil 4.8: 15-16.Yüzyıllar İstanbul, Önemli Anıt ve Yerleri 

 

Lale Devri olarak da anılan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığındaki 

1718-1730 yılları, itfaiye teşkilatının kurulması, ilk matbaanın açılması ve çeşitli 

fabrikaların inşasıyla İstanbul’un değişmeye başladığı dönemdir. 

 

 84



3 Kasım 1839’da Topkapı Sarayı’nın Gülhane Bahçesi’nde okunarak halka ilan 

edilen Tanzimat Fermanı ile İstanbul’da yeni bir dönem açılmıştır. Batılılaşma 

sürecinin hızlandığı bu dönemde İstanbul’da mimariden yaşama tarzına, eğitim 

kuruluşlarından sanayi kuruluşlarına kadar birçok alanda yenilikler yaşanmış ve bu 

dönemde şehir yeni alanlara doğru genişlemeye başlamıştır.  

 

Suriçi Bakırköy yönünde, Galata ise Teşvikiye yönünde yayılırken, Boğaziçi’nde 

Sarıyer’e iskan hızlanmıştır. Anadolu yakasında iskan ise bir taraftan Bostancı, diğer 

taraftan Beykoz’a doğru genişlemiştir. Bu yıllarda, altyapı ve kent hizmetlerinde de 

önemli gelişmeler olmuştur. Haliç üzerine köprü yapılması, tünel (metro), Rumeli 

Demiryolu, kent içi deniz taşımacılığı yapan Şirket-i Hayriye’nin açılması, 

Şehremaneti (Belediye) örgütünün diğer belediye dairelerinin kurulması, ilk telgraf 

hattının çekilmesi, Zaptiye Nezareti’nin kurulması ve ona bağlı karakolların açılması, 

Vakıf Gureba Hastanesi’nin hizmete girmesi ve Atlı Tramvay Şirketi bu gelişmelerin 

sadece bazılarıdır. 

 

23 Aralık 1876’da I. Meşrutiyet ve 24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet ilanlarına 

sahne olan ve halk arasında "Üçyüzon Depremi" denen 1894 depreminde büyük 

zarar gören İstanbul, II. Dünya Savaşı’nın ardından 13 Kasım 1918’de İtilaf 

Devletleri donanmasınca işgal edilmiştir. 

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla İstanbul’un başkent dönemi sona 

ermiştir (Müller-Wiener, 2001). 

 

 

4.4.6. Cumhuriyet Dönemi (1923 –  …) 

 
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla İstanbul’un başkent dönemi sona 

ermiştir.  

 

1950’lere gelindiğinde Türk mimarlığı, Avrupa ve ABD’de giderek yaygınlaşan 

“Modern Mimarlığın” etkisi altında rasyonalizme yönelerek ürünler vermiştir. İkinci 

Dünya Savaşı sonuçlandığında, Türkiye siyasal ve kültürel olarak Batıya iyice 

yakınlık duymaya başlamıştır. Bu dönemde inşa edilen önemli yapılar, İstanbul 

Belediye Sarayı (Nevzat Erol, yarışma, 1952), İstanbul Hilton Oteli (SOM ve Sedad 

 85



H. Eldem, 1953), Büyükada Anadolu Kulübü (Turgut Cansever, Abdurrahman 

Hancı, 1953), Sakarya Hükümet Konağı (Enis Kortan, Nişan Yaubyan, 1956), 

Brüksel Dünya Sergisindeki Türkiye Pavyonu (Muhlis Türkmen, Utarit İzgi, Hamdi 

Şensoy, İlhan Türegün, 1958), DSİ Genel Müdürlüğü (Enver Tokay, Behruz Çinici, 

Teoman Doruk, 1959), İstanbul’da Tekel Genel Müdürlüğü (İlhan Tayman, Yılmaz 

Sanlı, 1959), Kızılay-Emek Gökdeleni (Enver Tokay, 1959) olarak bilinmektedir. 

 

1950’ler, Türk mimarlığının, teknolojik, ekonomik, sosyal, çevresel verilere 

bakmaksızın daha çok, dış yayın ve etkilerle beslendiği evrensel ve rasyonalist bir 

dönemi olarak nitelendirilebilmektedir.  

 

İleriki yıllarda geometrik pürizmden organımsı çalışmalara değin bütün girişimler 

çoğu kez yine Batılı kalıplara uygun olarak denenmiştir. Bu yoldan Rohe, Wright, 

Aalto, Le Corbusier, Niemeyer, Scharoun gibi dünyaca ünlü mimarların düşünce ve 

yapıtları yayınlar yoluyla Türk mimarlarını geniş ölçüde etkilemişlerdir. Yabancı 

yayınların yanı sıra gelişen yerli yayınlar, özellikle de dergiler yoluyla, Türkiye’de 

1960’tan sonraki düşünsel patlamaya da paralel olarak bir tartışma ortamı 

doğmuştur; fakat tasarım ve uygulamalarda özgün kimlik ve yerel-çevresel değerlere 

önem veren denemelerden daha çok, Batı kaynaklı akımlara uygun yaklaşımlar 

görülmüştür. Modern mimarlık görünüm olarak Türkiye’ye gelmişti fakat teknolojik 

altyapı daha bulunmamaktaydı. 

 

1960’lar rasyonalizmden uzaklaşma, gevşeme, parçalı form arayışları dönemi 

olmuştur. 1960-1970 döneminin dikkate değer yapıları arasında İstanbul Vakıflar 

Oteli (Bugünkü Ceylan Intercontinental, AHE, 1959), İstanbul Manifaturacılar 

Çarşısı (Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler, 1959), Büyük Ankara Oteli 

(Marc Saugey, Yüksel Okan, 1960), ODTÜ Kampüsü ( Behruz Çinici - Altuğ Çinici, 

1961), SSK Zeyrek Tesisleri (Sedad H. Eldem, 1963), Ankara MSB Tandoğan 

Öğrenci Yurdu (Şevki Vanlı, Ersen Gömleksizoğlu, 1966), Türk Tarih Kurumu 

(Turgut Cansever, Ertur Yener, 1967) sayılabilir. Bu dönemde Modern Mimarlığı 

yerel verilerle bağdaştırma yolunda rasyonalizm arayışları yoğunlaşmıştır. 

 

1970’lerden başlayarak, modern sonrası ve dış etkilere dayalı çoğulculuk (plüralizm) 

örneklerinin yaygınlaştığı görülür. 1970’lerde Batı’da yaygınlaşan Postmodernizm, 

 86



1980-1990 arasında Türkiye’de de alıcı bulabilmiştir. Geç Modernizm, 

Postmodernizm, Dekonstrüktivizm gibi Batı kökenli akımlar doğrultusunda yapılar 

gerçekleştiren mimarlar olmuştur.  

 

Mısır Çarşısı’nın etrafı açılarak, restore edilmiştir. Ayrıca Unkapanı-Eminönü 

yolunu açma çalışmaları sırasında balıkçı ve meyhaneleriyle ünlü Balıkpazarı da 

ortadan kaldırılmıştır. Eminönü’nün eski görünümü bir ölçüde 1986 yılına kadar 

ayakta kalabilmişse de 1984-1989 yılları arsında, Haliç uygulamaları sırasında 

Yemiş İskelesi ve çevresi tamamen ortadan kaldırılmıştır. 1980’li yıllarda ise 

meydanda yapılan yaya köprüleri semtin eski karakterini bozmuştur. 20. yüzyılın ilk 

yarısı boyunca Sirkeci, ucuz otellerin, gurbetçilerin nakliyat şirketlerinin merkezi 

olmuştur. Bu dönemde özellikle Gar’ın arkasındaki oteller gurbetçilerin mekanı 

olarak benimsenmiştir. Ayrıca etrafta küçük lokanta, büfe ve işyerleri de mevcuttu. 

Ancak Sirkeci, tarihin her döneminde rıhtım olarak hizmet vermiştir. Diğer yandan 

Babı-âli Caddesi ve onun devamı olan Ankara Caddesi'nden aşağı, denize ve Galata 

köprüsüne inen trafiğin bağlantı noktası olma özelliğini yine her dönemde 

korumuştur.  

