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ÖZET: Kültürel Miras n Korunmas  ile ilgili çal malarda birinci ve en önemli a ama, çe itli ölçek ve
nitelikte belgeleme çal malar n tamamlanmas  ve üretilen bilgilerin koruma çal malar nda
bulunacak farkl  uzmanlar taraf ndan anla r ve kullan labilir biçimde düzenlenmesidir. Metrik,
yaz  ve görsel belgeleme, kültürel miras n mevcut durumu ve sorunlar n tespiti ile bu sorunlar n
çözümüne ili kin her türlü koruma çal malar nda temel veri olarak kullan ld  gibi kültürel
miras n gelecek nesilllere iletilmesinin ve topluma tan lmas n da önemli bir yoludur.
Günümüzde Kültürel Miras n belgelenmesinde farkl  teknikler kullan lmakta ve bu konu teknolojik
geli melere paralel olarak h zla geli mektedir. Bu çal mada kültürel miraslar zdan biri olan
Konya’daki bulunan Horozlu Han n Fotogrametrik yöntemle ölçümü ve belgeleme çal mas
yap lm r.

Kültürel miras insanl n geçmi i ile
gelece i aras ndaki en önemli köprülerden
biridir. nsan n bireysel ve toplumsal
geli iminde önemli bir yere sahiptir. Bu
miraslar n gelecek nesillere asl na uygun
olarak b rak lmas  da insanl k ad na önemli bir
konudur. UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization ), ICOMOS (International
Council for Monuments and Sites), ISPRS
(International Society for Photogrammetry &
Remote Sensing), ICOM (International Council
for Museums), ICCROM (International Centre
for the Conservation and Restoration of
Monuments) ve UIA (International Union of
Architects) gibi bir çok uluslar aras  kurulu
dünya kültürel miraslar n korunmas  ile
ilgili görevler üstlenmi lerdir (Callegari 2003),
(URL-1, 2005). Dünyada oldu u gibi ülkemizde
de çok say da kültürel miras bulunmaktad r.
Kültür ve Turizm Bakanl n 2002 y
kay tlar na göre ülkemizdeki kay tl  kültürel
miras say  73160 adettir (Tablo 1).
Türkiye’deki bu zenginli e ra men bunlar n
korunmas  ve belgelenmesi konusunda gerekli
hassasiyet gösterilmemektedir. Birçok kültürel

miras bu ilgisizlik nedeniyle zamanla yok
olma tehdidi alt nda kalmaktad r (KTB 2005).

Kültürel miras n çe itli fiziksel, sosyal,
ekonomik kültürel, tarihsel yönlerine ili kin
çe itli nitelik ve ölçekte bilgi üretilmesi
yan nda, üretilen çok miktardaki verinin

lenmesi ve kullan labilir bilgiye
dönü türülmesi de koruma aç ndan
vazgeçilemez bir gerekliliktir (URL-2, 2007).

Belgeleme çal malar nda kullan lan en
etkin verimli tekniklerden biride
fotogrametrik yöntemdir. Fotogrametrik
yöntem klasik yöntemlerden 100-130 kat daha
verimli, grafiksel aç dan 2-5 kat daha avantajl
ve do ruluk aç ndan da 10 kat daha hassast r
(Sa ro lu, 2004).

Günümüzde ulusal ve uluslar aras  birçok
çal malar digital yersel fotogrametri ile
ba lant  olup mimarl k gibi birçok alanda
kullan larak kullan m alanlar  geni lemi tir.
Digital yersel fotogrametri
-binalar n tarihi ve arkeolojik de erlerinin
tespitinde
-cephe ölçüm ve çizimlerinde,
-uygulama ve koruma planlar n
haz rlanmas nda,
-yap  ve modalite ara rmalar nda
-iç dizaynda,
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-deformasyonlar n tespitinde, analizinde-
çürüme ve çatlamalar n belirlenmesinde,
-binalar n restorasyondan önceki ve sonraki
halinin belirlenmesinde,
-mimari binalar n koordinatl  ve ölçekli hale
getirilmesinde,
Kullan lmaktad r (Yilmaz vd ,2000).

