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ÖZET 

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI İÇİN 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) DESTEKLİ 

WEB HARİTASI VE ARAYÜZ TASARIMI: 

İSTANBUL KARA SURLARI ÖRNEĞİ 

 

Serhat SARI 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı 

Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2018 

Danışman: Doç. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ 

İkinci Danışman: Prof. Dr. Alper ÇABUK 

 

Teknoloji alanındaki gelişmeler, birçok alana olduğu gibi haritalara da etki etmiştir. 

Geleneksel haritalar yerini, web ortamının ve coğrafi bilgi sistemlerinin etkisiyle 

interaktif haritalara bırakmıştır. Miras alanlarının yorum ve sunumunda önemli 

potansiyelleri olan interaktif web haritaları salt mekansal ve teknolojik bir konu değil aynı 

zamanda bir tasarım ve kartografya konusudur. Tez çalışmasında amaçlanan, miras 

alanları için interaktif bir web haritası ve arayüz tasarımı oluşturmaktır. Web haritasında 

ve arayüz tasarımında Gestalt ilkelerinden faydalanılmıştır. Haritalanan alan ise İstanbul 

Kara Surları olarak belirlenmiştir. Alan için hazırlanan web haritasının işleyişi, CBS 

araçları ile birlikte değerlendirilmiş ve bir webCBS uygulaması elde edilmiştir. Çok 

katmanlı yapıdaki bu webCBS uygulaması ise, derin haritalama ile ilişkilendirilmiştir. 

Web, uygulamanın sunum ortamı olarak kullanılmıştır. Ayrıca, CBS’nin konumsal ve 

konumsal olmayan verileri bir arada değerlendirmeye uygun yapısından faydalanılmıştır. 

Gestalt ilkeleri ise, düzen ve kompozisyonun oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu ilkeler, 

kartografya gereklilikleri ile birlikte harita tasarımına katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, 

miras alanları için CBS destekli bir web haritası ve arayüz tasarım önerisi geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kartografya, Gestalt İlkeleri, CBS, Web, Arayüz Tasarımı,  

                         Miras Alanları, Derin Haritalama 
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ABSTRACT 

 WEB MAP FOR CULTURAL HERITAGE SITES 

AIDED GEOGPRAHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) 

AND INTERFACE DESIGN: 

ISTANBUL LAND WALLS CASE 

 

Serhat SARI 

Remote Sensing and Geographic Information Systems Department 

Anadolu University, Graduate School of Sciences, January 2018 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ 

Second Supervisor: Prof. Dr. Alper ÇABUK                                                

 

The developments in technology affect many fields as well as spatial mapping. In 

most of the cases, interactive maps replaced conventional maps with the influence of web 

and geographical information systems. Interactive web maps that have significant 

potential for interpretation and presentation of heritage sites are not only a spatial and 

technological issue but also they are about design and cartography. The aim of the thesis 

is to design an interactive interface for interactive maps of heritage sites. Gestalt design 

principles are used in web mapping and interface design as leading principles. The area 

to be mapped is selected as the Istanbul Land Walls. The operation of the web map 

prepared for the site was evaluated together with the GIS tools and a webGIS application 

graphic design was obtained. Moreover, the multi-layered webGIS application is 

associated with deep mapping. Furthermore, using GIS, spatial and non-spatial data were 

evaluated altogether. The Gestalt principles leaded the formation of the order of the 

composition. These principles, together with the requirements of cartography, shaped  the 

web map design. As a result, a GIS web map interface design for the Land Walls World 

Heritage Site was proposed. 

 

Keywords: Cartography, Gestalt Principles, GIS, Web, Interface Design, Heritage Sites, 

           Deep Mapping 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. Problem Tanımı 

Dijitalleşen ve teknolojik araçların hızla geliştiği günümüz koşullarında haritalar 

sabit ve basılı olmanın ötesine geçmişlerdir. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve internet bu 

durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Coğrafi bilgi sistemleri, mekansal veri 

depolanması, yönetilmesi, görüntülenmesi ve analizinde yaygın biçimde kabul gören 

araçlar bütünüdür. Birçok farklı disiplin ve araçla ortak paydada buluşabilen CBS, 

birliktelik kurduğu alanın işleyişine fayda sağlamaktadır.  

İnternet ve CBS birlikteliği sayesinde konumsal veriler kolay ulaşılabilir ve açık 

kaynak erişimiyle herkesin yararlanabileceği bir hale gelmiştir. Artık herhangi bir temada 

harita, web ortamında hızlıca görüntülenmekte; CBS araçlarıyla bu haritalar üzerinde 

çeşitli işlemler ve kişisel düzenlemeler yapılabilmektedir. Bu sebeple; web tabanlı CBS 

uygulamalarının işleyiş/arayüz tasarımı ve bu uygulamada kullanılan dinamik haritaların 

estetiği önem kazanmıştır. Kullanımı pratik ve görsel dili etkili bir uygulama, kullanıcı 

ile yüksek etkileşim kurabilmektedir.  

Uluslararası Kartografya Birliği, kartografyayı; “harita kullanımı ve üretimiyle ile 

ilgilenen sanat, bilim ve teknoloji disiplini” şeklinde tanımlamıştır (Mission: 

International Cartographic Association, 2016). Nitelikli bir harita; doğru veriler 

barındırmalı, görsel ve teknik öğeler bütünlük oluşturmalı, anlaşılabilir, okunabilir ve 

estetik olmalıdır. Bir başka deyişle, öğeleri ve öğeler arası ilişkileri iyi organize edilmiş 

bir harita niteliklidir.  

İlk çıkışı psikoloji bilimine dayanan Gestalt ilkeleri, daha sonraları tasarım alanı ve 

görsel algılamada da kullanılmıştır. Özellikle modernist tasarım ile işbirliği halindeki bu 

ilkeler, insan zihni ve görüntüler arasındaki işleyiş üzerinden ortaya çıkmıştır. Gestalt 

ilkeleri aracılığıyla, günlük hayatın her ortamında gözümüzün algıladığı kompozisyon 

analiz edilebilmektedir.  

Tez kapsamında ele alınan web tabanlı CBS uygulaması, web haritası içeren bir 

web sitesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla web haritasının tasarımı kadar web sitesinin 

işleyişi ve arayüz tasarımı da önemli bir konu haline gelmektedir. Harita tasarımında 

faydalanılmış olan Gestalt ilkeleri, uygulamanın bütününde de kullanılmıştır.  

Tez çalışmasında adı geçen webCBS uygulaması, web haritası veya web sitesi gibi 

tanımların tümü, tek bir noktaya, bir başka deyişle miras alanları için tasarlanan arayüze 
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işaret etmektedir. Bir başka deyişle, miras alanları için tasarlanan arayüz; web haritası, 

web sitesi ve aynı zamanda bir webCBS uygulaması ile ilişkilidir. 

Tez konusunun örneklenmesi için İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı 

seçilmiştir. Bir başka deyişle web tabanlı CBS uygulamasının içeriğini bu alan 

kapsamındaki veriler oluşturmuştur. İstanbul Kara Surları DMA’sı örnekleme alanı 

olarak seçilmesinin nedenlerinin başında alanın çok katmanlı yapısı dolayısıyla birçok 

farklı türde veriye –örneğin anıtların fiziksel yapısı ve tarihi- ulaşılabilmesidir.  

bulunmaktadır. Özellikle, çalışma alanındaki anıtların çokluğu, alanın iyi bir örneklem 

olmasını sağlamıştır. Bunlara ek olarak, tarihi İstanbul’un kent kimliği açısından çok 

önemli olan, bu alan üzerine yapılmış sunum ve yorum çalışmalarının yetersizliği de, 

tercih sebeplerinden bir diğeridir. Çok katmanlı alandaki veriler, CBS aracılığıyla 

mekansal bir düzlemde ele alınmış ve derin haritalama örneği elde edilmiştir. Tasarım ve 

sunum tekniği geliştirilirken içeriğe uygunluk ve uyum amaçlanmıştır. Modernist 

tasarımın temelini oluşturan “biçim, işlevi takip eder” kuralı, tez sürecinde de temellerden 

birisi olmuştur. Kara Surları’nın yapısı, tarihi ve karakteri göz önünde tutularak web 

sitesinin görsel dili elde edilmiştir. Aynı zamanda; web tabanlı harita, CBS araçları ve 

web sitesini oluşturan bileşenler arasındaki organizasyondan yola çıkılarak arayüz 

tasarımı ve sunum tekniği meydana getirilmiştir.  

Haritaların belirli bir amaç için üretildikleri, ve bu amacın doğru aktarımı haritanın 

okunabilirliği ile doğru orantılı oldukları göz önünde tutulduğunda, arayüz tasarımı önem 

kazanmaktadır. Bu çalışma, arayüz tasarımına odaklanarak, miras alanları için CBS 

destekli web haritalarına vurgu yapmıştır.  

 

1.2. Amaç 

Bu tez; dört ana başlıktaki konuları kapsamaktadır: (1) Coğrafi Bilgi Teknolojileri 

(2) Bilişim (3) Veri Kaynağı (4) Tasarım & Sunum (Şekil 1.1). Dört ana başlığın 

kesiştikleri nokta ise webCBS tasarımıdır ve tezin odak noktasıdır.  

Coğrafi bilgi teknolojileri başlığı altındaki konulardan sadece CBS ve araçları 

kullanılmıştır. Bilişim başlığı oldukça geniş kapsamlıdır. Başlığın altındaki konular daha 

çok kavramsal olarak ele alınmıştır. Ayrıca haritanın web araçları ve ortamına göre 

oluşturulması, bilişim başlığı kapsamında değerlendirilir. Çalışma alanı olarak belirlenen 

İstanbul Kara Surları veri kaynağıdır. Alandaki surlar ve anıtsal yapılar, web haritasında 
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sunumu yapılan öğelerdir. Tasarım & sunum başlığındaki konular ise webCBS 

uygulamasının arayüz tasarımı ve web haritası ile ilişkilidir.   

 

 
Şekil 1.1. WebCBS tasarımı ve başlıklar arası ilişkiler  

 

CBS, uzaktan algılama ve GPS (Global Positioning System), coğrafi bilgi 

teknolojileri başlığı altında bulunan öğelerdir. Kara Surları’na ait arazi/konum verileri 

elde edilirken, GPS cihazı kullanılmıştır. Bu cihaz ile veri toplanan konumların harita 

düzleminde X, Y koordinatları tespit edilmiş, böylece harita üzerindeki noktaların en az 

hata ile tasarım sürecine dahil edilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda surların ve sur 

çevresindeki anıtların fotoğrafları çekilmiş, böylece alana ait görsel bir veri tabanı elde 

edilmiştir. Tüm bu toplanan verilerin depolanması, işlenmesi ve analizi CBS ile 

gerçekleştirilmiştir. 
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İstanbul Kara Surları, gerek turistler gerekse araştırmacılar açısından şehrin önemli 

yapılarından biridir. II Theodosius döneminde (M.S. 408-450) inşa edilen surlar, Bizans 

şehrinin kara tarafındaki sınırlarını çizmekteydi. Marmara Denizi kıyısındaki 

Mermerkule’den Haliç yakınlarındaki Tekfur Sarayı’na kadar uzanan surlar yaklaşık 7,5 

km. uzunluğundadır. Theodosius Surları; hendekleri (taphros), dış terası (parateichion), 

dış duvarı (mikron teichos), iç terası (peribolos) ve iç duvarları (mega teichos) ile antik 

askeri mimarinin en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir (Şekil 1.2). Kara 

Surları, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı (DMA) olarak kabul 

edilmiştir. Tarihi, mimari ve turistik açıdan çok önemli olan bu alanın tanıtımı ve sunumu 

da aynı önemde olmalıdır. Teknolojik çağın getirilerinden faydalanılarak, alanın yorumu 

ve web ortamında sunumu bu çalışmanın odaklarından biri olmuştur. 

 

 
Şekil 1.2. Theodosius Surları’nın plan ve kesiti (Turnbull, 2004) 

 

İçeriği oluşturan Kara Surları Dünya Miras Alanı’nın kendine has karakteri, tasarım 

sürecinde önemli bir yer tutar. Alana ait bilgiler, bu bilgilerin kullanıcıya aktarım şekli, 

surların mimari ve tarihi kimliği, sunum biçimine yön vermiş etkenlerdendir. Kara Surları 

Dünya Miras Alanı için hazırlanmış haritadaki veriler, yazarın da Eylül 2015 – Haziran 

2016 tarihleri arasında bursiyer olarak görev aldığı 155K225 No’lu TÜBİTAK Projesi 

kapsamında toplanmıştır. 

Tezin bir diğer ayağını ise bilişim oluşturmaktadır. Geliştirilmiş tasarım ve sunum 

tekniği, web ortamı içindir. Bir başka deyişle internetin kendine has dinamikleri, bu 

tekniğin oluşturulmasına doğrudan etkide bulunmuştur. Bunun yanı sıra, CBS ve web 

tasarım yazılımları ve bilgisayar donanımlarından faydalanılmıştır. Tez kapsamında 



5 
 

tasarımı yapılan webCBS uygulaması, sadece arayüz olarak ele alınmıştır. Bilişim 

konularından yazılım ile ilgilenilmemiştir.  

Tez kapsamında ise harita tasarım ve sunum tekniği, Gestalt ilkeleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Böylelikle harita hazırlama süreci salt kartografya sorunu olmaktan 

çıkıp aynı zamanda bir tasarım problemi olarak ele alınmıştır. Kara Surları’na ait 

oluşturulmuş web haritası ve web sitesinin estetik ve kullanım pratikleri açısından 

etkinliğinde tasarım boyutu ön plana çıkmaktadır. Bu noktada ise belirli tasarım 

öğretilerinden fayda sağlanmıştır. Temel tasarım ve Gestalt ilkeleri, tasarım ve sunum 

yöntemini meydana getirmiştir. Aynı zamanda haritaların sunum ve estetiği ile ilgilenen 

kartografya, tasarım ilkeleri ile birlikte ele alınarak en doğru ve kapsamlı görsel dili 

yaratmak hedeflenmiştir.  

Kara Surları için geliştirilen webCBS uygulaması bazı amaçlara sahiptir. Bunlardan 

ilki, kartografyanın sadece bir haritacılık kavramı olmadığını ortaya koymaktır. Bu 

amaçla paralel olarak, harita tasarımı Gestalt ilkeleri ile birlikte ele alınmıştır. Tez 

kapsamındaki başlıca konulardan olan web haritalarını ve arayüz tasarımını ele almak bir 

diğer amaçtır. CBS araçları ise web haritasının işleyişini desteklemektedir. Bir başka 

deyişle CBS disiplinine farklı bir açıdan yaklaşmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, CBS 

konusu; web, tasarım ve kartografya ile aynı zeminde ele alınmıştır. Veri içeriğini 

oluşturan İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı da göz önünde bulundurulursa; sonuç 

amacı, miras alanları için CBS destekli bir web haritasının arayüzünü tasarlamaktır.  

 

1.3. Kapsam - Yöntem 

WebCBS tasarımını oluşturan konular belirlendikten sonra, bu başlıklar iki gruba 

ayrılmıştır. İlk grupta CBS, İstanbul Kara Surları ve web konuları bulunmaktadır. İkinci 

grubu ise kartografya ve Gestalt ilkeleri & tasarım konuları oluşturur. Konuların karakter 

farklılıkları ve sürece etkileri, bu gruplaşmayı sağlamıştır. İlk grup işlevsel niteliktedir, 

ikinci grup ise biçimsel kavramları içermektedir. Kara Surları için oluşturulmuş webCBS 

uygulamasının biçim önerisi ortaya atılmadan önce, bu biçimin oluşmasını sağlayan 

işlevsel öğeler ele alınmıştır. Dinamik haritada kullanılan yakınlaştırma/uzaklaştırma, 

pencere konumu ayarlama, harita katmanlarının kullanıcı isteğine göre aktif/pasif olması 

ve bu katmanların öznitelik bilgileri gibi coğrafi bilgi sistemlerine has araçlar, doğrudan 

işlevsel öğe özelliğini taşımaktadır. Kara Surları ve civarındaki çeşitli anıtlar, mezarlıklar, 

bostanlar gibi konumsal veri barındıran öğeler de biçime ulaşmayı sağlayan bir etkendir. 
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Son olarak web ortamının kendine ait mekanizması, biçimi oluştururken göz önünde 

tutulması gereken işlevler barındırır.  

Bu öğelerin taşıdığı işlevsel özellikler, biçim önerisine dönüşmüştür (Şekil 1.3). Bu 

öneri oluşturulurken, kartografya ve Gestalt ilkelerinden faydalanılmıştır. Kartografya 

disiplini ve Gestalt ilkeleri, tasarım ve sunum tekniğini ifade edicidir ve doğrudan biçime 

etkiyen karakterde öğelerdir.  

 

 
Şekil 1.3. İşlev-biçim ilişkisi ve öğeler  

 

Şekil 1.3. tez kapsamında hazırlanan uygulamada kullanılan materyallerin ilişkisini 

göstermektedir. İşlevsel ve biçimsel olarak ikiye ayrılan öğeler, bir webCBS uygulaması 

örneklemesinde sonuca dönüşmüştür.  

WebCBS uygulaması, tez kapsamında tasarım önerisi ile sınırlıdır. Bir başka 

deyişle, web ortamında işleyen bir sisteme dönüşmemiştir. Buna bağlı olarak, 

ölçeklendirme konusu bu tez çalışmasında ihmal edilmiştir.   

Gestalt ilkeleri en temelde bir kompozisyon ve görsel düzen oluşturmak için 

kullanılır. Bu nedenle tezin biçimsel tartışmaları, sonuç olarak tek bir bütüne ulaşmıştır. 

WebCBS uygulamasının işlevsel ve araç kısımlarında bulunan web, CBS ve İstanbul 

Kara Surları ise, biçimsel kısım ile etkileşime girerek, tezin omurgasını tamamlamıştır. 

İşlevsel öğelerden, çeşitli araçlar devşirilmiş ve bu araçlar, biçimin oluşmasında 
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sınırlayıcı etkenlere dönüşmüştür. Özetle; tezi oluşturan konular, biçimsel ve işlevsel 

düzlemde ele alınmış, biçim ve işlevin birbirine etkileri araştırılmış ve tüm bu konular tek 

bir zeminde sonuç ürüne dönüştürülmüştür.   

 

1.4. Tez Çıktıları ve Beklenti – Faydalar 

Bu çalışma sonunda, Kara Surları Dünya Miras Alanı için bir web haritası elde 

edilmiştir. Bu web haritasının arayüz tasarımı yapılmış, ayrıca miras alanlarının web 

ortamında sunumu için bir tasarım önerisi geliştirilmiştir. Bu öneriyle birlikte kültürel 

mirasın yorum ve sunumuna başka bir açıdan bakılmıştır. Buna bağlı olarak beşeri 

bilimlerin, mekan bilgisi ile ilişkisi de ortaya konulmuştur.   

Arayüz tasarımı yapılan webCBS uygulaması, öneri aşamasında bırakılmıştır. Daha 

önceden bahsedildiği gibi, yazılım ve kodlama işlemleri tez kapsamında değildir. 

Dolayısıyla tez çıktısı olarak elde edilen bu tasarım, görseller halindedir ve gerçek 

anlamda web ortamında çalışmamaktadır.   

Bu çıktılara ek olarak, şimdiye kadarki literatürde ayrı ayrı ele alınan coğrafi bilgi 

sistemleri disiplini ile tasarım kavramının aynı zeminde tartışılması, iki alan için de 

yenilik arayışıdır.  
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2. KURAMSAL TEMELLER  

 

2.1. Gestalt İlkeleri ve Tasarım  

Tezin bu bölümünde, Gestalt ilkeleri ve tasarım kavramı açıklanmıştır. Ayrıca 

Gestalt ilkelerinin, tasarım ve web ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Tasarım ve düzene 

genel bakışın ardından, web özelinde bu ilkeler incelenmiştir. Gestalt ilkelerinin 

tartışıldığı bu bölüm, sonraki bölümlerde açıklanan kartografya konusuna da katkı 

sağlamıştır. Bu bölüm ve kapsamındaki konular, sonuçtaki web haritası ve arayüz 

tasarımına doğrudan etki eden ilkelerden meydana gelmiştir.  

 

2.1.1. Gestalt kuramı 

Almanca bir sözcük olan Gestalt sözcüğü biçim, şekil, form, parçaların sadece 

toplamı değil, entegre olmuş bütün gibi anlamları vardır (Senemoğlu, 2004). 20. yy. 

başlarında Christian Von Ehrenfels tarafından ortaya atılan kuram, Gestalt’ın başlangıç 

izlerini taşımaktadır. 1912 yılında psikolog Wertheimer’ın makalesi Gestalt kuramının 

başlangıcı sayılır. Sonrasında Kurt Koffka, Wolfgang Köhler ve Max Wertheimer 

tarafından bu kuram geliştirilmiştir.  

Gestalt kuramı, görsel algılamanın daha önceden dokunmadığı noktalara temas 

ederek yeni bir bakış açısı yaratmıştır. Gestalt psikolojisi bütün-parça ilişkisi üzerinden 

kurulur ve temel fikir bütünün parçalara indirgenerek kavranamayacağıdır. Çünkü bütünü 

oluşturan öğelerde, bütüne has özellikler bulunmaz. Bu disiplin, insanın görme sürecinde 

önce görsel parçaları topladığı, bunları birleştirerek görülen bir nesne haline getirdiği 

düşüncesinden yola çıkarak görmenin daha en başından düzenlendiği, bir başka deyişle 

bir düzenleme (Gestalt) olduğunu ileri sürmüştür (Tuğal, 2012).  

Gestalt kuramcıları, algıyı bütünü oluşturan parçaların örgütlenmesi olarak ele 

alırlar. Bir bütünün düzen ve niteliği onu oluşturan etki elemanları ve onların hareketi ile 

ifade bulmaktadır. Seçilen ve yeniden oluşturulan bir çizgi, bir renk, bir biçim veya ton 

her zaman bir diğeri ile bağlantılıdır (Çağlayan, Korkmaz & Öktem, 2014). 

Gestalt kuramına göre; bütün, parçalardan önce algılanır, bütünün algılanması 

bütüne ait parçaların algılanmasına göre daha kolaydır, bütünler geçerli olan koşullar 

altında bakıldığında tam, basit, simetrik ve iyi olma eğilimindedir, parçalar önceliklerini 

bütün içinde aldıkları yere göre alırlar (Tuğal, 2012). 
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Bu kuram doğrultusunda, görsel algının çalışmasını açıklayan ilkeler 

oluşturulmuştur. Gestalt ilkeleri aracılığıyla, bir görüntünün kompozisyonu irdelenebilir 

ve bu kompozisyondaki parça – bütün ilişkisi açıklanabilir. 

En temelde bütünün, bu bütünü oluşturan parçalardan daha anlamlı olduğunu 

savunan Gestalt, bu savunusunun üzerinden şekil-zemin ilişkisi, yakınlık, benzerlik, 

tamamlama, devamlılık ve basitlik ilkelerini ortaya koymuştur.  

Gestalt ilkelerine göre şekil – zemin ilişkisi (Şekil 2.1) görme eylemi için önemli 

bir işlemdir. Ayırdına varılacak nesneye “şekil”, çevresine de “zemin” denmektedir 

(Alpan, 2008). Bir başka deyişle, algısal alanda yoğunlaşılan nesne biçimi oluştururken, 

bu nesnenin çevresi ise zemin olarak adlandırılır. Şekil, zemine göre daha dikkat 

çekicidir. Zemin ve şekil arasındaki ilişki, bazı durumlarda bu denli keskin algılanamaz. 

Birey, bir yönden baktığında şekli zemin olarak algılayabilir. Bir diğer yönden baktığında 

da zemin, şekil özelliği kazanabilir. Ancak aynı anda her ikisini de şekil olarak 

algılanamaz. Şekil – zemin ilişkisine dair geliştirilmiş bu ilke, nesne algılamasını 

örgütleyici özelliktedir (Başaran, 1983).  

 

 
Şekil 2.1. Şekil – zemin ilişkisi (http – 1) 

 

Yakınlık ilkesi (Şekil 2.2), zaman ve mekan açısından birbirlerine yakın olan 

nesnelerin, gruplandırarak algılanma eğiliminde olduğunu belirtir (Erişti, Uluuysal & 

Dindar, 2013). Yakınlık ilkesine göre, nesneler belirli bir düzlem üzerinde birbirlerinden 

ayrı konumda bulunsalar bile, görsel algı bu nesneleri tek bir örüntü olarak tanımlar. Bu 

örüntü dahilindeki nesneleri ise kendi aralarındaki mesafe üzerinden gruplar. Bir başka 

deyişle göz, birbirine yakın nesneleri birlikte algılar. 
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Şekil 2.2. Yakınlık ilkesi (http – 1) 

 

Algılamanın önemli aşamalarından biri de parça – bütün ilişkisidir. Bir nesne bütün 

olarak tanımlanırsa, bu nesnenin algılanması parça olarak tanımlanabilecek uyarıcılardan 

oluşur. Fakat bu uyarıcıların bir başka deyişle parçaların hepsini algılamak mümkün 

değildir. İnsanların görsel dünyalarını uyarımdaki boşlukları doldurarak örgütlenmelerine 

ve böylece de kopuk parçalar yerine bütün bir nesne olarak algılanmasına yol açar 

(Bozkanat, 2013). Tamamlama ilkesine (Şekil 2.3) göre, algılama sürecinde bir nesnedeki 

eksikler göz ardı edilir ve o nesne bir bütünmüş gibi algılanır.  

 

 
Şekil 2.3. Tamamlama ilkesi (http – 1) 

 

Birimler arası benzer nitelikler olduğu takdirde, bu birimler algımız tarafından 

stabil bir ilişki şeklinde tanımlanır. Toplumdaki insanları yaşlarına, cinsiyetlerine, dış 

görünüşlerine göre gruplama eğiliminin altında yatan benzerlik ilkesidir. Aynı eğilim, 

biçimler ile ilişki için de geçerlidir. Eşit ölçüler, benzer formlar, yön, yakın renk tonları 

veya doku gibi nitelikler algıdaki gruplamayı sağlayan biçimsel öğelerdir. Benzerlik 
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ilkesi (Şekil 2.4) şekil, renk, doku, cinsiyet vb. pek çok özellik bakımından birbirine 

benzer uyarıcıların birlikte gruplandırılarak algılanma eğiliminde olduğunu vurgular 

(Erişti, Uluuysal & Dindar, 2013).  

 

 
Şekil 2.4. Benzerlik İlkesi (http – 1) 

 

Aynı yönde giden noktalar, çizgiler, v.b. birimler birlikte gruplanarak algılanma 

eğilimindedir. Birbirinden kopuk bir şekilde bir doğru üzerinde uzanan objeler sürekli bir 

doğru gibi, açık ve kırılmış figürler tamamlanmış ve kapalı bir figür gibi görülür ve 

algılanır (Varış, 1994). Bu algısal eğilim, devamlılık ilkesi (Şekil 2.5) olarak ifade edilir.  

 

 
Şekil 2.5. Devamlılık ilkesi (http – 1) 

 

Bahsedilen bu ilkeler, Gestalt kuramının yan ilkeleri sayılabilir. Dolayısıyla, tüm 

bu ilkeleri tek bir zeminde toplayarak genel bir çerçeve oluşturan Basitlik ya da diğer 

adıyla pragnanz ilkesi bulunmaktadır. Basitlik veya pragnanz ilkesi (Şekil 2.6), 

uyarıcıların en basit halleri ile algılanma eğiliminde olduğunu açıklar (Erişti, Uluuysal & 

Dindar, 2013).  Bir başka deyişle diğer unsurlar eşit olduğu takdirde, görsel algının 

eğilimi basit ve düzenli organize edilmiş nesnelerine doğrudur. Koffka (1935), psikolojik 
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olayda anlamlı, tam ve basit olma eğiliminin olduğunu söylemiştir. İyilik anlamına gelen 

pragnanz adı da verilen basitlik ilkesi, örgütlenmeye yönelik algı ilkelerini 

kapsamaktadır. Zihin her zaman karmaşıklık yerine akla uygunluk, basitlik ve düzenden 

yanadır.  

 

 
Şekil 2.6. Basitlik ilkesi (http – 2)  

 

Gestalt kuramı psikoloji alanına ait ilkeler olmasıyla birlikte, tasarım alanında da 

doğrudan karşılık bulmuştur. İnsan zihni ve görsel algı üzerine araştırmalar sonucu elde 

edilen bu ilkeler, görsel bir uğraş olan tasarımın her çeşidiyle ilintilidir. Sadece tasarımla 

da kısıtla kalmamakta, plastik sanatlar, eğitim-öğretim ve görsel iletişim gibi disiplinler 

Gestalt ilkelerinden beslenmektedir. Bilgi aktarımının ve iletişimin en pratik yollarından 

biri olan görme duyusu ile bağlantılı bu ilkeler, harita tasarımı için de kullanışlı bir 

yöntem olma potansiyeli taşımaktadır.  

 

2.1.2. Gestalt ilkeleri ve tasarım 

Gestalt ilkelerinin psikoloji alanından türediği, önceki bölümde bahsedilmişti. 

Görsel algı üzerine kurallar bütün olan Gestalt, psikoloji alanıyla sınırlı kalmamış, görsel 

sanatlar ve tasarım disiplini ile de bağlar kurmuştur. Birçok sanatçı ve tasarımcı, 

çalışmalarında bu ilkelerden yarar sağlamış ve Gestalt’ın kapsamı genişlemiştir. Bu 

bölümde Gestalt ilkelerinin açılımı çeşitli örneklerle yapılmıştır. Bir önceki bölümde 

daha çok kuramsal olarak ele alınan ilkelerin, uygulamadaki karşılıkları aranmıştır. 

Böylece Gestalt ilkelerinin arayüz tasarımındaki rolü netleşmiştir.  

Sanayi devrimi ile birlikte değişen üretim ve dolayısıyla dünya düzeni, toplumların 

algılarına da etkimiştir. Modernist dönem ile birlikte başlayan seri üretim dönemi her 

alanda “kalıp” mantığını oluşturmuş, üretilen ve tüketilen nesneleri belirli bir akıl ve 

kurallar bütünü çerçevesine oturtmuştur. Böyle bir ortamda insan algısı da evrilmeye ve 
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içinde bulunduğu ortama uyum sağlamaya başlamıştır. Görsel sanatçılar, eğitimciler ve 

görsel iletişimciler açısından Gestalt teorisini çekici yapan şey şudur: bu okul, insan 

davranışında "kalıp arayışı"nı açıklamaya çalışmıştır (Graham, 2008). Gestalt algı teorisi, 

görsel alanlara kazandırdığı yeni bakış açısıyla tasarımcılar tarafından benimsenmiş, 

1950’lerdeki tasarım eğitimcilerinin çalışmalarına katkılar sağlamıştır. 20. yy. başlarında 

Weimar’da kurulup; mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında eğitim veren Bauhaus 

okulunda da Gestalt ilkeleri önemsenmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın etkisiyle okul 

kapanmıştır. Sonraları Chicago’da tekrar açılan yeni Bauhaus okulunda öğretmen Gyorgy 

Kepes, 1944 tarihli Language of Vision kitabında, görsel organizasyon ve psikoloji güç 

yasalarına ilişkin tartışmasına yardımcı olması için Wertheimer, Koffka ve Kohler’in 

illüstrasyonlarını kullanmıştır (Kepes, 1944). Sanat psikolojisi üzerine yoğunlaşan 

Rudolf Arnheim ise, gestalt kuramının tasarım ve sanata etkilerini araştıran onlarca kitap 

yayımlamıştır. 

Günümüzde halen gestalt ilkeleri görsel iletişimin ve tasarımın bir parçasıdır ve 

gelişime devam etmektedir. Kuramın ortaya attığı yasalar, kullanıldığı alanlar için yararlı 

bir yöntem niteliğindedir. Bu yasalar özellikle afiş, dergi, reklam panoları ve logolar gibi 

iki boyutlu tasarım çalışmalarının organize ve anlamlı bir bütün halinde ele alınmasını 

sağlar. Gestalt teorisi, tasarımcıların analitik bir anlayış çerçevesi üzerinden temellenen 

tasarım kararları alması noktasında fayda sağlar. Berryman (1984); Gestalt algılama 

faktörlerinin, tasarımcıya grafiksel bilgilerin mekansal organizasyonu için güvenilir bir 

psikolojik temel oluşturan görsel bir referans çerçevesi sağladığını belirtir.  

Önceki bölümde açıklanan Gestalt ilkelerinin yaygın kullanımı basılı 2 boyutlu 

formlarda kendini göstermektedir. Fakat son yıllarda, gelişen teknolojiyle birlikte bu 

ilkeler web sayfaları, kiosklar, bilgisayar arayüzleri gibi dijital ortamlarda da 

kullanılmaya başlanmıştır.   

Şekil – zemin ilkesi, nesneleri arka plandan farklı olarak tanımlanmasına yardımcı 

olur. Açık ve anlaşılır görüntüler ve metinlerin bu ilke doğrultusunda organizasyonu 

kontrasta bağlıdır. Web sayfası sekmeleri örneğindeki gibi, kullanıcı fare imlecini 

sekmenin üzerine geldiğinde, bağlantı sekmesi genellikle renk değiştirir (Şekil 2.7). Bu 

renk değişikliği, kullanıcıya sekmeye tıkladığında gerçekleşecek eylem hakkında bilgi 

verir.  
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Şekil 2.7. Şekil – zemin ilkesinin web sayfasında uygulanması  

 

Yakınlık ilkesi, birbirine yakın öğelerin tek bir grup halinde algılandığını, ayrı 

öğelerin ise ayrı öğeler olarak algılandığını belirtir. Kepes (1944), Language of Vision 

kitabında yakınlık ilkesi üzerinden verdiği örnekte, bir kelimenin önünde ve arkasındaki 

kelimelerin harflerine göre, kendi içindeki harflerinin birbirine daha yakın olduğunu ve 

bu sebeple kelimeleri grup halinde okuduğumuzu ifade etmiştir. Nesnedeki düzensiz 

gruplamalar, beklenmedik şekillerde yorumlanmaya da neden olabilir (Şekil 2.8). 

 

 
Şekil 2.8. Yakınlık ilkesi ve gruplama örneği  

 

Görsel algı; biçimdeki eksik bilgiyi, boşluğu bilindik formlarla tamamlama 

eğilimindedir (Şekil 2.9). Bilgi eksik olduğunda, var olana odaklanılır, eksik parçalar yok 
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sayılır ve boşlukları tanıdık, çizgi, ton veya kalıp ile doldurarak biçim tamamlanır (Smith-

Gratto & Fisher, 1999). Bir form, algıda tanımlandıktan sonra, ek boşluklar getirilse bile, 

biçimi tamamlama eğilimi devam etmektedir. Tamamlama ilkesi, daha güçlü bir etki 

açısından, genellikle devamlılık ilkesi ile birlikte çalışmaktadır.  

 

Tamamlama 
Şekil 2.9. Tamamlama ilkesine örnek yazı fontu tasarımı  

 

Şekil, renk, boyut, yakınlık veya yön açısından benzer görsel öğeler, bütünde parça 

parça bulunsalar bile, aynı gruba dahil olarak algılanır (Şekil 2.10). Gruplar halinde 

algılanan öğelerin dışında kalan parçalar ise kolaylıkla görülebilmektedir. Böylece 

biçimin bütününe bakıldığında benzer öğeler ve diğerleri arasında ayrım 

yapılabilmektedir.  

 

     
Şekil 2.10. Benzerlik ilkesinin kullanımı  

 

Görsel algı, biçimler arası ilişki arayışındadır. Devamlılık, gözün bir çizgiyi, eğriyi 

veya dizili haldeki şekilleri takip etmesiyle gerçekleşmektedir (Şekil 2.11). Her çizgisel 

birimin kinetik ataleti vardır. Süreklilik ilkesi aynı zamanda, ton, değer, renk tonunun 

derecelendirilmesi veya ilerlemesi için de geçerlidir (Kepes, 1944). Göz, bir çizgi 

üzerinde ilerler gibi renk tonu veya biçimsel yönde hareket eder.  
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Şekil 2.11. Devamlılık ilkesinin kullanımı (Graham, 2008) 

 

Gestalt teorisi, psikoloji, dilbilim, mimari, müzikoloji, sürdürülebilir tasarım ve 

sanat & tasarım da dahil olmak üzere bir dizi disiplinden araştırmacılar üzerinde son 

derece etkili olmuştur. Sanatçılar ve tasarımcılar, kompozisyon ve görsel iletişimi 

geliştirmek için resim, poster ve dergi düzenleme gibi iki boyutlu çalışmalarda 20. yy. ilk 

çeyreğinden beri Gestalt ilkelerini kullandılar. Hemen hemen bütün tasarım alanlarına 

etki etmiş bu ilkeler, bilgi aktarımı ve görsel iletişimin başka bir mecrası olan harita 

tasarımında da oldukça kullanışlı ve önemli ilkelerdir.  

Gestalt ve kartografya ilişkisini ortaya koymadan önce, bir sonraki bölümde web 

tasarımı sürecinde genel kurallar ve web sayfası düzenine dair ilkeler açıklanmıştır. 

Ayrıca, Gestalt ilkelerinin web tasarımına katkıları tartışılmıştır. Böylece “Gestalt ilkeleri 

ve tasarım” bölümünde açılımı yapılan ilkeler  detaylandırılarak web tasarımı konusu ile 

ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu tartışma ile birlikte, web ortamı, tasarım ve harita 

birlikteliğinin zemini kurulmaya başlanmıştır.  

 

2.1.3. Web tasarımı ve Gestalt ilkeleri 

Bu bölüm, birbirini takip eden iki konudan oluşmaktadır. Öncelikli olarak, web 

tasarımından dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsedilmiştir. Ayrıca web sayfası 

düzenini oluşturan ilkeler belirlenmiştir. Web sayfasının tasarımı ve düzenine ait 

açıklamaların ardından, web tasarımı Gestalt İlkeleri paralelinde ele alınmıştır. Görsel 

tasarım ve düzene ait tartışmalarda, Gestalt ilkeleri ile ilişkinin doğal bir şekilde 

kurulduğu gözlenmektedir. Bu bölüme kadar; genelden detaya doğru bir yol takip 

edilmiştir. Öncelikli olarak Gestalt kuramı, sonrasında bu kuramın tasarım disiplini ile 

birlikte uygulanması açıklanmıştır. Uygulama konusu ise web ile birlikte daha da 

özelleşmiştir. Böylece web haritasında Gestalt ilkelerinin kullanım biçimi belirlenmiştir. 

Ayrıca düzen ilkeleri ve web tasarımı tartışmaları, arayüz tasarımının genel görünümüne 

katkı sağlamak içindir. 
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2.1.3.1. Web tasarımında genel düzen  

Kovarik (2002), görsel tasarımın ilk kuralının okunabilirlik olduğunu 

söylemektedir. Sadelikten uzak arka planlar ile birlikte kullanılan renkli başlıklar ve 

belirsiz fontlar, web sitesinin okunabilirliğini azaltmaktadır. Kovarik (2002), ikinci kural 

olarak ise boyut, yazı tipi ve stilin web sitesinin içeriğine dair önemli ipuçları verdiğini 

ortaya koymuştur. Örneğin, tırnaksız yazı fontları modern bir görünüm ortaya koyarken, 

tırnaklı yazı fontları daha geleneksel bir izlenim çizmektedir. Yazı fontları konusu, 

ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Fiziksel sayfa düzeni bir diğer 

önemli konudur. Şekil 2.12’de, batı toplumlarının sağdan sola ve yukarıdan aşağı okuma 

alışkanlığına göre oluşturulmuş şema bulunmaktadır. Merkez, en önemli noktadır. 

Şemaya göre, sayfanın sol tarafında bilinen ve alışılmış öğeler kullanılır. Sağ tarafta ise 

yeni ve alışılmadık öğelerin aktarımı içindir. Sayfanın üst tarafı, temel öğeler için iken, 

alt kısımda ise daha detaylı ve bilgilendirici öğeler kullanılır. Elbette bu kural kesin bir 

doğru değildir fakat, sayfa düzeni için bir altlık niteliği taşımaktadır.  

 

 
Şekil 2.12. Sayfa düzeninde öğelerin kullanımı (Forceville, 1999) 
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Konumsallık da, web sitesinde anlam yaratan bir diğer girdidir. Bir web sitesi, 

birçok öğe ve renk ile karmaşık yapıda olabilir. Fakat bunun yanında boş alanları da 

barındırmaktadır. Beyaz veya negatif boşluk olarak tanımlanan bu boşluğun beyaz olması 

bir koşul değildir. Bir başka deyişle web sitesi alanında bazı boşluklar bırakılabilir. 

Negatif alana sahip tasarımlar daha nitelikli bir izlenim yaratmaktadırlar. Boşlukların 

yanı sıra, sınırlar ve kenarlar da konumsallık ile ilgilidir. Renk, çizgi, şekil ve metin ile 

sınırlar ve kenarlar oluşturulabilir.  

Metin ve görsel kullanımı, web sayfasında oldukça önemli bir konudur. Harrison 

(2003), okuyucuların / kullanıcıların, anlamak için artık sadece metine bağlı 

kalmadıklarını ifade etmiştir. Buradan çıkan sonuç ile son yıllarda, okuyucuların / 

kullanıcıların metin yanında görsel öğelere de önem verdikleri yönündedir. Metin ve 

görselin birlikteliği ile belirli bir anlam yaratmak, görsel sosyal göstergebiliminin iletişim 

teorisi kapsamında ele alınabilir. Bu konuda Harrison (2003) tarafından yapılmış 

çalışmadan faydalanılmıştır. Teori üç farklı tipte görsel tanımlamıştır; ikon, işaret ve 

sembol (Şekil 2.13).  İkonlar, bir kişinin veya bir nesneye benzeyerek o şeyi temsil 

ederler. Fotoğraf, illüstrasyon veya resim bir ikon olabilir. Web sayfasında kullanılan 

ikonlara en yaygın örnek, ana sayfayı temsil eden ev ikonudur. İşaretler, tanıdık 

görüntülerdir ve bir şey ifade ederler. Sayfanın aşağısına gelindiğini ifade eden, aşağı yön 

oku, web sayfasında kullanılan işarete bir örnektir. Sembol ise, dahil olduğu konu ile 

görsel bir bağlantısı görseldir. Sembollerin anlamı, deneyimlere dayalıdır. Örneğin 

bardak yazısı, bir bardak gibi gözükmez fakat daha önceki deneyim ve bilgi eşliğinde bu 

şeyin ne anlama geldiği kavranır. Tanımlanan üç görsel tipi dışında, tüm bunları kapsayan 

piktogramlar bulunmaktadır. Çevik (2011), piktogramı, toplumsal haberleşmede 

kullanılan görsel bildirişim sembolleri, yönlendirme işareti olarak tanımlamıştır. 