 

1957-1959’da açılmaya başlanan Sirkeci-Florya sahil yolu Sarayburnu'nu sahilden 

dolaşarak Sirkeci trafiğinin hafiflemesini sağlamıştır. 1960’lardan sonra Sirkeci’deki 

ucuz otellerin Laleli-Aksaray semtlerine kaymasıyla, semtte ticaret ve iş merkezi 

niteliği ağır basmıştır. Semtin sahil kesiminde Bandırma-Mudanya, İzmir vb. 

seferleri yapan vapur ve feribot iskelesi ile Sirkeci Garı'nın karşısına gelen kısımda 

Harem-Sirkeci araba vapuru iskelesi yer almaktadır. Galata köprüsünün ayağının 

doğusunda, Eminönü meydanından Sirkeci’ye doğru şehrin Rumeli yakasını, 

Anadolu yakasına ve Boğaziçi’ne bağlayan şehir hatları vapur iskeleleri 

sıralanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Cağaloğlu semtinin siyasal nitelik ve 

ağırlığını kaybetmiş olduğunu görmekteyiz. Fakat Osmanlı döneminde olduğu gibi 

bu dönemde de basın merkezi olma özelliği öne çıkmıştır.  

 

Genelde, tek başına başarılı birçok yapıya karşın Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 

çalkantıları nedeniyle çağdaş Türk mimarlığı, toplumun düzensiz hızlı gelişiminden 

ve bunun sonucu olan kültürel çözülmeden olumsuz etkilenmiştir. Gecikmiş endüstri 

devrimi ve aşırı hızlı nüfus artışı; düzensiz, plansız, yoğun, anarşik kentleşme ile 
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toplumsal sıçramaları birlikte getirmiştir. Ortaya çıkan büyük konut açığı, gerekli 

ekonomik ve yönetimsel önlemlerin alınmaması nedeniyle, yapsat düzeni, kalfa 

yapıları, kaçak yapılar ve gecekondularla yeni, fakat anarşik bir anonim mimarlık 

yaratmıştır. 
 

 

4.5. Bölüm Sonu  

 

Yıllardır ele geçirmek uğruna birçok savaş geçirmiş olan İstanbul’un öneminin yeteri 

kadar kavranmadığı gerek Avrupa Birliği toplantılarında gerekse dünya ülkelerinin 

Türkiye’ye bakış açısı göz önünde bulundurulduğunda rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bu 

önemin sözle veya yazılı belgelerle değil daha çok sayıda kullanıcının ve ilgisi olan-

olmayan her yaşta kişinin kullandığı internet programları ile aktarılmasının mümkün 

olduğu düşünülmektedir. Bu tez tasarlanırken, İstanbul kentinin öneminin ve 

güzelliğinin bu şekilde anlatılabileceği düşünülmüş ve bu nedenle interaktif bir 

program yapılması tasarlanmıştır. Bu veritabanı, Bizans, Roma ve Osmanlı 

İmparatorluklarının tarihini ve mimarisini yansıtan İstanbul, son yıllarda gerek 

Avrupa gerekse Asya’da önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Tarihi Yarımada 

bölgesi için, korunması gereken kültürel mirasın önemini ortaya çıkaracaktır. Bu 

veritabanında, Tarihi Yarımada olarak bilinen bölgenin az ya da hiç bilinmeyen 

mimari ve tarihi değeri bulunan yapıların tanıtılması ve kaybedilmekte olan 

değerlerinin ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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5. GEREÇ VE YÖNTEM 

 
5.1. İnteraktif Veritabanının Hazırlanması  
 
Bu tezde, daha önce Wiener-Müller tarafından hazırlanan İstanbul Tarihi Yarımada 

haritalarından yararlanılmıştır. Antik Dönem (… – M.Ö. 660), Bizantion Dönemi 

(M.Ö. 660 – M.S. 324), Roma İmparatorluğu Dönemi (324 – 395), Bizans 

İmparatorluğu Dönemi (395 – 1453), Osmanlı İmparatorluğu Dönemi (1453 – 1923) 

ve Cumhuriyet Dönemi (1923 –  …) olmak üzere altı ayrı döneme ait olan haritalar 

ve günümüz haritaları internet, dergi ve kitaplardan bulunmuştur.  

 

Çalışmada izlenen yöntem şematik olarak Şekil 5.1’de anlatılmıştır. Öncelikle bu 

haritalar tarayıcı kullanılarak baskılı kitap ortamından sayısal ortama aktarılmıştır. 

Daha sonra bir fotoğraf editörü programı yardımıyla boyutlandırılmış ve haritalar üst 

üste farklı katmanlar halinde bindirilmiştir. Her dönemdeki harita vektörel olarak 

çizilmiştir. Böylelikle farklı dönemlerin haritaları süperpoze edilerek, karşılaştırılma 

olanağı sağlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 5.1: İstanbul Mimarlık Tarihi İnteraktif Veritabanı Oluşturulması Yöntemi ve Aşamaları 

 

Haritalar 

Dijital 
Haritalar 

Eski 
Haritalar 

Tarayıcı 

Vektörel  
Haritalar 

Fotoğraflar 

Dijital 
Fotoğraflar 

Basılı 
Fotoğraflar 

Yapılarla İlgili 
Bilgiler 

Basılı Yayınlar Dijital Yayınlar 

Tarayıcı 

Vektörel 
Çizim 

Sayısal Veritabanı 

Bilgilerin 
Güncellenmesi 

Yeni Bilgilerin 
Girişi 

Vektörel Arayüz 
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5.2. Haritalarının Vektörel Hale Getirilmesi 
 
Vektörel çizim, bir çizimin veya resmin piksel halinde kaydedilmesi yerine 

matematiksel denklemlerinin kaydedildiği, böylece çizimin oranı ne kadar büyük 

olursa olsun dosya boyutunun aynı kaldığı çizim şekli olarak tanımlanabilir. Bitmap 

(.bmp) formatında resmi oluşturan her pikseldeki veri kaydedildiği için, piksel sayısı 

arttıkça ve piksel başına düşen veri arttıkça (16 bit- 24 bit gibi) dosya boyutu 

büyümektedir. Buna karşın, vektörel grafik dosyaları, resim 10 kat büyütüldüğünde 

bile aynı boyutta kalmaktadır. Ayrıca kalite kaybı olmadan büyütme yapılabilir. Bu 

nedenle afiş tasarımı gibi basılı çalışmalarda daha çok vektörel grafik kullanılır. 

 
BMP uzantılı bir dosyanın kapladığı yer aşağıdaki formül ile hesaplanabilmektedir. 
 

 
≈ 54 + 4 x 2n + 

en x  boy x  n 
                                        (5.1) 

                 8
 

 

Bu formülde n-bit (2n renk derinliğinde) bitmap uzantılı resmin “byte” birimiyle 

ortalama olarak hesaplanması yapılabilmektedir. 54, bitmap uzantılı dosyalarda 

başlık için gerekli taban dosya boyutudur.  4 x 2n ise kullanılan renk paletinden 

kullanılan renklerin kapladığı boyuttur. (http://en.wikipedia.org/wiki/Bitmap)   

 

Byte biriminden olan bitmap uzantılı resimlerin büyüklüğü arttıkça, yüklenmesi yani 

görüntülenmesi de güçleşmektedir. Dolayısıyla, internet üzerindeki haritaların 

boyutları büyük olduğu için görüntülenmeleri de güçleşir. Fakat vektörel çizimlerin 

boyutları piksel sayısı arttıkça değişmediği için kapladıkları boyut ve dolayısıyla 

yüklenmeleri de kısa sürede ve kolay olmaktadır. Bu nedenlerle, bu tezde kullanılmış 

olan haritalar tarandıktan sonra vektörel olarak çizilmiştir. Böylelikle oluşturulan 

veritabanının kapladığı dosya boyutu çok az olacağı gibi yüklenmesi de kolay 

olmuştur. Bu tezde, Macromedia Flash (2006 sonrasında ismi Adobe Flash olarak 

değiştirilmiştir) programı kullanılarak, .swf uzantılı vektörel dosyalar 

oluşturulmuştur.  Şekil 5.2’de vektörel olarak çizilen bir harita örneği görülmektedir. 
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Şekil 5.2: Haritaların Vektörel Hale Getirilmesi  

 

Vektörel olarak çizilen haritalar, Şekil 5.2’de görülebildiği gibi, dönemlerine göre 

sırasıyla birbirlerinin üzerlerine oturtulmuştur. Daha sonra ise her döneme ait tarihi 

ve mimari açıdan önemli yapılar izdüşümlerine göre vektörel olarak çizilerek ilgili 

dönemlerindeki haritalarda yerlerine yerleştirilmişlerdir. Bu yapılar tıklanabilir hale 

getirilmiştir.  