Tablo 1. Türkiye’de 2002 y  kay tlar na göre
tarihi ve kültürel miraslar n say  (KTB, 2005).

KÜLTÜREL M RASIN C NS
Arkeolojik sit alanlar 5292
Do al sit alanlar 842
Kentsel sit alanlar 202
Tarihi sit alanlar 125
Di er sit alanlar 448K
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Sivil mimari örnekleri 36022
Dini yap lar 7659
Kültürel yap lar 7402
dari binalar 2105

Askeri yap lar 1015
Endüstriyel ve ticari yap lar 2477
Mezarl klar 2408
Türk askerlerinin mezarlar 263
An tlar 366
Do al de erler 3902
Kal nt lar 1288
Korunan caddeler 1344
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TOPLAM 66251
GENEL TOPLAM 73160

Fotogrametrinin en yayg n kullan  tarihi
binalar n yap n, cephelerinin ve
yüksekliklerinin tespit edilmesindedir. Digital
teknolojinin geli mesi ile yersel fotogrametri
daha ekonomik ve daha verimli bir hale
gelmi tir. Üç boyutlu kat  modeller ve doku
kaplanm  görüntüler karma k ve kompleks
binalar n daha iyi tan nmas na yard m eder
(Atkinson 1996).  Baz  durumlarda iki boyutlu
çizimler binay  ve etraf  yorumlamada
anlamada yetersiz kalmaktad r. Ancak yersel
fotogrametri ile görsel olarak haz rlanm  ve
sunulmu  Cad programlar  ortam na at lm
olan model binan n durumunu daha sa kl
bir ekilde ortaya koyabilir. Bu tür çal malar

mimarlara oldukça kolayl k
sa lamaktad r.Yersel fotogrametrinin en
önemli avantajlar ndan biri de ula lamayan
veya tehlikeli olan yap lar n, çok yüksek yada
çok alçak binalar n ölçümüne imkan
vermesidir. Foto raflardan binalar n istene

mlar n ölçülebilmesi çok büyük bir
kolayl kt r. Dokümantasyonla ilgili olarak bu
veriler gelecekte de kullan labilir di er
kullan larla payla labilir ve bilgisayar
ortam nda kolayca depolanabilir (Arias, 2005),
(Berndt, 2000), (Desmond, 2003), (Guidi, 2004),
(Pieraccini, 2001). Bu çal mada kültürel
miraslar zdan biri olan Konya’daki bulunan
Horozlu Han n Fotogrametrik yöntemle
ölçümü ve belgeleme çal mas  yap lm r.

HANLAR VE TAR  ÖNEM

Hanlar ehirleraras nda in a edilen
kervanlar n ve seyahat eden yolcular n
konaklamalar  için büyük ve ana yollar
üzerinde in a edilen hay r amaçl  yap lard r
(Aslanapa,1972). Hanlar   10. yüzy n sonlar na
do ru Selçuklu Hanedanlar  taraf ndan Orta
Asya'da yapt lmaya ba lanm r. Önceleri
Askeri savunma için dü ünülmü , zamanla
artan ticaret ve dini ihtiyaçlar  kar lamas  için
geni letilmi tir. Selçuklu devrinde ticari yol