Piktogramlar, insanların birçok olay, durum, renk ve biçim karşısında aynı ya da benzer 

algılama ve davranış göstermelerine dayanmaktadır.  
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Şekil 2.13. Görsel tipleri (Jackson, 2009) 

 

Harison’un tanımladığı web sayfasına etki eden girdilerden bir diğeri de uygun renk 

kullanımıdır. Renk ile odak noktası oluşturulabilir. Renk konusu, ilerleyen bölümlerde 

detaylıca ele alınmıştır. Fakat yine de genel olarak bir örnek vermek gerekirse, parlak 

renklerin çokça kullanıldığı bir web sayfası dikkat dağıtıcı ve yorucu olabilir. Web 

sitesinde, renk uygun bir şekilde ve tutarlı kullanılmalıdır.  

Web sayfası tasarımına ait doğrudan düzen ilkeleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

bu bölümde bahsi geçen düzen ilkeleri görsel tasarım ilkelerinden türetilmiştir. Bu 

tasarım ilkeleri kapsayıcı niteliktedir ve baskı, web ve diğer ortamlar için herhangi bir 

tasarım alanına uygulanabilir.  

Crow (1986), iyi bir düzenin güzel bir orkestranın müziği gibi uyumlu, dengeli, 

ritmik ve vurgusal olduğunu söylemektedir. Temaları tekrarlar, seyirciyi şaşırtmak ve 

canlandırmak için kontrast gibi yöntemler kullanır. Wendell Crow’un bu tanımı, web 

tasarımı için de geçerlidir. Aşağıdaki tanımlanan ilkelerin, web tasarımı ve web sayfası 

düzeninde kullanımı önerilmektedir (Jackson, 2009). 

• Denge: Düzenli veya düzensiz olabilir. 

• Karşıtlık: Boyut, şekil, renk ve diğer öğeler arasındaki farklılık ile dikkat 

çekilebilir. 

• Yön: Öğelerin yerleşimi ile göz hareketi istenilen tarafa yönlendirilebilir.  

• Vurgu: Öğeler; boyut, içerik, renk ve konum kullanılarak öne çıkarılabilir. 

• Uyum: Öğeler arası benzerlikler kurularak eşleştirme sağlanabilir. 

• Çizgi: Bir çizginin şekli ve yönü ile, hareket veya vurgu yaratabilir.  
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• Perspektif: Derinlik oluşturmak için kullanılabilir. 

• Nokta: Bir alana öncelikli dikkati toplamak için hayali bir nokta imgesi 

yaratılabilir. 

• Oran: Öğelerin boyutları arasındaki eşleştirmeler ile karşıtlık sağlanabilir. 

• Ritim: Öğelerin çoğaltılması ile fakat tekrar hissinden kaçınılarak sağlanabilir.  

• Şekil: Bir şeklin oranı veya boyutu ile derinlik yaratabilir.  

• Sıra: Düzenin yönü sıralı öğeler ile belirlenebilir. Örneğin; sağdan sola, yukarıdan 

aşağıya. 

• Doku: Tasarımın bütününe ait görsel histir.  

• Ton: Beyazdan siyaha veya hafiften doygun renklere doğru ışık değerleri aralığı 

tanımlanabilir. 

• Bütünlük: Tasarımı oluşturan öğeleri bütünlük hissi yaratması ve öğeler arası 

ilişkiler ile elde edilebilir.  

Düzen için açıklanan bu ilkeler, önceki bölümlerde bahsedilen Gestalt İlkeleri ile 

uyumluluk göstermektedir. İfade edildiği gibi, tasarım ilkelerinin kapsayıcı yapısından 

dolayı, farklı uygulama alanlarında ortak kurallar bulunmaktadır. Belli başlı bu kurallar, 

web tasarımında da kullanışlıdır.  

Bu bölümde web tasarımı ve görsel kompozisyon düzenine ait açıklamalarda 

bulunulmuştur. Böylece, Gestalt ilkeleri ve web tasarımı ilişkisini ele almadan önce, 

görsel kompozisyona etki eden değişkenler ortaya konulmuştur. Bu sayede, Gestalt 

ilkelerinin web düzleminde kullanımına dair açıklamalar için geçiş ortamı yaratılmıştır. 

Bir sonraki bölüm ile birlikte, Gestalt ilkelerinin, görsel bir kompozisyon olan web 

sayfasındaki karşılıkları aranmış, böylece webCBS uygulaması için tasarım ilkeleri tespit 

edilmiştir. 

 

2.1.3.2. Gestalt ilkelerine göre web tasarımı 

Tezin önceki bölümlerinde gestalt ilkelerinin algı ile ilişkisinin temeli tanımlandı. 

Bu temelden hareketle bazı örnekler sunuldu ve bu örnekler üzerinde Gestalt algı 

kuramının karşılıkları arandı. Ayrıca web düzleminde ve görsel bir kompozisyonda düzen 

ilkeleri açıklandı. Bu tartışmaların ardından şimdiki bölümde ise Gestalt ilkelerinin tezin 

önemli kısımlarından biri olan web ile ilişkisi detaylandırılmış ve konu ile ilgili görsel 

örnekler sunulmuştur.   
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Web ortamında algılar oldukça hızlı çalışmaktadır. Kullanıcılar çok kısa bir süre 

web sitesinde kalmaktadırlar ve bu kısa sürede site, kabul edilebilirliği sağlamalıdır 

(Cockburn & McKenzie, 2001). Kullanıcılar web sitesine dair estetik izlenimlerini anında 

oluşturabilirler (Lindgaard vd., 2006) ve bu izlenimler kalıcı olabilir (Tractinsky vd., 

2006). Dolayısıyla kullanıcılar ilk izlenime göre siteyi yargılamaktadırlar ve bu yargıya 

göre sitede kalırlar veya siteden ayrılırlar. Bir başka deyişle iyi bir izlenim bırakabilmek 

oldukça önemli bir konudur. Marcus (1997) ve Parush vd. (1998), sayfa tasarımı için 

oluşturduğu kurallarda ağırlıklı olarak Gestalt ilkelerine eğilmişlerdir. Görsel 

kompozisyonun farklı biçimlerinde fayda sağlayan bu ilkeler web sayfası tasarım 

sürecinde rahatlıkla bu ilkelerden fayda sağlanabilir.  

Figür – zemin ilkesi doğrultusunda ön planın arka plandan farklılaşması 

gerektiğinden bahsedilmişti. Bir web sayfası düzleminde, çarpıcı renk veya desen 

kullanılan arka planlar, ön planda bulunan görsel nesnelerin veya metinlerin 

algılanmasını zorlaştırmaktadır (Şekil 2.14). Bu Gestalt ilkesi, kullanıcının bilgiye 

rahatlıkla erişimi için, metin veya grafiğin yeterli farklılıklara sahip olması gerektiğini 

söyler (Leflore, 1999).  

 

Şekil 2.14. Karmaşık zemin ve zor algılanan şekiller (http – 3) 

 

Koffka (1935) ve Köhler (1947), bireylerin algıladıklarını istemsizce 

basitleştirdikleri, bunun nedeninin ise geçmiş deneyimleri olduğu fikrini ortaya 

atmışlardır. Karmaşık bir görsel kullanıldığında, izleyiciler bu görseli anlayabilecekleri 
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bir biçimde basitleştirirler (Smith-Gratto & Fisher, 1999). Dolayısıyla, kullanıcının 

görüntü ile ilk karşılaşma anında, görseli mümkün olduğunca basit tutmalı (Şekil 2.15). 

Sonrasında ise yavaş yavaş görüntü kompleks hale getirilebilir. İlk anda kompleks 

görüntüden kaçınılması, kullanıcıların görselleri yanlış yorumlamasının önüne 

geçmektedir. Basitlik ilkesi, web sayfasında kullanılan görsellerin, dikkat dağıtıcı 

olmamaları gerektiğini söylemektedir. Görsel kullanıcı tarafından açıkça ve kolaylıkla 

yorumlanabilmelidir. Aksi halde içerik, kullanıcı tarafından anlaşılamaz.  

 

 

 
Şekil 2.15. Web sayfasında kompleks görüntü (http – 4)  

 

Gestalt ilkelerinden bir diğeri yakınlık, web sayfalarının tasarımında faydalı 

ilkelerdendir.  Birbiri ile uyumlu görüntü veya metinler birbirlerine yakın 

konumlandığında, kullanıcıların bu görüntü veya metinleri anlaması kolaylaşmaktadır 

(Leflore, 1999). Görüntü ve o görüntüye ait metin arasında belirli bir yakınlık olmalıdır. 

Böylece görüntü ile metin arasında ilişki kurulabilir. Görüntü ve metin arasındaki 

belirsizlik, kullanıcının yanlış algılamasına sebep olabilir (Şekil 2.16). Bir başka deyişle, 

metin asıl bağlı olduğu görüntüye değil de başka bir görüntüye referans veriyormuş gibi 

gözükebilir.  
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Şekil 2.16. Öğeler arası belirsiz yakınlıklar sonucu oluşan karmaşık görüntü  

                       (http – 5) 

 

Benzerlik ilkesinin, benzer görünüşe sahip öğelerin gruplanarak algılandığından 

bahsedilmişti. Köhler (1947), dikkati görsel alandaki temel kavramlara odaklamak 

gerektiğini öne sürmüştür. Web sayfasında bu fikir, görsel öğeyi vurgulayarak, hareketli 

görüntülerle, kontrast renk kullanımıyla veya dikkat çekici diğer yöntemler ile 

uygulanabilir (Leflore, 1999). Görüntüdeki öğelerin tümü benzer ise, görüntü bir bütün 

olarak algılanmaktadır. Bütün görüntüde özel bir alana dikkat çekmek için, farklı 

renklerin kullanılabilir, ilgili alanın aydınlatılabilir veya diğer başkalaştırma yollarına 

başvurulabilir. Bu durum sadece görüntüler için değil metin öğeleri için de geçerlidir. 

Fakat, daha önceden bahsedilen basitlik ilkesi göz önüne alındığında, bir görüntüde çok 

fazla farklılaşma yaratma çabası, görüntünün bütününü karmaşık hale getirebilir (Şekil 

2.17) ve kullanıcının odak noktası dağılabilir. Dolayısıyla, bu ilke, büyük kısımlar yerine 

kilit metin veya kilit görseller üzerinde kullanılmalıdır.  
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Şekil 2.17. Benzerlik ilkesinin yanlış kullanımı (http – 6)  

 

Tamamlama ilkesinin, bireylerin geçmiş deneyimlerine dayanarak eksik görüntü 

veya metinleri tamamlama eğiliminde olduklarından önceki bölümlerde bahsedilmişti. 

Leflore (1999), eksiltilmiş görüntülerden kaçınmak gerektiğini savunur. Çünkü 

kullanıcılar, görüntüdeki bilgiyi anlamak yerine o görüntüyü tamamlamakla zaman 

harcamaktadırlar. Aralarında belirli mesafe bulunan noktalar bir çember oluşturuyorsa, 

bireyler bu noktalar arası boşlukları tamamlar ve bütün bir çember görür. Bir başka 

deyişle, eksik görüntü geçmiş deneyimlere bağlı kalarak tamamlanma eğilimindedir. 

Örnek web sitesinde panda soyutlaması tamamlama ilkesine göre tasarlanmıştır (Şekil 

2.18). Web sayfası kapsamında, tamamlama ilkesi oldukça dikkatli kullanılmalıdır. 

Çünkü eksiltilmiş öğeler, kullanıcıya iletilmek istenen bilginin yanlış algılamasına neden 

olabilir.  
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Şekil 2.18. Tamamlama ilkesine uygun bir örnek (http – 7) 

 

İyi bir web tasarımı, en temelde yalın ve basit görünüme sahiptir. Web sitesinin 

amacı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Önceden de bahsedildiği üzere, tüm Gestalt 

İlkeleri, pragnanz yasası (basitlik ilkesi) genel çerçeveye oturmuştur. Aşağıda verilen 

örneklerde, Gestalt ilkeleri ile uyum görülmektedir (Şekil 2.19, 2.20). Bahsedilen 

ilkelerin doğru uygulanışı, web sitesinin de doğru biçimde algılanmasını sağlamaktadır. 

Doğru algı ise yüksek okunabilirlik oluşturmaktadır. 

 

 

Şekil 2.19. Gestalt ilkeleriyle uyumlu web haritası örneği – 1 (http – 8) 
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Şekil 2.20. Gestalt ilkeleriyle uyumlu web haritası örneği – 2 (http – 9)  

 

2.2. Kartografya ve Harita Tasarımı  

Tezin bu bölümünde, kartografyanın kapsamı ve harita tasarımı konuları 

tartışılmıştır. Kartografya tarihçesi ile, haritaların görsel ve teknik anlamda değişim süreci 

gözlenmiştir. Bu gözlemden sonra harita tasarımına odaklanılmıştır. Harita türlerinin 

açıklanmasının ardından örnekleme alanı Kara Surları Dünya Miras Alanı ile ilişkisinin 

ortaya konulması için, kültürel miras alanlarında haritalar araştırılmıştır. Böylece, 

yukarıda bahsedilen gestalt ilkeleri, coğrafi bilgi sistemleri ve web ortamındaki haritalar 

ile oluşturulacak kartografya kesişiminin temeli hazırlanmıştır. 

Kartografya kelimesi, latince kökenli bir kelimedir. “Charta” ve “Graphein”den 

türemiş “Graphia” kelimelerinin birleşimidir. “Charta” sert kağıt anlamında, “Graphia” 

ise yazmak, çizerek anlatmak anlamına gelir. Bir başka deyişle kartografya, kağıt üzerine 

resmetmektir (Bilgin, 1996). Bir başka deyişle kartografya, harita yapım tekniğini ve 

sanatını ifade eder. TDK ise kartografyayı haritacılık olarak tanımlamıştır (Güncel 

Türkçe Sözlük Çalışma Grubu, 2009, s. 1096). Kartografya, hem teknik bilgi gerekliliği 

hem de estetik görüş barındırması nedeniyle, bilim ve sanat karışımıdır.  

Harita, bir bilgi aktarım aracıdır. Üzerinde yaşanılan yere dair birçok farklı bilgi, 

haritalar aracılığıyla edinilebilir. Dolayısıyla bu bilginin aktarım biçimi oldukça önemli 

bir konudur. Yalnızca coğrafi doğruluk, harita için yeterli değildir. Harita üzerindeki 

doğru bilgiler, mümkün olan en doğru yöntemle aktarılmalıdır. Kullanıcı ve harita 

arasındaki bilgi aktarımını sağlayan disiplin ise kartografyadır. 
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Kartografya, haritanın sadece görsel algılanabilirliğiyle ilgilenmez. Haritadaki 

matematiksel ve nümerik kavramların da organizasyonunu sağlar. Bu bilgilerin harita 

bütününde doğru konumlanması, o bilginin kullanıcıya en pratik biçimde ulaşması, 

dolayısıyla kullanıcının harita ile yüksek etkileşim kurması demektir.  

Tasarım, Gestalt ilkeleri ve web tasarımı tartışmalarının ardından bir sonraki 

bölümde, kartografyanın tarihçesine göz atılmıştır.  Takip eden bölümlerde ise harita 

hazırlama süreci ele alınmıştır. Son olarak farklı tipte haritalar incelenmiştir. Tez 

çalışması kapsamında tasarlanan web haritası için genel tasarım ilkelerinin belirlenmesi 

tek başına yeterli değildir. Çünkü harita tasarımının da kendi ait belirli kuralları 

bulunmaktadır. Kartografya ve harita tasarımı bölümündeki açıklamalar ve tartışmalar ile 

amaçlanan, webCBS uygulamasına haritacılık çalışmaları tarafından bakmak ve web 

haritası için kartografya kurallarını tespit etmektir.  

 

2.2.1. Kartografyanın tarihçesi 

Bu bölümde ilk haritalardan, günümüz teknolojisine ulaşana kadar, haritalar ve 

haritacılığın geçtiği evreler açıklanmış, ve bu süreçte üretilen haritalardaki değişiklikler 

gözlenmiştir. Bu gözlem, çoğunlukla biçimsel bir çerçeveden yapılmıştır. Haritacılık 

tarihinden önemli haritaların taranması ile genel bir harita estetiği görüsüne sahip olmak 

amaçlanmıştır.  

 

2.2.1.1. Eski çağda kartografya 

Kartografya, tarih öncesi çağlardan günümüze uzun bir gelişme kaydetmiştir. Bu 

alanda yapılmış ilk önemli çalışmalar, Hıristiyanlığın doğuşundan önceki yüzyılda, Roma 

İmparatorluğu devrinde yapılmıştır. Nil deltasında kurulan dönemin en önemli kültür ve 

ticaret merkezi İskenderiye’deki bilim ve teknik araştırmaları, kartografyayı 

geliştirmiştir.   Yazının icadından önce bile eski kavimlerde, en ilkel haliyle harita 

çizimlerine rastlanmaktadır. Avcı-toplayıcı bu kavimler, yaşayış biçimlerinin doğal 

sonucu olarak, dürtüsel bir biçimde, toprağa, kil veya tabletlere mesafe ve yön 

kavramlarını kullanarak çizimler yapmıştır. Hudson körfezinde 160 km2’lik saha 

kaplayan Belcher Adaları’na ait Eskimo haritası ile British Admiralty deniz haritası 

kıyaslandığında büyük benzerlikler göze çarpmaktadır (Şekil 2.21). Bu örnek, 

insanoğlunun doğuştan bir yetiyle harita oluşturabildiğinin kayda değer bir kanıtıdır. 
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Şekil 2.21. Eskimo haritası ve İngiliz Donanması haritası (Raisz, 1948) 

 

Bir diğer örnekte ise, Marshall Adaları yerlileri tarafından üretilmiş haritadır. 

Adalar kabuklar ile gösterilmiş, eğri çubuklarla ise gelen dalga cepheleri ifade edilmiştir 

(Şekil 2.22). 

 

 
Şekil 2.22. Marshall Adaları yerlilerinin hazırladığı çubuk haritası (Raisz, 1948) 

 

Yukarıda bahsi geçen örneklerden farklı olarak, Amerikan yerlilerinin ürettiği 

haritalar da mevcuttur (Şekil 2.23). Özellikle Orta Amerika’nın önemli 

medeniyetlerinden Aztekler çok fazla ve nitelikli haritalar ortaya koymuşlardır. Aztek 

haritalarında topografyadan ziyade semboller aracılığıyla betimlemelere ve tarla, orman, 

mabet ve akarsuların yer aldığı şekillere ağırlık verilmiştir (Bilgin, 1996). 
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Şekil 2.23. Göç halindeki bir Aztek kabilesini gösteren harita (Raisz, 1948) 

 

Eski Çağ’ın en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yapan Mezopotamyada ilk 

haritaların meydana getirildiği düşünülmektedir. Ayrıca, Babil astronomları tarafından 

yapılmış ölçümler ile enlemler bulunmaya çalışılmıştır. Heredot’a göre ilk güneş saati ve 

yıldız ölçer (usturlap) gibi aletler de icat edilmiştir. Mezopotamya’da Kerkük 

yakınlarındaki Nuzi’de bulunan ve Akadlar dönemine ait olduğu tahmin edilen harita en 

eski haritadır (Şekil 2.24). Bu haritanın, M.Ö. 2200 civarında meydana getirildiği 

düşünülmektedir (Brown, 1979, s. 39). Babilliler tarafından üretilmiş dünya haritası ise, 

okyanus dairesinin dış çevresinde biri Mezopotamya olmak üzere sekiz ada 

sıralanmaktadır (Şekil 2.25). Kuzey adası, güneşin hiç görünmediği yer olarak 

betimlenmiştir. Babillilerin bu tasviri, dünyayı okyanus içinde yüzen yuvarlak şekilli bir 

kara parçası olarak kabul edişlerine dayanmaktadır. Babillilerin dünya haritası M.Ö. 6-7 

yüzyıla aittir.  
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Şekil 2.24. Mezopotamya’da bulunmuş en eski haritanın şematik görünümü 

                       (Raisz, 1948) 

 

 
Şekil 2.25. Babillilerin dünya haritası (Brown, 1979) 

 

Mısır medeniyetinde Firavunlar döneminin masrafları, ziraatle uğraşan halktan 

alınan vergilerle karşılanmaktaydı. Böylece arazi mülkiyetine göre vergi tespiti amacıyla 

ilk ciddi arazi ölçümleri bu devirde yapılmış ve bu ölçümler haritalandırılmıştır. Mısır 

medeniyetinden kalan en eski harita, papirus üzerine çizilmiş Nubya’da bir altın 

madenine aittir (Şekil 2.26). 
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Şekil 2.26. Nubya’da bir altın madenini gösteren Mısır haritası (Tooley, 1962) 

 

Batı medeniyetlerinden habersiz, Çin’de de haritalar yapılmış ve kartografya 

üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çin’in en eski haritasının M.Ö. 227 yılında 

yapıldığı düşünülmektedir (Şekil 2.27). Dönemin en büyük kartografı Pei Xiu çizdiği Çin 

haritasında, batıdaki haritalara kıyasla oldukça sistematik ve ileri düzeyde bir yöntem 

benimsemiştir (Şekil 2.28). Fakat bu haritanın sorunu, günümüzdeki paralel ve meridyen 

mantığından uzak olmasıdır. Bunun sebebi, o dönemlerde Çinlilerin dünyayı düz bir 

düzlem olarak algılamasıydı (Bilgin, 1996).  

 

 
Şekil 2.27. Taş tablet üzerine çizilmiş bilinen en eski Çin haritası (Raisz, 1948) 
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Şekil 2.28. Eski Çin haritası (Raisz, 1948) 

 

Doğu Akdeniz medeniyetlerinden Antik Yunanlılar, günümüz kartografta 

esaslarının çoğunu ortaya koymuşlardır. Milet şehri’ndeki Tales’in okulundaki felsefe ve 

coğrafya alanındaki çalışmalar, kartografyanın ilk gelişme devresini oluşturmaktadır. 

Anaksimandros, güneş ekseninin eğriliği, evrenin sonsuzluğu ve Gök’ün kutup yıldızı 

etrafında döndüğü fikirlerini ortaya koymuş ve bir dünya haritası yapmıştır. 

Anaksimandros yer küreyi bir silindirik prizma olarak düşünüyor ve bunun üstteki 

dairesel yüzeyini yaşayan yeryüzü olarak kabul ediyordu. Fakat öğrencisi olan 

Anaksimenes’in dünyası ise bir dikdörtgen şeklinde idi (Şekil 2.29). İç kıyılarını 

Akdeniz’in oluşturduğu bu dikdörtgen etrafını akan okyanuslar kuşatıyor ve hepsi birden 

basınçlı havanın üstünde duruyordu (Bilgin, 1996).  
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Şekil 2.29. Anaksimenes’in yüzen dikdörtgen şekilli dünyası (Brown, 1979) 

 

Miletli Hekataios, Anaksimandros’un haritasını geliştirmiş ve dünyanın sistematik 

bir biçimde betimlemiştir. Hekataios, dünyayı düz bir daire ve etrafında akan okyanuslar 

olarak kabul etmiştir (Raisz, 1948). Söz konusu haritadan sadece ufak parçalar kalmıştır 

fakat betimlemelere dayanarak bu haritanın rekonstrüksiyonu yapılmıştır (Şekil 2.30). 

Ayrıca bu dönemde, bugün kullandığımız enlem ve boylam fikri, dünyanın küre şeklinde 

olduğuna dair ilk düşünceler ortaya atılmış, yıldızlara ait gözlemler yapılmış ve küre 

ekseni ölçümleri gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 2.30. Hekataios’un Anaksimandros’un geliştirdiği harita (Akyol, 1951) 

 

Kartografya adına yapılmış en önemli çalışmalardan biri ise Kreneli Eratosthenes 

tarafından yerkürenin ölçülerin ait değerlerin tespitidir (Şekil 2.31). Eratosthenes bu 

ölçümler esnasında, güneş ışınlarının yerkürenin doruk noktasıyla yaptığı açıdan 

faydalanmıştır. Yine Erastosthenes tarafından yapılmış bir dünya haritası bulunmaktadır 

(Şekil 2.32). Orijinali kayıp olan fakat yazılı tasvirlere göre rekonstrüksiyonu üretilmiş 

bu haritada, enlem ve boylamlarla biraz da olsa simetrik bir yöntem benimsenmiştir.  

 

 
Şekil 2.31. Eratosthenes yerküre ölçümü (Raisz, 1948) 
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Şekil 2.32. Eratosthenes’in dünya haritası (Brown, 1979) 

 

M.Ö. 140 yıllarında Stoacı düşünür Crates tarafından üretilmiş kürede; dengeli bir 

halde karalar,  antipod olarak adlandırılmış büyük güney kıtası ve Terra Australis 

bulunmaktadır (Şekil 2.33). Crates bu küre fikriyle, farkında olmadan Amerika ve 

Avustralya’yı belirtmiştir. Güney kıtası ise bugünkü Antarktika’ya denk düşmektedir.   

 

 
Şekil 2.33. Crates küresinin rekonstrüksiyonu (Raisz, 1948) 

 

Yaptığı geziler sonucu oluşturduğu 17 ciltlik Geographika adlı eseri ile tanınmış 

Amasyalı Strabo’nun dünya haritası Eratosthenes’in haritasından ufak farklılıklar 

göstermektedir (Şekil 2.34). Bu farklar sadece Britanya ile İtalya ve Yunanistan 
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yarımadalarında görülmektedir. Bu haritanın özelliği, Hıristiyanlığın doğuşundan önceki 

bütün bilgileri toplamış olmasıdır.  

 

 
Şekil 2.34. Strabo’nun dünya haritası (Brown, 1979) 

 

Doğduğu yer ve yıl hakkında kesin bilgi bulunmayan Batlamyus; astronomi, müzik 

ve optik alanında eserler vermiş olmakla birlikte kartografya ve coğrafya alanındaki 

kendisinden önce bilgileri oldukça geliştirmiştir. Batlamyus, yerküre çizimleri sırasında 

küreye ait oranların olabildiğince doğru aktarılması gerekliliği fikri üzerinden, uygun bir 

projeksiyon oluşturmuştur. Bu projeksiyon, bir bakıma günümüzde kullanılan konik 

projeksiyondur. Batlamyus kendi projeksiyon sistemiyle bir dünya haritası yapmıştır 

(Şekil 2. 35). 
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Şekil 2.35. Batlamyus’un dünya haritasının 15. yy.da yapılmış rekonstrüksiyonu  

                             (Robinson, 1953) 

 

Yunanlıların, bir yaşam pratiği olarak geliştirdiği projeksiyonların aksine, 

Romalılar askeri amaçlı haritalar üretmiştir. Romalılar İyonyalı coğrafyacıların daire 

şeklinde harita üretim yöntemini benimsemiştir (Şekil 2.36). Bu dairesel haritalarda, 

çevresinde okyanusların yer aldığı çoğunluğu Roma İmparatorluğuna ait ülkeler tasvir 

edilmiştir. Geriye kalan kısımlar ise oldukça orantısız resmedilmiştir. Roma dönemi 

kartografyasının en önemli çalışmaları, Peutinger tablosu (Tabula Peutingeriana) adı 

verilen yol haritalarıdır. Bu haritalarda Roma İmparatorluk yolları mil olarak 

uzunluklarıyla verilmiştir (Şekil 2.37). Kara ve deniz çizimlerinin oransızlığına rağmen, 

yollar oldukça detaylı tasvir edilmiştir.  
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Şekil 2.36. Romalıların dünya haritası (Raisz, 1948) 

 

 
Şekil 2.37. Peutinger tablosunun bir kısmını oluşturan rekonstrüksiyonu 

                         (Brown, 1979) 
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2.2.1.2. Orta çağda kartografya 

 

2.2.1.2.1. Hıristiyanlık ve kartografya 

Roma İmparatorluğu’nun son dönemlerinde gerileme devrine giren kartografya, bu 

çağda ülkelere ve zamana göre değişiklik göstermiştir. Fakat geneline bakıldığında, Arap 

medeniyeti istisna olmakla birlikte, Hıristiyanlığın koyu tutuculuğu ve kilise etkisi altında 

ilerleme kaydedemeyen bir kartografyadan bahsedilebilir. İkinci yüzyıldan başlayarak, 

ortaçağın sonuna kadar, haritacılık alanındaki gelişmelere, Roma-Katolik Kilisesi’nin 

köstekleyici dogmalarıyla ket vuruldu (Köktürk, 2004).  

Orta Çağa ait yaklaşık 600 kadar harita ve taslak ele geçmiştir. Bunlar 2-3 cm’den 

1,5 m.’ye kadar veya daha fazla boyutta çok küçük şema ve haritalardan ibarettir (Bilgin, 

1996). Bu örnekler incelendiğinde, nitelik açısından bir gelişme görmek mümkün 

değildir. Din etkisinde kalan bu haritalar daha çok sembolik bir ifade benimsemişler ve 

manevi temsillere önem vermişlerdir. Kartografyanın karanlık devri sayılan Orta Çağda 

dünya haritaları çoğunlukla dikdörtgen, oval ve yuvarlak resmedilmiştir.  

Hıristiyanlığın gelişme dönemlerinde, din etkisi altındaki haritalar sembolik bir 

tarzdadır. Dünya, çevresi okyanusla kuşatılmış bir daire olarak gösterilmiştir. Bu ifade 

biçimi, Romalıların dairesel haritalarından “Orbis Terrarum”a, çevre okyanus ise Antik 

Yunan dönemine dayanmaktadır (Raisz, 1948). 

Kiliselerin hazırladığı haritalarda coğrafi doğruluk tamamen ortadan kalkmış, 

Hıristiyanlığın doğduğu yer olan Kudüs ve civarına geniş yer verilmiştir (Şekil 2.38). 776 

yılında St. Beatus tarafından üretilmiş oval dünya haritası ise, Roma dünya haritasının 

Hıristiyanlık inancına göre yeniden düzenlenmiş halidir (Şekil 2.39). Karaların 

çevresindeki girinti ve çıkıntılar hafifletilerek haritaya dekoratif bir görünüm verilmiştir. 

Kutsal topraklar ve cennet ise yine merkezde bulunmaktadır.  
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Şekil 2.38. Din etkisiyle hazırlanmış dünya haritası (Raisz, 1948) 

 

 
Şekil 2.39. St. Beatus’un dünya haritası (Raisz, 1948) 

 

Daire şeklinde hazırlanan haritaların, iç kısımda T harfiyle kıtalara bölünmektedir. 

Üst kısımdaki yarım daire, doğuyu ve Asya kıtasını, altta kalan çeyrek daireler ise Avrupa 

ve Afrika’yı temsil etmektedir. Yapısı itibariyle bu tip şematik diagramlara “O içinde T” 

diğer adıyla Orbis Terrarum adı verilmektedir (Raisz, 1948). IX. Yüzyıla ait bir TO 

haritası örneğinde olduğu gibi, kilisenin kartografyaya etkileri görülmektedir (Şekil 2.40). 

Bu tipik daire haritasında yine çevresi okyanustur. Asya ve doğu yine üstte bulunmakta, 

Cennet ve  Adem ile Havva tasvirleri önemli bir yer kaplamaktadır. 
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Şekil 2.40. Orta Çağa ait bir  TO haritası (Brown, 1979) 

 

İskenderiyeli papaz Cosmas, incilden ilham alarak bir dünya haritası hazırlamıştır. 

Bu harita Antik Yunan ve din etkisine rağmen, paralelkenar biçimiyle dönemin 

haritalarından ayrı bir yerde durmaktadır. Cosmas’ın haritada tasvirlerine göre dünya Nuh 

tufanından önce ve bugünkü olmak üzere ikiye ayrılır. Haritayı çevreleyen dikdörtgen 

çerçeve tufan öncesi dönemi temsil etmekte, ortada kalan halihazır dünya ise Akdeniz, 

İran Körfezi, Arap Körfezi ve Hazar Denizi’nden oluşmaktadır (Şekil 2.41). 

 

 
Şekil 2.41. Cosmas’ın dünya haritası (Brown, 1979) 

 

İngiltere’de, Kuzeybatı Avrupa’nın ilk dünya haritası üretilmiştir (Şekil 2.42). Bu 

harita, içeriği itibariyle Orta Çağ haritalarıyla benzerlik taşımaz. İngiltere yay şeklinde 

gösterilmiş, İskandinavya ise ada halindedir. Batlamyus’a ait bilgiler içeren bu haritada, 

Asya ve Afrika kıyıları dik açı ile resmedilmiştir.  
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Şekil 2.42. Anglo-sakson haritası (Tooley, 1962) 

 

Orta Çağın en meşhur haritalarından biri de Hereford haritasıdır (Şekil 2.43). 

Hereford Katedrali’nda saklanan bu dünya haritası yuvarlak olup çapı 1,5 m.’yi biraz 

geçmektedir (Bilgin, 1996). Hıristiyanlığın etkisiyle Orta Çağda kartografyanın nasıl 

değiştiğini açıkça gösteren bu harita, sembolist bir yapıda hazırlanmıştır. Üst kısım 

Cennet’e ayrılmıştır ve İsa’nın mahşer günü tekrar dünyaya gelişi, cennet bahçesi, Babil 

Kulesi gibi çizimler içermektedir. Batlamyus dönemindeki haritalar düşünüldüğünde, bu 

harita kartografyadaki gerilemenin büyük bir işaretidir. 

Hereford haritasına benzerliğiyle dikkat çeken, Ebstrof haritası, dönemin 

haritalarında olduğu gibi Hıristiyanlık etkisinde ve daire biçimindedir (Şekil 2.44). 

Çevresi gene okyanus olan bu haritada, dünya İsa’nın vücudu şeklindedir ve tepede 

İsa’nın başı, doğu ve batı yönlerinde elleri ve altta ayakları resmedilmiştir.   
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Şekil 2.43. Hereford dünya haritası (Robinson, 1953) 

 

 
Şekil 2.44. Ebstrof haritası (Bagrow ve Skelton, 1964) 
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2.2.1.2.2. İslamiyet ve kartografya 

Hıristiyanlığın baskısıyla gerekli ilerlemeyi kaydedemeyen coğrafya ve kartografya 

İslamiyet ile birlikte yeniden gelişmeye başlamıştı. Haritacılık alanındaki gelişmeler 

yeniden merkez değiştiriyor ve merkez Araplara kayıyordu (Köktürk, 2004, s. 56). 

Batlamyus döneminin bilgi ve tekniğinden faydalanarak Arap, Türk ve İranlı bilgin ve 

seyyahlar haritacılık adına birçok çalışmada bulunmuştur.   

İslam dinindeki kıble, namaz ve dini gün gibi gereklilik, coğrafi ve astronomik 

gelişmelere zemin hazırlamıştır. Bunun bir sonucu olarak enlem ve boylam gibi 

kavramlara ulaşılmıştır. Al Mamun, Bağdat’ta ilk meridyen yayı ölçülerini yaptı ve buna 

dayalı olarak dünyanın yarıçapını hesaplamıştır. Bugün de kullanılan Azimut, Zenit, 

Nadir, Alidat ve diğer birçok kavram, diğer dillere bu dönemdeki Arapçadan geçmiştir 

(Köktürk, 2004). 

Orta Çağ İslam medeniyetinde, kartografyanın Batlamyus dönemine kıyasla daha 

ileri bir seviyede olduğu görülmektedir. Coğrafi koordinat bilgilerinin ve projeksiyon 

sistemlerinin daha doğru olmasına karşın, ölçek hatalarına ve abartılı harita şekillerine 

rastlanmaktadır. Bununla birlikte, Orta Çağın basit daire ve disk harita tarzında şematik 

dünya haritaları da üretilmiştir (Şekil 2.45).  

 

 
Şekil 2.45. Daire tarzında Araplar tarafından yapılmış şematik dünya haritası  

                    (Raisz, 1948) 
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Coğrafya, matematik, tıp ve daha birçok alanda çalışmalar yapmış, özellikle 

Türklerde bilimsel araştırmaların başlangıcı sayılan Birunî, döneminin en önemli 

bilimadamı kabul edilmektedir. Dünyanın kendi ekseni ve Güneş etrafında döndüğünü 

söylemiştir. Bu düşüncenin İslam ülkelerindeki ilk temsilcisidir (Önder, 2002). 

Birunî’nin çalışmalarından faydalanarak İbn Havkal Akdeniz ülkeleri haritasını çizmiştir. 

Bu harita yuvarlak şekillerin baskınlığı ile dikkat çeker. İbn Said tarafından üretilmiş 

dünya haritası ise, köşeli ve sert şekillerine rağmen aynı dönem batıdaki haritalara göre 

oldukça niteliklidir (Şekil 2.46).  

 

 
Şekil 2.46. İbn Said’in dünya haritası (Bagrow ve Skelton, 1964) 

 

 

Hıristiyan ve İslam medeniyetlerinin kaynaklarından faydalanmış Arap coğrafyacı 

el-İdrîsî’nin en önemli haritalarından biri dörtgen şekilli dünya haritasıdır (Şekil 2.47). 

Bu haritanın üst kısmı güney yönünde olmakla birlikte doğu medeniyetine ait önemli 

bilgiler içermektedir.. Bir diğer önemli haritası ise, dairesel dünya haritasıdır (Şekil 2.48). 

Yine güney yönü haritanın üstündedir.  
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Şekil 2.47. el-İdrîsî’nin dikdörtgen dünya haritası (Bagrow ve Skelton, 1964) 

 

 
Şekil 2.48. el-İdrîsî’nin dairesel dünya haritası (Bagrow, 1951) 

 

2.2.1.2.3. Portolan haritaları 

Orta çağın sonlarında, Batı dünyasının kartografya seviyesinin çok üstüne çıkan 

yeni bir harita grubu ortaya çıkmıştır. Bu haritalar, XIII. Yüzyılın ikinci yarısında 

Cenovalı amiral ve kaptanlar tarafından yapılmış, Portolano adı ile bilinmektedir (Raisz, 

1948). İtalyanca porto kelimesinden türetilmiştir ve kılavuz kitabı anlamına gelmektedir.  

İtalyanlar dışında, Katalan ve Portekizli gemiciler tarafından da üretilmeye 

başlanan Portolan haritaları, önceleri yalnızca Akdeniz kıyıları ile sınırlı bir alanı 

içerirken, keşfedilen bölgeleri de kapsamaya başlamıştır. Özellikle Akdeniz kıyılarının 
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doğruluk payı yüksek olan Portolan haritalarının en göze çarpan özelliği, rüzgar yönlerini 

belirten radyal çizgilerdir (Şekil 2.49). 

 

 
Şekil 2.49. Portolan haritası (Raisz, 1948) 

 

2.2.1.3. Yeni çağda kartografya 

Onbeşinci yüzyıl Avrupa’sında, rönesans ve reform hareketlerinin birçok alana 

etkisi, kartografya üzerinde de görülmektedir. Orta Çağ’ın kilise etkisiyle gerilemiş 

kartografya, Eski Çağ düşünce tarzına geri dönüş yaparak ilerleme kaydetmeye başlar. 

Ayrıca baskı tekniğinin gelişmesi ve coğrafi keşifleri yapılması da kartografyanın 

ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır. 

İtalyanlar, kartografya tarihinde önemli bir yere sahiptir ve yaptıkları en kayda 

değer iş ise, Batlamyus’un “Geographia” adlı eserini Latince’ye tercümesi olmuştur. Aslı 

Grekçe olan “Geographia”, Latince’ye çevirisi Emanuel Chrysoloras adında ve İtalya’da 

yaşayan bir Bizanslı tarafından başlanmış, öğrencisi Jacobus Angelus tarafından 1410 

yılında tamamlanmıştır (Brown, 1979, s. 154). Bu çeviri ile birlikte Batlamyus haritaları 

da yeniden gündeme gelmiştir. 

Coğrafi keşifler ile birlikte, o güne kadar tanımlanmış dünyanın sınırları değişmiş 

ve yeni topraklar bulunmuştu. Dönemin kartografları, düzenlenmiş Batlamyus 

haritalarını keşifler sonucu güncellemekteydi. 1500’lerde basılan dünya haritalarına 

bakıldığında kartografyanın büyük bir ivme ile dönüştüğü gözlenmektedir (Raisz, 1948) 

(Şekil 2.50). 
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Şekil 2.50. Keşifler ile birlikte değişen dünya haritaları (Raisz, 1948) 

 

Dönemin en meşhur dünya haritası Juan de la Cosa’ya aittir (Şekil 2.51). Yaklaşık 

1500’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu haritada, Brezilya, Kanada ve Vasco 

de Gama’nın Afrika çevresindeki Hindistan yolu gösterilmiştir (Raisz, 1948). Aynı 

zamanda, Amerika’yı ilk defa gösteren harita niteliğini taşımaktadır. Fakat bazı 

otoritelere göre, Amerika’nın ilk kez haritaya yansıtılması Contarini’nin dünya 

haritasında gerçekleşmiştir (Şekil 2.52). 
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Şekil 2.51. Juan de la Cosa dünya haritası (Bilgin, 1996) 

 

 
Şekil 2.52. Contarini dünya haritası (Tooley, 1962) 

 

Kuzey ve Güney Amerika’nın açık biçimde Asya kıtasından ayrı gösterildiği harita 

1507’de, Alsaslı kartograf Martin Waldseemüller tarafından hazırlanmıştır (Şekil 2.53). 

Bu harita, Bonne projeksiyonunu andıran yeni bir yöntemle oluşturulmuştur. Ayrıca, 

harita üzerinde ilk defa “Amerika” adı kullanılmıştır (Raisz, 1948).  
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Şekil 2.53. Waldeseemüller’in dünya haritası (Bagrow, 1951) 

 

Bilinen ilk yerküre modeli, Martin Behaim tarafından Amerika’nın keşfedildiği 

1492 yılında yapılmıştır (Şekil 2.54). Bu nedenle, Amerika model üzerinde 

bulunmamaktadır (Raisz, 1948). Oldukça fazla resim ve notlar içeren bu yerküre 

modelinde aynı zamanda Asya’nın güney ve doğusundaki okyanuslarda bulunan adalar 

da bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 2.54. M. Behaim’in ürettiği ilk yerküre modelinin şematik görünümü  

                        (Raisz, 1948) 

Keşifler ve bilimsel gelişmeler sonucu gelişen kartografya, beraberinde coğrafya 

kitaplarının basımını da getirdi. Kozmografya adı verilen bilgi verici bu kitaplara haritalar 

ve şemalar da dahildi. Sebastian Münster tarafından hazırlanmış kozmografya kitabı, 

masal tarzında hikayeler ve harita basım kalitesinin düşüklüğüne rağmen, döneminin 

önde gelen ve hacimli eserleri arasındadır. Kitaba dahil 1540’ta basılan bir haritasında 
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(Şekil 2.55) Amerika kıtasının (Novus Orbis) gösterim tarzı ve Macellan Boğazı dikkati 

çekmektedir (Bilgin, 1996).  

 

 
Şekil 2.55. Sebastian Münster Amerika haritası (Bagrow & Skelton, 1964) 

 

Gelibolu doğumlu Pirî Reis’in Kitab-ı Bahriye, döneminin en önemli denizcilik 

eseri olarak kabul edilmektedir. Dünya haritası ve Kuzey Amerika kıtasının 

çizimlerindeki isabet ve projeksiyon sistemindeki mükemmellik, Dünya’da büyük ilgi 

uyandırmıştır (Önder, 2002). Pirî Reis’in dünya haritasının (Şekil 2.56) bir kısmı kayıptır. 

