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ÖZET 
 
Siluet ve siluet hattı, genel tanımıyla yeryüzü ile gökyüzünün buluştuğu çizgidir. Özellikle tarihi ve doğal değerlerin birarada 
bulunduğu mekanların silueti kentin kimliğini yansıttığı için, korunması gereken önemli bir öğedir. Bu çalışma ile üretilen üç 
boyutlu siluet öncelikle mevcut durumun belgelenmesini sağlayacaktır. Ayrıca kent plancılar için mekanın ölçeği ile 
kavranmasını; binaların mekanla, binaların birbirleriyle ilişkisini daha kolay kurgulamayı sağlayacak bir üç boyutlu siluet 
üretimi çalışmasıdır. Çalışmanın uygulama alanı tarihi Galata Kulesi’ni de içeren Haliç’in kuzeyinde kalan bir bölgedir. 
Uygulamada Rolleiflex6008 metrik resim çekim kamerası kullanılmıştır. Pictran D yazılımında üretilen üç boyutlu siluet 
AUTOCAD ortamına aktarılmıştır. İstanbul gibi tarihi bir kentte, özellikle kıyı kentinde, farklı bakış doğrultularına göre kentin 
kimliğini yansıtan simge yapıları da içeren, uygun ölçekte, siluet çalışmalarının belirli periyotlarla yapılması belgeleme, koruma 
ve planlama için bir gerekliliktir.   

 
Anahtar Sözcükler: Silüet,  fotogrametri, belgeleme, planlama  

ABSTRACT 
 
THREE DIMENTION SILHOUETTE IN CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY A CASE 
STUDY: ISTANBUL GALATA AREA  
 
In its most general term, silhouette and silhouette line is the line that earth and sky meet. Especially, since silhouette of the places 
that combine historical and natural values reflects the identity of a city, it is an important element to be protected. Three 
dimensional silhouette produced with this study will provide documentation of the present situation at first. Also, it is a study of 
three dimensional silhouette production for urban planners, which provides an understanding for the place with its scale; that 
helps to build inter-relations of the buildings and building-space relations more easily. The application area of the study is a 
region in north of Halic, which also includes historical Galata Tower. Rolleiflex6008 metric picture acquisition camera is used 
in the application. The three dimensional silhouette produced in Pictran D software is transferred into AUTOCAD environment. 
In a historical city such as Istanbul, making silhouette studies in certain periods, which include symbolic structures that reflect 
the identity of the city with respect to different perspectives, is a necessity for documentation, protection and planning. 

 
Keywords:  Silhouette, photgrammetry, documentation, planning  

1. GİRİŞ  
 
Siluet ve siluet hattı, genel tanımıyla yeryüzü ile gökyüzünün buluştuğu çizgidir. Günümüzde bu kavram yapıların 
gökyüzü ile kesiştiği hattı da anlatan bir tanım haline gelmiştir (Akarsu, T., 2009). Bireyin çevresini algılamasında 
ve imgeleminde yaşatmasında nirengi noktaları vardır. Aynı biçimde bireyin kenti algılamasında da kentsel nirengi 
noktaları vardır (Akarsu, T., 2009). Simge elemanların siluet içindeki görsel üstünlüğünün koruması kent kimliğinin 
de korunması demektir. Sonuç olarak kent silueti doğal, kültürel, sosyal, mekansal ve mekanı yönlendiren öğelerin 
oluşturduğu bir bütündür (Akarsu, T., 2009). 
 