 üzerinde kervanlar n ak amlar  güvenli bir
ekilde konaklamalar  ve ihtiyaçlar

görmeleri için sultan han  da denilen
kervansaraylar yap lm r. Büyük ticaret
yollar  üzerinde kurulmu  olan Selçuklu
kervansaraylar n aralar ndaki uzakl klar,
deve yürüyü ü ile günde dokuz saat, yani 40
kilometre esas tutularak yap lm r.
Çevrelerindeki yüksek duvarlarla korunan ve
bar  zamanlar nda pazaryeri olarak da i  gören
bu kervansaraylar sava ta kale olarak da
kullan lm r. Selçuklu kervansaraylar  genel
olarak üç de ik türde yap lm lard r. Bunlar,
yazl k denilen avlulu, k k denilen kapal  ve
her iki türün birle tirilmesinden olu an karma
tiplerdir. Osmanl mparatorlu u döneminde
ehirlerdeki hanlar ticaret ve konaklamak için

yap lm  gelir getirici vak f yap lar r (URL-3,
2008).

Horozlu Han
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Konya-Ankara yolu üzerinde bulunan
Horozlu Han’ n kitabesi ve onunla ilgili
herhangi bir belgeye rastlanmam r. Bu
bak mdan han n yap m tarihi kesinlik
kazanamamaktad r. Ancak, birçok ara rmac
han n Sultan II.G yaseddin Keyhüsrev ve
zeddin Keykavus döneminde devlet görevinde

bulunan Esedüddin Ruzbe taraf ndan
yapt ld  ileri sürmektedir. Esedüddin
Ruzbel’in 1249 y nda öldürüldü ü dikkate
al nacak olunursa, han n XIII. yüzy n
ortas nda yap ld  ortaya ç kmaktad r (URL-4,
2008) .  Han Konya'dan Ankara ile Aksaray'a
giden karayollar n kesi me noktas na yak n,
yolun yakla k 200 m bat nda iç k mda
bulunmaktad r ( ekil 1).

Demiryolunun hemen önünden geçti i bu
Selçuklu Dönemi eseri, zarif kitlesi ile gerek
karayolu gerekse demiryolu ile yolculuk
yapanlar n dikkatini çeker niteliktedir.
Yap ld  dönem, Konya'y  Ak ehir yoluyla

kuzeye ve bat ya ba layan ticaret aks
üzerinde, Konya'dan sonraki ilk konaklama
yeri olan Horozlu Han, günümüzde art k ehir
dokusuyla bütünle mi tir. Vak flar Genel
Müdürlü ü 1970’li y llarda han  eski belge ve
foto raflar na dayanarak restorasyonunu
yapm r. Han n tamamen kesme ta tan
yap ld  görülmektedir. Ancak plan düzeni
tam olarak ortaya ç kar lamam r. Mescit

sm n Zazadin ve Obruk hanlar nda oldu u
gibi giri in üzerinde oldu u san lmaktad r.
Di er hanlarda oldu u gibi an tsal bir giri
kap n olup olmad  konusunda da kesin
bir bilgi yoktur. Yap  yap ld  dönem
itibariyle, kervanlar n gün boyu süren
yolculuklar n ard ndan konaklad klar , bu
arada yolcular n ve hayvanlar n her türlü
ihtiyaçlar  kar layabilecek yatakhane, a evi,
erzak ambar , depolar, ah rlar, mescit, ad rvan,
hamam, ayakkab , nalbant vb. için gerekli
mekânlar  bulundurmaktad r.

ekil 1. Horozlu han n yeri.
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RÖLEVE ÇALI MALARI

Röleve çal malar  iki ana k mda
gerçekle tirilir. Önce arazide yap lan
fotogrametrik yöneltmelere esas olacak
jeodezik ölçmeler yap r ve ilgili objenin
resim çekimi gerçekle tirilir. Arazi çal malar
olarak adland lan bu çal madan sonra
fotogrametrik de erlendirmelerin yap ld
büro çal malar  yap r.

ARAZ  ÇALI MASI

Jeodezik Çal malar

Bu çal mada kontrol noktalar n jeodezik
koordinatlar  belirleyebilmek için
reflektörsüz ölçme yapabilen Topcon GTP 3007
totalstation aleti   kullan lm r. Han
çevreleyen  ve  en iyi görü  aç na sahip  16
adet poligon noktas   tesis edilmi tir. Kontrol
noktas  olarak han n yüzeylerinde keskin obje
noktalar  seçilerek, foto raflar üzerinde

aretlenmi  ve ölçmeleri TOPGON GPT 3007
ile yap larak koordinatlar  hesaplanm r..