Bu kısım ise Avrupa, Asya ve Afrika’yı içine alan doğu kısmıdır. Haritada Atlas 

Okyanusu’nun doğu ve batı kıyılarında o tarihe kadar keşfedilmiş yerler gösterilmiştir. 

Her biri numaralandırılmış ve notlar yazılmıştır. Bu kıyılar ve adaların çizimi sırasında 

Kristof Kolomb’un haritasından faydalanıldığı verilen notlardan anlaşılmaktadır. Pirî 

Reis’in haritasının önemi, kayıp olan Kristof Kolomb haritasının bir kopyası niteliği 

taşımasından kaynaklanmaktadır. Pirî Reis’in Kitab-ı Bahriye adlı eserinden iki yıl sonra 

yaptığı anlaşılan ikinci bir dünya haritasının parçası daha bulunmuştur. Bu parça, 

haritanın sol üst köşesine aittir. Güneybatı köşede Orta Amerika oldukça detaylı bir 

şekilde çizilmiş olup Büyük Okyanus’un bir kısmını da içermektedir (Bilgin, 1996). 
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Şekil 2.56. Pirî Reis dünya haritası (Bilgin, 1996) 

 

Rönesans döneminin en önemli ülkelerinden İtalya, bilim ve sanat alanlarında 

dolayısıyla haritacılık alanında da ileri bir konumdaydı. Hazırlanan ilk İtalyan haritaları, 

portolan haritalarının etkisinde, kerteriz hatları ve pusula gülleri bulundurmaktaydı. Daha 

sonraki haritalarda ise gelişim gösterilmiş ve doğru projeksiyonlar kullanılmaya 

başlanmıştır. Buna verilebilecek en iyi örnek Nicolo Zeno’nun Kuzey Atlantik haritasıdır 

(Şekil 2.57)  
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Şekil 2.57. Zeno haritası (Bagrow, 1951) 

 

Bu dönemin İtalyan haritaları, coğrafi doğruluk payının yüksekliğine sahip, aynı 

zamanda zarif ve süsten uzak, yalın bir anlatıma sahiptir. Bu haritadaki ölçümler orijinal 

olduğu gibi, yabancı coğrafyacıların bilgilerinden faydalanılarak da yapılmıştır (Tooley, 

1962). Gastaldi haritaları ve görüşleri, başka ülke kartograflarını da etkilemiş, dönemin 

önemli çalışmalarındandır (Şekil 2.58). 

 

 
Şekil 2.58. Gastaldi dünya haritası (Gastaldi, 1962) 
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Batlamyus’tan sonra kartografyanın en büyük ismi Hollandalı Gerardus Mercator 

kabul edilmektedir. Mercator’u bu kadar önemli hale getiren şey ise, bugün de kendi 

adıyla bilinen bir harita projeksiyonu geliştirmesi ve bir dünya haritası (Şekil 2.59) 

yayınlamasıdır (Köktürk, 2004). Çeşitli haritaların toplandığı koleksiyona ilk defa 

Mercator “Atlas” adını vermiştir (Şekil 2.60). Daha sonraları ise bu kullanım tüm 

coğrafyacılar tarafından kabul edilmiştir. Mercator’un atlası üç ayrı bölümden 

oluşmaktadır ve ancak ölümünden sonra, oğlu tarafından tam anlamıyla bitirilmiştir 

(Tooley, 1962).  

Mercator’un destekleriyle, Abraham Ortelius tarafından 1570 yılında “Theatrum 

Orbis Terrarum” yayınlanmıştır (Şekil 2.61). Bu atlas, ilk modern dünya atlası kabul 

edilmekte ve Batlamyus’tan o güne kadar bütün haritaları sistematik bir biçimde, belirli 

boyutta sayfalara göre içermektedir (Raisz, 1948, s. 26).  

 

 
Şekil 2.59. Mercator dünya haritası (http – 10) 

 

 

 

 

 



55 
 

 
Şekil 2.60. Mercator’un atlasından Avrupa haritası (http – 11)  

 

 
Şekil 2.61. Ortelius’un Büyük Dünya Atlası’nda yeralan bir harita 

                               (Raisz, 1948) 
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İtalya’nın haricinde Fransa’da da dönemin önemli harita çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Tıpkı ilk İtalyan haritalarında olduğu gibi, bu çağın Fransız 

haritacılığında da portolan haritalarının etkisi görülür. Ayrıca bu haritaların duvar 

resimleri gibi çok iyi boyamaları vardır (Raisz, 1948).  

Nicolas Sanson, Fransa’daki haritacılığı başlatan kişi sayılabilir. Yaklaşık 300 

harita yayınlamıştır. Bu haritalar arasında en dikkat çekeni sinusoidal projeksiyon ile 

yapılmış Amerika kıtasına ait haritadır (Şekil 2.62). Bu haritada Kaliforniya yarımada 

olmasına rağmen ada şeklinde gösterilmiştir. 

Haritacılığın gelişimi ve ticaret arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Dünya 

ticaretinde söz sahibi ülkelerin, haritacılık alanında da ileri düzeyde olduğu 

görülmektedir. Fransa, İtalya ve Hollanda’ya kıyasla, İngiltere’nin ticarette dolayısıyla 

haritacılıkta daha sonra ön plana çıkmıştır.  

Joan Blaeu tarafından hazırlanan İngiltere ve Galler haritaları bu dönemin dikkat 

çeken çalışmalarındandır. Bu haritalarda Blaeu’nun hazırladığı hanedan armaları 

bulunmaktadır. Buna örnek olarak Buckingham için hazırlanmış harita verilebilir (Şekil 

2.63). 

İngiliz haritacılığının en önemli çalışmalarından biri 1599 tarihli dünya haritasıdır 

(Şekil 2.64). Edward Wright tarafından hazırlanmış merkator projeksiyonlu harita, o 

yıllarda yapılmış en iyi dünya haritası olarak bilinmektedir (Raisz, 1948).  

Dönemin İngiliz kartografyasında farklı bir tarzla yer edinen haritalardan bir diğeri 

ise John Ogilby’nin hazırladığı yol haritasıdır (Şekil 2.65). Londra – Buckingham 

arasının gösterildiği bu haritada yolların kurdela şekliyle bölümlendiği görülmektedir. 

Ayrıca yön değişiklikleri pusula gülleriyle belirtilmiştir. 
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Şekil 2.62. Nicolas Sanson tarafından hazırlanmış Amerika haritası (Raisz, 1948) 

 

 
Şekil 2.63. J. Blaeu’ya ait İngiltere ve Galler haritası (Tooley, 1962) 
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Şekil 2.64. Edward Wright tarafından hazırlanmış dünya haritası (http – 12) 

 

 
Şekil 2.65. John Ogilby’nin hazırladığı yol haritası (Tooley, 1962) 

 

Fransız ihtilali ile birlikte dünyada yaşanan değişiklikler, haritacılığı da etkilemiş 

ve 18. yüzyıl kartografya alanı için reform niteliğinde olmuştur. Fransa, İngiltere ve 

Almanya’nın başını çektiği ülkeler, harita sanatı, gelişmiş haritacılık aletleri ve bilgiler 

ile gerçek anlamda kartografya tekniğini meydana getirmişlerdir. 1735’li yıllardaki 

meridyen yayının ölçülmesine ilişkin Paris Akademisi’nin keşif gezisi yüzyılın en önemli 
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çalışması sayılabilir (Köktürk, 2004). Bu ölçümlere dayanılarak bir de harita 

hazırlanmıştır (Şekil 2.66). 

 

 
Şekil 2.66. Meridyen ölçümlerine göre hazırlanmış dünya haritası (Bilgin, 1996) 

 

Janszoon tarafından 1628 yılında hazırlanmış Afrika haritası (Şekil 2.67) ile, 

d’Anville’in 1747’de yaptığı Afrika haritası (Şekil 2.68) karşılaştırıldığında, 18. yüzyıl 

haritacılığının ulaştığı nokta görülebilmektedir. Janszoon’un haritasında, Afrika keskin 

çizgilerle krallıklara bölünmüş olarak gösterilmektedir. O dönemde Afrika hakkında 

bilgilerin eksikliğine rağmen, Büyük Sahra, şehirler, göller ve nehirler çizilmiş, haritanın 

boş kalan kısımları ise çeşitli hayvan ve şekillerle süslenmiştir. d’Anville’in yaklaşık 100 

yıl sonra çizdiği harita oldukça yalın hazırlanmıştır. Tek dekoratif şekil olarak harita 

başlığı bulunmaktadır. Eksik bilginin olduğu konumlar beyaz bırakılmış, kesin olmayan 

bilgiler ise işaretle belirtilmiştir. Bu kıyaslamadan anlaşıldığı üzere, haritaların doğruluğu 

ve açıklığı oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Ayrıca haritaların bilgi sınırları 

dahilinde detaylandırılması ağırlık kazanmıştır. Bu farklılığın oluşmasındaki temel etken 
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olarak, ticari amaçlı harita yapımının yerini, bilim ve teknik alanındaki yoğun çalışmalara 

bırakması gösterilebilir (Raisz, 1948).  

 

 
Şekil 2.67. Janszoon tarafından hazırlanmış Afrika haritası (Raisz, 1948) 

 

 
Şekil 2.68. d’Anville tarafında hazırlanmış Afrika haritası (Raisz, 1948) 

 

 Onsekizinci yüzyılın başlarında en dikkat çekici kartograf Guillaume Delisle’dir. 

Başlıca katkısı, o güne kadar doğru kabul edilmiş yanlış kartografya kabullerini 

düzeltmek olmuştur. Akdeniz’in gerçek uzunluğunu ölçmüş, Kaliforniya haritasını 
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düzenlemiştir (Raisz, 1948). Delisle tarafından hazırlanmış dünya haritası, döneminin en 

başarılı harita çalışması sayılmaktadır (Şekil 2.69). 

 

 
Şekil 2.69. Delisle dünya haritası (Tooley, 1962) 

 

Ondokuzuncu yüzyıla gelindiğinde, dünya üzerinde bilgi sahibi olunmayan konum 

oldukça azalmıştır. Bu yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi, haritacılık tekniği ve 

bilgisini etkilemiştir. Artan demir yolu sayısı, arazi ölçümlerinde, telgraf hatları ve 

Greenwich ise boylam saptama işlemlerinde fayda sağlamıştır. Renkli baskı tekniği ve 

baskı araçlarındaki ilerleme ise kartografyanın gelişimine zemin hazırlamıştır. Friedrich 

Willem Bessel, yer kürenin boyutlarını hesapladı. Almanya, uzunluk ölçü birimi olarak 

metreyi kabul etti, “geoit” kavramı, yer yüzünün biçimi ilk kez kullanılmıştır (Köktürk, 

2004).  

Yirminci yüzyıl başlarında ise ortaya çıkan hava fotoğrafları, kartografya için 

oldukça önemli bir gelişmedir. Hava fotoğrafları sayesinde, haritalanması güç konumlar 

hakkında bilgi edinme ve haritalama işlemi kolay hale gelmiştir. Hava fotoğrafçılığındaki 

gelişmelerden etkilenen fotogrametri, haritacılığın güçlü bir alanına dönüşmüş ve büyük 

bir sıçrama yapmıştır (Köktürk, 2004). 

Günümüz dünyasında ise, konum tespiti için uydulardan faydalanılmaktadır. Hava 

fotoğrafları, insansız hava araçları ile eskiye kıyasla çok daha hızlı ve doğruluk payı 
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yüksek bir biçimde elde edilmektedir. Yer ölçüm işlemlerinde robot aletler 

kullanılmaktadır. Sahada teknik ve teknolojik anlamda nitelikli araçlar ile toplanan 

veriler, elektronik ortamda işlenerek bilgiye dönüşmektedir. Haritacılık ve kartografya 

tarihinin geldiği son noktada, coğrafi bilgi sistemleri doğal bir sonuç olarak ortaya 

çıkmaktadır ve coğrafi bilgi teknolojisi, harita hazırlama sürecinde önemli bir role 

sahiptir.  

Kartografya tarihçesi bölümü ile birlikte birçok farklı dönemden haritalar 

incelenmiştir. Bu haritaların kimilerinin teknik olarak gelişmiş olduğu, bazılarının ise bu 

konuda yetersiz kaldığı söylenebilir. Örneğin Hristiyanlık dininin haritacılığa etkisi 

hatırlanacak olursa, bu haritaların coğrafi açıdan yanlışları olduğu söylenmiştir. Coğrafi 

doğruları ihmal ederek, haritalara biçimsel açıdan bakmak gerekirse, tüm haritaların 

üretildiği dönemin koşulları ile uyumlu olduğu gözlenmiştir.   

Sonraki bölümde harita hazırlama sürecine değinilmiştir. Öncelikli olarak haritanın 

yapılış amacına dair görüşler aktarılmış, sonrasında ise bu amaçlara göre şekillenen 

biçimsel öğeler bir başka deyişle yazı, semboller ve renk konuları ele alınmıştır. Son 

olarak ise, harita hazırlama süreci, coğrafi bilgi sistemleri dinamiklerine göre açıklanmış 

ve örneklenmiştir.  

 

2.2.2. Harita hazırlama süreci 

Coğrafi bilginin sunumu, harita, buna bağlı ek görseller ve metinler ile 

gerçekleştirilir. Bu sebeple kartografya ve harita hazırlama süreci CBS’nin önemli 

öğelerinden biridir. Eldeki verilerin, başarılı bir şekilde sunumu ancak uygun yöntemlerin 

kullanımıyla sağlanabilir. Sunum tekniği ile ilgili olarak birçok problemle karşılaşılır ki 

bu noktada kartografyanın işlevi ön plana çıkmaktadır.  

Monkhouse ve Wilkinson, haritalar ve diyagramların çizim sanatındaki yeteneğin 

ancak sistematik bir yetişme ile kazanılabileceğine işaret eder ve bunun 1. İşlenecek 

verinin ele alınış biçimini kavrama 2. Kartografya ilkelerini ve tekniğini bilmek 3. Gerekli 

çizim kabiliyetini kazandıracak uygulamanın yapılması ile gerçekleşeceğini ifade eder 

(Monkhouse & Wilkinson, 1956, s. 6). Kartografya tekniğine hakimiyet, araştırmaların 

sonucunu ifade açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra harita okumada ve 

harita üzerindeki verilerin değerlendirme ve analiz edilerek çıkarımlar yapılmasında 

fayda sağlamaktadır. İyi bir şekilde kavranmış kartografya tekniği ve ilkeleri, coğrafi 

bilginin aktarımını kolaylaştırdığı gibi bu bilginin doğruluk payını da yükseltir. 
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Robinson’ın belirttiği gibi bu amaçla, kartografik sembolizm öğrenilmeli, sunum ilkeleri 

için grafik ve çizim yapılmalı, yöntemler ve doğruluk ilkeleri için matematiğe 

bakılmalıdır (Robinson, 1953). 

Bu bölümün alt başlıklarında, bir haritanın en temel öğeleri açıklanmıştır. 

Bunlardan ilki, haritanın hangi amaçla yapıldığıdır. Çünkü haritanın yapılış amacı, 

sonraki süreçleri etkilemektedir. Bir diğer öğe ise, haritada isimlendirme ve buna bağlı 

olarak yazı fontlarıdır. Harita, ağırlıklı olarak görüntülerden oluşsa bile, metin öğelerinin 

yanlış kullanımı, haritanın bütününde sorunlar yaratabilir. Haritada kullanılan semboller, 

haritayı oluşturan öğeler arasında önemli bir yere sahiptir. Doğru ve etkileyici semboller, 

haritanın okunabilirliğini ve açıklığını arttırdığı gibi, haritayı görsel açıdan 

kuvvetlendirmektedir. Renk kavramı ise, görüntünün dolayısıyla haritanın değişmez 

elemanlarındandır. Tek bir renk, algıyı bütünüyle değiştirebilir. Haritada renk başlığında, 

renklerin doğru ve yanlış kullanımı açıklanmış ve bu kullanımlara dair örnekler 

sunulmuştur. Son başlıkta ise, coğrafi bilgi sistemleri uygulaması üzerinden, bir haritanın 

hazırlama süreci örneklenmiştir.  

 

2.2.2.1. Haritanın yapılış amacı 

Harita tasarımına başlamadan önce, aşağıdaki soruları incelemek gereklidir: 

• Haritanın amacı ve mesajı nedir? 

• Haritanın hedeflediği kimdir? 

• Haritayı kim kullanacak? 

• Harita nerede kullanılacak? (ör. arazi, ofis vb.) (Otto, Gustavsson, & 

Geilhausen, 2011) 

Uygun şekilde hazırlanmamış bir harita, kartografya açısından başarısız bir çalışma 

sayılmaktadır. Öncelikle, haritanın yapılış amacı belirlenmelidir. Bu amaç doğrultusunda, 

iletilmek istenen bilginin görselleştirilmesi önem kazanmaktadır. Önceki bölümlerde 

bahsedilen şekil – zemin ilişkisi bu görselleştirmede oldukça faydalı bir ilkedir. Çünkü 

şekil – zemin ilişkisi, haritanın amacını kullanıcıya herhangi bir karışıklık oluşturmadan 

açık bir sunumla aktarmak için kullanışlıdır. Bu, kullanıcının deneyimini geliştirmeyi ve 

dikkatini sürdürmeyi sağlamaktadır. Çünkü, kullanıcı haritada gösterilmek isteneni tespit 

edemezse, harita faydasız kabul edilmektedir. Anlamlı bir harita üretmek asıl amaçtır. 

Alan MacEachren, iyi tasarlanmış bir haritanın ikna edici olduğunu çünkü özgün değer 

taşıdığını ifade eder (MacEachren, 1994). Özgün bir harita, kullanıcının ilgisini 
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çekmektedir. Bilgi zenginliği veya haritadaki çoklu değişkenler, haritadaki ilişkileri 

göstermektedir. Haritanın değişkenlere sahip olması, kıyaslama imkanı oluşturmakta bu 

da haritanın anlamlılığına katkıda bulunmaktadır. Bu aynı zamanda harita üzerinden yeni 

fikir ve araştırmalara olanak sağlamaktadır. Haritanın amacını iletmek için, harita, 

kullanıcının amacını genel olarak anlamasına yardımcı olacak bir şekilde tasarlanmalıdır. 

Bir haritanın başlığı, haritanın mesajını iletmek için ihtiyaç duyulan “gerekli bağlantı”yı 

sağlayabilir, ancak haritanın genel tasarımı, kullanıcının haritayı yorumlayış tarzını besler 

(Monmonier, 1993). 

21. yüzyılda, insan vücudunun işleyişinden siber dünyaya kadar hemen hemen her 

şeyin bir haritasını bulmak mümkündür. Bu nedenle, çok çeşitli türlerde haritalar vardır. 

Bu tür farklılıklarını ise, haritaların yapılış amacı ve haritada iletilmek istenen mesaj 

belirlemektedir.  

 

2.2.2.2. Harita ve tipografi 

Çoğu haritada, konumlar, harita başlığı ve  lejant gibi görsel öğeler bulunmaktadır. 

Görüntü tipindeki bu öğelerin yanında bu görüntülerle ilişkili, diğer bilgiler için sayılar 

ve harfler kullanılmaktadır. Yazı karakterlerinin birçok türünün olması, haritalarda 

kullanılan yazı karakteri seçimini dikkat edilmesi gereken bir konu haline getirmiştir. 

Çünkü farklı türdeki yazı karakterlerinin görsel etkisi de, fontların tipine göre değişiklik 

göstermektedir. Yazı fontlarının detaylı anlatımına geçmeden önce, haritalarda kullanılan 

dil konusuna değinilmiştir.  

Haritalar genellikle belirli bir dilde yapılır, ancak yer adları diller arasında 

çoğunlukla farklılık göstermektedir. Bir başka deyişle Türkçe bir harita, o ülke için 

Almanya ismini kullanırken, Almanca harita için Deutschland İngilizce harita için ise 

Germany kullanılmaktadır.  

Bazı durumlarda doğru isimlendirme yeterince açık olmayabilir. Örneğin, Burma 

ülkesi adını resmen Myanmar olarak değiştirmesine karşın birçok ülke, Burma adını 

kullanmaya devam etmektedir. Bu koşullarda ortak kullanım kabul görmektedir.  

Yer adlarının incelenmesi ile uğraşan bilim dalı toponomi, o yer adının kökenini 

inceleyen bilim dalı ise etimolojidir (TDK, 2009). Haritadaki konumları isimlendirme 

işlemi sırasında bu disiplinlerden faydalanılmaktadır.  

Yazı fontları genellikle, serifli (tırnaklı) (Şekil 2.70) ve serifsiz (tırnaksız) şeklinde 

sınıflandırılır. Ayrıca her yazı fontu, yükseklik, kalınlık ve kontur değişkenlerine sahiptir. 
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(Carter, 2013). Farklı yazı fontlarının bu değişkenleri de farklılık göstermektedir. Bir 

fontun yüksekliği temel çizgi ile üst yükseklik arasına göre belirlenir. Kalınlığı ise 

harflerin çizgi kalınlıklarıdır. o, a gibi harflerin içinde kalan beyaz boşluklar ise kontur 

olarak adlandırılır (Şekil 2.71). Her yazı fontu, kendi içinde kalın ve italik gibi özelliklere 

de sahiptir (Şekil 2.72). 

 

 
Şekil 2.70. Font ve serif (Carter, 2013) 

 

 
Şekil 2.71. Serifli font (Times New Roman) ve serifsiz font (Trebuchet)  

 

Harita  Harita  Harita 
Şekil 2.72. Calibri yazı karakterinin 3 farklı görünümü: standart, italik ve kalın  

 

Farklı yapı ve türdeki fontlar, kullanım noktasında da farklılık oluşturmaktadır. Bir 

başka deyişle amaca göre fontlar belirlenir. Carter (2013), serifli fontların daha küçük 

boyutlar için uygun olduğunu ve uzun metinlerde kullanımının uygunluğunu, serifsiz 

fontların ise sade görünüşü ve uzaktan kolay algılanışı sayesinde çoğunlukla poster, afiş 

başlıklarında kullanılabileceğini öne sürer.  

Kalınlık, italik ve yazı fontu çeşitliliği gibi tipografik özellikler, veri içeren 

görüntülerin anlamlandırılmasında nadiren kullanılmaktadır. Bu durum kaçırılmış bir 
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fırsattır (Brath & Banissi, 2016). Haritalar birçok veri ve bilgi taşımaktadır. Dolayısıyla 

haritalarda tipografinin doğru kullanımı, o haritanın bilgi aktarım seviyesi ile paralellik 

göstermektedir.  

Carey ve Lavoisne tarafından hazırlanan “A Complete Genealogical, Historical, 

Chronological, And Geographical Atlas” adlı eserde hazırlanan tablo geçmiş zamanlarda 

bile yazı kullanımının önemini vurgulamaktadır (Şekil 2.73). Örneğin ana başlıkların 

kalın ve büyük harflerle yazımı, tablodaki bilgilerin kendi içinde ayrışmasını 

sağlamaktadır. Steiler’in atlasında örneklendiği gibi, kartograflar uzun zamandan beri 

tipografiyi ve yazı karakteri varyasyonlarını kullanmaktadır (Şekil 2.74). 
  

 
Şekil 2.73. A Complete Genealogical, Historical, Chronological, And       

                            Geographical Atlas adlı eserden tablo örneği  

                           (Brath & Banissi, 2016) 
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Şekil 2.74. Steiler tarafından hazırlanan atlasta tipografi kullanımı  

                              (Brath & Banissi, 2016) 

 

Harita içinde yazı farklı işlevlere sahiptir. Bunlardan en bilineni ise, metin yoluyla 

bilgiyi iletmektir. Bunun yanı sıra yazı karakteri, ilişkili olduğu konu hakkında da bilgi 

verebilir. Bir başka deyişle yazı karakterinin kendisi harita sembolü işlevi görebilir. Bir 

veri çerçevesinde yazının kullanımı, diğer harita sembollerini güçlendirici etki 

taşımaktadır. Bu etki, özellikle harita lejantında yararlı olabilir. Kullanıcının dikkati 

yazıya çekilebilir ve böylece kullanıcının belirli bir bilgi veya özelliği aramak için 

harcadığı süre azaltılabilir (Phillips vd., 1978). Penn State Üniversitesi’nde verilen 

kartografya ve görselleştirme dersi kapsamında nominal ve ordinal olmak üzere iki tür 

yazı özelliğinden bahsedilmiştir (Penn State University, 2017). 

Nominal yazı özelliği, miktar ve derecedeki farklılıklar yerine nitelik 

farklılıklarında kullanılır. Örneğin nehirler ve yollar gibi iki çizgisel öğenin isimlendirme 

işleminde nominal yazı özelliği kullanılabilir. Bir başka deyişle nehirler için mavi renkli 
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yazı, yollar için ise siyah yazı kullanmak, niteliksel farlılığı sağlamaktadır (Şekil 2.75). 

Yazının bu biçimde kullanımı haritanın okunabilirliğini arttırmaktadır. Bir diğer örnekte 

tüm yazılar aynı renkte kullanılmıştır (Şekil 2.76). Haritadaki konum adları ve nehir adları 

böyle bir durumda karışıklık göstermektedir. Yazı karakteri, stil ve renk, haritalarda 

farklılığı sağlayan nominal yazı özelliklerindendir. Yazı karakteri, harf biçimlerinin 

tanımı için kullanılmaktadır. Örneğin oldukça yaygın kullanılan Times New Roman, 

Arial veya Helvetica yazı karakterleridir.  

 

 
Şekil 2.75. Yazı karakterinin rengine bağlı niteliksel farklılık (http -13) 

 

 
Şekil 2.76. İki farklı çizgisel öğe için aynı yazı karakteri kullanımı (http – 13) 

 

Belirli bir yazı karakterinin kullanımı, haritada belirli bir görünüm ve etki 

yaratabilir. Yazı karakteri, haritanın önemli bileşenlerinden biri olarak kullanılır. Örneğin 

National Geographic haritalarının ortak tanınabilir bir görünüme sahip olmasının 

nedenlerinden biri, sürekli olarak aynı yazı karakteri ile hazırlanmasıdır (Şekil 2.77). Yazı 

karakterleri tartışmasında, en önemli etkenlerden biri daha önceden bahsedilen serifli ve 
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serifsiz font sınıflandırmasıdır. İlk görselde sıkça tercih edilen serifli yazı fontlarından 

bazıları (Şekil 2.78), ikinci görselde ise serifsiz yazı fontlarına (Şekil 2.79) örnek 

verilmiştir. Yazı kullanımında farklılığı sağlayan bir diğer özellik ise yazı karakterinin 

stilidir. Belirli bir yazı karakterinin, kalın, italik veya büyük/küçük harf gibi biçimsel 

nitelikleri, o yazı karakterinin stilidir. Yazı karakteri ve stile ek olarak renk kullanımı da 

haritalarda yazının farklılaşmasını sağlamaktadır.  

 

 
Şekil 2.77. National Geographic yazı karakteri (http – 14)  

 

 
Şekil 2.78. Serifli yazı fontuna örnekler (Lupton, 2014) 
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Şekil 2.79. Serifsiz yazı fontuna örnekler (Lupton, 2014) 

 

Ordinal yazı özelliği ise, nominalin tersine nitelik değil nicelik farlılıkları içindir. 

Örneğin bir haritada büyük şehirler için büyük boyutlu yazı, küçük şehirler için ise küçük 

boyutlu yazı kullanımı ordinal yazı özelliğine örnektir (Şekil 2.80). Ordinal yazı özelliği 

kapsamında 4 farklılaşma yöntemi bulunmaktadır: boyut, ağırlık, değer ve büyük/küçük.  

 

 
Şekil 2.80. Ordinal yazı özelliği (http – 13)  

 

Boyut bir yazı fontunun punto adı verilen değerine işaret etmektedir (Şekil 2.81). 

Örneğin basılı metinlerde 5 punto oldukça küçük ve okuması güçtür. 9 – 11 aralığı 

genellikle tercih edilmektedir.   

 

coğrafya                    coğrafya  
Şekil 2.81. Farklı yazı boyutları 

  

Ağırlık, bir yazı fontunun incelik/kalınlık derecelendirmesine bağlıdır. Kalın, yarı 

kalın, ince, ultra ince gibi derecelendirmeler yazı fontunun ağırlığına işaret etmektedir 

(Şekil 2.82). Aynı puntoda fakat farklı ağırlıklarda yazılmış iki metin, farklı etkiler 
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göstermektedir. Dolayısıyla görsel hiyerarşi içinde, vurgu farklılıkları için, yazı ağırlığı 

kullanılabilir.  

 

 
Şekil 2.82. Calibri yazı fontunun farklı ağırlıklarda gösterimi  

 

Yazı değeri, ordinal farklılıklarda kullanılan bir diğer özelliktir. Bir yazının rengine 

bakılmaksızın, açıklık ve koyuluk, o yazının değeridir. Yüksek değer açık renkte, düşük 

değer ise koyu renktedir. Haritanın arka plan rengine göre yazının değer seçimi değişiklik 

göstermektedir. Daha önceki bölümlerde bahsedilen renk konusundaki bilgilere göre, 

koyu zeminli bir haritada yüksek değerli yazı kullanımı, açık zeminli haritada ise düşük 

değerli yazı kullanımı daha uygundur. Aşağıdaki haritada, farklı koyuluklarda, boyutlarda 

ve fontta yazı kullanımı örneklenmiştir (Şekil 2.83).  

 

 
Şekil 2.83. Farklı koyuluk, boyut ve fontların kullanımı (http – 13)  

 

Büyük/küçük harf kullanımı ile de harita üzerindeki farklı öğelerin ayrımı 

sağlanabilir. Örneğin başkentler ve diğer şehirleri birbirinden ayırmak için büyük/küçük 

harf kullanılabilir (Şekil 2.84).  
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Şekil 2.84. Büyük ve küçük harf kullanımı (http – 13)  

 

Haritacılıkta, çok fazla metin bulunduran haritalarda, bu metinleri birbirinden 

ayırmak oldukça önemli bir konudur. Haritada bulunan bir metin, nitelik veya nicelik 

belirtebilir. Haritadaki bir yazının nitelik ve nicelik ayrımı belirlendikten sonra, yazılar 

arasında farklılaşma sağlanabilir. Yazı, haritadaki tasarım öğelerinden sadece biridir. 

Gestalt ilkeleri göz önünde tutulduğunda, haritada tipografi üzerine çalışırken, haritanın 

bütünü ihmal edilmemeli ve diğer öğeler ile yazı arasındaki ilişki denge ve uyum içinde 

olmalıdır.  

Haritada yazının yanı sıra, semboller de önemli bir yer tutmaktadır. Bir sonraki 

bölümde harita sembolleri üzerine odaklanılmıştır. Haritada sembollerin kullanımına dair 

fikirler açıklanmış ve sembol kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar 

belirlenmiştir.   

 

2.2.2.3. Semboloji 

Bir haritanın kartografya açısından niteliği, okuyucunun haritadan elde ettiği bilgi 

ve öğrendikleri ile doğrudan bağlantılıdır. Nitelikli bir harita, okunabilirliği ve açıklığı 

yüksek olduğu için, aktardığı bilgi de aynı şekilde fazla olacaktır. Kartografyada oldukça 

önemli bir yer tutan semboloji, tam da bu amaca hizmet etmektedir. Semboller, haritanın 

doğru betimlenmesi ve okuyucuya haritadaki bilginin etkili bir şekilde aktarımı için 

oluşturulmaktadır. Lejant, semboloji denilen, haritanın resimli dilini açıklamaktadır. 

Başlık ise, haritanın resmedildiği bölgeyi belirmektedir. Her harita öğesi belirli bir amaca 

hizmet etmektedir. Standart bazı öğeler haricindekiler isteğe bağlı kullanılabilir. Bu 

noktada, haritanın amacı önem kazanmaktadır. Bir başka deyişle haritanın amacı ile 
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kullanılan öğeler ilişkilidir. Örneğin fiziki bir haritada piktogram, logo gibi öğelerin 

kullanımına gerek duyulmazken, turistik bir haritada bu öğeler gerekli hale gelmektedir.  

Haritanın okunabilirliğini arttırmak için, bazı yerleri temsil etmek üzere 

piktogramlar üretilebilir. Bu uygulamaya örnek olarak, Lance Wyman'ın hazırladığı 

Mexico City metrosu planındaki, her istasyon durağı için üretilmiş logolar gösterilebilir 

(Şekil 2.85).  

 

 
Şekil 2.85. Mexico City metrosu durakları için hazırlanmış piktogramlar 

                         (http – 15)  

 

Piktogramlar, harita sembollerine iyi bir örnektir. Tıpkı piktogram gibi, harita 

sembollerinin de amacı bir takım fikir veya kavramları iletmektir. Bir başka deyişle 

haritada kullanılan semboller, harita ile kullanıcı arasında iletişimi sağlayan görsel araçlar 

bütünüdür. Fakat kesinleşmiş bir sembolojiden bahsetmek mümkün değildir. Sembolleri 

anlamak için öncelikli olarak sembol sistemini anlamak gereklidir. Yukarıda adı geçen 

lejant, bir haritanın sembol sisteminin anlaşılmasına yarayan birincil araçtır.  

Haritadaki verilerin özelliklerine göre, harita sembolleri şekillenmektedir. Okullar 

için kırmızı nokta kullanımı gibi standardize bir sembol sistemi bulunmamaktadır. Her 

ne kadar yaygın kabuller bulunsa da, haritadaki her öğe için farklı semboller türetilebilir. 

Fakat yine de, sembolleri oluştururken harita okuyucusunun yanlış yorumu önlenmelidir. 

Bu amaçla  kartograflar, haritadaki veri tipleri ile uyumlu semboller oluşturmak için bir 

dizi yönerge hazırlamıştır. Tezin sonraki bölümlerinde, veri tipleri detaylıca açıklanmıştır 

fakat bu aşamada basitçe nokta, çizgi ve poligon olmak üzere 3 farklı veri tipi olduğundan 

bahsedilebilir.  
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Harita ve tipografi bölümünde, nominal ve ordinal bir başka deyişle nitelik ve 

nicelik ayrımından bahsedilmişti. Harita sembollerinde de aynı durum geçerlidir. Tıpkı 

haritada yazı kullanımında olduğu gibi, harita sembollerini oluştururken de öncelikli 

olarak nitelik ve nicelik farklılığı belirlenmelidir. Nitel ve nicel veriler için harita 

sembolleri tartışmasında, Fransız kartograf ve grafik tasarımcı Jacques Bertin’in 

hazırladığı yönergeler kullanılmıştır. Jacques Bertin, haritadaki konumsal öğelerin farklı 

görsel karşılıkları üzerine detaylıca çalışmış ilk isimdir. Daha sonraları, birçok kartograf 

Bertin’in bu sistemi üzerinden ilerlemiştir. Bertin (1967), 6 tip görsel varyasyondan 

bahseder. Bunlar; boyut, şekil, değer, renk, yönelim ve dokudur (Şekil 2.86).  

  

 
Şekil 2.86. Jacques Bertin’in görsel çeşitlendirme tipleri (Bertin, 1967) 

 

Bertin tarafından belirlenen bu varyasyonlardan ilki boyuttur. Harita üzerindeki bir 

nesnenin boyutu, nicelik farklılığı sağlamak için kullanılabilir. Haritada bulunan grafik 

sütunların yüksekliği, işaretlerin kapladığı alan veya aynı işaretin miktarı, boyut ile 

ilişkilidir (Şekil 2.87). Bir verinin niteliksel farklılığı, şekil farklılığına sebep olmaktadır. 

Bir başka deyişle farklı nitelikteki veriler için harita üzerinde farklı şekiller kullanılabilir 

(Şekil 2.88). Dolayısıyla, görsel çeşitlendirme tiplerinden ikincisi olan şekil, nitelik ile 
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ilgilidir. Şekillere ait nicel veriler ifade edilmek isteniyorsa, lejant kullanılabilir. Nicel 

varyasyon tiplerinden biri de değerdir. Harita üzerinde nicel öğelerin gösteriminde, değer 

ile bir başka deyişle renk ayırmaksızın açıklık/koyuluk farkı kullanılabilir (Şekil 2.89). 

Fakat farklı renklerin kullanımı, nicel değil nitel durumlar için geçerlidir. Bir başka 

deyişle farklı özellik taşıyan verilerin görselleştirilmesinde renk farklılıkları 

oluşturulmalıdır (Şekil 2.90). Nitel durumlar için geçerli farklılaştırma tiplerinden bir 

diğeri ise yönelimdir. Harita üzerindeki verilerin yönelimindeki farklılıklar, bu verilerin 

farklı nitelikte olduğuna işaret etmektedir (Şekil 2.91). Çeşitlendirme tiplerinden doku, 

hem nitel hem nicel veriler için kullanılabilir. Örneğin aynı dokunun farklı boyutlarda 

kullanımı nicel farklılığı sağlarken, farklı dokuların kullanımı ise nitel farklılık 

oluşturmaktadır (Şekil 2.92).  

 

 
Şekil 2.87. Boyut ve görsel çeşitlendirme (Bertin, 1967) 
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Şekil 2.88. Farklı nitelikte verilerin farklı şekiller ile gösterimi (Bertin, 1967) 

 

 
Şekil 2.89. Açık/koyu değeri ve miktar derecelendirmesi (Bertin, 1967) 
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Şekil 2.90. Farklı nitelikteki verilerin farklı renkler ile gösterimi (Bertin, 1967) 

 

 
Şekil 2.91. Farklı niteliklerin farklı yönelimler ile gösterimi (Bertin, 1967) 

 

 
Şekil 2.92. Nitel ve nicel farklılıkların doku ile gösterimi (Bertin, 1967) 

 

Harita tasarım sürecinde, ifade edilmek istenen bilgi veya kavramı en iyi şekilde 

temsil etmek için tek bir görsel çeşitlendirme tipi yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda, 



78 
 

birden çok görsel varyasyon kullanmak gereklidir. Kombinasyonları oluştururken ise, 

yine verinin özelliği göz önünde tutulmalıdır. Örneğin çeşitli meyve ve sebze üreten farklı 

çiftliklerin bulunduğu bir harita oluşturulduğu düşünülsün. İlk seçenek, her meyve ve 

sebze türüne bir renk atamak olabilir. Bunun yanı sıra, meyveler ve sebzeler arasında da 

bir ayrım sağlamak amaçlanabilir. Bu durumda, renk kullanımı ile şekil kullanımını 

birleştirmek uygun olmaktadır (Şekil 2.93).  

 

 
Şekil 2.93. Görsel çeşitlendirmi tiplerinin kombinasyonu (http – 13)  

 

Haritada kullanılan semboller, haritadaki veriler ile doğrudan ilişki halindedir. Bir 

verinin nitel veya nicel özelliklerine bağlı olarak, o veri için kullanılan sembol 

şekillenmektedir. Veriler için oluşturulan sembollerin doğru kullanımı, harita 

okuyucusuna haritadaki bilginin ulaşmasını sağlamaktadır. Yanlış algılanmaya yatkın 

semboller, haritanın okunabilirliğini düşürmektedir. Dolayısıyla, veriler ve bu veriler ile 

uyumlu semboller oluşturmak, iyi bir harita oluşturmanın önemli ayaklarından biridir.  

 

2.2.2.4. Haritada renk 

Haritada renklendirme bir diğer önemli konudur. Kartografyada rengin önemi hem 

tasarımcılar hem de harita okuyucuları tarafından uzun süredir bilinmektedir (Brewer, 

1994). Kartografın renkleri kullanım biçimi, haritanın anlaşılmasını doğrudan 

etkilemektedir. Çünkü haritadaki bilginin okuyucuya aktarılmasında renklerin işlevi 

ağırlık kazanmaktadır. Renklerin kullanımı ise, uygun renk eşleşmeleri yahut renk 

ayrımını sağlamakla mümkündür. Veri görüntüleme için uygun renk kullanımı, haritadaki 

ilişkilerin görsel açıdan kolayca algılanmasını sağlamaktadır. Kısmen veya bütün 

verilerin görsel temsilinde, renkler uyumlu bir hiyerarşi sağlamalıdır (Jones, 2010). 

Temel kartografya literatürü ve kartografya uygulamalarında, Isaac Newton’un 

fikirleri üzerinden temellenen renk teorisi yaygın şekilde kabul görmektedir (Bláha & 
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Štěrba, 2014). Newton teorisini, beyaz gün ışığının optik bozulması üzerine 

dayandırmıştır. Beyaz gün ışığı, elektromanyetik radyasyonun bir parçasıdır ve kabaca 

380 ila 780 nm arasında bir dalga uzunluğuna sahipti. Bir diğer renk teorisi ise J.W. 

Goethe’ye aittir. Goethe ilk kez renk etkisinden bahsetmiştir. Goethe’nin renk konusuna 

en önemli katkısı, rengin öznel algılanışı ile ilgisini ortaya koyması olmuştur.  

Daha önceki bölümlerde Gestalt kuramı ve Bauhaus okulu arasındaki ilişkiden 

bahsedilmişti. Bauhaus okulu hocalarından Johannes Itten (1888 – 1967), özellikle renk 

üzerine çalışmalarıyla bilinmektedir. Itten’in renk teorisi ise, Goethe’nin fikirleri 

üzerinden temellenmektedir. Johannes Itten oluşturduğu renk paleti, temel renkleri 

kapsamaktadır ve 12’li renk yapısındadır (Şekil 2.94). Haritada renk konusunda, Gestalt 

algı kuramına yakınlığından dolayı, Johannes Itten’in renk teorisinden faydalanılmıştır.  

 

 
Şekil 2.94. Johannes Itten tarafından hazırlanan renk paleti (Itten, 1970) 

 

Bu renk paletinde, üçgen içinde üç ana renk (sarı-kırmızı-mavi) bulunmaktadır. 

Etrafındaki ara renkler (turuncu-mor-yeşil) ile altıgen oluşturulmuştur. Altıgenin 

etrafındaki sarmalda ise ana ve ara renklerin karışımıyla elde edilmiş üçüncül renkler 

bulunmaktadır. Bu renk paleti, renk uyumunun veya kontrastın gösterilmesinde faydalı 

bir elemandır. Böylece renk seçimi için bir zemin teşkil etmektedir. Bu bölümde Jan D. 

Bláha ve Zbyněk Štěrba tarafından renk karşıtlığı ve kartografya üzerine hazırlanan 

çalışmasındaki haritalardan faydalanılmıştır. 

Diğer görsel çalışmalarda renk seçiminin uyumu etkilemesi gibi, haritada da doğru 

renk birliktelikleri haritanın görünüşünü etkilemektedir. Bu sebeple, her şeyden önce 

haritacılar yüzey alanları için renk seçimine dikkat etmelidir. Şekil – zemin ilkesine göre, 
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haritadaki yüzey alanı zemini temsil ederken, haritanın üzerindeki nokta, çizgi ve diğer 

öğeler ise şekli temsil etmektedir. Dolayısıyla şekil – zemin ayrımı, renkler kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Örneğin topografik haritalarda (Şekil 2.95) bulunan orman, su, 

konut ve endüstriyel alanlardaki renk farklılıkları, nokta ve çizgi elemanlarından bu 

öğeleri ayırmaktadır (Imhof, 2007).  Bir başka deyişle harita zemini ve üzerindeki 

şekillerin ayrımı, renklerin kombinasyonu ile gerçekleşmektedir. Haritanın temasına 

göre, üçlü veya dörtlü renk kombinasyonları oluşturulabilmektedir.  