 

5.3. İnteraktif Veritabanının Kullanımı 
 
Veritabanı üzerinde Dönemler, Bölgeler ve Kronoloji olmak üzere 3 ayrı kısım 

bulunmaktadır. “Dönemler” kente ait 5 farklı döneme ait haritalardan oluşmaktadır. 

Dönemlere ait alınmış ekran görüntüleri Şekil 5.3, 5.4, 5.4, 5.5, 5.6 ve 5.7’de 

görülebilmektedir. Seçilen dönemin ismi yeşil olarak renk değiştirmektedir ve altında 

ilgili dönemin tarih aralığı yer almaktadır. Her döneme haritalar farklı olmakla 

birlikte, görüntülerden bölgenin coğrafi değişimi de izlenebilmektedir.   

“Kronoloji”, ekranın solunda altta dönemlere ait önemli olayların yıl sırasına göre 

kayan bir cetvelle belirtildiği kısmı oluşturmaktadır.  

“Bölgeler” kısmı ise tarihi yarımada bölgesinin alt bölgelerini içermekte olup ekranın 

solunda üstte bulunmaktadır. Seçilen bölgenin sol kenarında ok bulunmakla birlikte 

bölge, haritada gri olarak işaretlenmektedir.  
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Şekil 5.3: Antik Kenti Dönemine Ait Görünüm 

 

 

 
 

Şekil 5.4: Bizantion Kenti Dönemine Ait Görünüm 
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Şekil 5.5: Roma İmparatorluğu Dönemine Ait Görünüm 

 

 

 
 

Şekil 5.6: Bizans İmparatorluğu Dönemine Ait Görünüm 
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Şekil 5.7: Osmanlı İmparatorluğu Dönemine Ait Görünüm 

 
 
 
 

 
 

Şekil 5.8: Cumhuriyet Dönemine Ait Görünüm 
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5.4. İnteraktif Veritabanının Kullanım Alanları 
 
Bu tezde oluşturulan veritabanı dosya boyutu (byte) düşüktür ve kolaylıkla 

güncellenebilmektedir, böylelikle kısa sürede görüntülenmektedir. Bu özellikleriyle 

veritabanı, internette, cep telefonları ve PDA’larda, araç navigasyon sistemlerinde 

(Şekil 5.9) kolaylıkla kullanılmaktadır.  

 

Ayrıca İtalya ve Fransa gibi bazı ülkelerde bulunan metro içi, tramvay içi ve otobüs 

içi ve duraklarda ve Londra’da olduğu gibi merkezi noktalardaki kiosklarda (Şekil 

5.10) bulunan bilgilendirici monitörlerde kullanımı mümkündür. Bu şekilde gerek 

yerli gerekse yabancı turistlerin ve ilgi duyan tüm kullanıcıların İstanbul Tarihi 

Yarımadası’nda bulunan tarihi ve mimari eserleri, kentin geçirmiş olduğu dönemlere 

göre incelemeleri ve bilgi edinmeleri hem kolay hem de zevkli hale getirilmiştir. Bu 

veritabanının PDA’da kullanımına bir örneği Şekil 5.11’de görülebilmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 5.9: Araç Navigasyon Sistemleri 

(http://www.yosh.jp/RAV4/images/pic_ACA31W_interior2.jpg) 
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Şekil 5.10: Londra Merkezindeki Bilgilendirici Kiosk 

(http://www.cityspace.com/services/cities/iplus.asp) 
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Şekil 5.11: İnteraktif Veritabanının PDA’da Kullanımının Görüntülenmesi 
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5.5. İstanbul Tarihi Yarımada Haritalarındaki Alt Bölgeler 
 

Bölgenin genelindeki değişiklikler ana haritada izlenebildiği gibi bölge altı farklı alt 

bölgeye ayrılmıştır.  

 

Bu bölgeler; 

- Balat- Fatih Bölgesi, 

- Haseki- Samatya Bölgesi, 

- Kapalıçarşı Bölgesi, 

- Sarayburnu Bölgesi,  

- Sultanahmet Bölgesi,  

- Galata Bölgesi , 

şeklinde sıralanmıştır. 

 

Tarihi Yarımada bölgesinin genel incelemesinde ekranın solunda üstteki “Bölgeler” 

kısmında dönemlere ait görüntüleri ayrıntılı olarak görülebilmektedir. İşaretlenmiş 

olan bölge Bölgeler menüsünde gri olarak boyanmakta böylece hangi bölgenin 

seçildiği anlaşılmaktadır. 

 
 

5.4.1. Balat - Fatih Bölgesi  
 

Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman cemaatlerinin yüzyıllar boyunca komşuluk yaptığı 

önemli sivil ve dini yapılara ev sahipliği yapan Balat- Fatih Bölgesi, “Bölgeler” 

menüsünün en üstünde yer alan Balat- Fatih seçildiğinde bölgenin geçirdiği 

değişiklikler incelenebilmektedir. Ayrıca bölgede bulunan önemli yapılar da 

incelenebilmektedir.  

 

Balat- Fatih Bölgesinden alınmış ekran görüntüleri Bizantion Dönemi Şekil 5.12’de 

ve Roma İmparatorluğu Dönemi Şekil 5.13’de görülebilmektedir. 
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Şekil 5.12: Bizantion Dönemine Ait Balat-Fatih Bölgesi Ekran Görüntüsü 

 

 

 
 

Şekil 5.13: Roma İmparatorluğu Dönemine Ait Balat-Fatih Bölgesi Ekran Görüntüsü 
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5.5.2. Haseki- Samatya Bölgesi  
 
Tarihi Yarımada’nın batıya açılan kapısında bulunan Yedikule Zindanları Haseki 

Külliyesi ve gerek tarihte gerekse günümüzde önemli bir liman olan Yenikapı 

Limanını içinde bulunduran Haseki- Samatya Bölgesi, “Bölgeler” menüsünün en 

üstünde yer alan Haseki- Samatya seçildiğinde bölgenin geçirdiği değişiklikler 

incelenebilmektedir.  

 

Bölgeden alınmış ekran görüntüleri Bizantion Dönemi Şekil 5.14’de ve Osmanlı 

İmparatorluğu Dönemi Şekil 5.15’de görülebilmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 5.14: Bizantion Dönemine Ait Haseki-Samatya Bölgesi Ekran Görüntüsü 
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Şekil 5.15: Osmanlı İmparatorluğu Dönemine Ait Haseki-Samatya Bölgesi Ekran Görüntüsü 
 

 
 

5.5.3. Kapalıçarşı Bölgesi 

 
Bizantion ve Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar hep ticaret ve limanlar bölgesi 

olarak kullanılmış olup merkezinde Kapalıçarşı, Mahmutpaşa ve Gedikpaşa gibi 

önemli ticaret alanlarını bulunduran Kapalıçarşı Bölgesi, “Bölgeler” menüsünün en 

üstünde yer alan Kapalıçarşı seçildiğinde bölgenin geçirdiği değişiklikler 

incelenebilmektedir.  

 

Bölgeden alınmış ekran görüntüleri Bizans İmparatorluğu Dönemi Şekil 5.16’da ve 

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Şekil 5.17’de görülebilmektedir. 
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Şekil 5.16: Bizans İmparatorluğu Dönemine Ait Kapalıçarşı Bölgesi Ekran Görüntüsü 
 

 

 

 
 

Şekil 5.17: Osmanlı İmparatorluğu Dönemine Ait Kapalıçarşı Bölgesi Ekran Görüntüsü 
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5.5.4. Sarayburnu Bölgesi 

 
Tarihi Yarımada’daki ilk yerleşme bölgesi olup günümüzde Topkapı Sarayı ve 

Ayasofya Müzesi’ni içinde bulunduran Sarayburnu Bölgesi, “Bölgeler” menüsünün 

en üstünde yer alan Sarayburnu seçildiğinde bölgenin geçirdiği değişiklikler 

incelenebilmektedir.  