 Sivil mimari örnekler ve anıtsal yapılar kültürel mirasımızı oluşturan önemli kaynaklardır. Kültürel miras da 
kentlerin kimliğini, siluetini meydana getirmekte ve kentin görünümüne etki etmektedir. Bu kaynakların korunması 
konusunda bazı riskler bulunmaktadır. Bu risklerin başında doğal bir afet olan depremler yer almaktadır. Bunun 
dışında yangınlar, savaşlar ve terör de tarihi yapıların ve kültürel çevrenin zarar görmesine ve insan eliyle yok 
olmasına sebebiyet verecek riskler arasındadır. Gerek bu riskler sonucu tarihi yapılarda oluşacak hasarların doğru 
bir şekilde restorasyonunda, gerekse tarihi ve doğal mirasın birarada olduğu kent dokularının oluşturduğu 
görünümün bu dokuya aykırı mimari üsluplarla ya da siluetin içinde yer alan tarihi yapıları gölgeleyecek, siluet 
içindeki sürekliliği bozacak konumda ve boyutlarda yapılaşmayı engellemek amacıyla; belgeleme, haritalar 
oluşturma, siluet hattının tespit edilmesi gibi çalışmaların önemi büyüktür  (Kozaman, S., 2007).   
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Fotoğraflama ve fotogrametri bu mirasın yok olması halinde en azından belgelenerek tekrar yapımına katkı 
sağlayabileceği gibi, tarihi mekanlarda yeni yapılaşmaların, tarihsel doku yetkisini ve estetik açıdan 
olumsuzluklarını engellemek açısından da belirleyici bir altlık sağlar. Özellikle tarihi ve doğal değerlerin birarada 
bulunduğu mekanların silueti; kentin kimliğini yansıttığı için, korunması gereken önemli bir öğedir. Bu alandaki 
yeni yapılaşmanın ve imar hareketlerinin denetlenmesi açısından mevcut durumun periyotlar halinde belgelenmesi 
önem kazanmaktadır. Mevcut durumun tespitinin  fotogrametrik yöntemlerle elde edilmesi ve haritalanması, önemli 
planlama kararlarının alınması için altlık oluşturacak ve kısıtlamalar mevcut yapının durumunu gösteren haritaların 
yorumlanması ile gerçekleştirilecektir (Kozaman, S., 2007).  
 
Günümüzde kültürel mirasın ve çevrenin korunmasının gerekliliğini vurgulayan birçok önemli uluslararası anlaşma 
ve yasa mevcuttur. Bunlardan biri olan ve 1987’de ICOMOS toplantısında kabul edilen Washington Tüzüğü’nde 
(bütün) dünya mirası kabul edilen sit alanlarının fotogrametrik yöntemlerle kaydının yapılmasının gerekliliği 
vurgulanmıştır. Sonuç olarak fotogrametri, koruma, dönüşüm gibi kentsel projelerde ve tarihi yapıların yeniden inşa 
edilmesi halinde gerekli olan çok önemli bir araç haline gelmiştir. Tüm bu tüzükler, anlaşmalar ve organizasyonlar 
tarihi, kültürel ve doğal miras alanlarının korunması için gerekli olan tespitlerin yapılmasını ve bu alanların koruma 
planlarının yapılmasını öngörmektedir. Koruma için belgeleme en öncelikli konulardan biridir (Kozaman, S., 2007).   
 
Boğaz ve Haliç’i içermesi nedeniyle İstanbul’un kimliğinde, imajında önemli rolü olan siluetinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Görünümü bozan öğelerin tespiti ve tarihi  kent merkezlerinde gerçekleşecek yeni yapılaşmaların 
denetlenmesi de siluetin belirlenmesi ile birlikte daha anlamlı ve kuvvetli bir  şekilde gerçekleştirilebilecektir. 
Siluetin belirlenmesi çalışmalarında fotogrametrik yolla siluet haritasının elde edilmesi en geçerli yöntemdir 
(Kozaman, S., 2007). 
 
Siluet değişiminin denetlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla fotogrametrik yöntemle belli periyotlarda tespitinin 
yapılması gerekmektedir (Kozaman, S., 2007). 
 
Üç boyutlu siluet çizimleri fotogrametrik olarak üretildiklerinde CBS de özellikle deniz seviyesinden yüksekliğin 
konumsal olarak belirlenmesinde kullanım kolaylığı sağlayacaktır (Şahin,. C., Alkış A., 2010). 
 
Bu çalışma ile üretilen üç boyutlu silüet öncelikle mevcut durumun belgelenmesini sağlayacaktır. Ayrıca kent 
plancılar için verilecek tasarım kararlarını kolaylaştıracak, mekanın ölçeği ile kavranmasını; binaların mekanla, 
binaların birbirleriyle ilişkisini daha kolay kurgulamayı sağlayacak bir çalışmadır. Uygulamada Rolleiflex6008 
metrik resim çekim kamerası kullanılmıştır. Üç boyutlu silüet Pictran D yazılımında üretilmiştir. Pictran D’de 
oluşturulan model üzerinden yapılan çizimlerle elde edilen .gro dosyası AutoCAD ortamına aktarılmıştır.  