 

 
Şekil 2.95. Topografik haritada şekil – zemin ve renkler (http – 16)  

 

Johannes Itten, karşıtlık denildiğinde, gözlemlenebilir iki olgu arasındaki açık 

farklardan söz edildiğini ifade etmiştir (Itten, 1987). Farklı boyutlarda, biçimlerde ve 

elbette renklerde karşıtlık görülmektedir. Gözlenen fark, iki veya daha fazla nesne 

kıyaslandığında önemli hale gelmektedir. Renklerin ve karşıtlıkların algılanışı aslında 

öznel bir konudur ve tam anlamıyla tanımlamak oldukça zordur. Ondokuzuncu yüzyılın 

başlarından beri birçok kişi, renk kavramı çevresinde sorular üzerine çalışmışlardır 

(Chesneas, Ruas & Bonin, 2005).  Fakat Itten, günümüz haritacıları için faydalı algılama 

ilkeleri ve renk kanunlarına nesnel bakış açısı kazandırmıştır. Itten’in teorisinin 

kartograflar için sağladığı fayda, haritada tek olarak kullanılan veya mekansal olarak 

birbirine yakın renkler üzerinedir. Ayrıca daha geniş kapsamda görsel çerçeve için de 

yararlıdır. Renkler birbirleri ile karşıtlık oluşturmaktadır ve bu karşıtlık renk uyumunu 
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oluşturmaktadır. Itten, renkleri algılarken oluşan yedi temel kontrast türü tanımlamıştır 

(Şekil 2.96): 

1. Renk karşıtlığı (Constrast of hue) 

2. Açık – koyu karşıtlığı (Light–dark contrast) 

3. Soğuk – sıcak karşıtlığı (Cold – warm contrast) 

4. Tamamlayıcı karşıtlık (Complementary contrast) 

5. Simultane karşıtlık (Simultaneous contrast) 

6. Doygunluk karşıtlığı (Contrast of saturation) 

7. Optik ağırlık karşıtlığı (Contrast of extension)  (Itten, 1987).  

 

 
Şekil 2.96. Johannes Itten tarafından oluşturulan karşıtlıklar (Itten, 1970) 

 

Ana renkler en dengeli renklerdir ve bu üç temel rengin kontrastı en güçlüsüdür. Bu 

nedenle harita üzerinde önemli ve sabit kısımlarda ana renklerin kullanılması en 

uygunudur. Ana renklere kıyasla, ara renklerin karşıtlığı daha zayıf bir etkidedir. Üçüncül 

renkler ise en zayıf kontrast etkisine sahiptir. Harita dahil olmak üzere görsel çalışmaların 

çoğunda üç ana renk ile elde edilen kontrast, görüntünün içeriğindeki farklılaşmayı 

sağlamaktadır.  

Haritacılıkta bu kontrast, siyasi haritalardaki bölgelerin gösterimi gibi nitel 

olguların görselleştirilmesinde faydalıdır (Şekil 2.97). Ya da dünya haritasında kıtaları 

ayırt etmek için temel renkleri kullanmak uygundur. Bir haritanın çeşitliliğini ve etkisini 
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artırmak için, başka geçiş tonları eklenebilir ve ara renklerin kontrastı sunulabilir (Bláha 

& Štěrba, 2014). Fakat yükselik artışı gibi nicel olguların görselleştirilmesinde ana renk 

kontrastı tavsiye edilmemektedir (Şekil 2.98).  

 

 
Şekil 2.97. Ana renk kontrastının doğru kullanımına örnek 

                                             (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

 
Şekil 2.98. Ana renk kontrastının yanlış kullanımına örnek 

                                    (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

Açık – koyu karşıtlığının temeli, beyazdan siyaha ölçekte belirgindir. Çünkü 

beyazdan siyaha ölçeklendirme, parlaklık farklılığına dayanmaktadır. Şekil 2.96’da ikinci 

sıradaki renklerde görüldüğü gibi, sadece siyah – beyaz değil diğer tüm renklerde de bu 

durum uygulanabilmektedir. Ancak her renk ton, açık veya koyu olduğunda farklı 

eğilimleri ve bir optik ağırlığı vardır. Örneğin mavi, mor gibi saf renkler daha koyu ve 

doymuş renklerdir ve bu renkler ağır kabul edilir. Saf sarı ise düşük optik ağırlığından 

ötürü sadece koyulaştırılabilir. En açıktan en koyu renk tonlarına 12 dereceli ölçekte 
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dördüncü sırada yer almaktadır. Aynı ölçekte dokuzuncu sırada yer alan saf mavi ise 

hafifleştirilebilir (Itten, 1987). Temaya göre renk tonunun seçimi, kartografyada çok 

önemlidir. Fakat, geleneksel bazı ilkeler unutulmamalıdır. Tarım arazileri için yeşil, nüfus 

gösteriminde kırmızı, su ile ilgili bölgelerde mavi kullanımı, haritacılığın kalıplaşmış 

renk tercihleridir. Bu sebeple, bir kartograf belirli renklerin sınırlarını bilmelidir. Örneğin 

koroplet haritalarda, sarı kullanımı düşük değerlerin temsilinde kullanılmalıdır (Şekil 

2.99). Tematik haritalardaki düşük değerler açık, yüksek değerler ise koyu renkler ile 

gösterilmektedir. Örneğin, tarım sektöründe istihdam edilen halk, bölgelere göre yüzdelik 

değer olarak verilmiştir (Şekil 2.100). Brewer (1994, 1996) ve Mersey (1990) tarafından 

haritalardaki renk ölçeği sorusu detaylıca incelenmiştir. 

 

 

Şekil 2.99. Düşük – yüksek değerlerin sarı ile gösterimi (http – 17) 

 

 
Şekil 2.100. Düşük – yüksek değerlerin açık – koyu karşıtlık gösterimi 

                             (Bláha & Štěrba, 2014) 
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Öte yandan, açık – koyu karşıtlık tipi nitel kavramların görselleştirilmesi için uygun 

değildir. Örneğin toprak türlerinin gösterildiği bir haritada, her farklı toprak türünde 

açıktan koyuya renk ölçeği, haritanın ifade gücünü zayıflatmaktadır (Şekil 2.101). Şekil 

2.100, nicel bir veri üzerinden bu karşıtlık tipini ifade etmiştir. Şekil 2.101’de ise, nitel 

bir veri kullanılmıştır. İki örnek karşılaştırıldığında, açık – koyu karşıtlık tipinin nitel 

yerine nicel verilerde daha anlamlı olduğu görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.101. Açık – koyu karşıtlığın nitel kavramlarda gösterimi  

                                  (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

Soğuk – sıcak kontrast tipi, kartograflar için oldukça güçlü bir ifade aracıdır. Bu 

karşıtlık, renk sıcaklığının algılanışından temellenmektedir. Sıcak ve soğuk renkler, 

soğuk / sıcak, gölgeli / güneşli, şeffaf / opak, pozitif / negatif, önemli / önemsiz, seyrek / 

yoğun, hava / kara, uzak / yakın, hafif / ağır, nemli / kuru gibi birçok kavram zıtlığının 

görsel ifadesine yardımcı olmaktadır (Itten, 1987). Soğuk ya da sıcak deniz akıntıları, 

fabrikaların çevre üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri, uzak ya da yakın varış 

noktaları gibi mekansal nitelikler ile çalışılan tematik haritalarda, soğuk – sıcak renk 

karşıtlığı oldukça kullanışlıdır. Standart bir sıcak / soğuk çifti olan kırmızı ile mavi 

karşıtlığından bir dizi alternatif türetilebilmektedir.  

Sıcak ve soğuk renklerin kontrastı, sıcaklığın farklı algılanması ile ilişki halindedir. 

Bu sebeple, iklim ve meteoroloji haritalarında soğuk – sıcak karşıtlığı sıkça tercih 

edilmektedir (Şekil 2.102).  
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Şekil 2.102. Soğuk – sıcak karşıtlığına örnek dünya sıcaklık haritası (http - 18) 

 

Askeri harita örneğinde ise, genellikle düşmanların soğuk renk mavi ile taraf 

orduların ise sıcak renk kırmızı ile gösterildiği tespit edilmiştir. Tarafsız ülkelerin ise ya 

renksiz ya da soğuk ile sıcak arası geçiş renkleri ile renklendirildiği gözlenmiştir (Şekil 

2.103).  

 

 
Şekil 2.103. Sıcak – soğuk karşıtlığın askeri haritalarda uygulanması (http – 19) 

 

Kırmızı ve mavi kullanımı aynı zamanda, cinsiyet farklılığı ve hatta düşük 

(çoğunlukla olumsuz) veya yüksek (çoğunlukla olumsuz) değerler ile ilişkilendirilebilir 

(Şekil 2.104). Brewer (1994) tarafında oluşturulmuş sınıflandırmaya göre, bunlar 

parlaklığa ve nitel renk kontrastı ile ilişkili farklı ölçeklerdir. Bu renkler, politik ilişkilerde 

bile kullanılabilir (Şekil 2.105). Özetle, sıcak ve soğuk renk kontrastı, nicel ve nitel 

kavramlar ile ilişki kurabilir.  
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Şekil 2.104. Nüfus artışı haritasında kırmızı – mavi renklerin kullanımı  

                    (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

 
Şekil 2.105. A.B.D. politik haritası (http – 20) 

 

Fakat bazı durumlarda bu karşıtlık tipinin kullanımı yanlış algılanmaya sebep 

olabilir. Aşağıdaki km2 başına düşen insan sayısının gösterildiği haritada olduğu gibi, 

kırmızı renkli yüksek değerler olumlu, mavi renkli düşük değerler olumsuz olarak 

görülebilir (Şekil 2.106).  
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Şekil 2.106. Soğuk – sıcak kontrastının yanlış kullanımı (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

Sıcak ve soğuk renkler, yaygın bir şekilde mesafe değişimlerinin gösterimi ile 

ilişkilendirilir (Şekil 2.107). Patton ve Crawford (1977) tarafından yapılan renk ve 

yükseklik algısı üzerine yapılan araştırmalar, bu renklerin sıcak – soğuk karşıtlığı ilkesine 

göre çalıştığını ve bunun yükseklik ile ilgili bilgileri anlaşılır bir biçimde aktardığını 

göstermiştir. Elbette her zaman sıcak tonların yüksek, soğuk tonların alçak olarak 

algılanması mümkün olmayabilir. Dolayısıyla, gölgeleme gibi diğer kartografik 

yöntemler ile esneklik payı sağlanabilir. Böylece renk karşıtlığını vurgulanırken, ilgili 

öğelerin ise farklılaşması mümkün kılınır (Stewart & Kennelly, 2010).  

 

 
Şekil 2.107. Soğuk – sıcak kontrastının yükseklik değişiminde kullanımı 

                   (Bláha & Štěrba, 2014) 
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Renk çemberinde birbirinin karşısında bulunan renkler tamamlayıcı bir karşıtlık 

oluştururlar. Bu kontrast tipi belki de renk karşıtlıkları arasında en güçlüsüdür. Bu sebeple 

resim, grafik çalışmalarında sıkça tercih edilmektedir. Kartografya için de aynı durum 

geçerlidir. Tamamlayıcı karşıtlık güçlü bir etkiye sahiptir çünkü bu etki gerçekliğe 

karşılık gelmektedir. Bu gerçekliği meydana getiren ise, tamamlayıcı renklerin doğal bir 

denge halinde olmasıdır. Örneğin turuncu ve mavi tamamlayıcı kontrast oluşturan iki 

renktir. Bu renkler aynı zamanda sıcak – soğuk karşıtlığa da sahiptirler. Bu gibi çiftler, 

haritada zıt olguları göstermek için uygundur (Şekil 2.108). Fakat tamamlayıcı karşıtlığı 

oluşturan renklerin bazı kombinasyonu uzun süreli bakıldığında yorucu bir etki 

yaratabilmektedir.  

Brewer (1994) ve Mersey (1990) tamamlayıcı kontast tipinin, özellikle haritada 

farklı iki olgunun niteliksel ayrımını göstermek için kullanışlı olduğunu belirtmiştir. 

Tamamlayıcı renk çiftlerinden topografik haritalar için lejant tasarlarken de 

faydalanılabilir. Örneğin kontur çizgileri için kullanılan kahverengi ile su için mavi 

kullanmak uygun bir çift oluşturmaktadır. Bu kontrast tipi iki renk arasındaki farklı 

vurguladığından, figür – zemin ilişkisinde de kullanışlıdır. Haritacılıkta sıkça kullanılan 

tamamlayıcı renkleri seçerken, renklerin doygunluklarını ayarlamak önemlidir. Çünkü 

bazı durumlarda bu karşıtlık gereğinden fazla bir etki yaratabilir (Şekil 2.109).  

 

 
Şekil 2.108. Tamamlayıcı kontrast tipinin doğru kullanımına örnek  

                    (Bláha & Štěrba, 2014) 
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Şekil 2.109. Yüksek doygunlukta renkler ile tamamlayıcı karşıtlık 

                    (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

Simultane kontrast da tamamlayıcı kontrast gibi, fizyolojik ilkeler üzerinden oluşan 

karşıtlık kategorisinde değerlendirilebilir (Robinson, 1967). Bir başka deyişle algılayanın 

bakış açısı etkisindedir. Simultane kontrast, gözün bir temel rengin hemen zıttını üretme 

özelliğine dayanmaktadır. Örneğin kırmızı bir alana yoğunlaştıktan hemen sonra göz, 

kırmızının zıttı yeşil rengi görür. Bu durum aslında rengi veya şekilleri tek başına 

görmediğimiz, birbirleri ile ilişki halde algıladığımız figür – zemin ilkesine işaret 

etmektedir (Behrens, 1998). Bu tip kontrastı elde ederken yanlış renk çiftleri, haritanın 

algılanabilirliğini azaltır. Örneğin yüzey alanı ve tarama çizgilerini simultane karşıtlık 

oluşturan iki renk ile çizmek yanlış bir kullanımdır (Şekil 2.110). 

 

 
Şekil 2.110. Simultane kontrast tipinin yanlış kullanımı (Bláha & Štěrba, 2014) 
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Özellikle siyah – beyaz arası renklerde geçerli olan simultane karşıtlığın sebep 

olduğu durumlar meydana gelmektedir. Örneğin bir gri tonu, kendinden daha koyu bir gri 

rengin yanında olduğundan daha açık algılanabilir. Aynı şekilde yine bir gri tonu, 

kendinden daha açık bir gri rengin yanından olduğundan daha koyu algılanabilir. Harita 

üzerinden komşu iki bölgenin açık ve koyu gri ile gösteriminde, bu renklerin algılanması 

lejanttaki etkilerinden farklıdır (Şekil 2.111). Bu yanılsama tamamen engellenemez fakat 

iki renk arasındaki parlaklık farkını arttırmak etkisini hafifletebilir.  

 

 
Şekil 2.111. Simultane kontrastın neden olduğu yanılsama  

                    (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

Simultane kontrast için yaygın bir örnek ise, tamamlayıcı iki rengin nötr tonlarla 

ortadan kaldırılmasıdır. Bu etkiye kartografyada, saf renkler ile renklendirilmiş bölgelerin 

sınır çizgisini nötr tonlar ile renklendirme örneği verilebilir (Şekil 2.112). Almancada 

“Nachbild” adı verilen diğer etki ise, bir rengin görüntülenmesinin hemen ardından nötr 

bir zemine karşı tamamlayıcısının algılanmasıdır (Welsch & Liebmann, 2012).  
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Şekil 2.112. Saf renkler ile nötr tonların yakın kullanımı (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

Goethe ve Itten’in renk kuramlarında, simultane kontrast önemli bir yer 

tutmaktadır. Elbette kartografya çalışmalarında da bu durum göz ardı edilemez. Sanatta 

bazı renk kombinasyonlarının kışkırtıcı ve sıradışı etkilerinden söz edilebilir. Fakat, bu, 

haritayı okurken, kullanıcıları yanıltmaya ve rengin etkisini dağıtmaya sebep olabilir. 

Dolayısıyla, haritacılar, sanattaki gibi durumlardan kaçınmalıdır (Dent, 1999).  

Kartografyada, simultane karşıtlıktan pek çok durumda yararlanılabilir. Her türde 

harita tasarlarken, simultane kontrastın sebep olduğu yanılsamaları ortadan kaldırmak 

yerine birincil olarak dikkatlice renk seçim işlemi gerçekleştirilmelidir. Haritanın 

niceliksel veya niteliksel olması bu durumu değiştirmez. Simultane kontrast, sembollerin 

ve içeriğin ayırt edilmesini zorlaştırarak, haritanın okunabilirliğini kötüleştirebilir. 

Özetle, gözün kendiliğinden oluşturduğu bu durumun etkilerini hafifletmek, açık ve 

ifadeli bir harita için gereklidir. 

Doygunluk karşıtlığı, tek renk tonu dahilinde, saf ve bulanık renklerin birbirine 

bağlantısı ile sağlanmaktadır. Bu kontrast tipi, bir rengin saflığı veya doygunluğuna 

karşılık gelmektedir. Dolayısıyla haritada nitel durumların gösterimi kadar bir rengin 

niteliğiyle de ilgilidir. Renkler, siyah ve beyaz ile karıştırılarak çok farklı karakterler 

kazanabilir. Grinin etkisi ise siyah ve beyaza göre etkisizdir. Kartografya, bu psikolojik 

çağrışımlar yerine, kullanıcı farklılıklarını göz önünde tutmaktadır. Klee ve Matisse gibi 

renk perspektifi ile uğraşan ressamlardaki gibi, bu kontrast perspektif haritalarda 

kullanılmaktadır (Şekil 2.113). Eduard Imhof haritalarında doygunluk karşıtlığının 

örneklemesi görülmektedir (Imhof, 2007).  
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Şekil 2.113. Doygunluk karşıtlığının haritada kullanımı (http – 21)  

 

Doygunluk karşıtlığının kartografyadaki öncelikli uygulama biçimi, şekil ile arka 

plan ilişkisinin kurulduğu durumlardır. Haritadaki şekiller, doygunluğu düşük arka 

planlarda üzerinde saf veya doygun tonlarda kullanılabilir (Şekil 2.114). Bir diğer 

kullanım şekli ise, arazilerin birbirinden farklı algılanması istendiği durumlarda olabilir. 

Topografik haritalarda oldukça kullanışlı bir kontrast tipidir. Örneğin orman, göl gibi 

zeminlerin üzerindeki küçük simge ve sembollerin rahat algılanmasını sağlayabilir. 

Gestalt ilkelerinden figür – zemin üzerinden temellenmektedir. Sınırların belirtildiği 

siyasi haritalarda ise bu tip kontrastın kullanılması uygun olmayan durumlardandır (Şekil 

2.115). 
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Şekil 2.114. Az doygun zeminlerde doygun veya saf renk kullanımı  

                                (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

 
Şekil 2.115. Doygunluk karşıtlılığının yanlış kullanımına örnek  

                                   (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

Uzantı kontrastı, renklerin optik ağırlıklarına bağlıdır. Her rengin optik ağırlığı 

farklıdır. Dolayısıyla farklı renklerin eşit miktarlarda kullanımı farklı etkiler 

yaratmaktadır. Bir yüzey alanında uygun oranda dağılmış renkler, dengeli bir görüntü 

oluşturmaktadır. Renklerdeki oransızlık ise düzensiz bir etkiye sahiptir. Uzantı kontrastı 

genel bir uygulamaya sahiptir ve yüzey alanındaki değişikliklerden büyük ölçüde 

etkilendiğini gösterir. Goethe, bir görüntüde denge ve uyumu sağlayan renk oranlarını şu 

şekilde belirlemiştir; sarı : turuncu : kırmızı : mor : mavi : yeşil = 9 : 8 : 6 : 3 : 4 : 6. Bu 

oran sadece saf ve doygun renklere uygulanabilir. (Itten, 1987). Ancak bu oran 

haritacılıkta mükemmel bir şekilde uygulanamaz.  
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Bir haritadaki belirlenmiş içeriğin vurgusunu azaltmak ya da arttırmak için uzantı 

kontrastı işlevseldir (Welsch & Liebmann, 2012). Uzantı kontrastının doğru ve yanlış 

kullanımından bahsetmek mümkün değildir. Fakat bir haritanın daha önceden bahsedilen 

renk oranlarına yaklaşıp yaklaşmadığı belirlenebilir (Şekil 2.116, 2.117). Bir başka 

deyişle bir harita ya dengeli ve uyumlu bir görüntü oluşturmaktadır ya da kullanıcın harita 

üzerinde yanlış konuma odaklanmasına sebep vermektedir. Tecrübeli haritacılar, renk 

oranlarını dürtüsel bir şekilde belirleyebilmektedir. Renklerin oranları göz önünde 

tutulduğunda, büyük alan kaplayan yerlerde sarı ve turuncu tonları, küçük alanlarda ise 

mor veya mavi renkleri tercih edilebilir. Yine aynı oranlara göre, kırmızı ve yeşil nötr 

etkiye sahiptirler. Kullanılan renklerin parlaklığı ve doygunluğu azaltma / arttırma 

işlemleri de genel görüntünün denge ve uyumuna katkı sağlamaktadır. Bu kontrast, harita 

üzerindeki coğrafi nesnelere doğrudan bağlıdır. Bir başka deyişle birçok nesneyi 

barındıran bir haritaya kıyasla, az öğeli haritalarda uzantı kontrastını uygulamak daha 

kolaydır.  

 

 
Şekil 2.116. Renk oranlarına göre dengeli görüntü (Bláha & Štěrba, 2014) 

 

 
Şekil 2.117. Renk oranlarına göre dengesiz görüntü (Bláha & Štěrba, 2014) 
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Haritacılıkta renk oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Gündelik yaşantıda bile 

birçok etkisi bulunan renkler, doğru bir harita üretiminde oldukça etkilidir. Renklerin 

kullanımına göre bir harita iyi veya kötü bir görüntü oluşturabilir. Yine renkler, bir 

haritanın okunabilirliğini arttırabilir veya azaltabilir. Renk konusu bir bakıma öznel bir 

etkiye sahiptir. Oldukça kişiselleşebilen renkler hakkında kesin yargılar oluşturmak 

güçtür ve renk üzerine farklı teoriler üretilmiştir. Bu farklı görüşler arasından Johannes 

Itten’in renk teorisi tercih edilmiştir. Çünkü tez kapsamında bahsedilen Gestalt ilkeleri ve 

Itten’in renk üzerine düşünceleri arasında ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin harita 

hazırlama süreciyle kesiştirilmesi ise, tasarım ve kartografya birlikteliğine dair arayışın 

bir sonucudur. 

 

2.2.2.5. Coğrafi bilgi sistemleri ile harita hazırlama 

Harita hazırlama süreci başlığı altında, haritanın yapılış amacı, haritada kullanılan 

metin, semboller ve renk konuları incelendi. Bu bölümde ise yapılan incelemelerin 

üzerine ise coğrafi bilgi sistemleri uygulamasında harita hazırlama sürecinin işleyişi 

açıklanmıştır. Daha önceki bölümlerdeki bilgiler eşliğinde, uygulama üzerindeki 

örnekleme çalışmaları görseller ile desteklenmiştir. Bu bölümde kullanılmış olan CBS 

yazılımı, yazarın program becerilerinden olan ESRI firmasına ait ArcGIS’tir. Ayrıca 

kullanılan örneklerde, yine ESRI tarafından hazırlanan Designing Better Maps: A Guide 

for GIS Users kaynağından faydalanılmıştır. 

Harita oluşturma sürecine öncelikli olarak, haritanın çerçevesini oluşturmak ile 

başlanmıştır. Haritanın genel hatlarını doğru kurgulamak bir başka deyişle, 

kompozisyonu amaca uygun bir biçimde oluşturmak, sonuç haritanın başarısını 

arttırmaktadır. Bu kompozisyonun en başında belirlenmesi, sürecin sonraki aşamalarında 

harita hazırlamayı kolaylaştırmaktadır.  

Daha önceki bölümlerde haritayı oluşturan öğelerden bahsedilmişti. Hazırlanan 

haritanın amacı, bu öğeler arasındaki hiyerarşiyi de etkilemektedir. Amaca göre, hangi 

öğelerin öncelikli olarak algılanacağı yahut daha vurgulu olacağı değişmektedir. Bu 

görsel hiyerarşi, Gestalt ilkeleri konusunda da açıklandığı üzere, arka plan – ön plan 

ilişkisi kurulmaktadır. Başlık ve anahtar öğeler görsel hiyerarşide öncelikli iken, 

destekleyici bilgiler bu hiyerarşide en düşük öneme sahiptir.  

CBS yazılımı çeşitli grafik etkiler üretilebilir. Bu grafik etkiler, oluşturulmak 

istenen görsel hiyerarşiye bağlıdır. Haritayı oluşturan öğeler arasındaki bütünlük ve 
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kompozisyon bütünlüğü, haritanın amacına hizmet etmektedir. Dolayısıyla, haritanın 

amacı ile harita kompozisyonu arasında kurulan doğru ilişki, iyi bir harita tasarımının 

öncelikli kuralıdır (Brewer, 2005).  

Görsel hiyerarşi, haritayı oluşturan herhangi bir öğenin, harita üzerindeki konumu, 

bu öğenin boyutu ve doluluk-boşluk oranı ile doğrudan ilişkilidir. Örneğin, sol alt köşede 

küçük puntolar ile yazılmış bir metin ile ortalanmış kalın ve büyük puntolarla yazılmış 

bir metin arasında hiyerarşik açıdan farklılık vardır. Daha önceki bilgiler eşliğinde, 

ortalanmış ve kalın büyük punto ile yazılmış metin, haritada diğer metin öğesine göre 

daha önceli bir yer tutmaktadır. Aynı şekilde, renklerin açıklık-koyuluk durumu, tonları, 

çizgi kalınlıkları gibi değişkenler de hiyerarşik düzeni kurmak için kullanılır.  

Oluşturulan haritanın, yazılım üzerinde sayfa düzeni planlanırken, öğeler arası 

ilişkiler iyi bir biçimde kurgulanmalıdır. Her öğenin diğer öğeyle ilişkisi belirlenmelidir. 

Ayrıca, sıkça bahsedilen haritanın amacı ve bu amaçla uyumlu görseller de sayfa düzeni 

için önemlidir. Bütün sayfa üzerindeki öğeler pozisyonu ve kapladıkları alan kadar, boş 

alanlar da üzerinde durulması gereken bir konudur. Brewer (2005), doğru konumlanmış 

öğelerin ve anlamlı boş alanların iyi bir sayfa düzeni için kilit nokta olduğundan 

bahsetmektedir. Aşağıdaki örnek iki harita, farklı tiplerde organize edilmiştir. İlk örnekte 

görüldüğü gibi, harita öğeleri arası ilişki daha sıkı ve yoğun bir biçimdedir (Şekil 2.118). 

Boşluklar küçük ve sıktır. İkinci örnekte ise, daha serbest ve açık bir kompozisyon tercih 

edilmiştir (Şekil 2.119). Boş alanların büyük olduğu görülmektedir. Her iki biçimde de, 

öğelerin konumlanışı ve birbirleri ile olan ilişkileri doğrudur. Ayrıca boş alanlar da 

dengeli vaziyettedir. Boş alanlardaki mavi lekelere odaklanılırsa, harita düzenindeki boş 

alanlar rahatça gözlemlenebilir.  
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Şekil 2.118. Sık ve yoğun kurguya sahip harita düzeni (Brewer, 2005) 

 

 
Şekil 2.119. Serbest ve açık kompozisyonlu harita düzeni (Brewer, 2005) 

 

Genel kompozisyona etki eden bir diğer yöntem ise hizalamadır. Doluluk ve boşluk 

oranları düzenlenirken, haritayı oluşturan öğeler arasındaki hizalı duruş da 

kompozisyonun bütün etkisini değiştirmektedir. Her öğenin birbiri ile hizalı bir şekilde 

olması şart değildir. Tıpkı doluluk ve boşluk ayarlamasında olduğu gibi, hizalama işlemi 

de haritanın durumu ve amacına göre şekillenmektedir. Aşağıdaki örnekte, hizalama 

işleminin etkisi gösterilmiştir (Şekil 2.120). 
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Şekil 2.120. Hizalama öncesi ve sonrası (Brewer, 2005) 

 

CBS uygulamasında bir haritanın genel görünümüne dair açıklamalarda bulunuldu. 

Daha önceki bölümlerde harita ve tipografi konusundan bahsedilmişti. Şimdi ise bu konu 

CBS uygulaması üzerinde açıklanmıştır.  

Yazı karakterlerinin birçok değişkeni bulunmaktadır. Yazı tipleri, boyutları, 

kalınlığı, harfler arası boşluklar kullanılarak bir metindeki etki değiştirilebilir. Harita 

üzerinde isimlendirilmiş konumlar göz önüne alındığında, bu konumların isimlerinin 

gösterilmesinde belirtme çizgileri önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle yoğun 

isimlendirilmiş alanlarda, doğru bir belirtme çizgisi seçimi yapılmalıdır. CBS 

yazılımında, bir konuma bağlı belirtme çizgisi oluşturulurken, konum ve adı arasında 

mümkün olan en kısa mesafe tercih edilmelidir (Şekil 2.121). Aşağıdaki görselde ise, 

CBS yazılımında kullanılabilen belirtme çizgilerine örnekler gösterilmiştir (Şekil 2.122). 

 

 
Şekil 2.121. Konum ve konum adı arasında mesafe tercihi (Brewer, 2005) 
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Şekil 2.122. Farklı tiplerde belirtme çizgileri (Brewer, 2005) 

 

Haritadaki metinler için uygulanan bir diğer yöntem ise gölgelendirmedir. Doğru 

biçimde uygulanmış gölgelendirmeler, haritadaki metinin okunabilirliğini arttırmaktadır. 

Özelikle renkli arka planlı haritalarda gölgelendirme tercih edilmektedir. Aşağıdaki 

örneklerde, gölgelendirilmiş metinlerin daha rahat okunabildiği ve arka plandan 

kolaylıkla ayrıldığı gözlenmektedir (Şekil 2.123, 2.124). 

 

 
Şekil 2.123. Metin gölgelendirmesi – 1 (Brewer, 2005) 

 

 
Şekil 2.124. Metin gölgelendirmesi – 2 (Brewer, 2005) 
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Gölgelendirmeye oldukça benzeyen bir diğer yöntem ise ışıklandırmadır. Başka bir 

tanımlamayla, harflerin kontur çizgilerine sahip olmasıdır. Arka plan ayrımını sağlamak 

için uygulanmaktadır. Elbette bazı durumlarda sakıncası bulunmaktadır. ArcMap 

uygulamasında harita çıktısı oluşturulurken süreci uzatabilir, isimlendirme etrafında 

parazitli görüntüler oluşabilir. Dolayısıyla, metin ışıklandırması gerekli olmadıkça tercih 

edilmemelidir. Metin ışıklandırması, arka plan rengine göre ayarlanmalıdır. İlk örnekte, 

ışıklandırma arka plan rengiyle aynı kullanılmış ve böylece sarı renkli çizgi ile metin 

karşıtlığı sağlanmıştır (Şekil 2.125). Bir diğer örnekte ise, çok renkli bir harita üzerindeki 

isimlendirmelerde kullanılan ışıklandırmalar, metnin böyle karmaşık bir harita üzerinde 

okunabilirliğini sağlamıştır (Şekil 2.126). 

 

 
Şekil 2.125. Metin ışıklandırma örneği – 1 (Brewer, 2005) 

 

 
Şekil 2.126. Metin ışıklandırma örneği – 2 (Brewer, 2005) 
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Haritalarda metinlerin bağlı olduğu ışıklandırma, gölgelendirme ve belirtme 

çizgilerinin yanı sıra, metinlerin bir başka deyişle konum etiketlerinin konumlandırılması 

da önemli bir konudur. Çünkü, yanlış konumlandırılmış etiketler, haritanın 

okunabilirliğini azaltmaktadır. Dolayısıyla, haritadaki metinlerin doğru konumlandırılışı, 

anlaşılır ve açık bir haritanın değişkenlerinden biridir. Konum etiketlerinin 

konumlandırılması, ArcMap tarafından otomatik bir şekilde ya da el ile 

yapılabilmektedir. Bu kısımda yazılımın otomatik tercihinden daha çok, doğru etiket 

konumlandırma üzerinde durulmuştur.  

ArcMap yazılımında, konumsal verilerin nokta, çizgi ve poligonlar ile temsil 

edilmektedir.  Nokta veri ve bununla ilintili etiketi yerleştirirken öncelikli dikkat edilmesi 

gereken, nokta ve etiket arasındaki yakınlığın oranlı olmasıdır. İki öğe arasındaki 

mesafenin uzak ya da fazla yakın olması yanlış algılanmaya sebep olabilir. Aşağıdaki 

örnekte görüldüğü üzere, etiketlendirmenin nokta ile aynı hizada olmasının yerine biraz 

aşağıda veya yukarıda yapılması daha doğrudur (Şekil 2.127). Fakat sadece bu yeterli 

değildir. Birden fazla nokta ve etiketlendirme yan yana iken, hangi etiketin hangi noktaya 

ait olduğu karışabilir. Böyle durumlardan kaçınmak için ise etiketlendirmeler birbirinden 

farklı taraflara yerleştirilmelidir (Brewer, 2005). Bu durum, aşağıdaki şekiller ile 

örneklenmiştir (Şekil 2.128). 

 

 
Şekil 2.127. Etiketlendirme ve yerleşimi  

 

 
Şekil 2.128. Farklı iki öğenin etiketlendirilmesi  

 

Etiketlerin ArcMap yazılımı tarafından otomatik yerleştirildiğinden bahsedilmişti. 

Aşağıdaki görselde bunun bir örneği bulunmaktadır (Şekil 2.129). Genel olarak 
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etiketlerin pozisyon tercihlerinin hiyerarşik olduğu fark edilmektedir. Fakat bazı 

noktalarda belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Amman dört noktanın hepsine çok yakındır. 

Şam ise iki nokta arasında sıkışmıştır. Erivan ise ilintili olmadığı noktaya yakındır. 

ArcMap yazılımının otomatik oluşturduğu etiketlendirme üzerinden düzenleme yapılmış 

ve sorunlar çözülmüştür (Şekil 2.130). Ankara etiketi daha iyi bir pozisyona getirilmiştir. 

Böylece Erivan etiketi daha anlaşılır olmuştur. Amman, Tel Aviv, Beyrut ve Şam 

etiketleri düzenlenerek belirsizlikler giderilmiştir. 
 

 
Şekil 2.129. ArcMap yazılımı tarafından yapılan otomatik etiketlendirme  

                                     (Brewer, 2005) 
 

 

 
Şekil 2.130. Otomatik etiketlendirmenin düzenlenmiş hali (Brewer, 2005) 

 

Çizgisel elemanların etiketleri ise, çizgi boyunca yerleştirilmelidir. Çizgi ve metin 

arasında ufak bir boşluk olmalıdır. Metindeki harfler arası karakter boşluğunu arttırmak 

ise tercih edilmez. Eğer çizgisel eleman uzunsa, karakter arası boşluğu arttırmadan, etiketi 
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tekrarlamak daha doğru bir tercihtir. Aşağıda çizgisel elemanlara örnek bir görsel 

bulunmaktadır (Şekil 2.131). 

 

 
Şekil 2.131. Çizgisel öğeler ve etiketlendirilmesi (Brewer, 2005) 

 

Poligon etiketlendirme işlemi ise, nokta ve çizgiden farklılık göstermektedir. 

Poligon etiketlerinde karakter arası boşluklar kullanarak metin daha geniş yer 

kaplayabilir. Poligon öğeleri çoğunlukla üçgen, kare gibi düzgün ve tanımlı olmayabilir. 

Böyle durumlarda poligon öğesinin geometrik eğrisiyle paralel etiketlendirme tercih 

edilebilir (Brewer, 2005). Aşağıdaki iki görselde bu durum örneklenmiştir. İlk görselde 

(Şekil 2.132), poligonun eğrisi ile paralel bir etiket bulunmaktadır. Diğer görselde (Şekil 

2.133) yatay düzleme hizalı bir etiket vardır. İkisi de doğru ve anlaşılırdır fakat ilk örnek 

daha dinamiktir.  
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Şekil 2.132. Poligon etiketlendirme örneği – 1  

 

 
Şekil 2.133. Poligon etiketlendirme örneği – 2   

 

Aşağıda, yine aynı alan için etiket örnekleri oluşturulmuştur. Bu iki örnek, diğer 

örneklere kıyasla daha zayıf bir etkiye sahiptir. İlk örnekte (Şekil 2.134), poligon eğrisi 

ile paralel bir etiket vardır. Fakat bu etiketin uygun açıyı ve eğriyi sağlayamadı 

görülmektedir. Dolayısıyla ortaya tercih edilir bir sonuç çıkmaz (Brewer, 2005). Diğer 

örnek ise (Şekil 2.135) poligonun merkezine yerleştirilmiştir. Bu etiketin, alana yeterince 

yayılmadığı görülmektedir.  
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Şekil 2.134. Uygun açıyı sağlayamamış bir etiket örneği  

 

 
Şekil 2.135. Merkezi ve zayıf etkili bir etiket  

 

Haritanın genel çerçevesi, haritadaki metinlerin ardından yine daha önceden 

kavramsal olarak açıklanmış ve tartışılmış renk konusu ArcMap yazılımı kapsamında ele 

alınmaktadır. Renklerin algılanması ile, haritadaki verilerin ilişki halinde olması 

gerektiğinden bahsedilmişti. Haritadaki verileri nicel ve nitel özellikte olabilirler. 

ArcMap yazılımında renkler ayarlanırken, verilerin nitel/nicel yapıları göz önüne alınarak 

tercihler yapılmalıdır.  
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Nicel verinin sunumunda bir rengin açık/koyu tonlarını kullanmak oldukça 

faydalıdır. Daha önceki örneklerde de incelendiği gibi, çoğunlukla bir rengin koyu tonları 

yüksek nicelik belirtmektedir. Açık tonlar ise düşük değerleri temsil etmektedir.  

Aşağıdaki haritada, su kullanım ve parsel ilişkisi görülmektedir (Şekil 2.136). 

Yüksek su kullanımın olduğu parseller koyu mor ile renklendirilmiştir. Düşük su 

kullanımı ise açık mor ile renklendirilmiştir. Dolayısıyla denilebilir ki, haritasını üretmek 

istediğimiz verinin nicel değeri, yazılım üzerinde ardışık bir biçimde değerlendirilebilir 

ve buna göre renk ayarlaması gerçekleştirilebilir.  

 

 
Şekil 2.136. Nicel veri için kullanılan renk tonlaması (Brewer, 2005) 

 

Nitel veriler, birbirinden farklı tipte veya özellikte öğelerden oluşmaktadır. Daha 

önceki örneklerde bahsedildiği gibi, kadın ve erkek, farklı tipte yapılar (konut, fabrika 

alanı, okul) gibi veriler nitel verilerdir. Bu tip verilerde, farklı renkler kullanmak 

uygundur.  

Aşağıdaki haritada belirli bir alan üzerinde bulunan öğeler gösterilmiştir (Şekil 

2.137). Konut alanları, suyun kapladığı alan ve yeşil alanlar gibi farklı niteliktedirler ve 

buna bağlı olarak farklı renkler kullanılmıştır. Fakat aynı nitelikte olan alanlar kendi 

içlerinde farklılaşmaktadır. Örneğin yeşil alanlar, yaprak döken ormanlar, her zaman yeşil 
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kalan ormanlar ve karışık ormanlar olarak üçe ayrılmıştır. Böyle durumlarda ise tercih 

edilmesi gereken, aynı rengin farklı tonlarını kullanmaktır.  

 

 
Şekil 2.137. Nitel veri ve renk ilişkisi (Brewer, 2005) 

 

ArcMap yazılımında nokta, çizgi ve poligon temsillerinde kullanılan semboller de 

önemli bir konudur. Sembollerin boyutu ve şekli, çok farklı biçimlerde düzenlenebilir. 

Bu boyut ve şekil tercihleri verilere göre ayarlanmaktadır. Örneğin iki farklı nitelikte olan 

veri için, aynı geometrik şekli kullanmak yerine farklı şekiller tercih edilmesi doğru bir 

algı oluşturmaktadır. Nicel açıdan farklı değerlerde iki veri için ise aynı boyutlarda 

sembol kullanmak yanlış bilgi aktarmaya sebep olmaktadır. Dolayısıyla, farklı boyutlarda 

semboller iki değer arasındaki farklılığı belirtmektedir.  

Sembol konusunu, nokta özelinde incelemek gerekirse; daha önceden bahsedilen 

bilgilerle paralellik göstermektedir. Aşağıdaki haritada sokak lambalarını temsilen 

noktalar kullanılmıştır (Şekil 2.138) ve bu sokak lambalarının aydınlatma miktarlarına 

bağlı olarak sembollerin boyutları değişiklik göstermektedir.  
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Şekil 2.138. Nokta verilerde farklı boyutlarda gösterim (Brewer, 2005) 

 

Nokta sembollerde bir diğer değişken de ArcMap yazılımı tarafından sunulan çeşitli 

şekillerdir. Bu şekiller geometrik olabildiği gibi özelleşmiş ikonlar da olabilir. Özellikle 

nitel verilerde şekil farklılığı tercih edilmektedir. Aşağıda haritada farklı tipte 3 konum 

gösterilmiştir. İlk haritada (Şekil 2.139) geometrik şekiller tercih edilmiştir (yıldız, daire 

ve üçgen). Diğer haritada (Şekil 2.140) ise piktogramlar kullanılmıştır ve böylece 

konumlar hakkında daha detaylı bilgi edinilmektedir. Kompleks ya da basit şekil tercihi 

tamamen haritanın amacına bağlıdır.  

 

 
Şekil 2.139. Nokta veri için kullanılan geometrik semboller (Brewer, 2005) 
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Şekil 2.140. Nokta veri için kullanılan piktogramlar (Brewer, 2005) 

 

Nokta veri için geçerli olan boyut ve şekil değişkenleri, çizgi veriler için de 

geçerlidir. Birbirinden farklı yoğunluktaki çizgi veriler arasında, çizgi kalınlığı 

değiştirilerek, bu farklılık vurgulanabilir. Aşağıdaki haritada bu durumun bir örneği 

gösterilmiştir (Şekil 2.141). Kalın çizgiler trafik yoğunluğunu veya kapasitesi yüksek 

yolları temsil ederken, ince çizgiler ara yolları veya daha düşük trafik yoğunluğuna sahip 

yolları temsil etmektedir.  

 

 
Şekil 2.141. Farklı kalınlıkta kullanılan çizgi veriler (Brewer, 2005) 

 

ArcMap yazılımı, çizgi verilerin şekil değişikliğine olanak tanımaktadır. Duruma 

göre, çizgi veri kesik çizgi, noktalı çizgi ve buna benzer farklı şekillerde kullanılabilir. 