 

Bölgeden alınmış ekran görüntüleri Roma İmparatorluğu Dönemi Şekil 5.18’de ve 

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Şekil 5.19’da görülebilmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 5.18: Roma İmparatorluğu Dönemine Ait Sarayburnu Bölgesi Ekran Görüntüsü 
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Şekil 5.19: Osmanlı İmparatorluğu Dönemine Ait Sarayburnu Bölgesi Ekran Görüntüsü 

, 

 

 

5.5.5. Sultanahmet Bölgesi  

 

Bizantion Dönemi’nde yapılmış olan ve günümüze kalıntıları kalmış olan Büyük 

Saray ve Hipodrom’un bulunduğu Sultanahmet Bölgesi, “Bölgeler” menüsünün en 

üstünde yer alan Sultanahmet seçildiğinde bölgenin geçirdiği değişiklikler 

incelenebilmektedir.  

 

Bölgeden alınmış ekran görüntüleri Bizantion Dönemi Şekil 5.20’de ve Osmanlı 

İmparatorluğu Dönemi Şekil 5.21’de görülebilmektedir. 
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Şekil 5.20: Bizantion Dönemine Ait Sultanahmet Bölgesi Ekran Görüntüsü 
 
 
 
 

 
 

Şekil 5.21: Osmanlı İmparatorluğu Dönemine Ait Sultanahmet Bölgesi Ekran Görüntüsü 
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5.5.6. Galata Bölgesi 

 
1200’lü yıllarda Cenevizlilerin yerleştiği ve onlara ait önemli izlerin bulunduğu, daha 

sonraları İspanya Yahudileri, Araplar, Rumlar, Ermenilerin ve son olarak 

Osmanlıların cemaatler halinde yaşadığı, ticaret yaptığı önemli merkez Galata 

Bölgesi “Bölgeler” menüsünün en üstünde yer alan Galata seçildiğinde bölgenin 

geçirdiği değişiklikler incelenebilmektedir.  

 

Bölgeden alınmış ekran görüntüleri Bizans İmparatorluğu Dönemi Şekil 5.22’de ve 

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Şekil 5.23’de görülebilmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 5.22: Bizans İmparatorluğu Dönemine Ait Galata Bölgesi Ekran Görüntüsü 
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Şekil 5.23: Osmanlı İmparatorluğu Dönemine Ait Galata Bölgesi Ekran Görüntüsü 
 

 

 

 

5.6. İnteraktif Haritadaki Önemli Yapıların Görüntülenmesi  

 

Oluşturulmuş interaktif veritabanında Bölgeler içerisinde bulunan önemli yapılar 

tıklanabilen objeler haline getirilmiş olup bu yapıların vektörel olarak temsili çizimi 

yapılmıştır.  Haritadaki bu yapıların üzerine imleç ile gelindiğinde sol taraftaki 

Kronoloji menüsü üzerinde yapı ile ilgili yazı ve fotoğrafın bulunduğu yeni bir 

pencere açılmaktadır. Fare ile uzaklaşıldığında pencere yerini Kronoloji menüsüne 

bırakmaktadır.  

 

Eğer yapının üzeri tıklanırsa Kronoloji menüsü üzerinde açılan yapı ile ilgili verilerin 

bulunduğu pencere sabit olarak kalmaktadır. İnteraktif haritadaki önemli yapılardan 

Topkapı Sarayı’nın ve Ayasofya Müzesi’nin ekran görüntüleri sırasıyla Şekil 5.24 ve 

5.25’de verilmiştir. 
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Şekil 5.24: Sarayburnu Bölgesi’ndeki Önemli Yapılardan Topkapı Sarayı’nın Ekran Görüntüsü 
 
 
 
 

 
 

Şekil 5.25: Sarayburnu Bölgesi’ndeki Önemli Yapılardan Ayasofya Müzesi’nin Ekran Görüntüsü 
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5.7. Tarihi Yarımada Yürüyüş Güzergahları 
 
2005 yılında, İstanbul Eminönü Belediyesi, Eminönü Sivil Toplum Girişimi ile 

işbirliği yaparak, ilçenin tanıtılması amacıyla “Yürüyüş Güzergahları” hazırlamıştır.  

 

Dünya kültür mirasının en değerli ve benzersiz örneklerinin İstanbul’un tarihi 

yarımadasında bulunmakla birlikte bu mirasın büyük bölümü Eminönü İlçesi sınırlan 

içinde olduğu için, bu bölgenin ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır. Bölgenin 

keşfedilmesi için yapılan haritada Kırmızı, Sarı, Mavi ve Yeşil renklerle belirtilen 

dört adet yürüyüş güzergahı bulunmaktadır.  

 

Eminönü Belediyesinin belirlemiş olduğu bu güzergahlar Şekil 5.26’da 

görülebilmektedir. Seçilen güzergahın daha kolay izlenmesi amacıyla alışılmış olan 

mavi sokak levhaları, yürüyüş güzergahındaki yerlerini, yönlendirme oklarıyla 

belirgin hale getirildiği kırmızı levhalara bırakmıştır. 

 

 

 
 

Şekil 5.26: Eminönü Belediyesi Tarafından Hazırlanan Tarihi Yarımada Yürüyüş Güzergahları  
(http://www.eminonuplatformu.org/yuruyusyollari) 
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Daha önce Eminönü Belediyesi tarafından belirlenmiş bu güzergahlar Tarihi 

Yarımada’da bulunan önemli tarihi ve mimari eserlerin dolaşılması ve tanıtılması 

amacıyla belirlenmiştir.  

 

Bu tezde ise önceden oluşturulmuş olan güzergahlar, yapılan interaktif veritabanına 

yerleştirilmiş ve haritalarda gösterilerek aynı renklerde işaretlenmiştir. 

 

 

5.7.1. Kırmızı Güzergah (Divanyolu Parkuru) 

 
Bu güzergahda “Divanyolu” adıyla anılan cadde, üzerinde, Çemberlitaş, Beyazıt ve 

Aksaray’da, bugün de olduğu gibi meydanlar bulunmaktadır. Aksaray’da bu ana 

cadde bir çatal yapar, güney çatalı Yedikule’ye, kuzeydeki çatalı ise Edirnekapı’ya 

uzanmaktadır.  

 

Tezde, Kırmızı Güzergah yani Divanyolu Parkuru, interaktif veritabanına 

yerleştirilmiş ve haritada kırmızı renk ile sınırları Şekil 5.27’de gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 5.27: Kırmızı Güzergahın İnteraktif Veritabanında Görüntüsü 
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5.7.2. Sarı Güzergah (Sultanahmet Parkuru) 

 
Bu güzergahta, Ayasofya ve Sultanahmet Cami’leri, Topkapı Sarayı, Yerebatan 

Sarnıcı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü (yani eski İktisadi-Ticari ilimler 

Akademisi, Endüstri Meslek Lisesi bulunmaktadır.  

 

Tezde, Sarı Güzergah yani Sultanahmet Parkuru, interaktif veritabanına yerleştirilmiş 

ve haritada sarı renk ile sınırları Şekil 5.28’de gösterilmiştir.  

 

 
 

Şekil 5.28: Sarı Güzergahın İnteraktif Veritabanında Görüntüsü 
 
 
 

 

5.7.3. Mavi Güzergah (Milion-Hidayet Camisi Parkuru) 

 
Bu güzergah, Milion Taşı’ndan başlayarak, Gülhane Parkı, Darphane, Arkeoloji 

Müzesi’ni içine alarak Sirkeci’de bulunan Hidayet Camisi’ne kadar uzanmaktadır.  
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Şekil 5.29: Mavi  Güzergahın İnteraktif Veritabanında Görüntüsü 
 

Tezde, Mavi Güzergah yani Milion-Hidayet Camisi Parkuru, interaktif veritabanına 

yerleştirilmiş ve haritada mavi renk ile sınırları Şekil 5.29’da gösterilmiştir.  