2. SİLÜETİN ALGILANMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER   
 
Coğrafi çevre kentin genel yapısını oluşturan bir kavramdır ve doğal yapı ile onu şekillendiren insanoğlu tarafından 
yapılmış olan yapay elemanların etkileşiminden meydana gelmektedir (Akarsu, T., 2009). Silueti etkileyen faktörler; 
doğal etkenler, sosyo-kültürel etkenler, mekansal etkenler ve mekanı yönlendiren etkenler Şekil 1’deki gibi 
sıralanabilir (Akarsu, T., 2009).  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Siluetin gelişimine etki eden faktörler (Kozaman, S., 2007). 
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Silueti algılayabildiğimiz bakış noktası ve bakış noktasının coğrafi özellikleri ile bakılan nesnenin coğrafi konumu 
etkileşim halinde olup siluet kavramını ve siluette görüneni etkilemektedir (Akarsu, T., 2009). 
 
2.1. Siluette Zaman Faktörü  
 
Siluet kavramı bir kontur, bir hattın biçimlenişini tanımlarken, zamana bağlı olarak siluet kavramının değiştiği 
bilinmektedir. Zaman kavramı ve siluetteki etkisini nesnelerin inşa edildikleri tarihsel zaman, mevsimlere ilişkin 
farklılıklar, gün içindeki farklılıklar olmak üzere üç farklı durumda değerlendirmek mümkündür (Akarsu, T., 2009). 
 
2.2. Kent Kimliğinde Siluetin Etkisi  
 
Siluet aynı zamanda, kent içinde yer alan simgesel elemanların, odak noktalarının yansıdığı bir olgudur. Kentin 
kimliğini yansıttığı gibi aynı zamanda kente kimlikte vermektedir. Bu simge elemanların siluet içerindeki görsel 
üstünlüğünü korumak kentin kimliğini korumakla eşdeğerdir. Kentin kimliği kentte barınan toplumun kültürel, 
tarihsel, ekonomik, demografik, sosyal özelliklerini yansıtan bir oluşumdur. Toplumsal yapı değiştikçe, kent formu 
ve içinde barınan fonksiyonlarda değişim yaşar. Bu yapısal değişiklik bina tipolojisinden, kent sembollerinin 
farklılaşmasına kadar kent kimliği içinde barınan birçok öğeye etkide bulunur (Akarsu, T., 2009). 
 
3. UYGULAMA 
 
3.1. Çalışma Alanı: GALATA 
 
Bir dünya metropolü olan İstanbul, doğal  güzellikleri, tarihi ve arkeolojik mirası,  sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir 
şehirdir. Şehrin fiziksel öğelerinin oluşturduğu silueti ve tarihi mimarisi son derece etkileyicidir. Haliç,  İstanbul 
kentinin fiziksel yapısının önemli bir öğesidir.  İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerinin şekillenmesinde önemli bir 
rol oynar.  İstanbul metropolünün akıllarda kalıcı görüntüsünün bir parçası olarak Haliç, kimliğini oluşturan güçlü 
öğeler ile bir alt bölge özelliğini taşır (Önem, A.B., Kılıçaslan, İ., 2005).  
 
Haliç,  İstanbul tarihinde ve fiziksel yapısında özel yeri olan bir kent parçasıdır.  İstanbul üst kimliği içinde özgün, 
doğal ve beşeri çevresi onlara bağlı olarak oluşmuş çevre verileri ile çok zengin kimlik elemanlarına sahip bir alt 
bölgedir (Önem, A.B., Kılıçaslan, İ., 2005). Kent kimliği uzun bir zaman dilimi içinde biçimlenir  (Önem, A.B., 
Kılıçaslan, İ., 2005). Tarihi, kültürel ve doğal değerler kent ölçeğinde çevre mekanları ile birlikte İstanbul’un 
karakteristik yerleşim biçimini ve kimliğini oluştururlar. Haliç’in kimliğinin oluşmasını öncelikle etkileyen öğeler 
topografya, doğal bir liman olması, kültürel yapısı, tarihi geçmişidir. Bu öğelere bağlı olarak oluşan kentsel işlevler 
ve tarihi binalar da Haliç kimliğinin oluşmasına etkin rol oynar (Önem, A.B., Kılıçaslan, İ., 2005). 
 
Haliç siluetine bakıldığında da topografyaya bağlı olarak en üst noktada yer alan devamlılık gösteren objeler bir 
çizgi olarak algılanır (Önem, A.B., Kılıçaslan, İ., 2005). 
 