Aşağıdaki örnekte, ardışık noktalar kullanılmıştır (Şekil 2.142). Bu noktalar arası mesafe 
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yol tiplerine göre farklılık göstermektedir. Bir diğer örnekte ise, farklı kalınlıklarda, farklı 

şekillerde kullanılan çizgi veriler görülmektedir (Şekil 2.143). Bu haritada 5 farklı yol 

tipi için, 5 farklı çizgi sembolü kullanılmış ve böylece yolların nitelik ve nicelik farkları 

vurgulanmıştır.  
 

 
Şekil 2.142. Çizgi veriler farklı şekillerde kullanımı (Brewer, 2005) 

 

 
Şekil 2.143. Çizgi verilerin şekil, renk ve kalınlık farkları (Brewer, 2005) 

 

Poligon veriler için, farklı renklerde dolgu rengi veya farklı renklerde veya 

kalınlıklarda dış çizgi kullanılabilir. Böylece veriler arasındaki farklılık vurgulanabilir. 

Fakat ArcMap yazılımında poligon veriler için özelleşmiş bazı dokular da sunulmaktadır 

(Şekil 2.144). Tüm diğer verilerde kabul gören mantık poligon veri için de geçerlidir. 

Yoğun doku kullanımı, yüksek değere karşılık gelmektedir. Düşük doku yoğunluğu ise 
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alçak değerleri temsil etmektedir. Aşağıdaki örnekte (Şekil 2.145) alanlar arasında 

hiyerarşiyi belirlemek için, farklı parsellerde farklı yoğunlukta doku kullanılmıştır. Renk 

tercihlerinin de farklılaşabildiği görülmektedir. Verilerin nitel açıdan değişiklik 

gösterdiği durumlarda ise, farklı dokular kullanılabilir. Bir diğer örnekte (Şekil 2.146), 

bu durumun karşılığı görülmektedir. Bu örnekte dokunun yanı sıra, renk ve 

açıklık/koyuluk da bir değişken olarak kullanılmış böylece haritadaki veriler arasındaki 

ayrım daha anlaşılır hale getirilmiştir.  

 

 
Şekil 2.144. Poligon verilerde farklı renk ve tipte dokular  

 

 
Şekil 2.145. Nicel verilerde aynı dokunun farklı boyutlarda kullanımı  

                                       (Brewer, 2005) 
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Şekil 2.146. Poligon verilerde doku, renk ve açıklık/koyuluk değişkenleri  

                            (Brewer, 2005) 

 

Bu bölümde, tezin temelini oluşturan ve şu ana kadar incelenip açıklanmış tasarım, 

harita ve kartografya kavramları birleştirici zemin olarak CBS’de buluşmuştur. Örnekler 

ise, yaygın kullanıma ve olanaklara sahip ArcMap yazılımı desteğiyle hazırlanmıştır. Bu 

örnekler ile, tasarım ve haritacılık CBS çatısı altında bütünleşmiştir. Böylece haritaların 

tasarım değeri oluşmuştur. Sonuç olarak, harita hazırlama süreci bölümünde tartışılan tüm 

kavramlar tek bir paydada buluşmuştur. Bu sonuçtan hareket ederek bir sonraki bölümde 

tasarım ürünü olarak ele alınan harita konusu biraz daha detaylandırılmış ve harita türleri 

incelenmiştir.  

 

2.2.3. Harita türleri  

Daha önceki bölümlerde, haritanın ve harita oluşturmanın çeşitli noktaları ele 

alındı. Görülmektedir ki, haritadaki bilgiyi aktarmanın birden fazla yolu bulunmaktadır. 

Bu çeşitliliği sağlayan ise harita türleridir. Bu bölümde tez kapsamında tasarlanan web 

haritasının karakterini kesinleştirmek amacıyla harita türleri ele alınmıştır. Böylece web 

haritasına daha rahat kimlik kazandırılmıştır. Haritalar, ölçeklendirme ve kullanım 

amaçlarına göre kategorilere ayrılabilmektedir. Konu incelenirken, bu teze uygunluğu 

açısından kullanım amaçlarına göre harita türleri üzerine odaklanılmıştır. Bu kullanılan 

harita örnekleri için, Cynthia A. Brewer tarafından hazırlanan Designed Maps: A 

Sourcebook for GIS Users kaynağından faydalanılmıştır. 

Brewer (2008) kullanım amaçlarına göre haritaları üçe ayırmıştır;  
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1. genel amaçlı (referans) haritalar, 

2. özel amaçlı haritalar ve 

3. tematik haritalar.  

Haritalar, mekansal verilerin gösterimi üzerinden elde edilmektedir ve birçok 

çeşitte veri bulunmaktadır. Genel amaçlı haritalar, işte bu çeşitli mekansal veri tiplerini 

gösterir. Bu türde haritaların boyutu ve karmaşıklığı farklılık gösterebilir fakat genel 

olarak haritalanan alana ait coğrafi özelliklerinin bir resmini ortaya koymaktadır. Örneğin 

siyasi sınırları, şehirleri, topografik özellikleri ve/veya ulaşım rotalarını gösteren 

haritalar, genel amaçlı (referans) haritalarıdır. Aşağıdaki Tayland haritası (Şekil 2.147) 

üzerinden görsel bir biçimde örneklemek gerekirse; büyük şehirler, yollar, demiryolları, 

nehirler ve ülke sınırları sembol ve etiketle gösterilmiş ve böylece coğrafi veri tipleri 

arasında farklılaşma sağlanmıştır. İşte bu tip coğrafi özellikler, genel amaçlı haritalarda 

gösterilmektedir. Aynı örnekten de anlaşıldığı üzere, genel amaçlı haritada, birden fazla 

coğrafi özellik bilgisi aktarılabilmektedir.  

Genel amaçlı haritalar, birçok farklı konuyu tek bir harita üzerinde sunabilir. 

Referans haritaların amacı hem sıradan harita kullanıcıları hem de profesyoneller için 

yerel ayrıntılar sağlamaktır (Brewer, 2008). Yeryüzü şekillerini kontur çizgileri ile 

gösterilen haritalar, genellikle en büyük ölçekli referans haritalarıdır. Yeryüzü 

şekillerinin haritalanması, topografik haritalar kapsamında incelenmektedir.  

Kontur çizgileri ile topografik haritalama tekniği, geçerliliğini yitirmiştir. Modern 

topografik haritalar, kontur çizgilerinden çok tepenin gölgelenmesi ve renk tonları arası 

geçişler ile sağlanmaktadır. Gölgeleme tekniğinde, adından da anlaşıldığı üzere, bir 

yüzeyin güneş ışığının oluşturduğu varsayımı kullanılmaktadır. Bu teknikte, dijital yüksel 

modeli (DEM) kullanılabildiği gibi kontur çizgilerinden de faydalanılabilir.  

Aşağıdaki örnekte USGS (U.S. Geological Survey) tarafından üretilmiş topografik 

harita görülmektedir (Şekil 2.148). Üretilen haritalar, yıllar boyunca farklı biçimlerde 

tasarlanmıştır. Bu örnekte Dayton, Tennessee görülmektedir. Yazı tipi, kalın (bold) ve 

büyük bir x yüksekliğinde kullanılmıştır. Diğer sembollerin ise basit bir tasarıma sahiptir. 

Örneğin büyük yapılarda, tarama çizgileri kullanılmamıştır. U.S. topografik haritaları 5 

farklı renkte (yeşil, mavi, kırmızı, siyah, kahverengi) hazırlanmaktadır. Bunlara ek olarak 

bazen mor renk de tercih edilmektedir. Bu basitlik, kontur çizgilerinin detayında iyi bir 

görünüm sağlamaktadır.  
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Şekil 2.147. Genel amaçlı (referans) haritalara örnek Tayland haritası (http – 22)  

 

 
Şekil 2.148. Topografik harita örneği – 1 (Brewer, 2008) 
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Bir diğer örnekte ise, Hollanda haritası görülmektedir (Şekil 2.149). Bu haritada 

dikkat çekici bir renk şeması kullanılmıştır. Yollar için mor, kırmızı, turuncu, sarı ve 

beyaz renkleri tercih edilmiştir. Ayrıca, bitki örtüsü bilgisi de bu haritada verilmiştir. 

Referans haritalarının, birçok farklı konuyu barındırdığı bölümün önceki kısımlarında 

bahsedilmişti. Yapılı alanlar, kırmızı tonları ile temsil edilmiştir. Site halindeki 

yerleşimler yerlerinin gösteriminde pembe, evler ve daha büyük yapıların gösteriminde 

ise parlak kırmızı kullanılmıştır. Kilise gibi birçok kültürel öğe, siyah ile gösterilmiştir 

fakat isimlendirilmemiştir. Yapılı alanlardaki kırmızı, bitki örtüsündeki yeşil ve su 

bölgelerindeki mavi renkleri arasındaki ayrım, bu haritadaki birincil görsel bölümleri 

oluşturmaktadır.  

 

 
Şekil 2.149. Topografik harita örneği – 2 (Brewer, 2008) 

 

Bu topografik harita ise, uzay mekiği ile toplanmış yükseklik verisi ile üretilmiştir 

(Şekil 2.150). Eğik rölyef etkisi ile, güçlü bir 3-boyutlu etkisi elde edilmiştir. Küçük 

öğelere yakından bakılacak olursa, volkanik dağların zirvelerinde siyah renkli noktalar 

kullanıldığı görülür. Columbia nehri boyunca olduğu gibi, kanyonlar derinlik algısını 

başarılı bir şekilde oluşturmaktadır. Yeryüzü şekilleri ise, yüksekliğe göre değişen tonları 

kullanarak vurgulanmıştır. Alçak kesimlerde koyu yeşiller tercih edilirken, daha yüksek 

kesimlerde kahverengi tonları, sarı ve açık gri kullanılmıştır.  
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Şekil 2.150. Topografik harita örneği – 3 (Brewer, 2008)  

 

Ulaşım haritaları, yollar, otobüs durakları, kavşaklar gibi öğelerin toplu olduğu bir 

ortam olmaktan öteye geçmelidir. Kişinin, bir konumdan bir diğer konuma nasıl varacağı 

konusunda fayda sağlamalıdır (Brewer, 2008). Ulaşım haritası kullanıcıları, hareket 

halinde iken hızlıca varış noktalarını arar, ilerleyecekleri güzergahı planlar ve bir yandan 

haritadaki isimlendirmeleri okur. Dolayısıyla, iyi bir ulaşım haritası, kullanıcının bu 

isteklerine yanıt verebilmelidir.  

Haritada isimlendirme ve font kullanımı, haritanın okunabilirliğini arttıran bir 

unsurdur. Daha önceki bölümlerde, detaylıca haritada isimlendirme konusu ve yazı tipleri 

incelenmişti. Yazı karakterleri italik ve italik olmayan, kalınlık incelik ve farklı formlarda 

olabilmektedir. Yazı öğelerinin farklılaştırılmasıyla, isimlendirmeler arasında vurgu 

farklılıkları sağlanabilir. Örneğin; 18 punto büyüklüğünde, siyah ve kalın büyük harflerle 

hazırlanmış bir isimlendirme, 6 punto küçük harfli ve açık mavi yazılmış bir isimden daha 

ön plana çıkmaktadır. Özellikle ulaşım haritalarında, isimlendirmedeki bu yöntemler 

oldukça işlevseldir. Çünkü kullanıcının konumları harita üzerinde arama sürecini 

hızlandırmaktadır.  

Ulaşım haritalarındaki öğeler, oldukça basitleştirilmelidir. Bir yol ağındaki 

bağlantılar ve bu ağ ile ilişkili nehir, şehir gibi diğer öğeler karmaşıklıktan uzak, açık bir 
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biçimde görselleştirilir. Bu tasarım kararları, ulaşım haritalarını kullanışlı hale 

getirmektedir. Tarihi sit alanları veya park yerleri gibi detaylar ise ulaşım haritalarında 

kullanıcıya sunulan öğelerdendir.   

Fairfax, Virginia için hazırlanan bu harita, analitik bir örnektir (Şekil 2.151). 

Otobüsün güzergah çizgisi ve duraklar için mavi ve kırmızı renkleri tercih edilmiştir ve 

durakların, çeyrek ve yarım mil etrafı orta ve açık tonlarla renklendirilmiştir. Arka plan 

rengindeki farklılık, beyaz renkli yolları görünür kılmaktadır. Ayrıca, gri renkli kontur ile 

ana yollar vurgulanmıştır. Mavi ve kırmızı çizgiler etrafında kullanılan bulanık gölgeler, 

otobüs güzergahlarını haritanın odak noktasına oturtmuş, ayrıca çizgilerin etrafındaki 

tampon bölgeler ile bu çizgiler arasında ayrımı sağlamıştır.  

 

 
Şekil 2.151. Ulaştırma haritası örneği – 1 (Brewer, 2008) 

 

Aşağıdaki örnekler ise özel amaçlı ulaşım planıdır. İlk örnekteki Norveç havacılık 

planı (Şekil 2.152), bir pilotun alan üzerinde uçuşunda görebileceği topografik ve 

yerleşim detaylarını vurgulamaktadır. Alçak uçuşlara yönelik hazırlanmıştır. İkinci örnek 

ise İsveç denizcilik haritasıdır (Şekil 2.153). Deniz botları için hazırlanmış bu haritada, 

sarı renkli arazilerde neredeyse hiç detay yoktur. İki harita da, denizdeki ulaşım 

noktalarının ve ulaşım detaylarının görülebildiği bir katmanla çakıştırılmıştır.  
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Şekil 2.152. Ulaştırma haritası örneği – 2 (Brewer, 2008) 

 

 
Şekil 2.153. Ulaştırma haritası örneği – 3 (Brewer, 2008) 

 

Özel amaçlı haritalar, referans haritaları ile benzeşmektedir. Fakat bu haritalar, 

referans haritalarındaki bilgilerden bazılarının özel bir amacı ifade etmesiyle 

farklılaşmaktadır. Tırmanışlar, park gezileri, üniversite veya şehir turları veya kent içi 

bisiklet sürüşü için özel amaçlı haritalar hazırlanabilir. Ziyaretçi ve rekreasyon haritaları, 

öğeler arası güçlü bir görsel hiyerarşi kurmaktadır. Böylece özelleşmiş rotaları öne 

çıkarmakta, ziyaretçilerin görmekten hoşlanabileceği konumları göstermektedir. Genel 

amaçlı haritalarda, bu gibi öğeler oldukça geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Özel amaçlı 

haritalarda ise, amaca göre öğeler şekillenir ve kullanıcının işini kolaylaştırır.  
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Bazı özel amaçlı haritalar, belirli rotalar ve alanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Örneğin, bisikletçiler için hazırlanan bir haritada, bisikletçiler için en güvenli yollar 

gösterilebilir. Doğal bir alandaki rotaları gösteren özel amaçlı harita ise arazi bilgisi ile 

desteklenebilir ve harita sadece sıradan bir kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik öğeleri 

barındırır. Ziyaretçiler için hazırlanmış şehir haritalarında ise, yapı odaklı bir temsil 

yöntemi izlenebilir. Dolayısıyla yollar, yapılardan daha az vurgulu halde ifade 

edilmelidir.  

Renk seçiminde ve isimlendirmedeki netlik, ziyaretçi ve rekreasyon haritalarının 

yorumlanmasına yardımcı olmaktadır. Örneğin, şehir haritasında bütün marketlerin yeşil 

renkli olması, birçok yapı arasında herhangi bir marketin bulunmasını 

kolaylaştırmaktadır. Veya turistik bir mekan için kalın harf kullanımı, o mekanı haritada 

öne çıkarmaktadır. Böylece, kullanıcı harita ile doğrudan iletişim kurabilir.  

Philadelphia için hazırlanmış bu 3 boyutlu haritada, şehirdeki yapıların detaylı 

çizimleri görülmektedir (Şekil 2.154). Pencerelerin ve çatı katlarının bu kadar detaylı 

çizilmesi, ziyaretçiler için oldukça teşvik edicidir. Bu detaylar sayesinde ziyaretçiler, 

yapılar arası ilişkiyi rahatça kurabilmekte ve şehir manzarasına dair zihinlerinde bir algı 

oluşmaktadır.  

 

 
Şekil 2.154. Ziyaretçi & rekreasyon haritası örneği – 1 (Brewer, 2008) 
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Chicago, Illinois için hazırlanan bu haritada şehir içindeki bisiklet rotaları 

görülmektedir (Şekil 2.155). Renklerin doygunluğu ve karşıtlığı kullanılarak, odak 

noktası rotalar haline gelmiştir. Turuncu, mavi ve mor renklerinin kombinasyonları ile 

çizgiler oluşturulmuştur. Bu çizgiler ile bisiklet şeridi, sokak dışı yol ve bisikletler için 

önerilen güzergah detayları verilmiştir. Örneğin turuncu çizgiler, güzergahları temsil 

etmektedir. Bu turuncu çizgi etrafındaki mor çizgiler ise bisiklet şeritlerini temsil 

etmektedir. Bisikletler için önerilmeyen yollar da bu haritada gösterilmiştir. Fakat bu 

yolların gösterimi arka plandadır. Ayrıca arka plan rengiyle düşük karşıtlıkta 

renklendirilmiştir. Böylece bu yolların önemi azaltılmıştır. Yol isimlendirmeleri kümeler 

halinde oluşturulmuştur. Bu kümeleme sistemi ile aynı paraleldeki ve aynı tipteki yollar 

rahat biçimde okunabilmektedir. Başlıca yapılar için ise dikkat çekici izler 

oluşturulmuştur. Okul, park ve nehirlerin kapladığı alanlar ise arka plan ile düşük karşıtlık 

sağlayan renkler ile kaplanmıştır.  

 

 
Şekil 2.155. Ziyaretçi & rekreasyon haritası örneği – 2 (Brewer, 2008) 

 

Özel amaçlı haritalardan bir diğeri ise, altyapı haritalarıdır. Altyapı haritaları, belirli 

konumlar için oldukça detaylı nitelik verilerini sunmaktadır. En iyi altyapı haritaları, 

sınıflandırma ve nitelikler için tematik haritalar ile aynı görsel değişkenlerden yararlanır, 

ancak referans haritalara benzer daha yoğun etiketleme içerirler (Brewer, 2008).  
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Altyapı haritaları, özellikle şehir yönetimleri için oldukça fayda sağlamaktadır. 

Kentteki binalara ait bilgiler, kaldırım hatları, yollar, parseller gibi temel öğeler hemen 

hemen tüm altyapı haritalarında ortaktır. Bu haritalardaki bilgiler, yerel yönetimler ve 

işçiler için olduğu kadar konuyla ilgili vatandaşlar için de kullanışlıdır.  

Altyapı haritalarında semboller, alana özelleşmiştir. Örneğin bir sembol, valf veya 

trafo özelliklerini açıklayıcı biçimdedir. Renkler arası gruplandırma ise, kullanıcıların bu 

semboller arası bağlantıyı kurmasına yardımcıdır. Örneklemek gerekirse; X, Y ve Z 

fazları için kullanılan kırmızı, yeşil ve mavi elektrik haritasının genel yapısını 

oluşturmaktadır ve renkler arası bu kategorizasyon, müdahale ve ekipman tespitinde 

fayda sağlamaktadır. Farklı sembollerin kullanımı ise, farklı özellikleri ayırmak için 

kullanılır. Örneğin, sigortalar için daire sembolü kullanılırken, elektrik hizmet kaideleri 

için üçgen şekli kullanılır.  

Bu harita, Massachusetts, Dedham yerel yönetiminin tuzlama ve kar küreme 

çalışması için hazırlanmıştır (Şekil 2.156). Kamyon sürücülerinin, çalışma alanlarına olan 

mesafeleri benzerdir. Her bölge için kullanılan temel bir renk ve renge bağlı olarak 

bölgedeki yollar renklendirilmiştir. Ayrıca alanları temsil eden her renk, beyaza doğru bir 

geçişle kullanılmıştır. Sınır çizgileri ile birlikte, bu geçişli renk kullanımı, bölgeler arası 

ayrımı sağlamaktadır. Yollar ise, arka plan ile yüksek karşıtlık oluşturarak öne 

çıkmaktadır. Bazı yollar kötü hava koşullarında diğerlerine göre daha çok bakıma 

gereksinim duymaktadır. Bu yolların önceliği, kırmızı dış çizgi ile vurgulanmıştır. 

Kırmızı dolgulu alanlar ise, okul ve bunun gibi anında temizlenecek mekanlar için 

kullanılmıştır. Park gibi bazı alanlarda ise, isimlendirmenin büyük puntolarla ve soluk 

renkte yapıldığı görülmektedir. Bu tip bir isimlendirme biçimi, kar küremeye ve 

tuzlamaya ihtiyaç duymayan alanlarda tercih edilmiştir.  
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Şekil 2.156. Altyapı haritası örneği – 1 (Brewer, 2008) 

 

Bu örnekte ise, Dallas, Texas civarı için hazırlanmış elektrik hizmet haritası 

görülmektedir (Şekil 2.157). Haritada, özelleşmiş semboller kullanılmıştır. Bu 

sembollerin şekil ve renk farklılıklarıyla oluşturulduğu görülmektedir. Hizmet sağlanan 

binalar, basitçe dikdörtgen olarak temsil edilmiştir. Bu dikdörtgenler sayesinde, parseller 

ile yalın bir ilişki kurulması sağlanmıştır. Transformatörler için kare, kaideler için üçgen 

ve sokak lambası gibi diğer öğeler için ayrıntılı şekil tasarlanmıştır. Böylece, elektrik 

elemanları arası tanımlama kolaylaşmıştır. Siyah üçgen etrafında yeşil, kırmızı ve mavi 

renk dolgusu ile elde edilen kareler, fazlı ekipmanlar için kullanılmıştır. Kesik çizgiler 

ise yer altı hattı içindir. Cadde ve parseller için ise ince sürekli çizgi tercih edilmiştir. 

Böylece iki çizgisel eleman arası ayrım sağlanmıştır. Yer altı çizgi kalınlığının ve 

renginin parsel ve cadde çizgilerinden farkı ise bu ayrımı vurgulayıcı etkiye sahiptir. 
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Şekil 2.157. Altyapı haritası örneği – 2 (Brewer, 2008) 

 

Harita türlerinden sonuncusu, tematik haritalardır. Tematik haritalar ise kendi 

içinde ikiye ayrılmaktadır. Kategorik haritalar, çoğu özel veya genel amaçlı haritada 

olduğu gibi, harita konusu ile ilgili özelliklerin detaylı sunumu ile ilgilenmez. Bu tip 

haritaların amacı, harita konusu kapsamındaki bilgilerin kıyaslanması, 

karşılaştırılmasıdır. Örneğin kategorik bir harita üzerinden, kişi kendi evini ya da arsasını 

diğerleri ile karşılaştırabilir. Dolayısıyla, kategorik harita okuyucuları, farklı coğrafi 

olgular arasındaki genel kalıpları ve ilişkileri anlamalıdır (Brewer, 2008). 

Renk, kategorik haritaların tasarımında oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, sembol 

şekilleri ve doku da göz ardı edilmemesi gereken tasarım öğeleridir. Renk ve dokularda 

genellikle tercih edilen şeffaf tonlardır. Bir görüntü üzerine bindirilmiş şeffaf renkli bir 

katman, saf renkten farklı gözükmektedir. Bu farklılık, özellikle lejant oluşturulurken 

dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Lejant oluştururken, harita üzerindeki dokuyu veya 

rengi olduğu gibi lejanta aktarmak, saf renk ile saydam renk arasında bu farkın 

yaratabileceği algıdaki yanlışlıkları önlemektedir.  

Kategorik haritalarda, poligonlar için renk seçimi yapılırken, öncelik poligon dış 

çizgisinde olmalıdır. Çünkü bazı durumlarda, poligonu dolduran renk veya doku öyle 

küçüktür ki, dış çizgi bu poligonun okunabilirliğini ortadan kaldırır. Şeffaf tonlarda ve 

dış çizgisi olmayan iki komşu poligonda, poligon sınırları kontrast renklerde bile olsa 
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rahatça seçilemeyebilir. Böyle durumlarda, iki poligon rengi arasında şeffaflık farkı, 

poligon sınırlarını ortaya çıkaracaktır. Bazı durumlarda ise, alan dokuları veya arka 

plandaki çizgiler ile dış çizgiler birbirine karışabilir. Dış çizgileri yüksek kontrastta 

oluşturmak, bu sorunu önlemektedir.  

  Bu arazi kullanım haritası, Hong Kong için sürdürülebilirliği planlamak ve 

gözlemlemek amacıyla hazırlanmıştır (Şekil 2.158). Çayır ve ormanlık alanlar gibi bitki 

örtüsü kategorileri yeşil ile gösterilmiştir. Bu alanların, endüstri ve yerleşim gibi yapı 

alanları ile renk karşıtlığı oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca bitki örtüsü kategorileri, 

yeşilin farklı tonlarını kullanarak renk çeşitliliğini sağlamıştır. Tarım alanları için 

kullanılan koyu yeşil ise yapılı alanlar ile bitki örtüsü alanları arasında bağlayıcı görevi 

üstlenmektedir. Yollar ise, açık sarı ile temsil edilmiştir. Bu açıklık, yapı alanları ile 

görsel bir karşıtlık oluşturur. Çorak ve boş araziler için ise beyaz ve açık gri tercih 

edilmiştir. Bu tercih ile, alan kullanımının veya örtüsünün düşük seviyesini vurgulamak 

amaçlanmıştır.  

 

 
Şekil 2.158. Kategorik harita örneği – 1 (Brewer, 2008) 

 

Bu harita ise, Tahoe gölünün güney kısımlarındaki orman örtüsünün 1940’tan 

2002’ye kadarki değişimi görülmektedir (Şekil 2.159). İki farklı tondaki yeşil poligonlar, 

orman yoğunluğundaki artışı temsil ederken, turuncu ile bu yoğunluktaki düşüş temsil 
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edilmiştir. Sarı renk ile başka bir bitki örtüsüne dönüştürülen ormanlar, kahverengi ile ise 

ölen ağaçlar ifade edilmiştir. Diğer renkler, kahverengi ve sarıya oranla daha şeffaf 

kullanılmıştır. Arka plandaki arazi görüntüsü gölge tekniği ile 3 boyutlandırılmıştır. 

Ayrıca yol ağı basitçe gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 2.159. Kategorik harita örneği – 2 (Brewer, 2008) 

 

 Tematik haritalar, birçok farklı konu ve amaç için üretilebilir. Bu konu ve 

amaçlardan en yaygın olanı ise niceliksel Bir başka deyişle sayılabilir mekansal veriler 

üzerinedir. Bazı niceliksel haritalar, tek bir değişkeni kullanır. Bazı niceliksel haritalar 

ise, birbiriyle ilintili birçok değişken için hazırlanır (Brewer, 2008). Örneğin, yeraltı sıcak 

su kaynakları veya tahmini çığ felaketi üzerine hazırlanmış haritalar, insanların dünya 

yüzeyinde herhangi bir şekilde algılayamadığı konuları içermektedir. Dolayısıyla, 

niceliksel haritalar çevresel ve sosyal ilişkilere dair önemli bilgileri bünyesinde 

barındırmaktadır.  

 Açıklık-koyuluk ve boyut farklılığı, bu haritalarda niceliksel veriyi sunmak için 

birincil araçlardandır. Renkler arasındaki ton farklılığı ile daha çok karşıtlık yaratılabilir. 

Birçok değişkene sahip niceliksel haritalarda, renk ile boyut kullanılarak, bir değişkenin 

görsel etkisi diğer değişkenlerden farklılaştırılabilir. Örneğin nüfus haritalarında, küçük 

şehirler için küçük semboller kullanılır. Dolayısıyla, küçük şehirler için kullanılan bu 



126 
 

küçük sembollerin renkleri de aynı oranda daha soluk gösterilebilir. Çok değişkenli 

haritalar, bilgi kümesindeki ilişkilerin anlaşılmasını sağlamaktadır.  

 Niceliksel tematik haritalarda idari sınırlar, sahil şeridi veya ulaşım ağları gibi 

temel bilgiler, asgari seviyede verilir. Ayrıca bu temel bilgiler, arka planda 

sembolleştirilir çünkü haritanın temel amacı konuya ait coğrafi dağılımı göstermektir. 

Aksi bir durumda, harita amacından uzaklaşmış ve temel bilgiler ile niceliksel veriler 

birbirine karışabilir.  

 Bu harita Columbia Nehri boyunca kuşların zenginliğine göre sembolize edilen 

havzaları vurgulamak için hazırlanmıştır (Şekil 2.160). Tahmin edilen kuş türü sayıları, 

geniş beyaz çizgilerle sınırlandırılarak yüksek ve düşük tür sayılarına göre belirlenmiş ve 

bu doğrultuda renklendirilmiştir. Koyu renkli mavi tonu, yüksek tür zenginliğini temsil 

ederken, kahverengi düşük tür zenginliğinin temsili için kullanılmıştır. Açık sarı renk ise 

tür zenginliğinin orta noktasını temsil eder. Detaylı nehir çizgileri ise havzanın ana 

çizgilerini destekleyen arka plan bilgileridir. 

 

 
Şekil 2.160. Niceliksel harita örneği – 1 (Brewer, 2008) 

 

   Bu örnekte ise, Kaliforniya ile diğer eyaletler arasındaki en fazla göç 

haritalanmıştır (Şekil 2.161). 1955 ile 1960 seneleri arasındaki göç kırmızı ile, 1995 ile 

2000 arasındaki göç ise mavi ile temsil edilmiştir. Akışı gösteren okların genişliği, göç 

eden insan yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Bir başka deyişle yüksek yoğunluktaki göçü 
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gösteren ok daha geniş, düşük yoğunluktaki göçü gösteren ok ise daha dar sembolize 

edilmiştir. Kırmızı ve mavi oklar sayesinde, Kaliforniya ve diğer eyaletler arasında 

yaşanan göç dalgasına dair genel bir bilgi edinilmektedir. Ayrıca, okların başlangıç ve 

bitiş noktasında küçük puntolarla göç eden insan sayısı belirtilmiştir. Ok için kullanılan 

renkler, göçün yaşandığı iki konum arasında açıktan koyuya derecelendirilmiştir. Böylece 

göç yapılan konuma doğru bir yönelim vurgusu yapılmıştır. Haritanın ana konusu olan 

göç, oklardaki kullanılan açıklık-koyuluk, boyut farklılığı ve yön ile ifade edilmiştir. 

 

 
Şekil 2.161. Niceliksel harita örneği – 2 (Brewer, 2008) 

 

 Harita türleri üç farklı başlık altında incelendi ve haritalar arasındaki farklar ortaya 

konuldu. Bunun yanı sıra, farklı türlerdeki haritalar arasındaki benzerlikler de tespit 

edildi. Tez kapsamında çalışma alanı olan Kara Surları Dünya Miras Alanı miras alanları 

dahilindedir. Dolayısıyla bu alan için çalışılan harita da genel başlık olarak miras alanı 

haritasıdır. Yukarıdaki harita türleri incelemelerine dayanarak, üzerinde çalışılan alanın 

haritası özel amaçlı haritalar kapsamındadır. Özel amaçlı harita türleri arasından ise 

ziyaretçi ve rekreasyon türü ise, Kara Surları haritası için en uygunu olarak 

düşünülmüştür. Çünkü bu tip haritalarda, belirli bir amaç doğrultusunda haritadaki bazı 

öğeler ön plana çıkarılır. Önceki bölümde de bahsedildiği gibi, ziyaretçilerin görmekten 

hoşlanabileceği rotalar, konumlar haritada vurgulanır ve ağırlıklı bir yer kaplar. Kara 
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Surları Dünya Miras Alanı özelinde düşünüldüğünde ise, alan başlı başına bir açık hava 

müzesi niteliğindedir. Dolayısıyla, bu alan dahilinde bulunan birçok anıt ve yapı 

bulunmakta ve bu anıtlar arası niteliksel açıdan birliktelikler sağlanabilmektedir. Bir 

başka deyişle Kara Surları Dünya Miras Alanı’ndaki yeşil alanları veya dini yapıları 

kullanıcıya sunan bir harita hazırlanabilir ve bu harita ziyaretçi ve rekreasyon haritası 

başlığı altında kabul görmektedir. Fakat haritayı, dini veya peyzaj yönüyle kısıtlamak 

doğru bir yaklaşım değildir. Dolayısıyla, tez dahilinde tasarım teknikleri düşünülürken, 

alanın çok yönlülüğü göz ardı edilmemelidir.  

 Bir sonraki bölümde ise coğrafi bilgi sistemleri ve haritalar ele alınmıştır. Şu ana 

kadar haritalar daha genel kapsamda incelenmiş, haritaların tarihçesi, türleri, haritadaki 

öğelerin tasarım değerleri, harita ve kartografya ilişkileri açıklanmıştır. Ayrıca temel 

tasarım, Gestalt ilkeleri ve tasarım & dijital ortam üzerine incelemelerde bulunulmuştur. 

Şimdiki bölüm ile birlikte harita konusunun coğrafi bilgi sistemleri ve dijital ortam 

zemininde ele alınması amaçlanmıştır.  

 

2.3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Haritalar  

Tezin bu bölümünde CBS ve CBS paralelinde haritalar ele alınmıştır. CBS’nin 

temel kavramları açıklandıktan sonra, harita ile ilişki ortaya konmuştur. CBS ve harita 

ilişkisine bağlı olarak, sayısal kartografya ve interaktif haritalar ele alınmıştır. Böylece 

tez çalışmasındaki web haritasının CBS ile kesişimi sağlanmıştır.  

 

2.3.1. Coğrafi bilgi sistemleri ve temel kavramlar 

Son yıllarda büyük bir ivme kazanan teknolojik gelişmeler, bilgisayar kullanımını 

da arttırmıştır. Gündelik yaşamın bir parçası haline gelen bilgisayarlar, bilgiye ulaşımın, 

bilgiyi depolamanın ve bu bilgileri paylaşmanın başlıca mecrasıdır. Sivil yaşantının yanı 

sıra, yeni bilgilerin üretildiği bilim alanında da bilgisayar kullanımı kaçınılmaz bir 

gerekliliktir. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak, bilgi paylaşımının ve bilgiye 

ulaşımın önemi artmıştır. Bilgisayar ortamında geliştirilen birçok uygulama ise, toplum 

içindeki bilgi akışının olabildiğince hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi amacı taşımaktadır. 

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak artan internet kullanımı da bilgi 

yayılımı adına önemli bir araçtır. İnternet sayesinde bilgi, mobil özelliğe kavuşmuştur. 

Tüm bu yenilikler, sivil ve bilim alanlarında geleneksel yöntemlerin geçerliliğini 

yitirmesine sebep olmuştur. Coğrafi bilgi sistemleri; bilindik yöntemlerin aksine, bilginin 
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pratik ve rasyonel bir biçimde saklanmasına, kullanımına ve paylaşımına elverişli bir 

disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Coğrafi bilgiyi diğer adıyla konumsal bilgiyi toplamaya, 

saklamaya, güncellemeye, işlemeye, gerektiğinde yaratmaya, analiz etmeye ve 

göstermeye yarayan; içerisinde donanım, yazılım ve personel bulunduran bilgi 

sistemlerinin genel adına Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) denir (Uyguçgil, 2011, s. 134). 

CBS’nin temel kavramlarından en önemlisi veridir. Bir gözlemin veya deneyin 

sonucu olan işlenmemiş, ham malzeme veriyi oluşturur. Veri kelimesinin sözlükteki 

tanımı şöyledir; “Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli 

biçimli gösterimi.” (Güncel Türkçe Sözlük Çalışma Grubu, 2009, s. 2087). Verinin, 

işlenmesi sonucu elde edilen anlam ise bilgidir. Bilgi ise, sözlükte şu şekilde 

tanımlanmıştır; “Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.” (Güncel 

Türkçe Sözlük Çalışma Grubu, 2009, s. 267). Bu kavramlar eşliğinde coğrafi bilginin 

yeryüzündeki herhangi bir nesnenin konumunu, ve bu konumun içeriğini tanımladığı 

söylenebilir. Dünya üzerinde konumu belirli bir nesne ile ilişkilendirilmiş bilgi veya veri 

coğrafi bilgi niteliği taşımaktadır. Ayrancı (1995), Coğrafi bilgi sistemlerini mekansal ve 

mekansal olmayan verilerin depolandığı, işlendiği ve gösterildiği bir teknoloji olarak 

tanımlamıştır. Dale ve McLaughlin (1988) ise CBS en basit anlamıyla, geometrik objeler 

ait verilen toplanmasında, depolanmasında, kullanılmasında ve analizinde kullanılan 

etkin bir bilgi-işlem, donanım ve yazılım sistemidir. CBS’nin en önemli özelliklerinden 

biri, grafik ve grafik olmayan bir başka ifadeyle metinsel ve nümerik verileri aynı veri 

tabanı içerisinde bulundurabilmesidir ve bu veri tabanı üzerinden yeni bilgiler elde 

edilebilir.  

Grafik veriler, coğrafi nesnenin yerini tanımlamaktadır Bir başka deyişle konuma 

bağlı verilerdir. Grafik veriler raster ve vektörel olmak üzere iki farklı yapıya sahip 

olabilirler. Hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, dijital fotoğraflar raster veri kapsamında 

sayılabilir. Ayrıca taranarak bilgisayar ortamına aktarılmış harita, fotoğraf veya çizimler 

de raster veriler arasındadır. Sönmez ve Sarı (2004), raster yapıdaki bir verinin bütün 

detaylarının birer alan olarak ele alındığından ve bu alanları oluşturan piksellerde renk 

veya gri tonu değerinin saklandığından bahsetmiştir (Şekil 2.162). 
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Şekil 2.162. Raster veri ve pikseller (http – 23)  

 

 Vektör yapıda depolanan coğrafik varlıklar, nokta, çizgi veya poligon (Şekil 

2.163) şeklinde gruplanırlar ve nokta, çizgi ve poligonun çevresini tanımlayan 

koordinatlar olarak saklanırlar (Sönmez & Sarı, 2004). Ayrıca bilgisayar ortamında, 

raster veriler üzerinden nokta, çizgi veya poligon kullanılarak vektör veri elde 

edilebilmektedir.  

 

 
Şekil 2.163. Vektör veri tipleri (http – 24)  

 

Grafik olmayan veriler ise konum bilgisi içermez. Tablolar, sayılar ve sözel ifadeler 

grafik olmayan veriler kapsamındadır. Coğrafi bilgi sistemlerinde grafik ve grafik 

olmayan verilerin aynı veri tabanında bulunabildiğinden bahsedilmişti. İşte bu grafik 

olmayan veriler, grafik veriler ile ilişkilendirilerek ele alınır. Örneklemek gerekirse; 

poligon şeklinde tanımlı bir parselin türü, alanı gibi bilgiler grafik olmayan veridir.   

Coğrafi bilgi sistemlerinin temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için en az beş 

unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar CBS’nin bileşenleri olarak isimlendirilen 

donanım, yazılım, veri, insanlar ve yöntemlerdir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2011).  
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CBS’nin çalışması için gerekli bilgisayar sistemi ve diğer yan ürünlerin tümü 

donanımdır. Donanımın en önemli aracı bilgisayar olmasına rağmen, yazıcı, tarayıcı, 

depolama alanları gibi ürünler de coğrafi bilgi sistemlerinin işlemesi için gerekli 

ürünlerdir.  

CBS yazılımları ile depolama, görüntüleme ve analiz işlemleri gibi temel CBS 

işlevleri gerçekleştirilmektedir. CBS yazılımları, grafik ve grafik olmayan verileri aynı 

veri tabanında saklamaktadır ve bunun üzerinden çeşitli işlem ve analizler 

yapılabilmektedir. Günümüzde birçok farklı firma tarafından CBS yazılımı 

üretilmektedir. Bunlardan en önemlileri arasında ArcGIS, MapInfo ve QGIS 

bulunmaktadır.  

CBS’nin temel kavramlarından olan veri aynı zamanda CBS bileşenlerinden de 

biridir. Veriyi elde etmek oldukça güç bir süreçtir. Konumsal verinin toplanması ve 

donanım ortamına aktarılması maliyet ve zaman gerektirmektedir. Dolayısıyla veri, CBS 

için temel bir bileşendir.  

CBS’nin çalışabilmesi için insan gücü Bir başka deyişle kullanıcılar da en az veri 

kadar temeldir. Gelişmiş yazılım, donanım ve doğru veriler olsa bile, tüm bunlarla 

çalışabilecek deneyimli insanlar olmadığı sürece sistemin işlemesi mümkün değildir.  

Son bileşen ise yöntemdir. CBS kapsamında veri toplanması, depolanma biçimi, 

yapılan analizler Bir başka deyişle tüm sürece dair belirli bir yöntem geliştirilmelidir. 

Aksi takdirde bir projenin başından sonuna birçok aksaklıkla karşılaşılabilir.  

Bu bölümde açıklanan temel kavramlar ve bileşenler CBS’yi oluşturan en önemli 

öğelerdir. Tüm bunların yanında, CBS için bir diğer temel öğe ise haritadır. Önceki 

bölümlerde harita ve kartografya konusu tartışılmıştı. Bir sonraki bölümde ise, CBS’nin 

temelleri ve haritacılık bilgileri eşliğinde CBS ve harita ilişkisi ele alınmıştır.  

 

2.3.2. Coğrafi bilgi sistemleri ve harita ilişkisi 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), her ne kadar bilgisayar teknolojisi ile doğrudan 

ilintili bir alan olsa da, tematik harita ihtiyacı bu alanın temelini oluşturmuştur. 

Bilgisayarsız ortamda hazırlanan çeşitli tematik haritalar, CBS’nin ilkel hali denilebilir. 

1819 yılında Fransız matematikçi Pierre Charles François Dupin tarafından hazırlanan, 

Fransa’daki eğitimsizlik ve cehalet dağılımını gösteren 1819 yılında üretilen harita, ilk 

tematik harita örneği sayılabilir (Şekil 2.164). Haritada tonlu siyah beyaz renk kullanımı 

ve tarama çizgilerindeki farklı grafiksel etki göze çarpmaktadır. Bir diğer kayda değer 
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örnek ise 1855 tarihli John Snow’un hazırlamış olduğu haritadır. Bu harita üzerinde, 

İngiltere’deki kolera kaynaklı ölümlerin konumları gösterilmiştir. Snow, ürettiği bu 

noktasal haritayla salgın hastalıkların kontrolüne katkı sağlamayı amaçlamıştır. Harita 

üzerinde kolera ölümlerini göstermiştir (Şekil 2.165). 

 

 
Şekil 2.164. Dupin tarafından üretilen ilk tematik harita (http – 25)  

 

 
Şekil 2.165. John Snow tarafından üretilen ilk noktasal harita (http – 26)  

 

Seri üretim ve sanayi devrimi, modernist dönemi başlatmıştır ve bu dönemle 

birlikte değişen üretim dinamikleri, kentleşmenin ve köyden şehre göçün nedeni 

olmuştur. Artan kentleşme, gelişimin planlanması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. O 

günün teknolojisindeki yetersizliklerden ötürü, oldukça kısıtla imkanlar dahilinde çok 

katmanlı tematik haritalar üretilmiştir. Planlamacılar, şeffaf kağıtlar üzerinde 
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hazırladıkları haritaları çakıştırarak analiz yöntemi uygulamışlardır. Fakat insan gözünün 

algı sınırı, ancak belli sayıda haritayı çakıştırmaya izin vermiştir.  