 

 
 
5.7.4. Yeşil Güzergah (Çemberlitaş-Kapalı Çarşı Parkuru) 

 
Bu güzergah, Çemberlitaş’tan başlayarak Sahaflar Çarşısı’nı da içerine alarak Kapalı 

Çarşı’da sonlanmaktadır. 

 

Tezde, Yeşil Güzergah olan Çemberlitaş-Kapalı Çarşı Parkuru, interaktif 

veritabanına yerleştirilmiş ve haritada yeşil renk ile sınırları belirtilmiştir (Şekil 

5.30).  
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Şekil 5.30: Yeşil  Güzergahın İnteraktif Veritabanında Görüntüsü 
 

  

 

 113



6. VERİTABANININ ÖZGÜNLÜĞÜ VE YARARLARI    

 
- İstanbul'un Antik Dönemi'nden başlayarak, Bizantion Dönemi, Bizans 

İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet 

Dönemi olmak üzere geçirmiş olduğu tüm dönemlerde yapılmış olup 

günümüze gelen ve gelmeyen tüm tarihi ve mimari yapılarını 

içermektedir. 

 

- Bu verilerin bir arada bulunduğu bir veritabanı daha önce 

yapılmamış olmakla birlikte, bu yapıların önemi de yeterince 

değerlendirilmemektedir. 

 

- 2010 Avrupa Kültü Başkenti seçilmiş olan İstanbul'un tanıtımı için 

birçok kitap ve broşür hazırlanmış olmakla birlikte, interaktif 

bilgilere ulaşılamamaktadır. 

 

- Dünyadaki önemli şehir merkezlerine ait birçok harita bulunmasına 

karşın, kentimizin gerek geçmişine gerek günümüzdeki durumuna ait 

interaktif harita veya veritabanlarına ulaşılamamıştır. 

 

- Bu veritabanı, İstanbul’un tarihi ve mimari özelliklerini bir arada bulunduran 

ve interaktif olan ilk ve tek bilinen sistem olmuştur. 

 

- İstanbul’u gezen yerli ve yabancı turistlerin farkında olmadan önünden 

geçebildiği mekanların ve eserlerin bilinmesiyle, kentin değerinin daha iyi 

anlaşılacağı ileri sürülebilir. 

 
- İstanbul çok büyük bir açık hava müzesi konumunda olup müze ve anıt 

eserlerini gezmek, kültürel mirası tanımak açısından çok önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

 

- Bu önemin anlaşılabilmesi için; tarih, sanat ve mimarlık alanlarındaki 

geçmişin günümüzle ilişkilendirilebilmesi ve konuların yerinde, yaşanarak 

öğrenilmesi gerekliliği ileri sürülebilir. 
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- Bu tez çalışması bulgularına göre, İstanbul Tarihi Yarımada’da anıt, medrese, 

tekke, mescit, türbe ve camiden oluşan 625 adet önemli yapının Osmanlı 

Dönemi’nden günümüze eriştiği saptanmıştır. Bu yapıların bir kısmının tahrip 

olduğu ya da yıkıldığı ve günümüze sadece temelleri veya kalıntılarının 

kaldığı belirlenmiştir.  

 

- Yine Tarihi Yarımada’da gayrimüslimlere ait olup çoğunluğu anıt, kilise, 

sarnıç ve limandan oluşan 80 adet önemli yapının Bizans Dönemi’nden 

günümüze eriştiği saptanmıştır. Tahrip olmuş veya yıkılmış Bizans yapıları 

ya kalıntı olarak ya da Osmanlılar Dönemi’nde tadil edilerek günümüze 

Osmanlı yapısı şeklinde gelmiştir. 

 

- 2006 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre İstanbul’u 5 

milyon turist ziyaret etmiştir. Bu verilerde; 4,5 milyon turistin Topkapı Sarayı 

ve Ayasofya Müzesi’ni ziyaret ettiği, buna karşın, İstanbul Arkeoloji 

Müzesi’ni sadece 140 bin kişinin gezdiği saptanmıştır. Bunun nedeninin, 

İstanbul’da kültür değeri yüksek olan müzeler ve anıt eserlerin yeterince 

tanıtılamaması ve bilinmemesi olduğu düşünülmektedir. 

 

- Türkiye dışındaki ülkelerin tarihi ve kültürel değeri yüksek olan önemli 

kentlerinde, kent müzeleri bulunduğu gibi bunların bazıları sanal ortamda çok 

iyi tanıtılabilmektedir.  
 
 

- İstanbul’un “2010 Avrupa Kültür Başkenti” seçilmesinin nedenlerinden en 

önemlisi, birçok medeniyetin kültürünün ve mimarisinin bir arada bulunduğu 

bir kent olmasıdır. 

 

- Bu tezde İstanbul’un mimarlık tarihine yönelik interaktif olarak ortaya 

koyulmasını sağlayan bir arayüz çalışması ile veritabanı oluşturulmuştur. 

 

- Tez çalışmasında, “2010 Avrupa Kültür Başkenti” seçilen İstanbul için 

oluşturulan interaktif bir veritabanı yardımıyla, geçmişten günümüze kadar 

 115



gelen önemli yapıların incelenmesi, farklı kültürlerin ilişkisi ve mimariyi 

etkileyen faktörlerin saptanmasında etkili olacağı düşünülmektedir. 

 

- Oluşturulan interaktif veritabanının en belirgin özelliği, verilerin kullanıcıya 

animasyon yardımıyla sunulması olmuştur. Bu şekilde kullanım ve algılama 

kolaylığı sağlamasıdır.  

 

- Bu veritabanı bilgisayarda az bellek yeri kaplamaktadır. Böylelikle, 

veritabanı internet ortamına aktarıldığında, kullanıcıların bu verilere hızlı bir 

şekilde ulaşabilmesi sağlanacaktır. Kullanıcılar aynı zamanda bu veritabanı 

ile basit sorgulamalar yapılabilecektir.  

 

- Bu çalışmanın en önemli sonucu ise, hazırlanan bu veritabanı için yeni bir 

yazılıma ihtiyaç duyulmaksızın, bilgisayar, PDA, cep telefonu, kiosk, turizm 

bilgi merkezleri, otobüs ve metro durakları ve interaktif televizyon 

yayınlarında fazla bir maliyet getirmeden ve kolaylıkla sunulabilecektir.  
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EK. A. İnteraktif Veritabanı İçin Hazırlanan Veri Dosyası 

 

// [onClipEvent of sprite 508 in frame 1] 

onClipEvent (load) 

{ 

    var a = 1.300000E+000; 

    var d = 2.700000E+000; 

    var newX = _x; 

    var oXPos = _x; 

    var myXPos = 0; 

    var newY = _y; 

    var oYPos = _y; 

    var myYPos = 0; 

    var newXscale = _xscale; 

    var oXscale = _xscale; 

    var myXscale = 0; 

    var newYscale = _yscale; 

    var oYscale = _yscale; 

    var myYscale = 0; 

} 

// [onClipEvent of sprite 508 in frame 1] 

onClipEvent (enterFrame) 

{ 

    myXPos = ((_x - newX) / a + myXPos) / d; 

    setProperty("", _x, _x - myXPos); 

    myYPos = ((_y - newY) / a + myYPos) / d; 
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    setProperty("", _y, _y - myYPos); 

    myXscale = ((_xscale - newXscale) / a + myXscale) / d; 

    setProperty("", _xscale, _xscale - myXscale); 

    myYscale = ((_yscale - newYscale) / a + myYscale) / d; 

    setProperty("", _yscale, _yscale - myYscale); 

} 

// [onClipEvent of sprite 550 in frame 1] 

onClipEvent (load) 

{ 

    this._visible = false; 

} 

// [onClipEvent of sprite 594 in frame 1] 

onClipEvent (load) 

{ 

    function move(tarX) 

    { 

        var _loc2 = this; 

        diffX = (tarX - _loc2._y) * speed; 

        if (Math.abs(diffX) <= 2.000000E-001) 