Foto raf Çekimi

Canon IXUS 7.1 megapiksel kamera ile
hana ait 200 adet stereoskopik foto raf
çekilmi tir ( ekil 2).   Foto raf çekiminde
kameran n parametrelerinde hiçbir de iklik
yap lmad .

Foto raf çekiminde kullan lan makinenin
teknik özellikleri a da verilmi tir

7.1 Megapiksel CCD
Canon’a özgü DIGIC III ve iSAPS
teknolojisi
2.4x optik, 4x dijital ile birlikte toplam
10x zoom gücü
nsan çekimlerinde daha ba ar  netlik

için Yüz Tespiti AF/AE i levi
Geni  görü  aç  1.8” LCD ekran
Fla z iç mekan çekimlerinde ve
dü ük k ko ullar  alt nda mükemmel
sonuç veren ISO 1600
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ekil 2. Horozluhan.

Büro Çal malar

KalibrasyonDengeleme ve  Fotogrametrik
De erlendirme

Kamera kalibrasyon i lemi Photomodeler
yaz nda ve yaz mla birlikte verilen
kalibrasyon test a  ile gerçekle tirilmi tir.
Fotogrametrik dengeleme ve de erlendirmede
Kanada men eili PHOTOMODELER 5.0 (Eos
System Inc CANADA) program  kullan lm r.
PhotoModeler program , Windows 95 ve daha
üstü versiyonlarda çal abilen bir
de erlendirme yaz r. Bu yaz n asgari
donan m konfigürasyonlar  ise ; 16 MB Bellek,
30 MB bo  disk alan , 800x600 dpi ekran
çözünürlü ü ve 32000 renk özeli idir
PhotoModeler yaz nda temel i lem
ad mlar  6 adettir. Bu ad mlar;

-Foto raflar n al nmas  (import edilmesi) :
Farkl  aç lardan objenin foto raf n al nmas ,

-Foto raflar n taranmas  (digital de ilse):
Elde edilen foto raflar n taray da taranmas
ve yaz ma aktar lmas

aretleme: Foto raflar n tek tek aç larak
üzerinde gerekli kontrol noktalar n

aretlenmesi
-Referanslama (E leme): ki foto raftaki

ayn  noktalar foto raf üzerinde belirlenir ve bu
noktalar referans olarak al r.

-Dengeleme: Arazi ve resim noktalar
aretlendikten sonrakoordinat de erlerine

göre demet yöntemine göre  dengeleme yap r
hraç (export): Sonuçlar n de ik

formatlarda kullan n iste ine göre kay t
edilmesi 3D modelleri u formatlarda ithal
edilebilir; dxf (2D ve 3D), 3D studio, Wavefront
OBJ,  WRML (1 ve 2), Raw ve Microsoft DirectX
(Photomodeler 5.0 Handbook, 2006).

Kontrol noktas  olarak kullan lacak
noktan n en az iki farkl  foto raf üzerinde
görüntülenmi  olmas  gerekir ( ekil 3).
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ekil 3. Kontrol noktalar n i aretlenmesi.

Kontrol noktalar n i aretlenmesinden
sonra demet yöntemine göre dengeleme i lemi
yaz m taraf ndan gerçekle tirilmektedir.
Dengeleme sonunda baz  noktalarda kaba hata
görülebilir.Bu noktalar dengeleme i leminde
dikkate al nmaz ölçü gurubundan at larak
tekrar dengeleme yap r.