İlk bilgisayarların üretimiyle açılan yeni dönem, CBS için de dönüm noktası 

niteliğindedir. Washington Üniversitesi, Coğrafya Bölümü’nde bilgisayar destekli ilk 

CBS projesi geliştirilmiştir. Üniversite’de yapılan çalışmalar; topoloji, mesafe ve yön gibi 

CBS’nin temel kavramlarını ve CBS’de vektörel veri oluşturmakta kullanılan nokta, 

çizgi, poligon geometrilerini bilgisayar ortamında ele almıştır. Bu çalışmaları hemen 

takip eden bir diğer önemli gelişme ise, 1963 yılında Kanada Coğrafi Bilgi Sistemi’nin 

Roger Tomlison tarafından kurulmasıdır. İskoç peyzaj mimarı Ian McHarg’ın 1969 tarihli 

“Design with Nature” kitabında kullandığı harita üretim teknikleri ve çevre sorunlarına 

yaklaşımı, ekolojik planlamanın başlıca örneklerindendir.  

Haritalar, coğrafi konum ilişkilerini daha anlaşılır hale getiren araçlardır. Haritalar 

üzerinden, uzaklık, yön ve alan bilgileri elde edilebilir ve mekansal ilişkiler 

hesaplanabilir. 1980’lere gelindiğinde, coğrafi konum verisi dolayısıyla harita üretimine 

yaklaşım boyut değiştirmiştir. Bilgisayar teknolojisinin yetenekleriyle birlikte, kağıda 

basılı haritalara alternatif olarak, ekranda görünür haritalar hazırlanmaya başlanmıştır. Bu 

haritalar aracılığıyla, menü ve lejant üzerinden basit düzeyde sorgulamalar ve analizler 

yapılabilmiştir. 1980’lerde, coğrafi konum verilerinin sorgulanması ve analizine izin 

veren bu uygulama paketleri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) olarak tanımlanmaya 

başlamıştır (Kraak & Ormeling, 2011). 

90’lı yıllara gelindiğinde bilgisayar teknolojisinde sıçrama ve internet, CBS’nin 

büyük bir hızla dönüşümünü ve gelişimini sağlamıştır. Uygulama arayüzleri görsel 

anlamda daha anlaşılabilir ve kullanıma yatkın hale getirilmiştir. Bunun bir sonucu olarak 

artan CBS kullanımı, birçok disipline fayda sağlamış ve CBS disiplini çoğunluğun 

hizmetinde bir araca dönüşmüştür. 

CBS kapsamında hazırlanan bir projenin en önemli elemanlarından biri haritadır. 

Haritanın doğru verilerden oluşturulması, çalışmanın sonraki aşamalarına da doğrudan 

etki göstermektedir. Okunması ve anlaşılabilirliği yüksek bir harita elde etmek için 

haritayı var eden bileşenlerin tek tek işlenmesinin gerekliliği kadar bileşenlerin dahil 

olduğu bütün resmin de doğru yöntemlerle yaratılması gerekir.  

Haritanın, dolayısıyla CBS’nin temel gerekliliklerinden biri koordinat bilgisidir. 

Her ne kadar, grafik yazılım kullanarak harita üretilebilse de CBS yazılımı ile üretilmiş 
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haritanın en büyük avantajı, konumsal nesnelerin koordinat bilgisine sahip olmasıdır. Bu 

sayede; harita, analiz edilebilir ve hatta çeşitli uygulamalar tarafından kullanılabilir.  

Ana harita resminin etrafında örgütlenmiş bileşenler, haritayı oluşturur (Şekil 

2.166). Bu bileşenler başlıca; harita başlığı, logo, lejant, ölçek, kuzey oku, harita kenarı, 

ve ek bilgilerdir.  

 

 
Şekil 2.166. Harita ve bileşenleri  

 

Ana harita kısmında, paftalardan oluşmuş görüntü bulunur. Birleşerek tam bir bütün 

oluşturan haritaların her birine pafta denir (Avdan & Cömert, 2013). Diğer öğeler, ana 

harita etrafında örgütlü ve bu kısımla ilişkilidir.  

Harita kenarı, ana haritanın etrafını çevreleyen gridal yapıda ve koordinat bilgilerini 

barındıran bölümdür. Harita kenarındaki koordinat bilgileri sayesinde, mevcut haritanın 

dünya üzerindeki konumu rahatça tespit edilebilir.  

Harita başlığı, haritayı tanımlayan adın bulunduğu kısımdır. Örneğin; Türkiye 

Siyasi Haritası, İstanbul Kara Surları DMA Haritası, Eskişehir Fiziki Haritası. 

Ölçek, 2 unsurdan oluşur; ölçek metni ve ölçek çizgisi. Harita üzerindeki iki nokta 

arası mesafe ile gerçek dünyadaki iki nokta arası mesafenin oranlanması sonucu harita 

ölçeği elde edilir. Nümerik olan bu sonuç, metin halinde ve grafiksel anlatımla gösterilir.  
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Ek bilgiler kısmında ise, koordinat sistemi, harita projeksiyonu ve hazırlayan gibi 

bilgiler bulunmaktadır.  

Şu noktaya kadar sıralanmış harita bileşenleri; oldukça belirli ve görsel müdahaleye 

çok fazla izin vermeyen sayısal verilerden oluşur. Fakat, haritanın bütün kompozisyonunu 

elde ederken göz ardı edilmemesi gereklidir.  

Logo (Şekil 2.167), kuzey oku (Şekil 2.168) ve lejant (Şekil 2.169); yapı itibariyle, 

hazırlayanın daha esnek davranabileceği, görselleştirmeye açıktır.  

 

                     
Şekil 2.167. Logo örnekleri 

 

            
Şekil 2.168. Kuzey oku örnekleri 

 

     
Şekil 2.169. Lejant örnekleri 
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Basılı haritaların, günümüz teknik ve teknolojik imkanları göz önünde 

tutulduğunda, üretim yöntemi farklılaşmıştır. Geçmiş yıllarda el çizimi ile hazırlanan bu 

haritalar, artık bilgisayar ortamında çeşitli yazılım ve uygulamalarla elde edilmektedir. 

Özellikle CBS yazılımları, bu konuda öncü niteliktedir. Geleneksel harita bileşenleri, bu 

yazılımlar aracılığıyla daha hızlı bir şekilde uygulanmakta ve basılı harita çıktısı 

oluşturulmaktadır.  

Haritalar, belirli bir mekana bağlı problemlerin çözümlenmesinde kullanılan görsel 

iletişim araçlarıdır. Konumsal ilişkiler, hiyerarşi, komşuluk, süreklilik, yapı, şekil, 

yükselik, konum, yön, uzaklık vb. bilgiler kullanılarak matematiksel hesaplamalar sonucu 

gerçek dünyanın modeli, haritaları oluşturur. Coğrafi bir dil ve coğrafi gerçekliğinin 

görsel olarak aktarımı olan harita, yeryüzünü özetleyerek aktarma biçimi olarak 

tanımlanabilir.  

CBS kapsamında hazırlanan hizmet amaçlı haritalar genellikle büyük ölçekli iken, 

mekansal sorgulama ise küçük ölçekli haritalar kullanılır. CBS ortamında mekansal 

veriler ile çalışılırken üç temel sorgu üzerinde yoğunlaşılır: “Ne?, Nerede?, Ne Zaman?”. 

Bir başka ifadeyle CBS aracılığıyla zamansal, mekansal ve tematik analizler 

yapılabilmektedir. Analizler ise karşılaştırmalar ile elde edilir. Aynı ölçekli farklı bölgeler 

kullanılarak özelliklerin karşılaştırılması mekansal karşılaştırma, aynı ölçekte aynı 

bölgeler için farklı konuların haritalanması ve mekansal dağılımlarının karşılaştırılması 

tematik karşılaştırma, aynı ölçek aynı bölge ve aynı konu için farklı zaman dilimlerindeki 

değişimin karşılaştırılması ise zamansal karşılaştırmadır.  

Bilimin global çölleşme, ozon deliği, global dolaşım, dünya ekonomisi vb. küresel 

olgularla vurgulanması, beraberinde bir gereksinim haline gelen haritaları da gündeme 

getirmiştir. Daha çok tematik haritalar aracılığıyla bilginin akışı, dolaşımı ve dağılımının 

anlaşılırlığı artmakta, mekansal işlemlerin algılanması kolaylaşmaktadır. Bu bilimsel 

yaklaşımın etkin şekilde kullanılması sonucunda: disiplinlerarası sınırlar kalktığı gibi fen 

ve sosyal bilimler ayrımı da kalkmış, coğrafya bazlı ilişkiler, olguların haritalanması ve 

görselleştirme zorunlulaşmış ve haritanın iletişim aracı olarak kullanımının fayda ve 

etkinliği bilimlerarası sınırları aşmıştır. (Clarke, 2002) 

Son dönemde CBS, veri yönetimi, coğrafi bilgi bilimi ve teknolojisi gibi konulara 

ek olarak kartografya ile yakında ilişkili bilimsel görselleştirme, animasyonlu haritalar, 

interaktif haritalar, dinamik etkileşimli çok boyutlu haritalar ile yeryüzü gerçekliğinin 

tanımlanması konularına yoğunlaşmaktadır.  
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Haritalar, yerkürenin konumsal sunumu için iletişim aracıdır. Asıl hedef bilginin 

üretimi ve dağılımıdır. Buna bağlı olarak kartografik görselleştirme ve kullanıcı 

etkileşimin artması yararlı bilgi üretimini sağlamaktadır. Basılı haritaların yerini hızla 

almakta olan interaktif ve siber haritalar CBS’nin temel uğraşlarından biri haline 

gelmiştir. CBS’de kullanılan verilerin etkili bir biçimde görüntülenmesi ve haritaların 

yanlış anlaşılmaması için ise kartografya ilkeleri önem kazanmaktadır. Mekansal 

sorgulamaların çözümüne yardımcı arayüzler, özel uygulamaların gerektirdiği isteğe 

bağlı görüntülemeler, harita ve CBS işbirliği ile doğrudan ilişkilidir.  

 

2.3.3. Coğrafi bilgi sistemleri, web ortamı ve sayısal haritalama 

Gündelik yaşamda ve coğrafi bilgi sistemlerinde mekansal bilgi geniş yer 

tutmaktadır. Mekansal bilginin iletilmesini sağlayan araçların başında ise harita 

gelmektedir. Günümüzde teknolojinin ve dijital araçların gelişimi, mekansal bilgiye de 

etki etmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, kartografya ile bütünleşik olarak 

şekillenen mekansal bilişim disiplinini ortaya çıkartmıştır (Selçuk, vd., 2006). 

Kartografyanın harita yapımına dair teknik ve araçları kapsadığından bahsedilmişti. 

Sayısal kartografya ise mekansal bilişim yoluyla harita yapımı ile ilgilenir. Sayısal 

kartografya konusuna en iyi örnekleme Google Earth uygulaması gösterilebilir. 2005 

yılında başlatılan Google Earth, haritacılık alanında yeni bir dönüm noktası haline geldi 

ve ABD başkan yardımcısı Al Gore tarafından öngörülen “dijital dünya” kavramının ilk 

belirgin örneği oldu (Eremchenko vd., 2015). Bu uygulama, coğrafi konumla ilgili 

çalışmalarda devrim niteliğindedir. Çünkü bilindik haritalar ve haritacılık tekniklerinin 

çok ötesinde bir yapıya sahiptir. Örneğin bugüne kadar haritanın en önemli 

elemanlarından biri sayılan projeksiyon sistemine, Google Earth ile birlikte gerek 

kalmamıştır. Haritacılık alanında böylesine önemli bir değişikliğin temeli ise yeni 

teknolojilerin kullanımı ile doğrudan ilintilidir.  

Kartografyanın geçirdiği bu değişikliği anlamak için, farklı yaklaşımları 

karşılaştırmak gereklidir. Farklı coğrafi konum yaklaşımlarının karşılaştırılması için ise 

çevre ve zaman bağlamında algılama koşullarını tanımlayan “durumsal farkındalık” 

kavramı açıklanmalıdır.  

Endsley (1995), durumsal farkındalığı, belirli bir zaman ve mekan bağlamında 

çevredeki unsurların algılanışı, anlamlarının kavranması ve yakın gelecekteki durumunun 
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izdüşümü şeklinde tanımlamıştır. Bu ifade, projeksiyon, katmanlar ve genelleştirme gibi 

geleneksel kartografyanın temel ilkeleri ile uyumsuzdur.  

Katmanlar, gerçek dünya nesnelerinin semboller aracılığıyla harita üzerinde 

gösterimi ile elde edilir. Bu sembollerin belirli bir harita ölçeğine göre uyarlanması 

genelleştirmedir. Projeksiyon kullanımı ise verilerin belirli oranda kaybına neden 

olmaktadır. Bir başka deyişle haritalar, kesin bir ölçekte ve tanımlı bir bakış açısındadır 

(Şekil 2.170). Dolayısıyla, geleneksel anlamda harita, farklı ölçeklerden ve farklı 

açılardan temsillere izin vermemektedir. İşte bu gibi kısıtlamalar, teknolojik gelişmeler 

eşliğinde ortaya çıkan sayısal kartografya ile aşılmıştır.  

Günümüz mekansal algısı, çoklu ölçek ve çoklu bakış açıları ihtiyacını 

doğurmuştur. Geleneksel anlamda kartografya ise bu talepleri karşılayamamaktadır. 

Google Earth ve benzeri uygulamalar aracılığıyla bu sorun aşılmış bulunmaktadır. Ölçek 

ve açılardaki çoğulluğun önündeki engel, genelleme ilkesinden kaynaklanmaktadır. 

Sayısal haritalar ile aynı konuma ait farklı ölçeklerde ve farklı açılardan görüntüler elde 

edilebilir (Şekil 2.171).  

 

 
Şekil 2.170. Kesin ölçekte görüntü bozulması (Eremchenko, 2015) 
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Şekil 2.171. Raster görüntü üzerinde farklı ölçekler (Eremchenko, 2015) 

 

 Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere, sayısal kartografyanın birçok olumlu getirisi 

bulunmaktadır. Rhind (1988), sayısal kartografyanın avantajlarını şu şekilde sıralar, 

• Basit haritalarda düşük maliyet ve hızlı üretim 

• Kolayca ölçek ve perspektif değişikliği ile harita çıktılarında daha fazla 

esneklik, kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir haritalar 

• Veri kullanımındaki çeşitlilik 

Sayısal kartografyanın bu avantajları yanında bazı olumsuz tarafları da 

bulunmaktadır. Bunlar ise şöyledir, 

• Kapsamlı bir sayısal harita hazırlamanın, fiyat – performans oranındaki 

yükseklik 

• Bilgisayar ve diğer teknolojik araçların öğrenilmesi ve buna bağlı teknik 

aksaklıklar 

• Haritanın herkes tarafından üretilebilmesi ve haritanın niteliğindeki düşüş 

Dijital yöntemler, harita üretimine de yansımıştır. Önceki bölümlerde bahsedilen 

basılı harita tekniklerinden farklı olarak, günümüz koşullarında web haritaları ayrı bir 

kategori oluşturmaktadır. Bilgisayar ve internet çağı ile birlikte; haritalar, kağıt üzerinde 

basılmış görüntüler olmanın çok ötesine geçmişlerdir. İnternet teknolojileri, haritaların 

yayılımına katkı sağlamıştır. Böylece verilere ulaşım kolaylaşmış ve haritalar herkesin 

rahatça ve anında bilgi edinebileceği bir özelliğe kavuşmuştur. Web ortamındaki 

haritalar, acemi veya uzman kullanıcı gözetmeksizin, düzenlenebilir, depolanabilir, 

indirilebilir veya kullanılabilir. Haritaları web ortamında yayınlamak, harita kullanımı ve 

erişimine dair düşünce tarzını değiştirmiştir (Cartwright, 2003). 

Web ortamındaki haritalar ve konumsal bilgiler, basılı haritalardan farklı bir tasarım 

ve sunum yöntemine sahiptir. Geleneksel haritacılık ilkelerinin gözetilmesine rağmen, 
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haritanın üretildiği ve sunulduğu ortam, bu farklılığın nedenidir. Ayrıca, dijital ortamda 

harita hazırlama sürecinde kullanılan araçların çeşitliliği ve potansiyelleri de, dijital 

haritaların basılı haritalardan farklı olmasında etkilidir.  

Konvansiyonel haritalar ile dijital ortamda üretilmiş haritalar kıyaslanacak olursa, 

dijital haritaların birçok açıdan daha üstün olduğu ortadadır. Geleneksel yöntemler, 

gerçek dünyayı el çizimi ile kağıda aktarmaya olanak verir. Harita üzerindeki bir öğenin 

değişmesi gerektiğinde veya bu öğe yanlış çizildiğini, yeni bir harita üretmek gerekir. 

Örneğin bir şehir için hazırlanmış harita, şehir büyüdüğünde, bu şehir için en baştan yeni 

bir harita çalışmasına başlanılır.  

Bu problemler, dijital tekniklerle ortadan kalkmıştır. Çünkü haritaya dair her türlü 

özellik, veri ve bilgi bilgisayar ortamında farklı katmanlar halinde depolanmıştır. 

Herhangi bir değişiklik gerektiğinde, haritayı baştan çizmek yerine, değişiklik gereken 

kısım üzerinde düzenleme yapmak yeterli olacaktır.  

Cartwright (2003) internet üzerindeki haritaların, diğer harita türlerinden beş alanda 

farklılaştığını öne sürer, 

• Hız; 

• Etkileşim; 

• Ticari; 

• Nihai kullanıcı ortamı 

• Sınırlılık (bir web haritası ve ilişkili servislerin başkaları tarafından kontrol 

limitleri) 

Mitchell (2005) iki çeşit web haritasından bahseder: statik ve dinamik haritalar. 

CBS yazılımı ile üretilmiş statik harita çıktıları, internet üzerinde harita yayınlamanın en 

kolay yoludur. Web sayfasında imaj şeklinde görüntülenirler ve görsel dahilindeki 

bilgiler dışında ek bir bilgi veya veri barındırmazlar. Web sitelerinde gömülü bu haritalar, 

bilgisayar ekranının çözünürlük kapasitesiyle sınırlıdır. Statik terimi, haritanın kati 

durumunu adlandırır (Otto, Gustavsson, & Geilhausen, 2011). Tıpkı basılı haritalarda 

olduğu gibi, web üzerindeki statik haritalar da düzenlemeye izin vermez. Bu durum, farklı 

ölçeklerin ve konumların görüntülenmesini imkansız kılar. Her ne kadar CBS uygulaması 

ile üretilmiş bir harita olsa da, imaj haline dönüşmesiyle birlikte konumsal  referansını 

kaybeden harita, diğer uygulamalar tarafından da kullanılamaz hale gelir.  

Kraak (2001); statik haritaların, sadece görüntülenebilir statik haritalar (Şekil 

2.172)  ve etkileşimli statik haritalar (Şekil 2.173) olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtir. 
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Sadece görüntülenebilir statik haritalar web ortamında en yaygın bulunan harita türüdür. 

Bu tür haritaların kaynağı basılı haritalardır. Tarama işlemi ile dijital ortama aktarılarak 

raster formatında görüntülenebilir hale gelir. Sadece görüntülenebilir haritaların en büyük 

sorunu web için tasarlanmamış olmalarıdır. Oldukça büyük bir veri yoğunluğuna 

sahiptirler ve okunabilirliği düşüktür.  

Bazı statik haritalar ise etkileşimlidir. Bu tip haritalar tıklanabilir yapıdadır. 

Yaklaştırma, kaydırma gibi basit işlemleri gerçekleştirebilir. Ayrıca diğer web siteleri ile 

bağlantı sağlayan adresler barındırabilir. Bu tip haritalardaki coğrafi nesnenin üzerine 

tıklama işlemi, kullanıcıyı nicel veriye, fotoğraf, ses ve video kaydı veya diğer web 

sitelerine yönlendirebilir.  

 

 
Şekil 2.172. Web ortamında sadece görüntülenebilir statik harita (http – 27)  
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Şekil 2.173. Etkileşimli statik haritaya örnek (http – 28)   

 

Buna karşılık, dinamik web haritaları (Şekil 2.174), üst düzey etkileşimli bir yapıya 

sahiptir. Kullanıcı haritanın ölçeğini ve harita konumu değiştirebilir ve farklı temalardaki 

katmanlar ile işlem yapabilir ve her bu değişikliğin ardından harita eş zamanlı 

güncellenir. Google Maps gibi web harita uygulamaları, oldukça popüler ve yoğun 

kullanılır. İnteraktif web haritalarına bir başka örnek ise, adres ve yön bulmak için 

hazırlanmış MapQuest (https://www.mapquest.com/) uygulamasıdır. Bu uygulamalar 

sayesinde, harita erişimi kolaylaşmış ve konuya ilgi artmıştır. Uygulama bileşenlerine 

bağlı olarak, gelişmiş harita sembolleri, çakıştırılmış haritaların CBS uygulaması ile 

entegrasyonu mümkündür. Ayrıca bu haritalar, açık kaynaklı bilgi niteliğindedirler ve 

farklı kişiler ve kurumlar bu bilgiye anında erişim sağlayabilir. WMS (Web Map Service) 

adı verilen web haritası hizmeti, web haritacılığında sıkça kullanılmakta, açık kaynaklı 

ve ticari birçok kuruluş tarafından destek görmektedir (Şekil 2.175). 
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Şekil 2.174. Dinamik web haritasına örnek Google Maps 

 

 
Şekil 2.175. Çeşitli açık kaynaklı ve ticari WMS sağlayan ve kullanan ürünler 

                                 (Otto, Gustavsson & Geilhausen, 2011) 

 

Bilgisayar ve internet, harita üretimine ve paylaşımına başka bir boyut 

kazandırmıştır. Harita sağlayıcılarının dijital ortamda hazırladığı haritalar, eş zamanlı 

kullanıcıların hizmetinde bulunmaktadır. Özellikle CBS araçlarının yetileri, hem harita 

sağlayıcılarına hem de kullanıcılara kolaylık ve fayda sağlamış, bilgi akışının çapını 

genişletmiştir. Bu bilgi akışının doğru aktarımı ise dikkat edilmesi gereken bir konudur. 

Yeterince açık olmayan haritalar ve belirsiz kompozisyonlu web ortamı, kullanıcı ve bilgi 

arasında iletişimsizliğe sebep olabilir. Dolayısıyla web haritasının ve verilerin sunumu 

doğru bir biçimde yapılmalıdır. Şimdiye kadar tartışılan konular ile tez çalışmasında 

hazırlana webCBS uygulaması için arayüz tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar 
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belirlenmiştir. Sonraki bölümün kapsamı ise çalışma alanı olan Kara Surları Dünya Miras 

Alanı ile webCBS ilişkisi üzerinedir. Böylece miras alanları penceresinden bakılarak 

konuya yön verilmiştir.  

 

2.4. Miras Alanlarının Sunumu, WebCBS ve Derin Haritalama 

Materyal – yöntem kısmına geçmeden önceki bu son bölümde, miras alanlarının 

sunumu hakkında teorik açıklamalarda bulunulmuştur. Sonrasında ise miras alanları web 

ve CBS ile ilişkilendirilmiş, miras alanları ve CBS ilişkisinin bir sonucu olarak ise derin 

haritalama örnekleri sunulmuştur. Böylece tasarlanan webCBS uygulamasının özellikle 

kavramsal olarak sahip olması gereken karaktere dair çıkarımlarda bulunulmuştur.  

Haritanın, başlı başına bir bilgi aktarım ve sunum aracı olduğundan bahsedilmişti. 

Haritanın içeriğine ve konusuna göre ise bu sunum aracı şekillenebilmektedir. Çalışma 

alanı olarak seçilen İstanbul Kara Surları, UNESCO Dünya Mirası Listesine 1985 yılında 

girmiştir. Kültürel Miras Alanı, tarihsel ve kültürel önemi olan bir yer olarak tanınan ve 

genellikle yasal olarak korunan bir yer, mekan, doğal peyzaj, yerleşim alanı, mimari 

kompleks, arkeolojik alan veya ayakta duran yapı anlamına gelir. Kültürel miras 

alanlarının sunumu, daha özelleşmiş olarak, bir kültürel miras alanında yorumlayıcı 

bilgilerin, fiziksel erişimin ve yorumlayıcı altyapının düzenlenmesi yoluyla yorumlayıcı 

içeriğin dikkatle planlanmış iletişimini belirtmektedir (ICOMOS, 2008). Bu sunum, 

bilgilendirme panelleri, müze tipi görüntüler, resmi yürüyüş turları, dersler ve rehberli 

turlar, multimedya uygulamaları ve web siteleri gibi unsurları da içeren ancak bunlarla 

sınırlı olmayan çeşitli teknik yollarla iletilebilir. Ayrıca Kara Surları’nın miras 

değerlerinin anlaşılması için surların somut ve somut olmayan kültürel değerlerinin yerel 

halk ve ziyaretçiler tarafından sahiplenilmesi, –yaratıcı endüstrilerin sunduğu teknolojik 

olanaklarla- deneyimlenmesi gerekmektedir (Kıvılcım Çorakbaş, 2017). 

Miras alanlarında sunumu daha iyi anlamak için, yorumlama kavramına da bakmak 

gerekir. Ganiatsas (1996), yorum kavramının, anıtların restorasyonu, ziyaretçilere olanak 

sağlanması, kültürel sitelerin düzenlenmesi ve arkeolojik ve mimari mirasın kentlerdeki 

kentsel çevreye entegrasyonu konusundaki tasarım önerilerinin uygulamada kendini 

ortaya çıkardığını belirtmektedir. Ayrıca yorumlama, halkın farkındalığını artırmak ve 

kültürel miras alanının anlaşılmasını artırmak için hazırlanmış potansiyel faaliyetlerin 

tümüne atıfta bulunmaktadır (ICOMOS, 2008).  
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ICOMOS Charleston bildirgesinde (2005), miras alanlarında yorum ve sunumun 

yedi ana ilkesi şu şekilde açıklanmıştır; 

• Kültürel miras alanlarının anlaşılması kolaylaştırılmalı ve halk 

bilinçlendirilerek korumaya katılımı arttırılmalıdır. 

• Kültürel miras alanlarının önemi, belgelenmiş tanımlarla iletilmeli.  

• Kültürel miras alanlarının özgünlüğüne, olumsuz etkilerden korunarak saygı 

duyulmalı. 

• Kültürel miras alanlarının sürdürülebilir korunmasına katkıda bulunulmalı. 

• Kültürel miras alanlarının yorumlanmasında, tüm paydaşların katılımı teşvik 

edilerek, geniş kapsamlı olunmalı. 

• Teknoloji, araştırma ve eğitim de dahil olmak üzere miras yorumu için teknik 

ve mesleki standartlar geliştirilmeli.  

Bu ilkeler çerçevesinden bakıldığında, miras alanlarının korunması farklı 

biçimlerde olabilir. Tez çalışması ile bu ilkeler bir arada değerlendirildiğinde ise, miras 

alanlarının tanıtımı yoğunlaşılan nokta olmuştur. Dolayısıyla webCBS uygulaması ile bir 

sunumun önemi vurgulanmıştır. Sunuma dair mümkün olan tekniklerden yukarıda 

bahsedilmişti. Miras alanlarının yorum ve sunumuna ait ilkeler ve sunum teknikleri bir 

arada değerlendirildiğinde, multimedya uygulamalar ve web sitesinin önemi 

anlaşılmaktadır. Elbette farklı amaçlara göre uygulanan sunum teknikleri de farklılık 

gösterebilir. Öte yandan, günümüz teknik ve teknolojik imkanları göz önünde 

tutulduğunda, dijital uygulamalar ve web ortamının diğerlerine göre avantajlıdır. Çünkü 

web sitesi ve dijital sunum hızlıdır, pratiktir, güncellenebilir, dağıtımı ve yayılımı kolay 

ve çabuktur. Bu nedenle, miras alanları için sunum teknikleri arasından web sitesi tez 

kapsamında uyarlanarak, web tabanlı bir CBS uygulamasına dönüştürülmüştür.  

Miras alanları konusu, yapısı itibariyle beşeri bilimler kapsamındadır. CBS ve web 

haritalama ise teknoloji ile sıkı ilişki halinde ve daha çok sayısal temellere dayanan bir 

disiplindir. Buradan hareketle, coğrafi bilgi sistemleri ile beşeri bilimler arasındaki 

etkileşimin sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Doğal olarak, beşeri bilimler, 

pozitivist bilim dahilindeki coğrafi bilgi sistemlerine bazı zorluklar getirmektedir. Çünkü 

beşeri bilimler, geleneklerle ve edebi bir ağırlıkla örüntülüdür (Bodenhamer, Corrigan, & 

Harris, 2013). Fakat coğrafi bilgi sistemleri mekansal bilgi üzerine kurulan bir disiplindir. 

Beşeri bilimlerin ise günümüz şartlarında, çok yönlülüğe ve yeniliğe ihtiyacı 

bulunmaktadır. Dolayısıyla tezin çalışma alanı olan Kara Surları DMA’nın, coğrafi bilgi 
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sistemleri ile kurduğu diyalog potansiyel taşımakta ve her iki taraf için de fayda 

sağlamaktadır. Ayrıca “CBS ve harita ilişkisi” bölümünde de bahsedildiği gibi, dijital 

haritalama bilimler arası sınırları aşan bir konu haline gelmiştir. 

Coğrafi bilgi sistemleri, haritalama aracı olduğu kadar verilerin saklandığı bir 

ortamdır. Veri tabanında, öğelerin niteliklerinin yanı sıra, bu öğelerin konum bilgileri de 

saklanmaktadır. Coğrafi bilgi sistemlerini benzersiz kılan şey budur (Gregory & Healey, 

2007). Tez kapsamında Kara Surları DMA için hazırlanan haritada birçok tarihi yapı ve 

bu yapılara ait bilgiler kullanılmıştır. Beşeri bir konu olan Kara Surları, CBS ve web 

haritalama sayesinde farklı bir açıdan ele alınmıştır. Bir başka deyişle Kara Surları’nın 

tarihi nitelikleri ile fiziksel nitelikleri bütünleştirilmiş, çalışma niteliksel ve niceliksel 

veriler bütünleştirmiştir. Çağın teknolojik bir getirisi olan CBS ve web ile, Kara Surları 

ve çok katmanlı yapısı dijital düzlemde ele alınabilmiş ve böylece çeşitli sorgulamalara 

ve analizlere uygun bir yapıya dönüşmüştür. Gregory ve Healey (2007), son yıllarda tarihi 

araştırmalarda CBS kullanımının artışından bahsetmiştir. Bu artışa ve ihtiyaca bağlı 

olarak, tarihi haritalama denilen bir alan doğurmuştur. 

CBS’nin, beşeri bilimlerde kullanımı çok yeni sayılmaz. Ulusal Beşeri Bilimleri 

Fonu; tarih, edebi çalışmalar ve kültürel çalışmalar da dahil olmak üzere birçok beşeri 

alandaki araştırmaları arttırmak için bir dizi projeyi finanse etmiştir (Bodenhamer, 

Corrigan, & Harris, 2013). Ayrıca Avrupa’da da, kentleşme, sanayileşme, kıtlık gibi 

beşeri konuların CBS aracılığıyla haritalama çalışmaları yapılmıştır.  

Beşeri bilimler alanında yapılan çalışmalar, çoğunlukla metinlerden oluşur. 

Mekansal ve CBS aracılığıyla düşünme biçiminde ise, metinlere dayalı bu veriler 

konumsal birer nesne haline dönüşmektedir. Bodenhamer, Corrigan ve Harris (2013), bu 

durumu metinden haritaya, haritadan metne karşılıklı dönüşümlerin geliştirilmesi olarak 

tanımlar. Dolayısıyla, kültür alanları ve tarihi konularda, beşeri bilim çalışmaları birçok 

zengin işlev sunan webCBS uygulamalarından yararlanılması bir zorunluluk haline 

gelmiştir.  

Tez çalışmasında; beşeri bilimlerin, tarihi bir konu olan Kara Surları’nın mekansal 

anlamda ele alınabildiği açıklanmıştır. Fakat Kara Surları konusu sadece tarihi bağlam ile 

kısıtlanmamalıdır. Tez dahilinde işlenen sur ve civarındaki anıtlar, tarih ile ilgili olduğu 

kadar sosyoloji, sanat, mimarlık ve tasarım gibi birçok farklı beşeri bilimi de 

kapsamaktadır. Bir başka deyişle webCBS uygulamasında nitelik ve nicelik anlamında 

birden fazla katman bulunmaktadır. Bu durum ise, bir yerin somut ve somut olmayan 
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özelliklerini gösteren daha karmaşık haritalar inşa etmemizi gerekli kılar (Bodenhamer, 

Corrigan, & Harris, 2013). Çok katmanlı bu tarihi konunun haritalanması ise derin 

haritalama adı verilen alan kapsamında ele alınmıştır.  

Tarihsel haritalamaya ilk webCBS uygulama örneklerinden biri “pastmapper” adlı 

sitedir (Şekil 2.176). Site, Google Maps sunucusunu altlık harita olarak kullanmaktadır. 

1853 San Francisco sokakları ve bugün arasında geçiş yapmak mümkündür. Ayrıca, 

harita üzerinde nokta veriler bulunmaktadır. Bu nokta verilerden yeşil renkli olanlar 

insanları, mavi renkli olanlar ise işletmeleri göstermektedir. Buradaki konumsal veriler 

için 1853 San Francisco Şehir Rehberi’nden faydalanılmıştır.  

 

 
Şekil 2.176. Tarihi webCBS uygulaması örneği – 1 (http – 29) 

 

Bir diğer örnek ise biraz daha kompleks yapıda, Antik Roma için hazırlanan 

uygulamadır (Şekil 2.177). Uygulama, öküz arabası, deve kervanı, gezgin gibi 14 farklı 

kara yolu ve tekneyle 2 farklı su yolu ulaşım modeli sunmaktadır. Bu ulaşım yolları ile 

Roma İmparatorluğunun 3 kıtadaki konumlar arasında rotalar hesaplanmaktadır. Ayrıca 

bu rotalarda zaman ve maliyet hesapları da bulunmaktadır.  
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Şekil 2.177. Tarihi webCBS uygulaması örneği – 2 (http – 30)  

 

Kuramsal temellerin son bölümünde, şu ana kadar bahsedilen ve açıklanan konular 

tek bir çerçeveye oturtulmuştur. Gestalt ilkeleri, CBS disiplinine ait araçlar ve 

dinamikleri, web ortamı, kartografya ve miras alanlarının yorum – sunumu, bütün olarak 

değerlendirilerek, kuramsal temellerin sonucu elde edilmiştir.  

 

2.5. Miras Alanları WebCBS Uygulaması İçin İlkeler  

Kuramsal temeller bölümünde; tasarım, coğrafi bilgi sistemleri, web ve dijital 

ortam, kartografya ve kültürel miras alanları hakkında bilgiler ve bunlara eşlik eden 

örnekler verildi. Sonuç bölümünde ise, tüm konuların özeti niteliğinde aşağıdaki 

maddeler oluşturulmuştur. Böylelikle, kültürel miras alanlarının sunumu ve buna bağlı 

oluşturulan haritalar için bazı ilkeler elde edilmiştir. 

• Miras alanlarının yorum ve sunumunda web tabanlı CBS uygulamasından 

faydalanılmalıdır. 

• CBS uygulamasında altlık harita olarak Google Earth ve benzeri açık kaynaklı 

web haritası sunucusu tercih edilmeli. 

• Web haritası dinamik olmalı, farklı noktaları çeşitli ölçeklerde 

görüntülenebilmelidir.  

• Görüntü ve harita katmanları piksel tabanlı olmalıdır. 

• Bu katmanlar isteğe bağlı görüntülenebilir olmalıdır. 

• Harita üzerindeki katmanların etiketleri (isimlendirmeler) isteğe bağlı 

görüntülenebilir olmalıdır. 
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• Bir öğe ve buna bağlı isimlendirmenin yeri belirlenirken, harita üzerindeki diğer 

öğeler ile karışmamasına dikkat edilmelidir. Bunun için yakınlık ilkesinden 

faydalanılmalıdır.  

• Belirli bir katmandaki belirli bir öğeye ait bilgi, metin veya görsel formatta 

gömülü halde olmalı. Öğeye dair bilgi edinilmek istendiğinde bu bilgi 

sunulmalıdır. 

• Haritaya ait lejant isteğe bağlı görüntülenebilir olmalıdır. 

• Haritadaki öncelikli veriler ve arka plan verileri belirlenmeli ve bu doğrultuda 

renk tercihleri gerçekleştirilmelidir. Bu konuda şekil – biçim ilkesinden 

faydalanılmalıdır.  

• Arka plan verilerinde, soluk ve renksiz görünüm tercih edilmelidir. Sunumu 

yapılan nicel veriler için tek bir renk ve bu rengin tonlarında, nitel veriler için 

farklı renkler belirlenmelidir. Bazı durumlarda ise, aynı nitelikteki veriler için 

(yeşil alanlar vb.) tek bir rengin tonları kullanılmalıdır.  

• Özellikle renk tercihi konusunda, benzerlik ilkesi fayda sağlamaktadır. Haritada 

birbiri ile ilişkili algılanması istenilen öğeler arasında benzerlik ilkesinden 

faydalanılmalıdır. 

• Uygulamadaki yönelimlere dikkat edilmeli. Belirli bir yönde sunulmak istenen 

öğeler için devamlılık ilkesi göz önünde tutulmalıdır. 

• Web sitesinin ve haritanın bütünü oldukça basit ve yalın gözükmelidir. Böylece 

haritanın amacı belirginleşir ve kullanıcı ile iletişimi artar. Ayrıca, genel 

kompozisyon oluşturulurken pragnanz (basitlik ilkesi) doğrultusunda, sayfanın 

doluluk boşluk oranları ayarlanmalı ve dengeli bir düzen oluşturulmalıdır. 

Bu ilkeler, mutlak bir doğru olmaktan çok, miras alanları için hazırlanan haritalara 

bir zemin niteliğindedir. Bazı özel durumlarda, belirlenen bu kurallar esneyebilir veya 

değişebilir. Yöntem kısmında, kuramsal temeller kısmında açıklanan konular göz önünde 

tutularak web sitesi ve bununla bütünleşik bir harita tasarımı denemesinde bulunulmuştur.  

Kara Surları DMA için tasarlanmış webCBS örneği inceleme altına alınarak yukarıda 

bahsedilen kuralların da uygulamadaki karşılıkları araştırılmıştır. Sonrasında ise bu 

denemeye ait görseller üzerinden ise tasarım değeri tartışılmıştır. 
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2.6. Literatür Özeti 

Bu bölümde; CBS, kartografya, tasarım, web ve miras alanları hakkında literatüre 

kayıtlı çalışmalardan bahsedilmiştir. Tez, çoklu disiplin barındırmaktadır ve literatür 

taraması sonucu elde edilen kaynakların bazıları da, birden fazla konudan bahsetmektedir.  

Behrens (1998), Çağlayan, Korkmaz & Öktem (2014), Erişti, Uluuysal & Dindar 

(2013), Graham (2008), Kepes (1944), Koffka (1935) ve Tuğal (2012) kaynaklarında 

Gestalt kuramı ve ilkelerinden bahsedilmiştir. Özellikle Kepes ve Koffka tarafından 

hazırlanan çalışmalar, öncü niteliktedir ve Gestalt kuramının tasarım alanındaki karşılığı 

konusunda birincil kaynaklar arasında sayılabilir.  

Carter (2012) ve Lupton (2014) kaynaklarında, tasarım ve grafiğin önemli 

konularından tipografi konusundan bahsedilmiştir. Tipografi oldukça geniş kapsamlıdır. 

Dolayısıyla bu kaynakların sadece, yazı fontlarının tanımlandığı kısımları ile 

ilgilenilmiştir.  

Çevik (2011), Kovarik (2002), Harrison (2003), Crow (1986) ve Forceville (1999) 

tarafından hazırlanan kaynaklar ise grafik tasarım ve temel düzen konularına eğilmiştir. 

Konuların birbirleri ile ilişkili halinde olduğundan bahsedilmiştir. Bir başka deyişle 

Gestalt kuramına dair kaynaklarda da düzen konusundan bahsedilse bile, bu 

kaynaklardaki düzen açıklamaları daha genel kapsamlıdır ve düzen ilkelerine daha geniş 

bir açıdan bakmaktadır. Çevik (2011) hariç, diğer kaynakların web ortamındaki düzen 

ilkelerini de kapsamaktadır.  

Renk konusu oldukça önemli bir tasarım konusudur. Itten (1987), renk konusunu 

oldukça detaylı ele almıştır. Tez kapsamında her ne kadar renk konusuna dair başka 

kaynaklar bulunsa da Itten temel niteliğindedir ve doğrudan tasarım ile ilgilidir. Bazı 

kaynaklar renk konusunu kartografya çerçevesinden ele almıştır. Bu kaynaklardan 

ilerleyen kısımlarda bahsedilmiştir.  

Genel anlamıyla tasarım ve düzen konularına dair kaynakların yanı sıra, özelleşmiş 

olarak web tasarımı kaynakları da taranmıştır. Leflore (1999), Lindgaard vd. (2006), 

Smith – Gratto & Fisher (1999),  ve Tractinsky vd. (2006) tarafından hazırlanan kaynaklar 

web tasarımı konuları üzerinedir. Web tasarımı kaynakları da doğrudan bir konu 

kapsamına sahip olmaktan çok, tasarım ve Gestalt kuramı ile yer yer kesişimler 

göstermektedir.  

Tezin oldukça geniş bir kısmında CBS & kartografya üzerine yapılmış 

çalışmalardan faydalanılmıştır. Avdan & Çömert (2013), Ayrancı (1996), Clarke (2002), 
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Dale & McLaughlin (1988), M.E.B. (2011), Selçuk vd., (2006), Sönmez & Sarı (2004) 

ve Uyguçgil (2011) tarafından hazırlanan kaynaklar doğrudan coğrafi bilgi sistemleri 

üzerinedir.  

Haritacılık ve geçmişten günümüze harita örneklerinin incelenmesi ise tezin bir 

diğer önemli kısmıdır. Bu konularda ise, Akyol (1951), Bagrow (1951), Bagrow & 

Skelton (1964), Bilgin (1996),  Brown (1979), Köktürk (2004), Önder (2002),  Tooley 

(1962), Raisz (1948) ve Robinson (1953) tarafından hazırlanan kaynaklar taranmıştır.  

Haritacılığın tarihi konusuna bağlı olarak ele alınan bir diğer konu ise harita 

kavramıdır. Kraak (2001), Kraak & Ormeling (2011), Monkhouse & Wilkinson (1956), 

Monmonier (1993) ve Otto, Gustavsson & Geilhausen (2011) tarafından hazırlanan 

kaynaklara haritalama teknikleri için başvurulmuştur. Kraak (2001) ve Kraak & Ormelin 

(2011) kaynakları, harita konusunu daha çok CBS çerçevesinde ele almıştır. Diğer 

kaynaklar ise haritaları kavramsal olarak ele almıştır ve bu kaynaklardan haritanın 

amacına dair konularda faydalanılmıştır.  