        { 

            _loc2._y = tarX; 

            delete _loc2.onEnterFrame; 

            return; 

        } // end if 

        _loc2._y = _loc2._y + diffX; 

    } // End of the function 
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    speed = 2.500000E-001; 

} 

// [Action in Frame 1] 

function releaseActions(holeNum) 

{ 

    buttonControl("released", holeNum); 

    mapScale(scaleArray[holeNum]); 

    mapMove(moveXArray[holeNum], moveYArray[holeNum]); 

    zoomFactor = zoomArray[holeNum]; 

} // End of the function 

function mapScale(percentage) 

{ 

    map.newXscale = percentage; 

    map.newYscale = percentage; 

    zoomed = 1; 

} // End of the function 

function mapMove(mapX, mapY) 

{ 

    clickControl(0); 

    map.newX = mapX; 

    map.newY = mapY; 

} // End of the function 

function buttonControl(state, num) 

{ 

    switch (state) 

    { 
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        case "over": 

        { 

            if (selectedHole != num) 

            { 

                _root["holeBut" + num].gotoAndStop("over"); 

                if (zoomed < 1) 

                { 

                    _root.holeLight(num, true); 

                } // end if 

            } // end if 

            break; 

        }  

        case "pressed": 

        { 

            _root["holeBut" + num].gotoAndStop("down"); 

            break; 

        }  

        case "released": 

        { 

            _root["holeBut" + num].gotoAndStop("active"); 

            reset(num); 

            holeLight(num, false); 

            zoomed = num; 

            if (num == 0) 

            { 

                _root.courseButtons.gotoAndStop("ready"); 
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            } 

            else 

            { 

                _root.courseButtons.gotoAndStop("off"); 

                _root.zoomOut._visible = true; 

            } // end else if 

            break; 

        }  

        default: 

        { 

            if (selectedHole != num) 

            { 

                _root["holeBut" + num].gotoAndStop("static"); 

                _root.holeLight(num, false); 

            } // end if 

        }  

    } // End of switch 

} // End of the function 

function zoomedOut() 

{ 

    buttonControl("released", 0); 

    mapScale(100); 

    mapMove(377, 330); 

    zoomed = 0; 

    zoomOut._visible = false; 

} // End of the function 
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fscommand("fullscreen", "true"); 

fscommand("allowscale", "false"); 

_root._focusrect = false; 

stop (); 

var zoomed = 0; 

var zoomFactor = 0; 

var scaleArray = new Array(NA, 135, 140, 200, 250, 300, 250); 

var moveXArray = new Array(NA, 350, 550, 10, -500, -600, -400); 

var moveYArray = new Array(NA, 400, 125, 140, 50, -200, 500); 

var zoomArray = new Array(NA, 1.210000E+000, 8.500000E-001, 1.140000E+000, 

8.420000E-001, 9.610000E-001, 5.700000E-001); 

var z = 1; 

while (z < 19) 

{ 

    _root["holeBut" + z].holeNum = z; 

    ++z; 

} // end while 

var q = 0; 

zoomOut.onPress = function () 

{ 

    zoomedOut(); 

}; 

var t = 1; 

while (t <= 19) 

{ 

    temp3.idx3 = t; 
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    map["photoIcon" + t].onRelease = function () 

    { 

        currentPhoto = this.idx3; 

        clickControl(0); 

        for (var _loc3 = 1; _loc3 <= 18; ++_loc3) 

        { 

            _root["holeBut" + _loc3]._visible = false; 

        } // end of for 

    }; 

    ++t; 

} // end while 

// [onClipEvent of sprite 567 in frame 1] 

onClipEvent (load) 

{ 

    function move(tarX, tarY) 

    { 

        var _loc2 = this; 

        diffX = (tarX - _loc2._x) * speed; 

        diffY = (tarY - _loc2._y) * speed; 

        if (Math.abs(diffX) <= 2.000000E-001) 

        { 

            _loc2._x = tarX; 

            _loc2._y = tarY; 

            delete _loc2.onEnterFrame; 

            return; 

        } // end if 
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        _loc2._x = _loc2._x + diffX; 

        _loc2._y = _loc2._y + diffY; 

    } // End of the function 

    speed = 2.500000E-001; 

} 

// [Action in Frame 1] 

function hover() 

{ 

    this.onEnterFrame = function () 

    { 

        gotoAndStop(_currentframe + 1); 

    }; 

} // End of the function 

function onout() 

{ 

    this.onEnterFrame = function () 

    { 

        gotoAndStop(_currentframe - 1); 

    }; 

} // End of the function 

delete this.onEnterFrame; 

stop (); 

 

// [Action in Frame 15] 

delete this.onEnterFrame; 

stop (); 
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// [Action in Frame 1] 

targY = 0; 

dragger._x = theMask._width + -3; 

dragger.onPress = function () 

{ 

    startDrag (this, false, this._x, 55, this._x, theMask._height - this._height - -20); 

}; 

dragger.onRelease = dragger.onReleaseOutside = function () 

{ 

    stopDrag (); 

}; 

theText.setMask(theMask); 

theText.onEnterFrame = function () 

{ 

    scrollAmount = (this._height - theMask._height / 1.500000E+000) / 

(theMask._height - dragger._height); 

    targY = -dragger._y * scrollAmount; 

    this._y = this._y - Math.ceil((this._y - targY) / 5); 

}; 

stop (); 

// [Action in Frame 1] 

function hover() 

{ 

    this.onEnterFrame = function () 

    { 

        gotoAndStop(_currentframe + 1); 
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    }; 

} // End of the function 

function onout() 

{ 

    this.onEnterFrame = function () 

    { 

        gotoAndStop(_currentframe - 1); 

    }; 

} // End of the function 

delete this.onEnterFrame; 

stop (); 

// [Action in Frame 10] 

delete this.onEnterFrame; 

stop (); 

// [Action in Frame 11] 

stop (); 

// [onClipEvent of sprite 677 in frame 1] 

onClipEvent (enterFrame) 

{ 

    dataURL = dataURL; 

} 

 

// [onClipEvent of sprite 677 in frame 1] 

onClipEvent (enterFrame) 

{ 

    if (_parent.scrolling == "down") 
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    { 

        _parent.text.scroll = _parent.text.scroll + 1; 

    } 

    else if (_parent.scrolling == "up") 

    { 

        _parent.text.scroll = _parent.text.scroll - 1; 

    } // end else if 

    if (_parent.scrolling1 == "down") 

    { 

        _parent.text.scroll = _parent.text.scroll + 1; 

        _parent.scrolling1 = null; 

    } 

    else if (_parent.scrolling1 == "up") 

    { 

        _parent.text.scroll = _parent.text.scroll - 1; 

        _parent.scrolling1 = null; 

    } // end else if 

} 

// [Action in Frame 1] 

if (dataURL != "") 

{ 

    text = ""; 

    loadVariables(dataURL, ""); 

} // end if 

// [onClipEvent of sprite 678 in frame 1] 

onClipEvent (load) 
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{ 

    text = ""; 

    dataURL = ""; 

} 

// [Action in Frame 1] 

function hover() 

{ 

    this.onEnterFrame = function () 

    { 

        gotoAndStop(_currentframe + 1); 

    }; 

} // End of the function 

function onout() 

{ 

    this.onEnterFrame = function () 

    { 

        gotoAndStop(_currentframe - 1); 

    }; 

} // End of the function 

delete this.onEnterFrame; 

stop (); 

// [Action in Frame 10] 

delete this.onEnterFrame; 

stop (); 

// [Action in Frame 11] 

stop (); 
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on (rollOver) 

{ 

    loadVariables("textler/ayasofya.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    loadMovie("imajlar/ayasofya.jpg", "_root.info.infobox.imaj"); 

    _root.textboxclip.hover(); 

    _root.info.hover(); 

} 

on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 

on (release) 

{ 

    loadVariables("textler/ayasofya.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    _root.textboxclip.gotoAndStop(11); 

    _root.info.gotoAndStop(11); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    loadVariables("textler/Topkapi.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    loadMovie("imajlar/Topkapi.jpg", "_root.info.infobox.imaj"); 