Haliç’e kıyısı olan karakteristik bölgelerinden birisi Galata bölgesidir. Bölgede gerek tarihsel gerekse de simgesel 
açıdan en başta değerlendirilmesi gereken yapı grubu Galata Kulesi ve surlarıdır. Antik çağda incir bahçesi, 
Cenevizlerin Pera kolonisi, Osmanlı’nın dış ticaret merkezi, döneminin modernlik simgesi Galata, günümüzün 
marjinalleşmiş, tarihçi Edhem Eldem’in deyimiyle unutulmaya yüz tutmuş tarihi semtlerinden biri haline gelmiştir. 
Galata bölgesinin tarihsel oluşumu ve gelişimi incelendiğinde diğer günümüz kentleri gibi Galata’nın da tek bir 
kimliği olmadığı, yapıların, mekanların ve Galata’yı yaşayan halkın tüm etkinlikleriyle bir bütün olarak ortaya 
koydukları fiziksel ve sosyal yapının, esas kimliği oluşturduğu gözlenmiştir. Cumhuriyet döneminde değişen siyasi, 
coğrafi ve etnik nüfus yapısı, yabancıların Türkiye’de her işi yapmalarını kısıtlayan ve ithalatı frenleyen yasalar, 
alkollü içki tekeli, kabotaj hakkı gibi yeni kavramların yanı sıra zaman içinde demiryolu, karayolu ve havayolu 
ulaşımlarının ön plana çıkması gibi gelişmeler Galata’nın eski önemini yitirmesine sebep olmuştur  (İnoğlu, P., 
2007). 
 
3.2. Yapılan Çalışma 
 
Çalışmanın uygulama alanı Şekil 2’de gösterildiği gibi tarihi Galata Kulesi’ninde içende yer aldığı Haliç’in 
kuzeyinde yer alan Galata bölgesidir.  Çalışma alanının güneyinde Haliç kıyı şeridi, batısında  Atatürk Köprüsü ve 
Refik Saydam Caddesi, doğusunda Galata Köprüsü ve Karaköy semti, kuzeyinde İstanbul Sanayi Odası Odakule 
binası ve The Marmara Pera Oteli’nin olduğu bölgedir. Çalışmada Rolleiflex6008 metrik resim çekim kamerası 
kullanılmıştır. Metrik kameralar laboratuar ortamında yapılan çalışmalarla iç yöneltme elemanları kesin olarak 
belirlenmiş kameralardır. Asal uzaklık ve asal noktanın konumunu tanımlayan üç koordinata iç yöneltme elemanları 
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adı verilir. Metrik kameraların bunun kadar önemli olan diğer özellikleri de; mercek sisteminin nitelikli olması, 
distorsiyon hatalarının bilinebilmesi ve  fotograf düzleminin  tam düzlem olmasıdır  (Aydın, C.C., 2005). Söz 
konusu Rolleiflex6008 kamera 121 noktalı kareler ağı içermektedir. Üretici firma tarafından verilen kalibrasyon 
değerleri Tablo 1’de  gösterilmektedir.  
 

 
 

Şekil 2. Üç boyutlu silüet çalışmasının yapıldığı çalışma alanı (URL 1). 
 

Tablo 1. Rolleiflex6008 metrik resim çekim kamerasının kalibrasyon değerleri. 
 
 

 

Üç boyutlu silüet çalışması için öncelikle İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği 
teraslarından resim çekimi yapılmıştır. Şekil 3’te bazın bir kenarından yapılan resim çekimi ve de çalışma alanının 
resmi gösterilmektedir.  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil  3.Üç boyutlu silüet çalışması için resim çekim çalışması. 
 

ck (mm.) xh (mm.) yh (mm.) A1 A2 R0 (mm.) 
-40.28 -0.07 0.05 -3.43E-05 2.236E-08 20 
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Resim çekiminde 60mm.X 60 mm.’lık film formatı kullanılmıştır. Çekilen resimler film tabanlı oldukları  için 
öncelikle film banyoları yaptırılmış ardından filmler taranarak  sayısal hale getirilmiştir. Sayısal hale gelen 
resimlerle Pictran D yazılımında stereo modeller oluşturulmuştur. Kontrol noktası olarak her iki resimde de keskin 
olarak görülen 19 adet nokta kullanılmıştır. Model oluşturmak için uygun dağılmış söz konusu 19 noktanın üç 
boyutlu koordinatları 1/1000 lik paftalardan alınmıştır. 
 
1/1000’lik paftalar Eylül 2006’da çekilen renkli hava fotograflarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi için özel bir 
firma tarafından TUTGA’ya bağlı 2005.0 epoğunda, GRS80 elipoidi ve Transversal Merkator izdüşümünde 
üretilmiştir (İBB Harita Müd.). Çalışmada kullanılan F21C25D2B paftası Şekil 4‘te gösterilmektedir. 
 