Renk konusu, bir tasarımın olduğu kadar kartografyanın da tartışma konusudur. 

Bláha & Štěrba (2014), Crawford & Patton (1977), Dent (1999),  Imhof (2007), Jones 

(2010), Mersey (1990), Robinson (1967) ve Stewart & Kennelly (2010) kaynaklarında, 

renk konusu ve harita ilişkisi ortaya konulmuştur. Johannes Itten ile haritada renk konusu 

arasında kurduğu bağlantı açısından Bláha & Štěrba (2014) tarafından hazırlanan çalışma 

ayrı bir öneme sahiptir.  

Renk dışında haritada yazı, ele alınan bir diğer konudur. Phillips, Noyes & Audley 

(1978) kaynağında, bu konuya değinilmiştir. Fakat bu kaynak, tipografi konusunu tasarım 

öğesi olmaktan çok harita özelinde incelemiştir.  

CBS ve kartografya birlikteliğinin önemi tez kapsamında vurgulanmıştı. Brewer 

(1994), Brewer (1996), Brewer (2005), Brewer (2008) ve MacEachren (1994) kaynakları, 

CBS ve kartografyayı ele almıştır. Özellikle Cynthia A. Brewer tarafından yapılan 

çalışmalar coğrafi bilgi sistemleri yazılımında oluşturulan haritaları ele alması açısından 

öne çıkmaktadır. Bu kaynaklarda, harita türleri, düzen, renk, tipografi ve semboloji 

konuları da detaylı bir şekilde işlenmiştir.  

Tez çalışması için örnekleme alanı olan Kara Surları, kültürel miras alanıdır. Tez 

dahilinde kültürel miras alanlarının sunumu üzerine çalışılmıştır. Kültürel miras 

alanlarında yorum – sunum ilkelerinin incelenmesi Ganiatsas (1996), ICOMOS (2005) 
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ve ICOMOS (2008) kaynakları üzerinden gerçekleşmiştir. Bu kaynaklarda miras 

alanlarının sunumuna dair ilkeler ortaya konulmuştur.  

Kara Surları DMA’da bulunan surlar ve anıtlara dair tarihi bilgiler ise, webCBS 

uygulaması için kullanılmıştır. Alandaki bu yapılara dair tarihi bilgiler ise Çeçen (1999), 

Gabriel (1941), Gabriel (1954), Hovhannesyan (1997), İnciciyan (1954), Kömürciyan 

(1988), Nicolle, Turnbull & Haldon (2010), Schrader (2015), Sezer & Özyalçıner (2010) 

ve Tsangadas (1980) kaynaklarındaki metinlerden derlenmiştir.  

Miras alanlarının CBS kapsamında değerlendirilmesi ve tarihi haritalar 

oluşturulması tez için kayda değer konulardan bir diğeridir. Bodenhamer, Corigan & 

Harris (2013) ve Gregory & Healey (2007) tarafından hazırlanan kaynaklar ise CBS, tarih 

ve derin haritalama ilişkisini açıklamıştır.  

Taranan bu kaynaklara ek olarak web sitesi örnekleri de incelenmiştir. Gestalt 

ilkeleri ve web tasarımı konularından örnek olarak ele alınan siteler: 

• Yale University School of Art: http://art.yale.edu/ (Erişim Tarihi: 26.03.2017) 

• Blinkee. http://blinkee.com/ (26.03.2017) 

• Lingscars. http://www.lingscars.com/ (Erişim Tarihi: 26 Mart 2017) 

• Penny Juice. http://www.pennyjuice.com/ (Erişim Tarihi: 26.03.2017) 

• World Wild Life. https://www.worldwildlife.org/ (Erişim Tarihi: 26.03.2017) 

Web haritalarına örnek olarak incelenen siteler: 

• Flybe. https://www.flybe.com/route-map (Erişim Tarihi: 05.12.2017) 

• Orbis. http://orbis.stanford.edu/ (Erişim Tarihi: 02.12.2017) 

• Pastmapper. http://www.pastmapper.com/ (Erişim Tarihi: 02.12.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pastmapper.com/
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3. MATERYAL – YÖNTEM  

Bu bölümde, tez çalışmasında kullanılan materyallerden ve tezin yöntem akışından 

bahsedilmiştir. Ayrıca, webCBS uygulamasının tasarımında kullanılan yöntem 

açıklanmış ve bu yöntemler sonucu elde edilen web haritası görüntüleri paylaşılmıştır.  

Şekil 3.1.’de tez sürecinin ana başlıkları görülmektedir. Tezi oluşturan konulara ait 

yazılı kaynakların taranması ilk aşamadır. Görsel tarama kısmında ise, harita örnekleri ve 

web siteleri incelenmiştir. Böylece ilk adımda yapılan yazılı kaynak araştırması sonucu 

edinilen fikirler, görseller ile desteklenmiştir. Yazılı ve görsel kaynaklar, tez çalışmasında 

kullanılan materyalleri oluşturmaktadır. 

Yazılı ve görsel taramaların ardından, webCBS uygulamasının bileşenleri 

belirlenmiştir. Bu bileşenler, kartografya, CBS, Kara Surları ve tasarım alanlarında 

yapılan taramalar sonrası belirlenmiştir. Bileşenlerin de belirlenmesinin ardından, bunlar 

yine yazılı ve görsel kaynak taramalarına göre düzenlenmiştir. Bu düzenleme işlemi, 

tasarım sürecidir ve belirli bir kurgu çerçevesine oturtulmuştur. Bu kurgu, uygulamanın 

kullanım senaryosuna işaret etmektedir. Ayrıca, uygulamanın ve haritanın 2 boyuttaki 

görsel kompozisyonu da, bu aşamada gerçekleştirilmiştir. İkon tasarımı, altlık haritanın 

oluşturulması, uygulamadaki CBS araçları arası ilişkiler de kurgu ve düzen aşamasında 

ele alınmıştır. Bu aşamada CBS ve tasarım yazılımları kullanılmıştır. Yazılı ve görsel 

kaynaklar dışında, kullanılan yazılımlar da tez çalışmasının materyallerini 

oluşturmaktadır. Tüm bu düzen, kurgu ve tasarım çalışmalarının ardından ise, sonuç elde 

edilmiştir.  
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Şekil 3.1. Yöntem akış şeması  

 

3.1. Materyal 

Bu yüksek lisans çalışmasında materyaller; görsel ve yazılı kaynaklar olarak ikiye 

ayrılmıştır. Bunlara ek olarak bu kısımda, görsellerin oluşumunda etkili olan 

yazılımlardan bahsedilmiştir. Görsel ve yazılı kaynaklar, tezin ilk aşamalarında 

incelemeler ve araştırma içindir. Tez için tasarlanan webCBS uygulamasının 

oluşturulmasında ise, CBS ve tasarım yazılımları kullanılmıştır.  

Materyallerden ilki yazılı kaynaklardır (Kullanılan yazılı kaynaklar için bkz. 

Kaynakça). Yazılı kaynaklar, taranan literatürdür. Yapılmış çalışmalar ve araştırmaların 

incelenmesi, yazılı kaynaklar aracılığı ile gerçekleştirilmiş böylece konu ile ilgili 

belirtilmiş fikirlerin kesişim kümesi elde edilmiştir.  

Tez çalışmasının, farklı disiplinleri barındırmasından dolayı, yazılı kaynaklar da 

birbirinden farklı konular üzerinedir(Yazılı kaynakların detaylı içerikleri için bkz. 

Literatür Özeti). Yazılı kaynaklar, en temelde üç ana başlıkta toplanmıştır; 

1. tasarım 

2. kartografya & CBS 

3. ve İstanbul Kara Surları & miras alanları 
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Tasarım başlığındaki yazılı kaynaklar, ağırlıklı olarak Gestalt ilkeleri üzerinedir. 

Ayrıca, görsel düzene dair genel bir tasarım anlayışını açıklayan kaynaklar da yine bu 

başlığın altındadır. Gestalt ilkeleri ve görsel düzen kaynaklarına bağlı olarak, tezin önemli 

tartışma konularından olan web tasarımını içeren materyaller de kullanılmıştır. Ayrıca bu 

başlık altında bazı kaynaklar, kartografya & CBS konusu ile kesişmektedir. Bu türde 

kaynaklar, özellikle harita tasarımı ve web haritası için tercih edilmiştir.  

Yazılı kaynak gruplarından bir diğeri ise kartografya & CBS’dir. Bu grupta 

öncelikli olarak, CBS ve temel kavramları içeren yazılı kaynaklar bulunmaktadır. Bunun 

yanı sıra, CBS ile ilişkili olarak, harita tasarımı üzerine kaynaklar da taranmıştır. Harita 

tasarımı konusunu, konvansiyonel biçimde ele alan bazı kaynaklar da yine bu grup 

altındadır. Bu tip kaynaklar, haritacılığın temel ilkelerine dayalı bilgiler barındırmaktadır. 

Haritacılık ile ilgili bir başka yazılı kaynak türü ise, kartografya tarihi üzerine yapılmış 

çalışmalardan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, kartografya & CBS ana başlığında 

bulunan yazılı kaynaklar arasında, CBS ve harita tasarımının web ile ilişkisini inceleyen 

materyallerden de faydalanılmıştır. Bu materyaller de webCBS uygulamasına dair 

açıklamalar vardır. Özellikle harita tasarımı üzerine olan kaynaklar da, tasarım 

başlığındaki kaynaklar ile ortak noktalar görülebilir. 

İstanbul Kara Surları & miras alanlarına dair yazılı kaynaklar ise son gruptur. Bu 

gruptaki kaynaklar, ağırlıklı olarak İstanbul Kara Surları tarihini ve yapısını ele alan yazılı 

materyallerden oluşmaktadır. Çalışma alanının miras alanı olmasından dolayı, bu grup 

altında miras alanları üzerine yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalar, tez 

konusu ile ilintili olarak, daha çok miras alanlarının yorumu ve sunumu üzerinedir. 

Ayrıca, doğrudan bir ilişki taşımasa da, CBS kaynaklarından bazılarının, miras alanları 

konusuna da etkisi bulunmuştur. Özellikle, CBS araçları ile tarihi haritalama üzerine olan 

kaynaklar, miras alanları ile yakın bir bağ taşımaktadır.  

Bir diğer materyal ise, görsel kaynaklardır. Görsel kaynaklar kapsamında, farklı 

biçimlerde ve konularda hazırlanmış haritalar ve web siteleri incelenmiştir. Böylece, 

yazılı materyaller ve görsel materyaller birbiri ile bağlanmıştır. İncelenen haritalar 

arasında, “Kartografya Tarihçesi” bölümde kullanılmış, tarihi haritalar bulunmaktadır. 

Ayrıca, CBS ortamında hazırlanmış haritalarda incelenmiştir. Bunlara ek olarak, harita 

tasarımı konusunu detaylandırmak amacıyla, hem CBS yazılımı ile hem de 

konvansiyonel yöntemlerle oluşturulmuş haritalar da görsel kaynaklar arasındadır. Web 

tasarımı konusu için ise, web sitesi örnekler incelenmiş ve Gestalt ilkeleri ile bağlantısı 
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kurulmuştur. CBS ve web konularını bir arada içeren web haritaları ise, taranan bir diğer 

görsel kaynak türüdür.  

Bu tez çalışması CBS ve tasarım disiplinlerini içermektedir. Dolayısıyla, tezde CBS 

ve tasarım çalışmalarına dayalı görsel oluşturulmasında için farklı yazılımlardan 

faydalanılmıştır. Tablo 3.1’de konularına göre, bu görsellerin elde edilmesinde etkisi 

yazılımlar bulunmaktadır.  

 

Tablo 3.1. Tezde kullanılan yazılımlar  

Konu Yazılım 

CBS • Google Earth Pro 

• ArcGIS 10.3 

 
Tasarım • AutoCAD 2012 

• Photoshop CC 2014 

• Illustrator CC 

 
 

CBS ile ilgili kullanılmış iki yazılım vardır. Bunlardan ilki Google Earth, konum 

tespiti ve doğruluğu için kullanılmıştır. ArcGIS 10.3 yazılımı ise, vektörel verilerin elde 

edilmesi için tercih edilmiştir. “Giriş” bölümden bahsedildiği üzere, bu vektörel verilerin 

oluşturulması, TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmalara dayanmaktadır. 

ArcGIS yazılımı ile elde edilen, konumsal veriler, daha sonrasında tasarım yazılımlarında 

kullanım amacıyla, format dönüşümüne uğramıştır. ArcGIS yazılımında faydalanılan bir 

diğer konu ise, altlık haritanın görsel formatta oluşturulmasıdır. 

Tasarım için ise üç farklı yazılım kullanılmıştır. Bu yazılımlardan Adobe Illustrator, 

tasarımın yapıldığı yazılımdır. AutoCAD ve Photoshop yazılımları ise, bazı noktalarda 

destek amacıyla kullanılmıştır. ArcGIS yazılımında oluşturulan altlık haritanın, görsel 

düzenlemesi ve renklerinin ayarlanması için Photoshop kullanılmıştır. Ayrıca yine bazı 

renk ayarları için, programın becerilerinden ötürü Photoshop tercih edilmiştir. AutoCAD 

ise, ikonların oluşturulmasına yardımcı yazılımdır. Vektörel formatta çizimin 

yapılabildiği AutoCAD ile elde edilen çalışmalar, daha sonrasında ilgili formata 

dönüştürülerek Illustrator programında kullanılmıştır. Illustrator yazılımı ise, tez sonunda 

elde edilmiş arayüz tasarımının her türlü düzen ve kompozisyon çalışmaları için tercih 
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edilmiştir. Ayrıca, ArcGIS ve Photoshop yazılımlarının birlikteliği ile elde edilen altlık 

harita ve bu harita üzerindeki yapı ikonları, surlar, sınır çizgisi, başlık, logo ve diğer tüm 

araçların birbiri ile ilişkisi, Illustrator yazılımı ile sağlanmıştır. Tez çalışmasında sunulan, 

webCBS uygulamasına ait sonuç görseller de, Illustrator üzerindeki çalışmanın görsel 

formata dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.  

Bir sonraki bölüm, tezin yöntemi ile ilgilidir. “Materyal” bölümünde bahsedilen 

görsel ve yazılı kaynakların, çalışmadaki kullanım biçimi ve yolu açıklanmıştır. Böylece, 

görsel ve yazılı kaynaklar ile kullanılan yazılımların, tez sürecine sağladığı katkılar ve tez 

sürecinin akışı ortaya konulmuştur. 

 

3.2. Yöntem 

Yöntemin ilk aşaması Şekil 3.1’de görüldüğü gibi literatür taramasından 

oluşmaktadır. Bu süreçte birçok farklı kaynağa başvurulmuştur. Kara Surları Dünya 

Miras Alanı’na ait görsel ve yazılı kaynakların İstanbul Kara Surları ile ilgili olanları Doç. 

Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş’ın yürütücü, tez yazarının ise bursiyer olarak görev aldığı 

TÜBİTAK projesinde yapılmış çalışmalardan elde edilmiştir. Diğer konular ile ilgili olan 

literatür taraması ise yazarın bireysel çalışmalarıdır. 

Kara Surları içerikli TÜBİTAK Projesi için kütüphane ve arşivler taranmış ve bu 

taramalar sonucu bilgiler elde edilmiştir. Ziyaret edilen kütüphane ve arşivler aşağıda 

belirtilmiştir: 

• Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi 

• Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi 

• Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi 

• Hollanda Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi 

• Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Kütüphanesi 

• İBB Atatürk Kitaplığı 

• İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 

• IRCICA Kütüphanesi 

Bu kütüphane ziyaretleri sonucu İstanbul Kara Surları’nın tarihi ile ilgili metinler 

ve alan için üretilmiş çeşitli haritalar ve fotoğraflar toplanmıştır. Toplanan bu materyaller, 

tez kapsamında Dünya Miras Alanı sınırları içerisinde kalan anıtlar hakkında tarihi 

bilgiler ile sınırlandırılmıştır. Daha sonrasında bu bilgiler, webCBS uygulaması için 
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kullanılmıştır. Toplanan görsel materyallerden herhangi birisi teze dahil edilmemiş, 

sadece görsel tarama aşamasında incelenmiştir.  

TÜBİTAK Projesi haricinde yapılmış bireysel literatür taramasında ise; tasarım, 

kartografya, CBS ve web üzerine hazırlanmış çalışmalara ulaşılmıştır. Literatür 

taramasının bu aşamasında basılı kaynaklar, Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’nden 

sağlanmıştır. İnternet üzerinden yapılan taramalar sonucu ise, dijital ortamdaki yazılı ve 

görsel kaynaklar toplanmıştır.  

Kütüphane ziyaretleri haricinde, yine TÜBİTAK projesi kapsamında İstanbul Kara 

Surları Dünya Miras Alanı’na ziyaretlerde bulunulmuştur. Ocak 2015 ve Haziran 2016 

tarihlerinde bu ziyaretlerde çeşitli arazi çalışmaları yapılmıştır. Fotoğraflar çekilmiş ve 

her fotoğraf çekim noktasından koordinat bilgisi alınmıştır. Bu koordinat bilgileri ArcGIS 

Online sistemine kaydedilmiştir (Şekil 3.2). 

 

 
Şekil 3.2. ArcGIS Online sisteminde bulunan arazi çalışma noktaları  

 

Ocak 2015 tarihli arazi çalışmasında, İstanbul Kara Surları’nın Marmara yönü 

başlangıç noktası olan Mermer Kule’den, Haliç yönüne bir başka deyişle güneyden 

kuzeye doğru bir rota izlenmiştir. Bu rota boyunca, surların fiziksel yapısı gözlenmiştir. 

Fotoğraf çekim noktaları ise, çoğunlukla sur kuleleri üzerinden belirlenmiş, böylece sur 

kuleleri, duvarlar ve sur kapıları hakkında görsel birikim yapılmıştır. Ayrıca bu arazi 

çalışması ile birlikte, miras alanı sınırlarında kalan bazı anıtlar da ziyaret edilmiş ve 

fotoğraflar çekilmiştir. Takip edilen rota, ağırlıklı olarak Kara Surları’nın dışı Bir başka 

deyişle batı yönüdür. Topkapı ve Sulukule civarlarında ise, yer yer surun içinden 

yürüyüşler gerçekleştirilmiştir. Haziran 2016 tarihli arazi çalışmasında ise, Yedikule ve 
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civarındaki bostanlar incelenmiştir. Bunlara ek olarak, sur hendeklerine dair bilgiler de 

toplanmıştır.  

Yapılan arazi çalışmalarında, alan hakkında detaylı incelemeler ve gözlemler için 

fırsat oluşmuştur. Bu arazi çalışmaları, görsel açıdan birikim ve deneyim olarak te 

çalışmasına yansımıştır. Özellikle anıt ziyaretleri ve kuzeyden güneye takip edilen rota, 

çalışma alanının niteliğini ve kimliğini kavramak açısından yarar sağlamıştır. Böylece, 

alan için yapılan tasarımlar, görsel açıdan alanın niteliği ile paralellik göstermiştir. 

Hendekler ve bostanlar üzerine toplanmış veriler ise kapsam dışında tutulmuştur. 

Literatür taraması ve arazi çalışmalarının ardından, yine TÜBİTAK Projesi 

kapsamında alan için yapılan vektörel çizimlerdir. ArcGIS yazılımı kullanılarak alandaki 

farklı öğelerin sayısallaştırılması yapılmıştır. Literatür taraması ve arazi çalışmalarının 

birlikte değerlendirilmesi sonucu elde edilen CBS katmanları şöyledir; 

• Sur duvarları 

• Sur kapıları 

• Anıtlar 

• Bostanlar 

• Mezarlıklar 

• Yeşil alanlar 

• UNESCO Miras Alanı Sınırı 

Tez çalışması için bu katmanlardan; 

1. sur duvarları 

2. sur kapıları 

3. anıtlar 

4. ve UNESCO miras alanı sınırı kullanılmıştır.  

Katmanların oluşturulması ve belirlenmesinden sonra, bu katmanlar ile ilişkili 

literatür taramasından faydalanılarak yazılı kaynaklar da belirlenmiştir. Böylece, 

CBS’nin ana yetilerinden olan konumsal veri ve buna bağlı öznitelik bilgisi için zemin 

hazır hale gelmiştir. Bu özelliğe bağlı olarak, webCBS uygulamasında kullanılan yapılar 

hakkında görsel ve yazılı bilgilerin gösterimi gerçekleşmiştir. Yapı bilgilerinin 

görüntülenmesine ait açıklamalar ilerleyen bölümlerde detaylıca yapılmıştır.  

Görsel bileşenlerin belirlendiği aşamada, web haritası ve CBS araçları da 

tanımlanmıştır. Web haritası öğeleri şöyledir: 

• Harita ismi & logosu 
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• Ana harita 

• CBS katmanları 

• Harita künyesi 

CBS araçları ise şöyledir: 

• Ölçek aracı 

• Arama çubuğu 

• Kişisel görüntüleme seçenekleri  

• Görsel ve yazınsal bilgilerin görüntülenmesi 

• Harita yazdırma aracı 

• Harita paylaşma aracı 

WebCBS uygulamasında kullanılmak üzere bileşenlerin belirlenmesinin ardından, bu 

bileşenlerin kurgulanması, belirli bir düzene oturtulması ve tasarımının yapılması 

gelmektedir. Böylece tasarım önerisi gerçekleşmiştir. Tasarım önerisini geliştirirken, 

Gestalt ilkelerinden faydalanılmıştır.  

 

3.2.1. Tasarım önerisi  

Bu bölümde, tez çalışması sürecinde yapılan çalışmalara bağlı olarak ortaya atılan 

tasarım önerisi tartışılmıştır. Bu öneri, Gestalt ilkelerinden türetilmiş ve altı farklı başlıkta 

ele alınmıştır. Öneriye ait her başlık ile ilgili kavramsal açıklamalar, oluşturulmuş 

görseller ile desteklenmiştir.  

Tasarım önerisinin ilk başlığı, şekil – zemin ilkesine dayanmaktadır. Şekil – zemin 

ilkesi, bütün katmanlar ile ilişki kurmaktadır. Birincil olarak, web ortamındaki görsel 

öğelerin düzeninde faydalıdır. Bir web sayfasında, ön plan ve arka plan öğeleri 

bulunmaktadır. Miras alanları için hazırlanan uygulamanın kompozisyonu 

oluşturulurken, şekil – zemin ilkesi göz önünde tutulmuştur ve öğeler arası hiyerarşi 

sağlanmıştır. Bunu yanı sıra, harita için de şekil – zemin ilkesinden faydalanılmıştır. CBS 

ile elde edilen birçok katmandan oluşan harita öğelerinin birbiri ile ilişkisi ve haritanın 

açıklığında, bu ilke benimsenmiştir.  

Şekil 3.3’de altlık harita açık tonlardan oluşturulmuştur. Bu altlık, zemini temsil 

etmektedir. Üzerinde ise daha parlak tonlarda ve altlık harita ile karşıtlık oluşturan 

renklerde öğeler bulunmaktadır. Surlar için turuncu, UNESCO tarafından belirlenen 

Dünya Miras Alanı Sınırı için gri, anıtları gösteren ikonlar için ise mor, mavi, kırmızı, 
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sarı ve yeşil tonlarında renkler kullanılmıştır. Bu renklerin ise parlaklıkları yüksektir. 

Doygunluğu düşük renkli altlık harita üzerinde yüksek doygunlukta ve parlaklıkta 

kullanılan ikonlar karşıtlık oluşturmuştur. Böylelikle, şekil – zemin ilişkisi kurulmuştur. 

Miras Alanı Sınırı için tercih edilen renk ise önem sırasına göre ortada olmasından 

kaynaklıdır. Gri ile hem altlık harita ile hem de ikonlarda kullanılan renk ile uyum 

sağlamaktadır. Bu yöntem sayesinde, harita üzerindeki öğeler rahatlıkla algılanmaktadır. 

Ayrıca, haritada önem sırasına göre hiyerarşik bir düzen yaratmıştır. 

 

 
Şekil 3.3. Tasarım önerisi ve şekil – zemin ilkesi 

 

Uygulamanın bütününde, birçok görsel ve sözel öğe bulunmaktadır. Bunların 

organizasyonu ise bir sorundur. Şekil – zemin ilkesi ile oturtulan genel kompozisyon, 

yeterli değildir. Özellikle detaylarda, nitelik olarak benzer bazı öğelerin gruplandırılması, 

hiyerarşik açıdan önemlidir. Dolayısıyla bu sorunun çözümünde, yakınlık ilkesi devreye 

girmektedir. Web sayfasındaki, renk, yazı gibi öğelerin birbiri ile kurduğu ilişkide ve  

harita üzerinde verilerin doğru algılanmasında, yakınlık ilkesinin getirdiği kurallardan 

faydalanılmıştır. Aynı kategoride algılanması istenilen öğeler, bu ilke sayesinde tek bir 

grup olarak sunulabilmiştir.  

Şekil 3.4’te işaretli alanda dört adet ikon bulunmaktadır. Bu ikonlar, webCBS 

uygulamasındaki bazı araçları temsil etmektedir. Aynı amaca hizmet eden bu dört ikonun 

konumsal olarak yakın örgütlenmiştir. Yakınlık yöntemine göre, benzer öğeler birbirine 
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yakın organize edilmelidir. Sonuç olarak, kullanımı kolay ve düzenli bir yapı ortaya 

çıkmıştır.    

 

 

Şekil 3.4. Tasarım önerisi ve yakınlık ilkesi  

 

Logo ve ikon gibi detaylarda tamamlama ilkesinden faydalanılmıştır. Şekil 3.5’te 

uygulama için tasarlanan logo görülmektedir. Bu logo tezin çalışma alanı İstanbul Kara 

Surları’nın bir soyutlamasıdır. Bu soyutlama yapılırken, surların fiziksel yapısı göz 

önünde tutulmuştur. Logo, bütünde eksiltmeler yapılarak elde edilmiştir. Bu eksiltmelere 

karşın, imaj bir bütün olarak algılanmaktadır. Ayrıca eksiltmeler ile ortaya çıkan negatif 

alanlar (beyaz boşluklar), logodaki dengeyi sağlamıştır.  
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Şekil 3.5. Tasarım önerisi ve tamamlama ilkesi 

 

Web sayfasında ve harita üzerinde, nitelik olarak benzer öğeler bulunmaktadır. Bu 

benzer öğeler, benzerlik ilkesine göre, tek bir kategoride algılanmaktadır. Benzerlik 

ilkesinin tasarım önerisinde kullanılmasıyla, harita ve web sayfası üzerinde, grup 

halindeki öğelerin düzenlenmesi sağlanmıştır. Yakınlık ilkesi ile oldukça benzer bir 

yapıdadır. Fakat yakınlık ilkesine göre, gruplandırılan öğeler konumsal olarak birbiri ile 

yakındır. Benzerlik ilkesinin tasarım önerisine katkısında ise, öğeler konumsal olarak 

birbirinden uzak olsa bile, nitelik olarak (renk, yazı fontu vb.) aynıdır ve böylece tek bir 

grup halinde algılanmaktadır.  

Şekil 3.6’da uygulamadan belirli bir kesit ve bu kesitteki öğeler görülmektedir. 

Farklı renkte noktalar halinde gözüken öğelerin işlevsel olarak hangi amacı taşıdığı 

öncelikle algılanmaz. Fakat benzerlik yöntemi ile bu noktalar grup halinde örgütlenmiştir. 

Böylece, ilk etapta bu öğelerin işlevine dair algı belirsiz olsa bile, noktalardaki renk 

eşleşmeleri ile, bu noktaların aynı amaca hizmet ettikleri anlaşılmaktadır.  
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Şekil 3.6. Tasarım önerisi ve benzerlik ilkesi  

 

“Gestalt ilkeleri” bölümünde gözün, bir görüntü üzerinde sürekli hareket ve 

yönelim halinde olduğundan bahsedilmişti. Web sayfası ve harita üzerinde de bu hareket 

ve yönelim doğru şekilde sağlanması gereklidir. Buna bağlı olarak bütün kompozisyonun 

akıcı bir yapıda olması için, devamlılık ilkesinden faydalanılmıştır. Devamlılık ilkesi, 

özellikle tek bir dizi halinde algılanması istenilen öğelerin düzeninde etkin bir yer 

tutmuştur. 

Uygulama kapsamında, harita üzerindeki bir öğeye ait bilgiler bulunmaktadır. Şekil 

3.7’de Belgrad Kapısı örneklemesi görülmektedir. Belgrad Kapısı ikonuna tıklandığında, 

web sayfasında bu anıta ait görseller ve metinler sayfada görünür olmaktadır. Metin ve 

fotoğraf farklı tipte iki veridir. Sayfanın alt kısmında dizi şeklinde fotoğraflar 

bulunmaktadır. Sayfada ikona yakın şekilde ise metin kutusu bulunmaktadır. Devamlılık 

ilkesinin yöntem olarak kullanılmasıyla, fotoğrafların tek bir dizi ve bütün olarak 

algılanması sağlanmıştır. Aynı şekilde, metin kutusunun dikey düzeni, sayfa bütününde 

daha rahat ve belirgin bir okuma imkanı sunmaktadır.  
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Şekil 3.7. Tasarım önerisi ve devamlılık ilkesi 

 

Tasarım önerisi için faydalanılan beş Gestalt ilkesi haricinde çok daha önemli ve 

geniş yer tutan ilke ise basitliktir. Basitlik ilkesi ile genel bir çerçeve çizilmiş olur. Diğer 

ilkeler ise basitliği destekleyicidir. Web sayfasında, haritada, genel görüntüde, detaylarda 

ve tasarım tekniğinin her aşamasında basitlik ilkesi göz önünde tutulmuştur. Oluşturlan 

webCBS uygulamasında oldukça fazla öğe ve veri bulunmaktadır. Bunların düzenin basit 

olması, her öğenin ve verinin algılanmasını kolaylığı basitlik ilkesi ile sağlanmıştır. 

Dolayısıyla, basitlik ilkesi ile tasarım karmaşadan uzak ve etkileşimi yüksek hale 

gelmiştir. Basitlik ilkesini, bir bakıma tüm Gestalt ilkelerinin bütünü olarak tanımlamalı 

ve tasarım önerisinin temeli olarak belirlenmelidir. Tasarım önerisindeki diğer beş ilke 

bir araya geldiğinde, bütün görselde basit bir algının zeminini oluşturmaktadır. 

Tezde kullanılan materyaller ve bu materyallerin kullanım yöntemleri açıklandıktan 

sonra, sıradaki bölümde tezin bulguları aktarılmıştır. Bu bulgular, webCBS uygulamasına 

ait arayüz tasarımına ve bu tasarımın kullanım senaryosuna ait görüntülerdir. Bunlara ek 

olarak, web haritasında kullanılmış Kara Surları yapıları hakkında da bilgiler verilmiştir.  
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4. BULGULAR 

Bu bölümde, İstanbul Kara Surları hakkında bilgiler ve alanın sunumu için önerilen 

webCBS uygulamasının ara yüz tasarım sonuçları paylaşılmıştır. Ayrıca uygulamanın 

kullanım senaryosu da açıklanmıştır. Çalışma alanı oldukça geniş bir sahadır. Ayrıca 

uzun bir geçmişe sahiptir. Tarihi ve fiziksel açıdan birçok farklı bilgiyi barındıran çalışa 

alanı ele alınırken, tezin konusu ile sınırlandırılmıştır. Bir başka deyişle yalnızca, tasarıma 

etki ettiği noktalar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, webCBS uygulaması için belirlenen 

katmanları temsil eden yapıların tarihi aktarılmıştır. Bu bölümün birinci kısmında Kara 

Surları anlatılmıştır. İkinci kısımda, arayüz tasarımı görselleri, üçüncü kısımda ise 

kullanım senaryosu sunulmuştur. Böylece, işlevden biçime doğru ilerleyen tezin çıktıları 

sunulmuştur. 

 

4.1. Çalışma Alanına Ait Bilgiler 

Çalışmanın bu bölümünde, İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı’na ait fiziksel 

ve tarihi bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler, “Materyal – Yöntem” kısmında belirtilen 

webCBS uygulamasında kullanılan Kara Surları öğeleri ile sınırlandırılmıştır.  

 

4.1.1. İstanbul Kara Surları ve alandaki yapılar 

İstanbul Kara Surları’nın inşa nedenini anlayabilmek için, öncelikli olarak 

Konstantin dönemine incelemek gereklidir. İmparator Konstantin tarafından yeni başkent 

olarak bugünkü İstanbul, o dönemki adıyla Byzantium seçilmiştir. Bu değişiklik ile 

birlikte, 328 yılında Konstantin Surları inşa edilmiştir (Turnbull, 2004). Fakat şehrin hızla 

büyümüş ve bunun bir sonucu olarak İmparator II. Theodosius tarafından M.S. 412 - 

413’te İstanbul Kara Surları inşa edilmiştir. İstanbul Kara Surları, gerek uzunluğu, 

gerekse yapılış özellikleri açısından bugün dünyada ender örneği kalmış bir savunma 

sistemidir (Başgelen, 2005).  

Yeni sur çizgisi ile birlikte, şehir 2/5 oranında büyümüştür. Bu büyüme, şehrin sur 

dışında yayılan kısımlarını korumaktan çok, sur çizgisini savunma için daha elverişli hale 

getirmek amacı taşımaktadır. Sonuç olarak, Theodosius ve Konstantin Surları arasında 

kalan bölge, şehrin günlük hayatının kenarında bir kuşak olarak kalmış ve buna bağlı 

olarak, bu bölgede şehrin diğer yerleri için karakteristik olan anıtsal inşaatlar yer 

almamıştır (Kuban, 1970). İstanbul Kara Surları ve Konstantin surları arasında kalan 
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bölgenin ikinci planda kalmasının bir sonucu olarak, Theodosius Surları civarı yeni 

yerleşim bölgesi haline gelmiştir. Buna bağlı olarak ise, sosyal yaşantı ve beraberinde 

anıtsal inşalar ağırlıklı olarak İstanbul Kara Surları civarında gerçekleşmiştir (Şekil 4.1).  

 

 
Şekil 4.1. İstanbul’un surları (Turnbull, 2004) 

 

İstanbul surları pek çok kez kuşatıldığı halde, yapımından itibaren sadece iki kez 

aşılabilmiştir. Bunlardan ilki 1204 yılındaki Latin işgali bir diğeri ise 1453 senesindeki 

Osmanlı kuşatmasıdır (Belge & Anadol, 1993). 1453 senesinden sonra şehir Osmanlı 

İmparatorluğunun yönetimine geçmiş, dolayısıyla şehrin kimliği değişim göstermiştir. 

Fatih’in imar ve iskanla ilgili olarak ilk işi, şehirde kalan nüfusu barındırmak ve şehre 

yeni nüfus getirmek olmuştur (Kuban, 1970). Çalışma alanına yapılan arazi 

çalışmalarında bu durumun izleri gözlemlenmiştir. Ayrıca Bizans ve Osmanlı dönemine 

ait birçok farklı türde anıtsal yapıya rastlanmıştır. Bu anıtlar arasında kiliseler, cami, türbe 

gibi dini yapıların yanı sıra, saray, çeşme ve hamam gibi daha çok sosyal yaşantı ile ilişkili 

yapılar da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, yine sosyal surlardaki sosyal yaşantının bir 

uzantısı olarak hendeklerde gerçekleştirilen bostancılık da geçmişten günümüze gelen 
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oldukça önemli bir aktivitedir. Kara Surları, surların etrafındaki tarihi bostanlarla beraber 

bir kentsel tarım miras alanı oluşturmaktadır. Tarihi Yarımada’nın topografyasının 

anlaşılmasına katkıda bulunan Kara Surları, eski ve yeni kentin sınırını oluştururken, 

anıtsal etkisiyle eşsiz bir manzara sunmaktadır (Kıvılcım Çorakbaş, Aksoy, & Ricci, 

2014). 

Çalışma alanına dahil birçok farklı tipte veri bulunmaktadır. Bu tez kapsamında ise, 

örnek teşkil etmesi için sur çevresindeki anıtlar ve bu anıtlarla ilgili bilgiler 

değerlendirilmeye alınmıştır. Bunlara ek olarak Kara Surları boyunca bulunan kapıların 

da anıtsal bir değeri bulunmaktadır. Dolayısıyla denilebilir ki, hazırlanan uygulama 

surların kültürel yapısından fiziksel yapısına odaklanmıştır. Özellikle, Kara Surları 

hakkında ön bilgi sağlaması ve alanın miras alanı olması itibariyle farkındalık yaratması 

birincil amaçlardandır.  

Çalışma alanındaki yapılar dört başlık altında toplanmıştır; 

• Sur Kapıları 

• Dini Yapılar 

• Su Yapıları 

• Turistik çekim noktaları 

Sonraki bölümde bu dört başlık altında bulunan dikkat çekici yapılar hakkında 

bilgiler aktarılmıştır.  

 

4.1.1.1. Sur kapıları 

Kapılar, İstanbul Kara Surları’nı oluşturan başlıca elemanlardandır. Marmara’dan 

Haliç’e uzanan surlar boyunca sivil ve askeri amaçlı kullanılmış kapılar bulunmaktadır. 

Tez kapsamında uygulama için değerlendirmeye alınan dokuz kapı bulunmaktadır. 

Güney’den Kuzey’e bir başka ifadeyle Marmara’dan Haliç’e doğru sıralı şekilde tez 

çalışmasında değerlendirilen kapılar Tablo 4.1’de verilmiştir. 
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Tablo 4.1. Sur kapıları 

Kapı Adı Diğer Adı 
  
Altınkapı Porta Aurea 
Yedikule Kapısı Pentapirgi 
Belgrad Kapı Porta tu Defteru 
Silivri Kapısı  Porta Pighi 
Mevlevihane Kapısı Porta Melandesia, Porta Rhegii 
Topkapı Porta Romanos 
Sulukule Kapısı  Porta Pempton 
Edirnekapı Porta Harisius, Porta Adrianople 
Eğrikapı  Porta Kaligaria 

 

Bu kapılardan ilki Yedikule Kapı’ya bitişik konumda olan Altınkapı’dır. Bir diğer 

adı da Porta Aurea’dır. Theodosius I. tarafından 390 yılında Roma zafer kemeri olarak 

yaptırılmıştır (Turnbull, 2004). Tsangadas (1980), bu kapının devlet girişi olduğundan ve 

ihtişamlı mimarisiyle askeri sağlamlığından bahsetmiştir. Kazanılan bir sefer sonrası 

imparatorlar şehre bu kapıdan kutlamalar eşliğinde girmişlerdir (Çelebi, 1982).  

Altınkapı’dan hemen sonra Yedikule Kapısı gelmektedir. Yedikule kapısının, 

fetihten sonra Osmanlılar tarafından yapıldığı zannedilmişse de, onun Bizans döneminde 

de var olduğu, yapının bazı özelliklerinden ve üzerinde hala mevcut bulunan bir kartal 

şeklinden anlaşılmaktadır. Kapının Osmanlı döneminde tamir gördüğünü, üzerindeki 

Ahmed III. zamanına ait bir kitabe göstermektedir (Çevirmen notu, Kömürciyan, 1988). 

Yedikule’nin ardından Belgrad Kapısı üçüncü önemli sur kapısıdır. Belgrad Kapısı 

Bizans döneminde İkinci Askeri Kapı olarak biliniyor, ayrıca Porta tu Defteru (İkincinin 

Kapısı) diye de anılıyordu.  Kanuni Sultan Süleyman 1521’de Belgrad’ı ele geçirdikten 

sonra kentten getirdiği birçok zanaatkârı kapının civarında konuşlandırdığı için, kapı 

Türkçe adıyla anılmaya başlandı (Nicolle, Turnbull, & Haldon, 2010). 

Bir diğer şehir kapısı, Silivri Kapı’dır. Silivri’ye giden yolun başında olduğu için 

bu ada sahiptir. Pege (Balıklı) Manastırı’na yakın bir konumda olduğu için, Porta Pege 

olarak da anılmaktadır. Kapının güneyindeki kulede, 1438 tarihli Manuel Byrennius 

tarafından yapılan onarıma ait bir yazıt bulunmaktadır (Turnbull, 2004). 

Silivri Kapı’dan sonra Mevlevihane ya da Mevlana Kapı gelmektedir. Mevlevihane 

Kapısı’na, Bizans döneminde Porta Melandesia veya Porta Rhegii denirdi (Schrader, 

2015). Şu anki adını ise kapının dışında bulunan Mevlevi tekkesine borçludur. Üzerindeki 

yazıtlar, diğer kapılara kıyasla daha çok korunmuş vaziyettedir. Osmanlı’da olduğu kadar 
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Bizans Dönemi’nde de önemli bir kapı olduğu üzerindeki birçok kitabeden 

anlaşılmaktadır (Çevirmen notu, Kömürciyan, 1988).  

1453 kuşatması sırasında, Sultan Mehmed’in toplarını yoğunluklu olarak önüne 

konuşlandırdığı Topkapı, günümüzdeki adını da buradan almaktadır.  Topkapı’nın Bizans 

dönemindeki adı ise Ayios Romanos’tur (Kömürciyan, 1988). Günümüzde, Topkapı’nın 

olduğu yerden Vatan Caddesi geçmektedir.  

 Topkapı ile Edirnekapı arasında bulunan Sulukule Kapısı’nın bir diğer adı da 

Pempton Kapısı’dır. Lykos deresi üzerine olduğu için Sulukule adı ile tanınmıştır (Müller 

- Wiener, 2001). Çeşitli yerlerden akarak bu noktada birleşen dereler, aynı geçitten şehre 

girer (Hovhannesyan, 1997). Sulukule Kapısı’nın olduğu bölge ise Bizans döneminden 

son yıllardaki kentsel dönüşüm hareketlerine kadar Roman halkının yerleşim alanı 

olmuştur.  

 İstanbul’un yedi tepesinden biri Edirnekapı civarı kabul edilmektedir. Edirnekapı 

da tıpkı Topkapı gibi fetih ile yakından ilgili dolayısıyla Osmanlı için önemli bir kapıdır. 

Pietro de Valle’nin verdiği bilgiye göre, Edirnekapısı kara yolculuğunun başlıca kapısı 

olup bu kapıdan padişah sarayına kadar çok uzun ve geniş bir cadde vardır (Kömürciyan, 

1988). Evliya Çelebi (1982), İstanbul’un fethi sırasında Edirnekapısı’nın duvarlarının 

yedi yerden yıkıldığını ve izlerinin hala durduğunu belirtmiştir. Edirne’ye giden yol 

buradan açıldığı için bu adı almıştır.  

Kara Surları hattı boyunca uzanan kapılardan sonuncusu Haliç yakınlarında 

Ayvansaray bölgesinde bulunan Eğrikapı’dır. Türkçe Eğrikapı adı, burada kentten çıkan 

dar yolun, adeta tam kapının ağzında duran bir türbenin etrafından dolaşmak zorunda 

kalmasından dolayı verilmiştir (Nicolle, Turnbull, & Haldon, 2010). Bizans devrinde, 

Eğrikapı’ya, yanında bulunan askerî ayakkabı (caligae) imalathanesinden dolayı, 

Kaligaria adı verilmiştir (İnciciyan, 1956). Hovhannesyan (1997) ise, bu kapının, iki kapı 

kanadının karşılıklı gelmemesinden ve eğriliğinden dolayı bu şekilde adlandırıldığını öne 

sürmüştür. Özellikle civarındaki türbeler ve mezarlıklar ile dikkat çekmektedir.  