    _root.textboxclip.hover(); 

    _root.info.hover(); 

} 

on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 
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{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 

on (release) 

{ 

    loadVariables("textler/Topkapi.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    _root.textboxclip.gotoAndStop(11); 

    _root.info.gotoAndStop(11); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    loadVariables("textler/SirkeciGari.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    loadMovie("imajlar/SirkeciGari.jpg", "_root.info.infobox.imaj"); 

    _root.textboxclip.hover(); 

    _root.info.hover(); 

} 

on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 

on (release) 

{ 

    loadVariables("textler/SirkeciGari.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    _root.textboxclip.gotoAndStop(11); 
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    _root.info.gotoAndStop(11); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    loadVariables("textler/HasekiHurrem.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    loadMovie("imajlar/HasekiHurrem.jpg", "_root.info.infobox.imaj"); 

    _root.textboxclip.hover(); 

    _root.info.hover(); 

} 

on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 

on (release) 

{ 

    loadVariables("textler/HasekiHurrem.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    _root.textboxclip.gotoAndStop(11); 

    _root.info.gotoAndStop(11); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    loadVariables("textler/Sultanahmet.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    loadMovie("imajlar/Sultanahmet.jpg", "_root.info.infobox.imaj"); 

    _root.textboxclip.hover(); 

    _root.info.hover(); 
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} 

on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 

on (release) 

{ 

    loadVariables("textler/Sultanahmet.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    _root.textboxclip.gotoAndStop(11); 

    _root.info.gotoAndStop(11); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    loadVariables("textler/Suleymaniye.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    loadMovie("imajlar/Suleymaniye.jpg", "_root.info.infobox.imaj"); 

    _root.textboxclip.hover(); 

    _root.info.hover(); 

} 

on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 

on (release) 

{ 

 141



    loadVariables("textler/Suleymaniye.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    _root.textboxclip.gotoAndStop(11); 

    _root.info.gotoAndStop(11); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    loadVariables("textler/YesilParkur.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    loadMovie("imajlar/YesilParkur.jpg", "_root.info.infobox.imaj"); 

    _root.textboxclip.hover(); 

    _root.info.hover(); 

} 

on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 

on (release) 

{ 

    loadVariables("textler/YesilParkur.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    _root.textboxclip.gotoAndStop(11); 

    _root.info.gotoAndStop(11); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    loadVariables("textler/MaviParkur.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    loadMovie("imajlar/MaviParkur.jpg", "_root.info.infobox.imaj"); 
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    _root.textboxclip.hover(); 

    _root.info.hover(); 

} 

on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 

on (release) 

{ 

    loadVariables("textler/MaviParkur.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    _root.textboxclip.gotoAndStop(11); 

    _root.info.gotoAndStop(11); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    loadVariables("textler/KirmiziParkur.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    loadMovie("imajlar/KirmiziParkur.jpg", "_root.info.infobox.imaj"); 

    _root.textboxclip.hover(); 

    _root.info.hover(); 

} 

on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 
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on (release) 

{ 

    loadVariables("textler/KirmiziParkur.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    _root.textboxclip.gotoAndStop(11); 

    _root.info.gotoAndStop(11); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    loadVariables("textler/SariParkur.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    loadMovie("imajlar/SariParkur.jpg", "_root.info.infobox.imaj"); 

    _root.textboxclip.hover(); 

    _root.info.hover(); 

} 

on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 

on (release) 

{ 

    loadVariables("textler/SariParkur.txt", _root.textboxclip.textbox); 

    _root.textboxclip.gotoAndStop(11); 

    _root.info.gotoAndStop(11); 

} 

on (rollOver) 

{ 
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    this._parent.arr._visible = 1; 

    this._parent.arr2._visible = 0; 

    this._parent.arr.onEnterFrame = function () 

    { 

        this.move(225); 

    }; 

   

  this._parent.wo.map.onEnterFrame = function () 

    { 

        this.move(-60, 90); 

        this.ga.gotoAndStop(2); 

    }; 

    this._parent.wo.map.ba.gotoAndStop(1); 

    this._parent.wo.map.ha.gotoAndStop(1); 

    this._parent.wo.map.ka.gotoAndStop(1); 

    this._parent.wo.map.sa.gotoAndStop(1); 

    this._parent.wo.map.su.gotoAndStop(1); 

    _root.buttonControl("over", 6); 

} 

on (rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.buttonControl("out", 6); 

} 

on (press) 

{ 

    _root.buttonControl("pressed", 6); 
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} 

 

on (release) 

{ 

    _root.releaseActions(6); 

} 

on (rollOut) 

{ 

    this._parent.wo.map.ga.gotoAndStop(1); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    this._parent.arr._visible = 1; 

    this._parent.arr2._visible = 0; 

    this._parent.arr.onEnterFrame = function () 

    { 

        this.move(210); 

    }; 

    this._parent.wo.map.onEnterFrame = function () 

    { 

        this.move(-100, 40); 

        this.su.gotoAndStop(2); 

    }; 

    this._parent.wo.map.ba.gotoAndStop(1); 

    this._parent.wo.map.ha.gotoAndStop(1); 

    this._parent.wo.map.ka.gotoAndStop(1); 
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    this._parent.wo.map.ga.gotoAndStop(1); 

    

 this._parent.wo.map.sa.gotoAndStop(1); 

 

    _root.buttonControl("over", 5); 

} 

on (rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.buttonControl("out", 5); 

} 

on (press) 

{ 

    _root.buttonControl("pressed", 5); 

} 

on (release) 

{ 

    _root.releaseActions(5); 

} 

on (rollOut) 

{ 

    this._parent.wo.map.sa.gotoAndStop(1); 

} 

on (rollOver) 

{ 

    this._parent.arr._visible = 1; 

    this._parent.arr2._visible = 0; 
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    this._parent.arr.onEnterFrame = function () 

 

    { 

        this.move(195); 

    }; 

    this._parent.wo.map.onEnterFrame = function () 

    { 

        this.move(-115, 60); 

        this.sa.gotoAndStop(2); 

 

    }; 

    this._parent.wo.map.ba.gotoAndStop(1); 

    this._parent.wo.map.ha.gotoAndStop(1); 

    this._parent.wo.map.ka.gotoAndStop(1); 

    this._parent.wo.map.ga.gotoAndStop(1); 

    this._parent.wo.map.su.gotoAndStop(1); 

    _root.buttonControl("over", 4); 

} 

on (rollOut, dragOut) 

{ 

    _root.buttonControl("out", 4); 

} 

on (press) 

{ 

    _root.buttonControl("pressed", 4); 

} 
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on (release) 

{ 

    this._parent.wo.map.sa.gotoAndStop(2); 

    _root.releaseActions(4); 

} 

on (rollOut) 

{ 

    this._parent.wo.map.su.gotoAndStop(1); 

} 

on (press) 

 

{ 

    _parent.press = true; 

    _parent._parent.buttonPress = false; 

    startDrag (this, false, 0, 0, 0, _parent.slideArea); 

} 

on (release) 

{ 

    _parent.press = false; 

    stopDrag (); 

} 

on (press) 

{ 

    _root.textboxclip.onout(); 

    _root.info.onout(); 

} 
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on (press) 

{ 

    buttonPress = true; 

    scrolling = "down"; 

} 

on (release, releaseOutside) 

{ 

    buttonPress = false; 

    scrolling = "off"; 

} 

on (keyPress "<Down>") 

{ 

    scrolling1 = "down"; 

} 
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EK. B. Kronoloji için Veri Dosyası  

 

targY = 0; 

dragger._x = theMask._width + -3; 

dragger.onPress = function () 

{ 

    startDrag (this, false, this._x, 55, this._x, theMask._height - this._height - -20); 

}; 

dragger.onRelease = dragger.onReleaseOutside = function () 

{ 

    stopDrag (); 

}; 

theText.setMask(theMask); 

theText.onEnterFrame = function () 

{ 

    scrollAmount = (this._height - theMask._height / 1.500000E+000) / 

(theMask._height - dragger._height); 

    targY = -dragger._y * scrollAmount; 

    this._y = this._y - Math.ceil((this._y - targY) / 5); 