Metrik resim çekim kamerası ile elde edilen resimler ve 19 adet kontrol noktası ile Şekil 5’te gösterildiği gibi stereo 
model elde edilmiştir.  
        

 
 

Şekil 4. Çalışmada kullanılan F21C25D2B paftası (İBB harita müdürlüğü). 
 
 

 
 

Şekil 5. Pictran D yazılımında üretilmiş üç boyutlu siluet modeli. 
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Stereo modelde 38 karakteristik noktanın cisim koordinatları ölçülmüştür. Aynı noktaların 1/1000 lik paftalardan üç 
boyutlu koordinatları alınmıştır. Koordinat farklarından silüet modelinin doğruluğu hesaplanmıştır. 38 nokta için 
karesel ortalama hata hesabını gösteren çizelge Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre X ekseninde 1.437 m. Z ekseninde 
1.588 m., derinlik ekseninde 3.044 m.lik bir doğruluk söz konusudur.  
 

Tablo 2. Oluşturulan modelin eksenlerindeki konumsal doğruluklar. 
 
 
 
 
 
Stereo model üzerinde, detay noktalarının resim koordinatlarına karşılık gelen cisim koordinat dosyasıyla Şekil 6’da 
gösterildiği gibi siluet çizimi yapılmıştır. 
 

 
 

Şekil 6. Stereo model üzerinde yapılan üç boyutlu siluet çizimi. 
 

     Modelden çizilen .gro dosyası AutoCAD ortamına aktarılmıştır. Şekil 7’de AUTOCAD ortamında üç boyutlu 
siluet çizimi ve 38 karakteristik noktadan bazılarının modelden elde edilen yükseklikleri  gösterilmektedir.   
 

 
 

Şekil 7. Üç boyutlu siluetin AUTOCAD görüntüsü. 
 
 

 
 
 
 

mx (m.) my (m.) mz (m.) 
1.437 3.044 1.588 
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4. SONUÇLAR 
Bu çalışma ile çalışma bölgesinin üç boyutlu silueti fotogrametrik yöntemle üretilmiştir. Çalışmanın karesel 
ortalama hatası 3.722 m. dir. Bu doğruluk yersel jeodezik ölçmelerle ve fotogrametrinin diğer koşullarına göre resim 
çekimi yapılırsa (örneğin baz/mesafe oranı daha uygun duruma getirilirse) arttırılabilecek bir doğruluktur. Ancak 
siluet çalışmalarının mevcut durumun belgelenmesi, planlama çalışmaları için altlık oluşturulması, özellikle 
binaların topografya ile, binaların birbirleriyle ilişkilerini göstermek amacıyla yapıldığı göz önüne alınırsa yeterli bir 
doğruluktur.   
 
Ülkemizde siluet ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde bu çalışmalarda genellikle silüeti oluşturan doğal 
etkenler, sosyo-kültürel etkenler, mekansal etkenler, mekanı yönlendiren etkenler irdelenmiştir. Siluet çalışmaları 
genellikle halihazır haritalardan topografik siluet üretimi şeklindedir. Fotogrametri tekniklerine göre siluet çalışması 
için İstanbul’da yapılan en ciddi çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 
1996 yılında yaptırılmıştır (Kulur, S., vd., 2003). Ancak İstanbul gibi tarihi bir kentte, özellikle kıyı kentinde, siluet 
çalışmaların çok daha önceden yapılmamış ve belirli dönemlerde tekrarlanmamış olması ciddi bir eksikliktir. 
Bundan sonra yapılması gereken sadece siluet hattının belirlenmesi değil, İstanbul’un tarihi ve kültürel kimliğini 
yansıtan simge yapılarının da -belgeleme, koruma ve planlama çalışmalarında kolaylık sağlaması nedeniyle- detaylı 
olarak içinde yer aldığı uygun ölçekte üç boyutlu siluet üretimi çalışmasının tamamlanmasıdır. İstanbul’da farklı 
bakış doğrultularına ve farklı bakış noktalarına göre söz konusu siluet çalışmalarının belirli periyotlarda yapılması 
bir gerekliliktir. Özellikle Zeytinburnu’nda yapılan gökdelenlerin inşaatının Tarihi Kent Merkezinin siluetini 
olumsuz yönde etkilediğinin tartışıldığı şu günlerde siluet hattının belirlenmesinin ve belirli periyotlarla 
yenilenmesinin önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır.  
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