Çizim

Yaz m dengeleme i lemini takiben üç
boyutlu çizim i lemine izin vermektedir.
Yaz m çizim özelli i olarak stereo görüntü (3B

görüntü) format nda  çal mad ndan her bir
çizim iki, üç bazen de daha fazla ekran
üzerinde aç lm  küçük pencerelerdeki
foto rafik görüntüler üzerinde referans
çizimler yapmak suretiyle üç boyutlu de erleri
elde edilmektedir ( ekil  4).

Çizim i lemleri mimar veya restöratörlerin
yapacaklar  restorasyon amaçl  çal malar
üzerine in a edece i projelere altl k olmas
aç ndan Autocad ortam na transfer
edilmektedir. AutoCad ortam ndaki çizime ait
görüntü ekil 5 de görülmektedir.
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ekil 4. Detay Çizimi.

ekil 5. Autacad ortam nda çizim.
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ekil 6. Autocad ortam nda Han n ön yüzü.

Bu çal mada han n üst yüzeyinin
foto raflar n çekilmesinde problemler
ya and  için çizimi yap lamam r. Bu tür
eserlerin fotogrametrik çal malar nda eseri
yukar dan foto raflar  almak da önem arz
etmektedir. Bu tür çal malarda de ik
platformlardan yaralan larak bu tür sorunlar

labilmektedir. Örne in vinç ve benzeri
araçlarla yukar dan resim çekimi ya da model
helikopter ve uçurtma gibi araçlar kullan larak
bu sorun a larak bu tür çal malarda çok
ba ar  sonuçlar al nabilir.

SONUÇLAR

Anadolu co rafyas , konumunun do al bir
sonucu olarak, tarihin ilk döneminden itibaren
önemli ticaret yollar n geçti i bir merkez
konumunda olmu tur. Tarihin en eski ticari
yollar na sahip olan Anadolu, bu durumun
do al bir sonucu olarak birçok kültür ve
medeniyetlere ev sahipli i yapm r. Bu
kültürlerden en önemlilerinden biride o
zamanlarda in a edilen hanlar olmu tur. Yani
Anadolu’da çok say da hanlar n yap lmas ,
Anadolu Selçuklu Sultanlar n takip etmi
olduklar  ticari ve iktisadi politikalar n ve
Anadolu’nun  sahip oldu u jeopolitik
konumun tabi bir sonucudur. Ve bunun
neticesinde Anadolu, yüzy llard r k talararas

transit ticaret merkezi olmu tur. Anadolu
Selçuklular  döneminde hanlar, hem iktisadi
ve ticari aç dan hem de mimari aç dan en canl
ve en parlak dönemini ya am lard r. Bu
çal mada da bu kadar önem ta yan ve
de erleri bilinmeyen kültürel miraslar zdan
olan Konya’daki Horozlu Han n fotogrametrik
rölövesi yap lm  ve üç boyutlu modeli elde
edilmi tir. Yap lan çal mada elde edilen
sonuçlara göre fotogrametrik yöntemle cephe
çal malar nda oldukça ba ar  ve hassas
sonuçlar elde edilmi tir. Digital yersel
fotogrametrinin kültürel miraslar n
korunmas nda dökümantosyonunda
kullan lmas n birçok avantaj  vard r. Üç
boyutlu modeli kullanarak tarihi binalar n
restorasyondan önceki ve sonraki durumunun
ortaya konulmas  konservasyondaki
müdahalelerin ve binadaki
de iklikleringüncel olarak  analiz
edilebilmesi hem mimarlar hem restoratörler
için çok önemlidir. Kültürel miraslar n gelecek
nesillere aktar lmas nda  röleve planlar n
haz rlanmas , restitüsyonu, restorasyon
palanlar n haz rlanmas  oldukça önemlidir
Do ru dökümantosyon tekni i sadece gelecek
nesiller için de il ayn  zamanda tarihi
yap lar n yeniden de erlendirilerek ça da  bir
fonksiyon kazand rmas  aç ndan da
önemlidir.
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