}; 

stop (); 

// ------------------------------------------  // 

trackHeight = track._height; 

sliderHeight = slider._height; 

slideArea = trackHeight - sliderHeight; 

position = slider._y / slideArea; 
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if (_parent.text.maxscroll >= _parent.text.scroll) 

{ 

    if (press == true) 

    { 

        scrollAmount = int(_parent.text.maxscroll * position); 

        _parent.text.scroll = scrollAmount; 

    } // end if 

    if (_parent.text.scroll == 1 && _parent.buttonPress == true) 

    { 

        slider._y = 0; 

    } 

    else if (_parent.buttonPress == true) 

    { 

        slider._y = slideArea * (_parent.text.scroll / _parent.text.maxscroll); 

    } 

    else if (_parent.buttonPress != true && press != true && _parent.text.scroll > 1) 

    { 

        slider._y = slideArea * (_parent.text.scroll / _parent.text.maxscroll); 

    } 

    else if (_parent.buttonPress != true && press != true && _parent.text.scroll == 1) 

    { 

        slider._y = 0; 

    } // end else if 

} // end else if 

 

// ------------------------------------------  // 

 152



if (dataURL != "") 

{ 

    text = ""; 

    loadVariables(dataURL, ""); 

} // end if 

// ------------------------------------------  // 

function hover() 

{ 

    this.onEnterFrame = function () 

    { 

        gotoAndStop(_currentframe + 1); 

    }; 

} // End of the function 

function onout() 

{ 

    this.onEnterFrame = function () 

    { 

        gotoAndStop(_currentframe - 1); 

    }; 

} // End of the function 

delete this.onEnterFrame; 

stop (); 
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EK. C. Ana Harita için Veri Dosyası  

 

fscommand("fullscreen", "true"); 

fscommand("allowscale", "false"); 

_root._focusrect = false; 

 

// sahnenin tam ekran olması ve sağ tuşun kapatılmasıyla ilgili kodlar. 

 

function releaseActions(holeNum) 

{ 

    buttonControl("released", holeNum); 

    mapScale(scaleArray[holeNum]); 

    mapMove(moveXArray[holeNum], moveYArray[holeNum]); 

    zoomFactor = zoomArray[holeNum]; 

    

    } // End of with 

 

function mapScale(percentage) 

{ 

    map.newXscale = percentage; 

    map.newYscale = percentage; 

    zoomed = 1; 

} // End of the function 

function mapMove(mapX, mapY) 

{ 

    clickControl(0); 
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    map.newX = mapX; 

    map.newY = mapY; 

} // End of the function 

 

function buttonControl(state, num) 

{ 

    switch (state) 

    { 

        case "over": 

        { 

            if (selectedHole != num) 

            { 

                _root["holeBut" + num].gotoAndStop("over"); 

                if (zoomed < 1) 

                { 

                    _root.holeLight(num, true); 

                } // end if 

            } // end if 

            break; 

        }  

        case "pressed": 

        { 

            _root["holeBut" + num].gotoAndStop("down"); 

            break; 

        }  

        case "released": 
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        { 

            _root["holeBut" + num].gotoAndStop("active"); 

            reset(num); 

            holeLight(num, false); 

            zoomed = num; 

            if (num == 0) 

            { 

                _root.courseButtons.gotoAndStop("ready"); 

            } 

            else 

            { 

                _root.courseButtons.gotoAndStop("off"); 

                _root.zoomOut._visible = true; 

            } // end else if 

            break; 

        }  

        default: 

        { 

            if (selectedHole != num) 

            { 

                _root["holeBut" + num].gotoAndStop("static"); 

                _root.holeLight(num, false); 

            } // end if 

        }  

    } // End of switch 

} // End of the function 
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function zoomedOut() 

{ 

    buttonControl("released", 0); 

    mapScale(100); 

    mapMove(377, 330); 

    zoomed = 0; 

 

    zoomOut._visible = false; 

} // End of the function 

 

stop (); 

var zoomed = 0; 

var zoomFactor = 0; 

 

var scaleArray = new Array(NA, 135, 140, 200, 250, 300, 250); 

var moveXArray = new Array(NA, 350, 550, 10, -500, -600, -400); 

var moveYArray = new Array(NA, 400, 125, 140, 50, -200, 500); 

var zoomArray = new Array(NA, 1.210000E+000, 8.500000E-001, 1.140000E+000, 

8.420000E-001, 9.610000E-001, 5.700000E-001); 

var z = 1; 

while (z < 19) 

{ 

    _root["holeBut" + z].holeNum = z; 

    ++z; 
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} // end while 

 

 

var q = 0; 

 

zoomOut.onPress = function () 

{ 

    zoomedOut(); 

}; 

var t = 1; 

while (t <= 19) 

{ 

    temp3.idx3 = t; 

    map["photoIcon" + t].onRelease = function () 

    { 

        currentPhoto = this.idx3; 

 

         // End of with 

        clickControl(0); 

 

 

        var z = 1; 

        while (z <= 18) 

        { 

            _root["holeBut" + z]._visible = false; 

            ++z; 
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        } // end while 

 

    }; 

    ++t; 

} // end while 

 

// ana sahnedeki büyük harita alanının bölge zumlamana komutuna yardımcı olan 

kodlar. 
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EK. D. Dönemler için Veri Dosyası  

 
on (rollOver) 
{ 
 
    hover(); 
  

this.tarih.gotoAndStop(2); 
 
} 
 
 
on (releaseOutside, rollOut, dragOut) 
 
{ 
    onout(); 
} 
 
on (release) 
{ 
 
 
  this._parent.gotoAndStop(1); 
 
  _root.map.gotoAndPlay(11); 
 
  _root.donem.gotoAndPlay(11); 
   
} 
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EK. E. Bölgeler için Veri Dosyası  

 

onClipEvent (load) 

{ 

    function move(tarX, tarY) 

    { 

        var _loc1 = this; 

        diffX = (tarX - _loc1._x) * speed; 

        diffY = (tarY - _loc1._y) * speed; 

        if (Math.abs(diffX) <= 2.000000E-001) 

        { 

            _loc1._x = tarX; 

            _loc1._y = tarY; 

        

     delete _loc1.onEnterFrame; 

            return; 

        } // end if 

        _loc1._x = _loc1._x + diffX; 

        _loc1._y = _loc1._y + diffY; 

    } // End of the function 

    speed = 2.500000E-001; 

} 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

Gürkan Özenen 1977’de Münih-Almanya’da doğmuştur. İlköğrenimini Almanya’da, 

ortaöğrenimini Manisa Fatih Anadolu Lisesi’nde ve lise öğrenimini Bursa Fen 

Lisesi’nde tamamlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık 

Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 2004 yılında derece ile mezun olarak Mimar 

ünvanını kazanmıştır. 2002 ile 2004 yılları arasında stajyer mimar olarak ve 2004 yılı 

sonrası mimar olarak çeşitli mimarlık ofislerinde çalışmıştır. Bu dönemde “İzmir 

Konak Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi” çalışmalarında bulunmuştur. Mezun 

olduktan sonra çalıştığı mimarlık bürosunda ekip arkadaşlarıyla 2005 yılı “Aydın 

Doğan Kent Mimarisi ve Kent Dokusu” ödülünü kazanmışlardır. 2005 yıl aynı 

projeyle çalıştığı ekip ile birlikte kamu kategorisinde “Arkitera İşveren Ödülünü” 

kazanmışlardır. 2005 yılı Dünya Mimarlık Kongresi’nde sunulan ve Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından desteklenen “İstanbul Yeniden- İstanbul 

Kentlisine ve Yerel Yönetim Birimlerine Bir Açık Çağrı” isimli projede yer almıştır. 

2007 yılı Şubat ayında, “Wallpaper” dergisi tarafından yılın en iyi yeni restoran 

kategorisinde birinci seçilen “muzedechanga” restoranının mimari tasarımı ekibinde 

yer almıştır. 2004 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarımda Bilişim 

Bölümü Yüksek Lisans programına başlamıştır. Yazılı ve sözlü olarak ileri derecede 

İngilizce ve ileri derecede Almanca bilmektedir. Evlidir.  
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