 

4.1.1.2. Dini yapılar 

Çalışma alanındaki yapı gruplarından ikincisi dini yapılardır. Dini yapılar, 

niteliklerine göre ikiye ayrılmıştır. Bunlardan ilki Hristiyanlık yapıları, bir diğeri ise 

İslamiyet yapılarıdır.  
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4.1.1.2.1. Hristiyanlık yapıları 

İstanbul Kara Surları, Hristiyan bir devlet olan Bizans İmparatorluğu döneminde 

inşa edilmiştir. Dolayısıyla, Bizans İmparatorluğu’nun İstanbul’a hükmettiği dönemde 

Kara Surları civarında inşa edilen dini yapılar Hristiyanlık ile ilişkilidir. Her ne kadar, 

İstanbul 1453 tarihinden sonra Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine geçse de, II. 

Mehmed’in gayri müslim nüfusu koruması, Osmanlı döneminde de Hristiyanlık 

yapılarının varlığını sürdürmesini sağlamıştır. Tez kapsamında, CBS uygulamasında 

kullanılmak üzere Ermeni ve Rum kiliseleri belirlenmiştir. Çalışma alanında birçok farklı 

Hristiyanlık yapısı bulunmaktadır. Tez çalışması kapsamında ise bu yapılardan sadece 7 

tanesi örneklemek amacıyla kullanılmıştır. Tablo 4.2.’de bu yapıların isimleri ve türü 

bulunmaktadır. 

 

Tablo 4.2. Hristiyanlık yapıları 

Yapı Adı Türü 
  
Aya Yorgi Rum Kilisesi (Edirnekapı) Kilise 
Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi  Kilise 
Panayia Suda Kilisesi Kilise 
Surp Kevork Kilisesi Kilise 
Aya Dimitri (Sarmaşık) Kilisesi  Kilise 
Panayia Vlaherna Kilisesi Kilise & Ayazma 
Balıklı Meryem Ana Rum Kilisesi Kilise & Ayazma 

 

Hristiyanlık yapılarına ilk örnek Silivri Kapı dışında bulunan Balıklı Meryem Ana 

Rum Kilisesi ve Ayazması’dır (Görsel 4.1). Asıl adı “Hayat Veren Kaynak” ya da 

“Yaşam bağışlayan kaynak” anlamına gelen Zoodokhos Peges’dir. Bu yapı, İmparator II. 

Leon tarafından 5 yy. ortalarında (457 – 474) yapılmıştır (Evren, 2005). Kömürciyan 

(1988), burasının daha önceden Panayia adında bir manastır olduğundan bahsetmiştir. 

Buna ek olarak, ayazmanın şifa dağıttığı birçok kişi tarafından aktarılmıştır. 
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Görsel 4.1. Balıklı Meryem Ana Rum Kilisesi ve Ayazması (Evren, 2005) 

 

Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş Meryem Ana’ya ithaf edilen bir 

diğer yapı ise Eğrikapı yakınlarındaki Vlaherna Meryem Ana Kilisesi’dir (Görsel 4.2). 

Rumca adı Panagia Blakhernas adını taşıyan bu kilise, Kraliçe Pulkheria tarafından 

yaptırılmıştır. Rumların sıkça ziyaret ettiği kiliselerdendir (Hovhannesyan, 1997).  
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Görsel 4.2. Vlaherna Meryem Ana Kilisesi 

 

4.1.1.2.2. İslamiyet yapıları 

Osmanlı Dönemi ile birlikte, İstanbul’da dolayısıyla Kara Surları bölgesinde 

İslamiyet yapıları oluşmaya başlamıştır. Yeni yapılan yapılar olduğu gibi, Bizans 

döneminden kalma yapılar dönüştürülerek hizmete sunulmuştur. Tez kapsamında, CBS 

uygulamasında kullanılmak üzere cami, medrese ve türbeler dikkate alınmıştır. Alanda 

bulunan İslami yapılardan 14 tanesi örnekleme amacıyla, tez kapsamında hazırlanan CBS 

uygulama önerisinde kullanılmıştır. Tablo 4.3.’te bu yapılar ve türleri bulunmaktadır. 
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Tablo 4.3. İslamiyet yapıları 

Yapı Adı Türü 
  
Yenikapı Mevlevihanesi Mevlevihane 
Hacı Piri Camii Cami 
Hacı Evliya Camii Cami 
Kara Ahmed Paşa Camii Cami 
Mihrimah Sultan Camii Cami 
Hadım İbrahim Paşa Camii Cami 
Toklu İbrahim Dede Camii Cami 
Hacı Evhaddin Camii Cami 
Neslişah Sultan Camii Cami 
Hz. Kaab Mescidi Cami 
İvaz Efendi Camii Cami 
Merkezefendi Camii Cami 
Muhammed El Ensari Türbesi Türbe 
Elekçi Dede Türbesi Türbe 

 

 Kara Surları Alanı’ndaki İslamiyet yapılarına ilk örnek, Edirnekapı yakınlarında 

bulunan Mihrimah Sultan Camisi’dir. (Görsel 4.3). Konumu itibariyle, İstanbul’un yedi 

tepesinden biri kabul edilen bölgededir. Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan 

adına Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Schrader (2015), Mihrimah Sultan 

Camii’nin yüksek kubbesinin, Türk tarihinin en büyük çağının ihtişam hırsıyla, 

yükseklikte herkesi geçmek ve gölgede bırakmak istermişçesine göklere yükseldiğinden 

bahsederek, bu yapının dikkat çekiciliğini vurgular. Mihrimah Sultan Camii yapılmadan 

önce aynı alanda Aziz Georgios’a adanan bir kilise bulunmaktadır. Bu caminin 

yapılabilmesi için Kanuni Sultan Süleyman aynı bölgede ahşap çatılı bir Georgios 

Kilisesi’nin yaptırılması talimatını vermiştir (Sav & Kuşüzümü, 2010). 
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Görsel 4.3.  Mihrimah Sultan Camii 

 

Hacı Evhaddin Camii, çalışma alanındaki İslamiyet yapılarına bir diğer örnektir 

(Görsel 4.4). Yedikule civarında ve surların iç tarafında bulunmaktadır. Beraberindeki 

tekke, hamam ve çeşmeden ötürü külliye olarak da kabul edilebilir. Mimar Sinan 

tarafından 1585 yılında inşa edilmiştir. Ayvansarâyî, kurucusunun Kasap Hacı Evhad 

adında bir kişi olduğunu kaydeder (Eyice, 1996). 

 

 
Görsel 4.4. Hacı Evhaddin Camii 
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4.1.1.3. Su yapıları 

Çalışma alanında kullanılan yapı türlerinden biri de su yapılarıdır. Bu kapsamda 

hamamlar ve çeşmeler bulunmaktadır. Dini yapılar bölümünde bahsedilen Hacı Evhaddin 

Camii ve Mihrimah Sultan Camii yapılarının da dahil olduğu külliyelerdeki hamamlar 

değerlendirilmeye alınan su yapılarındandır. Bunlara ek olarak çeşme türünden Şatır 

Hasan Ağa Çeşmesi ve İvaz Efendi Çeşmesi seçilmiştir. Örnekleme için kullanılan su 

yapılarından sonuncusu ise Eğrikapı Maksemi’dir. Su yapıları altında 5 farklı yapı 

belirlenmiş ve tez kapsamında kullanılmıştır. Tablo 4.4’te bu yapıların adları ve türleri 

bulunmaktadır. 

 

Tablo 4.4. Su yapıları 

Yapı Adı Türü 
  
Mihrimah Sultan Hamamı Hamam 
Hacı Evhaddin Hamamı Hamam 
İvaz Efendi Çeşmesi Çeşme 
Şatır Hasan Ağa Çeşmesi Çeşme 
Eğrikapı Maksemi (Savaklar) Maksem 

 

Çeşmeler ve hamamlar haricinde Kara Surları alanında su yapısı niteliği taşıyan ise 

ilk örnek Eğrikapı Maksemi’dir (Görsel 4.5). Tarihte İstanbul’un su yollarından 

Kırkçeşme, Eğrikapı yakınlarından bulunan Eğrikapı Maksemi’nde son bulur. Savaklar 

Kubbesi olarak da bilinir (Çeçen, 1999). Maksemin işlevi, Kırkçeşme’den gelen suyu 

toplamak ve şehir suyu dağıtım merkezi olmaktır.  
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Görsel 4.5. Eğrikapı Maksemi 

 

4.1.1.4. Turistik çekim noktaları 

İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı sınırları içinde kalan birçok tipte yapı 

bulunmaktadır. Sur kapıları, dini yapılar ve su yapıları işlevlerine göre ayrılmışlardır. 

Fakat Kara Surları Dünya Miras Alanı içinde kalan bazı yapılar, bu gruplandırmanın 

dışında kalır. Dolayısıyla, bu tipte yapılar farklı bir başlık altında gruplanmış ve turistik 

çekim noktaları olarak adlandırılmıştır. Turistik çekim noktaları, işlevleri bakımından 

herhangi bir ortak nokta taşımamaktadır. Bu başlıktaki yapılar, işlev açısından ortaklık 

taşımamasına rağmen, tarihi niteliğe sahiptir. Turistik çekim noktaları, günümüzde, 

tarihteki işlevlerini dışında kullanılmaktadır. Bu yapılar, müze veya ziyaret edilmesi 

gereken konumlar olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Kara Surları Dünya Miras Alanı 

sınırları içinde kalan turistik çekim noktalarından 6 tanesi seçilmiştir. Bu seçim işlemi 

sırasında, yapıların günümüzde taşıdığı turistik değer göz önünde tutulmuştur.  Tablo 

4.5’de bu yapıların isimleri ve türleri verilmiştir.  

 

 

 

 



178 
 

Tablo 4.5. Turistik çekim noktaları 

Yapı Adı Türü 
  
Yedikule Hisarı Zindan 
Studios Manastırı (İmrahor Camii) Kilise & Cami 
Tekfur Sarayı Saray 
Anemas Zindanları Zindan 
Mermer Kule Kule 
Khora Manastırı (Kariye Camii) Kilise & Cami 

 

Bunlardan ilki Yedikule Hisarı’dır (Görsel 4.6). Geçmişten bu yana birçok farklı 

işlevde yan işlevine rağmen birincil işlevi zindan olmasıdır. Son dönemde ise ziyarete 

kapalıdır. Bizans Dönemi’nde imparatorların şehre giriş çıkış kapısı olarak kullandıkları 

Altınkapı da Yedikule Hisarı’na dahildir. Fetihten sonra, Fatih Sultan Mehmet II.’in 

emriyle, Yedikule surları tamir edilmiş veya ilaveler yapılmıştır (Kömürciyan, 1988).  

Rumelihisarı kulelerinin devlet zindanı olarak kullanılışı gibi Yedikule de bir Devlet 

Hapishanesi olarak işe yaramıştır. 1622’de Osman II. başkaldıran yeniçeriler tarafından 

orada boğulmuştur (Gabriel, 1941). Kömürciyan (1988), fetihten sonra Yedikule’nin 

padişahlar tarafından hazine deposu olarak kullanıldığını aktarmaktadır.  

 

 
Görsel 4.6. Yedikule Hisarı (http – 31) 
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IX. yy.’da İmparator Porphyrogennetos tarafından inşa edilmiş Tekfur Sarayı’nın 

diğer adı da Porfirogenetos Sarayı’dır (Görsel 4.7). Edirnekapı ile Eğrikapı arasındadır. 

Paleologos Hanedanıyla birlikte tamamiyle terkedilen Bukoleon Sarayı yerine 

imparatorların başlıca ikametgahı Tekfur Sarayı olmuştur (Kömürciyan, 1988). Saray, 

Osmanlı döneminde de işlevini sürdürmüştür. 20. Yüzyılda tümüyle terk edilmeden önce 

bir şişe imalathanesi (şişehane) barındırmıştır. Bugün ise salt dış duvarlardan ibarettir 

(Nicolle, Turnbull, & Haldon, 2010).  

 

 
Görsel 4.7. Tekfur Sarayı 

 

Khora Manastırı ya da Kariye Camii, adından da anlaşıldığı üzere iki farklı dine 

hizmet etmiş bir yapıdır (Görsel 4.8). Edirnekapı semtinde bulunmaktadır. Kilise, 

başlangıçta sur dışında kaldığı için “kırda” anlamına gelen Khora adını almıştır. Bugün 

görülen yapı ise 11. yy. kalmadır (Belge & Anadol, 1993). Bizans’ın son devirlerinde ve 

küçük çapta inşa edilmiştir. Fakat Kariye, öbür kiliselere nispetle sanat tarihine daha çok 

miktarda iyi korunmuş freskler ve mozaikler bağışlamıştır (Gabriel, 1954). Fetihten sonra 

uzunca bir süre kilise olarak kullanılmaya devam etmiş olan (ya da boş bırakılmış olan) 

Khora Manastırı Kilisesi, Sultan II. Beyazıt devrinde (1495-1512), Vezir Hadım Ali Paşa 

tarafından 1511 yılında camiye çevrilmiş ve yanına bir de medrese eklenmiştir (Çağlar, 

2015). Günümüzde ise müze olarak hizmet vermektedir.  
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Görsel 4.8. Kariye Müzesi (Çağlar, 2015) 

 

WebCBS uygulaması için belirlenen Kara Surları katmanları hakkında verilen 

bilgilerin ardından bir sonraki bölümde, bu öğelerin görsel karşılıkları paylaşılmıştır. 

Öğelerle birlikte, UNESCO Dünya Miras Alanı Sınırı, surlar ve altlık harita görselleri de 

verilmiştir. Tüm bunların site içinde Bir başka deyişle bir uygulama olarak görünümü de 

gerekli açıklamalarla birlikte aktarılmıştır. Böylece, tasarım önerisine bağlı olarak Kara 

Surları Dünya Miras Alanı için web haritası ve arayüz tasarımı sonuçları ortaya çıkmıştır. 

 

4.1.2. Alana ait webCBS uygulaması arayüz tasarımı 

Bu bölüme kadar; öncelikle Gestalt ilkeleri ve tasarım kavramı ele alınarak 

örneklendi. Bu örnekler tez çalışması kapsamındaki web konusuyla pekiştirilerek web 

tasarımı Gestalt ilkeleri ile bağdaştırıldı. Daha sonrasında kartografyanın tarihçesi ile 

birlikte haritacılığa dair genel bir giriş yapıldı. Bu girişin ardından kartografya kavramı 

tasarım özelinde ele alınarak renk, tipografi, semboloji gibi tasarıma etki eden öğeler 

eşliğinde incelendi. Haritacılıkla ilgili bu açıklama ve örneklerin ardından CBS konusu 

tanımlandı ve CBS & kartografya bağı kuruldu. Tez çalışmasının kapsamında bulunan 

web haritaları konusunu detaylandırmak için ise CBS’nin web ortamındaki durumu 

ortaya konuldu ve son olarak ise miras alanlarında yorum – sunum ilkeleri açıklanarak, 

tez çalışması için hazırlanan web haritasının miras alanları ile kesişimi sağlandı. Böylece, 

miras alanları için CBS destekli bir arayüz tasarımı için gerekli konular örneklenerek 

açıklanmış ve sonuçta oluşturulan webCBS uygulaması için “Kuramsal Temeller” 

bölümünün bir sonucu olarak bazı ilkeler elde edilmiştir. Uygulama önerisine ait arayüz 
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tasarımı, tüm detayları ile bu bölümde tartışılmıştır. Elde edilen görseller Adobe 

Illustrator yazılımı ile hazırlanmıştır.  

 

4.1.2.1. Genel görünüm ve uygulamanın işlevleri 

Uygulamanın web ortamındaki genel görünümü Şekil 4.2’deki gibidir. Altlık harita 

için ESRI firmasının açık kaynaklı harita sunucularından faydalanılmıştır. Altlık haritanın 

elde edilmesinin ardından görsel etkiyi arttırmak için Illustrator ve Photoshop 

yazılımlarında bu görüntü düzenlenmiştir. Haritada kullanılan Kara Surları’na ait öğelerin 

konumsal doğrulukları için ArcGIS yazılımı kullanılmış ve Illustrator programında bu 

öğeler görsel açından düzenlenmiştir. Uygulamanın farklı işlevlerini barındıran, sayfanın 

sol üst köşesindeki başlık ise yine Illustrator programında tasarlanmıştır.  

 

 
Şekil 4.2. WebCBS uygulaması genel görünümü  

 

Harita üzerinde gezinirken, fare imlecinin üzerine geldiği yapı, bu yapı 

dışındakilerden farklılaşır ve öne çıkar (Şekil 4.3). Bu öne çıkma işlemi, boyutun 

değişmesiyle ve gölgelendirme ile sağlanmıştır. Ayrıca öne çıkan bu yapıya ait isim de 

yapı ikonunun yanında belirmektedir. Böylece harita daha dinamik bir görünüme 

kavuşmuştur. 
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Şekil 4.3. WebCBS uygulaması genel görünümü – 2  

 

Şekil 4.4’te haritanın farklı ölçeklerde görüntülenebilmesini sağlayan tuş 

görülmektedir. + işareti ile haritaya yakınlaşılır – işaret ile haritadan uzaklaşılır. Bu iki 

işaret arasında kalan ikona tıklandığında ise, varsayılan harita görüntüsü geri gelir. Harita 

ölçeğinin değişimi ölçek aracı dışında donanım araçlarından fare ile de mümkündür.  

 

 
Şekil 4.4. Harita ölçek aracı  

 

Uygulama tanıtımı işlevini logo ve yazı üstlenmektedir (Şekil 4.5). Tasarlanan logo, 

kara surlarının biçimsel yapısı baz alınarak elde edilmiştir. Logonun turuncu – gri renkleri 

ve 3 parçanın birleşimi olması ve surların kırmızımsı tuğla ve grimsi taş sıralarının belli 

bir düzene göre tekrarından oluşan özgün yapım tekniği ile, surların savaş ve 
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depremlerden dolayı şu anki görüntüsüyle örtüşmektedir (Şekil 4.6). Bunun yanı sıra tam 

ortada, surların önemli bir bileşeni olan pencere boşlukları ve iki yanda sağlamlığı 

arttırmak amacıyla kullanılmış kiremit malzemeler logoda soyutlanmıştır. Logonun 

asimetrik yapısıyla ise görsel açıdan ritim amaçlanırken, surların mevcut durumuna da 

dikkat çekmektedir. Logonun sağ yanında üst kısma hizalı şekilde metin öğesi 

bulunmaktadır. Böylece diğer araçlar için de alt kısımda boşluk yaratılmıştır ve dengeli 

bir görünüm oluşturulmuştur.  

 

 
Şekil 4.5. Uygulama logosu ve yazısı  

 

 
Şekil 4.6. Logo ve surların şu anki görünümü 

 

Harita ölçek aracı dışında webCBS uygulamasının sağladığı başka kolaylıklar da 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki katmanlar aracıdır. Katmanlar aracı, Şekil 4.7’de birinci 

sıradaki ikon ile temsil edilmiştir. Toplamda 8 farklı katman bulunmaktadır. Bunlar; 

• UNESCO Dünya Miras Alanı Sınırı 

• Kara Surları 

• Sur Kapıları 

• Hristiyanlık Yapıları 

• İslamiyet Yapıları 



184 
 

• Su Yapıları 

• Turistik çekim noktaları 

 

 
Şekil 4.7. Uygulamadaki çeşitli araçlar  

 

Bu katmanlar, tercih doğrultusunda görüntülenebilir veya saklanabilir. Tüm 

katmanlar açık veya kapalı olabilir. Bu işlev, CBS’nin sağladığı en büyük yararlardan 

biridir. Şekil 4.8’de görünür katmanlar içi dolu kutular ile temsil edilmiştir. İslamiyet ve 

Su yapıları ile Sur Kapıları ise bu örnekte kapalı katmanlardır ve içi boş kutu ile temsil 

edilmiştir.  

 

 
Şekil 4.8.  Katmanlar aracı  
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Katmanlar ikonunun hemen yanında ikon ise bilgilendirme içindir. Bilgilendirme 

ikonu birçok farklı ortamda da kullanılan evrensel bir ikondur. Böylece ortak görsel dil 

desteklenmiştir. Harita ve alan hakkında temel bilgiler bu araç ile verilmiştir (Şekil 4.9).  

 

 
Şekil 4.9. Bilgilendirme aracı  

 

Sosyal medya ve internet gündelik yaşamın bir parçası halindedir. İnsanlar birçok 

bilgiyi internet ve sosyal medya üzerinden paylaşmaktadır. Bilgilendirme aracının 

ardından gelen paylaşma aracı tam da bu ihtiyaçtan hareketle oluşturulmuştur. Bu aracı 

kullanarak Kara Surları için hazırlanan uygulama hızlı bir şekilde farklı sosyal medya 

kanallarında paylaşılabilir (Şekil 4.10). 
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Şekil 4.10. Harita paylaşma aracı  

 

Sonraki araç, yazdırma tuşu ile uygulama haritasından istenilen herhangi bir 

konumun görüntüsü edinilebilir. Görüntü uzantıları .jpg ve .pdf olmak üzere yaygın iki 

formattadır (Şekil 4.11). 

 

 

Şekil 4.11. Harita yazdırma aracı  
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Arama çubuğu ise, haritanın kullanımını kolaylaştırıcı bir araçtır. Ulaşılmak istenen 

konum arama çubuğuna yazıldığı takdirde, bu konuma harita tarafından doğrudan 

yönlendirme sağlanır (Şekil 4.12).   

 

 
Şekil 4.12. Arama çubuğu  

 

Harita ölçeğinin işlevi gereği, yukarı ve aşağı bir yönelimi söz konusudur. Bir başka 

deyişle bu araç için devamlılık dikey düzlemde çalışmaktadır. Diğer araçlar için ise böyle 

bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla harita ölçeği ile diğer araçlar arasındaki bu 

işlevsel fark, görsel dile de yansımış ve araçların ikonları ayrı noktalara yerleştirilmiştir. 

Harita araçları ve logonun bulunduğu kısımda kullanılan renkler ile sade ve basit bir 

görünüş elde edilmiştir. Uygulamanın asıl amacı, Kara Surları ve civarındaki yapıları 

sunmaktır. Tam da bu yüzden asıl odak noktasını saptırmayan bir geometri ve renkler 

araçlar ve başlık kutusu için uygun görülmüştür.  

Masaüstü coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarında, bir öğeye ait öznitelik tablosu 

bulunmaktadır. Bu öznitelik tablosundan o öğeye ait farklı veriler tanımlanabilir. Tez 

kapsamında ise, CBS’nin bu özelliğinden faydalanılarak web ortamında öğelere ait çeşitli 

bilgilerin sunumu yapılmıştır. 

Önceki bölümlerde uygulama için kullanılan öğeler açıklanmıştı. Bu öğelerin her 

biri, kendine ait bilgiler barındırmaktadır. Örneğin, Şekil 4.13’te sur kapıları katmanında 

bulunan Belgrad Kapısı’na ait bilgiler görüntülenmiştir. İlgili ikonun üzerine 

tıklandığında bu bilgiler belirmektedir. Uygulama sayfasının alt kısmında yapıya ait 

fotoğraflar bulunmaktadır. Yapıya ait bilgiyi içeren metin ise ayrı bir pencerede yapı 

ikonuna yakın konumlandırılmıştır. İki farklı tipteki bilgi çeşidi olan metin ve görsel, 

yatay ve dikey hareket ile birbirinden ayrılmıştır. Yapılara ait isimler ise, görsel ve metin 
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dışında kalan ön bilgi niteliğindedir. Yapı isimlerinin görüntülenmesine ait açıklama 

yukarıdaki bölümlerde yapılmıştır.  

 

 
Şekil 4.13. Harita üzerindeki öğelere ait bilgilerin görüntülenmesi  

 

Bu bölümle  birlikte, uygulamanın genel görünümü incelenmiştir. Daha sonra 

uygulamanın araçları ve uygulamanın önemli işlevlerinden olan bilgilerin 

görüntülenmesi açıklanmıştır. Bir sonraki bölümde ise, yapı ikonları ve arayüz 

tasarımında tercih edilen renkler ele alınmıştır.  

 

4.1.2.2. Yapı ikonları ve renkler 

Uygulamada kullanılmış 4 farklı türde yapı bulunmaktadır. Bu yapı türlerinin her 

biri için özelleşmiş ikonlar tasarlanmıştır. Böylelikle, türler arası ayrım görsel açıdan 

sağlanmıştır.  

Kara Surları boyunca dokuz kapı bulunmaktadır ve sur kapıları için tasarlanan ikon 

Şekil 4.14’te görülmektedir. Bu ikonda giriş kısmı boşlukla temsil edilmiştir. Bu 

boşluğun yanında kuleleri temsil eden yükseltiler vardır. Kapı boşluğu yay çizmektedir. 

Böylece sur kapılarının fiziksel göstergeleri soyutlanmış ve ikon elde edilmiştir.  
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Şekil 4.14. Sur kapıları ikonu  

 

 Dini yapılar altında iki başlık daha vardır. Dolayısıyla dini yapılar için tasarlanan 

ikon kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Dini yapılar için ortak imge olarak ibadet eylemi 

seçilmiştir. İbadet eyleminde ellerin önemi göz önünde tutularak, dua eden eller 

soyutlamasının dini yapılar için uygun olduğuna karar verilmiştir. Şekil 4.15’te dini 

yapılar altında bulunan Hristiyanlık yapıları için tasarlanmış ikon bulunmaktadır. Şekil 

4.16’daki İslamiyet yapıları için tasarlanan ikon ise, biçimsel olarak aynıdır. Renk 

farklılığı ile iki dini yapı arasında ayrım sağlanmıştır.  

 

 
Şekil 4.15. Hristiyanlık yapıları ikonu  

 

 
Şekil 4.16. İslamiyet yapıları ikonu  
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Bir diğer yapı türü olan su yapıları için ise tasarlanan ikon Şekil 4.17’de 

görülmektedir. Bu ikonda su damlası kullanılmıştır. Su yapıları altında bulunan çeşmeler 

ve hamamların görsel karşılığını su damlası karşılamakta ve bu yapılar hakkında ön bilgi 

vermektedir. 

 

 
Şekil 4.17. Su yapıları ikonu  

 

Turistik çekim noktaları altında bulunan yapılar Kara Surları Alanı için anıt yapı 

niteliği taşımaktadır. Alanda bulunan dikkat çekici yapıların dahil edildiği bu tür için 

tasarlanan ikon Şekil 4.18’de gösterilmiştir. Kullanılan yıldız ikonu, evrensel bir algı 

oluşturmaktadır. Birçok farklı alanda  geçerli bir ikondur. Yıldız ikonu belirli bir konuya 

vurgu yapmak veya o konuyu öne çıkartmak amacıyla kullanılabilir. Dolayısıyla kabul 

gören bu standart, turistik çekim noktaları için tercih edilmiştir.   

 

 
Şekil 4.18. Turistik çekim noktaları ikonu  

 

 İkonlarda toplamda beş farklı renk kullanılmıştır. Bu renk paleti oluşturulurken 

Adobe Illustrator yazılımından faydalanılmıştır (Şekil 4.19). Uyum kurallarından beşli 

sistem (pentagram) kullanılmıştır. Tablo 4.6’da seçilen renkler ve RGB kodları 

verilmiştir.  
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Şekil 4.19. Renk paleti  

 

Tablo 4.6. İkon renkleri ve RGB kodları  

Renk R G B 
    
 36 211 242 
 115 24 242 
 216 0 0 
 242 169 24 
 139 242 36 

 

Önceki bölümlerde ikonların birincil algılanması istenen öğeler olduğundan 

bahsedilmişti. Dolayısıyla kullanılan renkler de bu amaç doğrultusunda seçilmiştir. 

Zemin ya da ikinci plan öğelerinin ise gri ve soluk renklerden seçildiği söylenmişti. 

Aşağıdaki tabloda arka plan öğelerinin renkleri ve RGB kodları verilmiştir. Bazı öğelerde 

renk dışında opaklık değerleri de % olarak verilmiştir (Tablo 4.7). 
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Tablo 4.7. Uygulamada kullanılan diğer renkler, RGB kodları ve opaklık değerleri  

Renk Öğe Adı R G B Opaklık 
      
 Logo 214 82 24 %85 
 Kara Surları 214 82 24 %100 
 UNESCO DMA Sınırı 127 127 127 %100 

 Araç Çubuğu 255 255 255 %85 
 Araç Çubuğu 127 127 127 %85 
 Logo 127 127 127 %85 
 Altlık Harita 235 235 235 %100 
 Altlık Harita 255 255 255 %100 

 

Tablo incelendiğinde, logoda ve kara surları öğesindeki turuncu renk diğer renkler 

arasında dikkat çekmektedir. Bu tercih tam da bu amaçla yapılmıştır. Renkler, sur 

soyutlaması olan logonun kiremitlerinde ve harita üzerindeki Kara Surları öğesinde 

kullanılmıştır. Bu iki nokta da tezin omurgası olan surlara odak sağlamaktadır. Uygulama 

için tasarlanan logoda turuncu yerine kullanılan renkler ve bunun sonucundaki etkiler 

görülmektedir (Şekil 4.20). 

 

 
Şekil 4.20. Turuncu rengin kullanılmadığı durumlarda gri tonları  

 

Önceki 2 bölümde, uygulamaya ve haritaya ait araçlar açıklandı. Ayrıca arayüz 

tasarımının, uygulamanın işlevi ile bağlantısı kuruldu. Bunlara ek olarak arayüz 
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tasarımının renk, ikon gibi detayları verildi. Bulgular bölümünün son kısmında ise, 

kullanım senaryosu görünümler eşliğinde örneklenmiştir.  

 

4.1.2.3. Uygulama kullanımının örneklenmesi 

Bu bölümde uygulamaya ait bütün araçların kullanıldığı bir örnek görsel dizisi 

oluşturulmuştur. Uygulamanın ilk görünümünden başlayarak, sırasıyla tüm araçların aktif 

biçimde rol aldığı bir kullanım senaryosu oluşturulmuştur ve bu senaryo dahilinde elde 

edilen görüntüler paylaşılmıştır.  

Uygulamanın varsayılan görünümü aşağıdaki gibidir (Şekil 4.21). Bu görünümde 

tüm yapı katmanları açıktır. Haritada gezinirken, fare imlecinin üzerine gelen ikon öne 

çıkar ve  yapıya ait isim görünür. Böylece ön bilgi sağlanmış olur. 

 

 
Şekil 4.21. Kullanım senaryosu – 1  

 

İlk yapılan işlem, bu harita hakkında bilgi edinmektir. Bunun için bilgilendirme 

ikonu kullanılmıştır. Bilgilendirme ikonu üzerine imlecin getirildiği varsayılmıştır ve 

bilgi ekranı ile karşılaşılır (Şekil 4.22).  
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Şekil 4.22. Kullanım senaryosu – 2  

 

Bilgilendirme ikonunun yanındaki diğer 3 araç daha bulunmaktadır. Araç çubuğuna 

odaklanmış vaziyetteyken bu araçlara da göz atılır. Özellikle katmanlar aracında açık / 

kapalı konum üzerinde yoğunlaşılır. Katmanlar açılır, kapatılır ve harita üzerindeki 

değişimler gözlemlenir. Şekil 4.23’te bu gözlemlerin ardından, sadece Hristiyanlık ve 

İslamiyet yapılarının kapalı olduğu harita görünümü verilmiştir. 
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Şekil 4.23. Kullanım senaryosu – 3  

 

 Haritada ölçek değiştirilerek çeşitli konumlar detaylı şekilde incelenir (Şekil 

4.24). Sonrasında ise harita ölçek aracı ile varsayılan görünüme geri döndürülür. Böylece 

haritanın ön incelenmesi tamamlanmıştır.  

 

 
Şekil 4.24. Kullanım senaryosu – 4  
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Bu incelemenin ardından, arama çubuğuna örnek olarak “Studios” yazılır. Arama 

sonucu uygulama tarafından haritada Studios Manastırı’na yönlendirme sağlanır. 

İkonunun üzerine tıklanır. Studios Manastırı’na ait fotoğraflar ve metin kutusu görünür 

(Şekil 4.25).  

 

 
Şekil 4.25. Kullanım senaryosu – 5  

 

Gerekli incelemeler sağlandıktan sonra haritanın çıktısını oluşturmak için yine araç 

çubuğu kullanılır. Yazdır aracıyla .pdf uzantısı seçilir ve harita çıktısı oluşturulur (Şekil 

4.26).  
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Şekil 4.26. Kullanım senaryosu – 6  

 

İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı için hazırlanan webCBS uygulaması tüm 

araçlarıyla deneyimlenmiştir. Bu deneyimin çeşitli sosyal medya araçlarında veya başka 

kişilerle paylaşılması için haritayı paylaşma aracı kullanılmıştır (Şekil 4.27).  

 

 
Şekil 4.27. Kullanım senaryosu – 7  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu tezde, değişen dünya koşulları ve gelişen teknoloji ile paralel kültürel miras 

alanlarının sunumu için oluşturulan CBS tabanlı web siteleri için tasarım ilkelerinin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca bağlı olarak CBS ve harita, web araçları ile ele 

alınmıştır. Ayrıca kültürel miras alanları için geliştirilen webCBS uygulamasının 

tasarımında Gestalt ilkelerinden faydalanılmıştır.  

Kültürel miras alanları, webCBS uygulaması ile sadece beşeri bilimlerin konusu 

olmaktan çıkıp, mekansal bir düzlemde ele alınabilmektedir. Böylece kültürel miras 

alanlarının tanıtımı ve sunumu daha etkili bir hale gelmektedir. Miras alanında bulunan 

birçok katman, webCBS sayesinde pratik ve anlaşılır bir biçimde sunulabilmektedir. 

Derin haritalamada karşılığını bulan bu durum, kültürel miras kavramına yeni bir bakış 

getirmiştir. Dolayısıyla konu kapsamında yapılan tartışmalar, farklı bir işlev kazanmıştır.  

İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı üzerinden örneklenen haritalama, 

kartografya alanı için de katkılar sağlamıştır. Haritalar, CBS ve web teknolojisi ile bilinen 

anlamından uzaklaşmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, geleneksel haritacılığın ötesinde, 

günümüz koşullarına uygun bir örnek ortaya koymaktadır. Tez kapsamında tasarlanan 

harita, interaktif bir kullanım sunmaktadır. Alışılageldik statik haritalardan farklı olarak, 

harita üzerindeki öğeler ile etkileşimde bulunulabilir ve bu öğelere ait bilgilere 

ulaşılabilmektedir. Ayrıca harita farklı ölçeklerde incelemeye müsaittir. CBS sayesinde, 

bu gibi işlevlere cevap veren harita, web ortamının da etkisiyle işlevselliği daha yüksek 

bir hale gelmiştir. Web, anında paylaşım ve etkileşime izin vermektedir. Ayrıca herkes 

tarafından her zaman ulaşılabilir. Elde edilen interaktif uygulama tasarımı sayesinde, 

çalışma alanına dair bilgiler, konuyla ilgili profesyonellere yönelik olduğu kadar, gezgin 

ve turistlere de hitap etmektedir.  

Web ve CBS birlikteliğinden doğan harita ve dolayısıyla haritalama, yeni tasarım 

yaklaşımlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca bağlı olarak, tasarım ilkeleri 

geliştirilmiştir. Tez çalışmasında önerilen tasarım tekniği, Gestalt ilkeleri üzerinden 

temellenmiştir. Gestalt ilkeleri, 20. yy. başından beri farklı alanlarda kullanıla 

gelmektedir. Buna rağmen hala geçerliliğini koruyan belli başlı kurallar ortaya 

koymaktadır. Fakat, bu ilkeler çoğunlukla grafik, tasarım vb. görsel algılama 

çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu tez ile birlikte, Gestalt kuramı da farklı bir zeminde 

değerlendirilmiştir. Haritaların da birer grafik çalışma olduğu kabulünden hareketle, 

Gestalt ilkeleri ve kartografya ortak bir paydaya sahiptir. Bahsedildiği üzere, bu ortaklık 
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belli başlı noktalar ile kısıtlıdır. Web ortamında CBS araçları ile oluşturulan haritanın 

Gestalt ile ilişkisi ise bu tez yapıldığı sırada tartışılmamış bir konu, yazarın literatüre 

özgün bir katkısıdır. Bu katkı karşılıklı olarak hem haritacılığı hem de tasarım alanını 

beslemektedir.  

Tasarım özelinde, biçim ve işlev ilişkisi uzun süredir tartışılan bir konudur. Görsel 

kompozisyonu salt estetik değerler üzerinden kurmak yetersiz kalmaktadır. Buna ek 

olarak, biçim ile ilişkili bazı işlevler de bulunmalıdır. Web ve CBS’nin kendine has 

işlevleri, bu görüşe dahil edilerek; tasarımın mevcut kullanım alanını genişletmiştir. 

Ayrıca, tasarım disiplinin CBS gibi yenilikçi bir disiplin ile kesişimi sağlanmıştır. Yine 

CBS’nin işlevselliğine dayanarak oluşturulan harita, Gestalt ilkeleri sayesinde yalın ve 

anlamlı bir bütüne dönüşmüştür.  

Tez sonucu elde edilen webCBS uygulaması, İstanbul Kara Surları için tanıtım ve 

sunum niteliği taşımaktadır. Uygulama dahilinde sunulan bilgiler, alan ile yeni tanışanlar 

yeterli görülebilir. Özellikle derin haritalama göz önünde tutulduğunda, oluşturulan 

katmanlar ve dolayısıyla sunulan bilgilerin miktarı arttırılabilir. Bu noktada, CBS’nin 

birden fazla katman ile çalışabilmeye izin veren yapısı oldukça kullanışlıdır. Tez 

çalışmasında ise surlara ve anıtlara ait sunulan bilgiler, bu tipte uygulamalara örnek teşkil 

etmesi açısından sınırlı bir kapsamda tutulmuştur. 

Önerilen tasarım tekniği ve buna bağlı ortaya çıkan arayüz, grafik bir çalışmadır. 

Her ne kadar konu ile ilgili tüm girdiler detaylı bir şekilde tartışılmışsa da, bu 

uygulamanın asıl işlevi web ortamı ile ilgilidir. Dolayısıyla bu arayüz çalışması web 

ortamında gerçek işlevini yerine getirebilir. Bir başka deyişle, bu tezden türeyen yeni 

araştırmalar kapsamında web ortamında denemeler yapılabilir ve bu denemeler 

sonucunda bazı değişiklikler uygun görülebilir. Tezde önerilen tasarımın 

geliştirilebilecek önemli yönlerinden biri, “Giriş” bölümünde de bahsedilen harita 

ölçeklendirme konusudur. Web ortamındaki denemelerin eksikliğine bağlı olarak 

geliştirilen öneri kapsamında yeterince olgunlaştırılmamış olan ölçeklendirme konusu, 

sadece bazı görsellerde başlangıç düzeyinde ele alınabilmiştir. Yakınlaştırılmış 

görünümlerde, altlık haritadaki yapıların detaylandırılması buna örnek sayılabilir.. 

Arayüzün web ortamında deneyimlenmesi ile birlikte, uygulamanın farklı harita 

ölçeklerine göre farklı tasarımlar sunması işlevi geliştirilmelidir. 

İstanbul Kara Surları DMA, gerek nicelik gerek nitelik açısında oldukça zengin bir 

kültürel peyzaj alanıdır. Bu zenginlik turistik, mimarlık, sosyolojik ve kültürel gibi birçok 
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farklı açıdan ele alınabilir konuları da beraberinde getirmektedir. Miras alanları için 

tasarlanan webCBS uygulaması, sur ve dünya miras alanındaki yapılar ile 

sınırlandırılmıştır. Bu yaklaşım, örnekleme için yeterli bulunsa da, konunun sahip olduğu 

potansiyelden ötürü, uygulamadaki katman sayısı fazlalaştırılabilir. Örneğin alanda 

bostan, mezarlık ve park gibi birçok yeşil alan bulunmaktadır. Uygulama için yeşil alanlar 

başlı başına bir odak noktası olabilir.  

 Şu anki mevcut işleyiş üzerinden ise, uygulamanın CBS analiz yönü 

geliştirilebilir. Önerilen kullanım senaryosunda, basit düzeyde konumsal sorgulama 

yapılabilmektedir. Fakat CBS araçları ile çok daha karmaşık sorgulama potansiyeli 

bulunmaktadır. Bu sorgulamalar konumsal olabildiği gibi konumsal nesnelerin nitelikleri 

ile ilgili de olabilir. Dolayısıyla, uygulamanın analiz yeteneği de gelişime açık bir diğer 

konudur.  

Yine Kara Surları içeriğine bağlı olarak, kullanılan veri tipleri de çeşitlendirilebilir. 

CBS için 3 tip veri tanımlanmıştı: nokta, çizgi, poligon. Uygulamanın odak noktası 

öğelerinden anıtlar, nokta tipindedir. Uygulamaya dahil edilmesi önerilen yeşil alanlar 

poligon olabilir. Ayrıca, çizgi veri olarak alan içinde çeşitli turistik rotalar oluşturulabilir.  

Tez çalışmasında oluşturulan görsel kompozisyon, belirli ilkelere dayanarak elde 

edilmiştir. Bu ilkelerde bahsedilen yöntemler kendi içinde olasılıklar barındırmaktadır. 

Örneğin renk konusu üzerinden düşünülürse, bir renk ve bu renge bağlı oluşturulan 

karşıtlıklar çok çeşitli olabilir. Aynı durum, düzen için de geçerlidir. Bir başka deyişle, 

arayüz çalışması çeşitlendirilebilir. Önerilen bu arayüz ve tasarım tekniğinin ise mutlak 

bir doğru tanımlamak amacı taşımamaktadır. Fakat, CBS ve web haritaları konusunun 

tasarım ile ilişki kurmaya uygunluğunu göstermek, ve tasarım konusunun CBS ile 

birlikteliğinin faydalarını ortaya koymak açısından, geliştirilen arayüz önem 

kazanmaktadır.  

Disiplinlerarası bir yaklaşım sergileyen bu tezde, CBS, web tasarımı ve kültürel 

miras alanlarının yorumu ve sunumu konuları beraber ele alınmıştır. Farklı çalışma 

alanları arasındaki ilişkiler ikili ele alınmış -örneğin web ile tasarım, CBS ile web, miras 

alanları ve CBS gibi-, sonrasında tüm alt araştırma alanları birbirleriyle ilişkilendirilerek 

kültürel miras alanlarının CBS tabanlı web haritalarıyla sunumları için tasarım ilkeleri 

geliştirilmiştir. Tam da bu önceden kurulmuş ikili ilişkilerden faydalanılarak, sonuçta 

elde edilen bütüncül bir bakış açısıdır. Bu ilkelerin, tez konusu ile ilgili gelecekte 

yapılacak çalışmalara katkıda bulunması umulmaktadır.  
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