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Özet 

Sanatsal, kültürel miras!n korumadaki yeni yönelim en do"ru ve 

en h!zl! dökümantasyon yöntemlerinin kullan!lmas!d!r.  Mimari 

alanda en de"erli sanatsal eserler aras!nda tarihi çiniler bulun-

maktad!r. Osmanl! mimarisi içerisinde önemli bir yer tutan tarihi 

çiniler restorasyon çal!#malar!nda en çok korunmas! için çaba 

harcanan eserlerdir. Bu çal!#mada fotogrametrik modelleme bir 

Osmanl! çinisinin dökümantasyonu için kullan!lm!#t!r. Fotogra-

metrik modelleme tekni"i, geleneksel metottan daha h!zl!d!r, daha 

hassast!r. Bu metodun en büyük avantaj! çini yüzeyine dokunmak-

s!z!n CAD modelinin elde edilmesi ve ölçülmesidir. Dijital model-

de orjinal çini deseninin saklanmas! ve ta#!nmas! daha kolayd!r. 

Gelecekte say!sal modelleme teknikleri, say!sal desen modelleri ve 

bina bilgi sistemleri aç!s!ndan önemli tarihi eserlerin korunma-

s!nda ve restorasyonunda kullan!lacak ba#l!ca tekniklerdir.  Bu 

çal!#madaki fotogrametrik model Gebze Yüksek Teknoloji Enstitü-

sü, Fotogrametri Labaratuvar! içerisinde kurulan fotogrametrik 

ölçme sistemininde üretilmi#tir. 

Anahtar Sözcükler 
Osmanl! Çinisi, Yak!n Resim Fotogrametrisi, CAD Modelleme, 

Bina Dökümantasyonu 

Abstract 

Documentation of an Ottoman Replica Tile via 
Photogrammetric Modeling 

The concept of heritage is now broader than ever before, and its 

scope is growing wider every day. The change from the traditional 

idea of monument to the current concept of cultural heritage 

proves that there is a growing concern in society about the need 

to preserve and upkeep heritage so it can be passed on to future 

generations. A new approach focuses on the protection of certain 

instances of human art intervention. The most valuable 

architectural plating art was the work of art tile for cultural 

heritage in the artistic of Turkish landmark history. Reproduction 

of the tiles often utilized as covering material in Ottoman 

architecture is on the agenda during the restoration of the 

buildings. The documentation should be prepared before passing 

it on to the reproduction of the tiles. Photogrammetric modeling 

of objects is used for various purposes today. In this study 

photogrammetric modeling has been used for the documentation 

of an Ottoman replica tile. The primary goal of the 

photogrammetric measurement system, which was setup in the 

photogrammetry laboratory of the Gebze Institute of Technology, 

was to solve the problem of the issues concerning the time and the 

accuracy of modeling of small objects. Photogrammetric 

modeling is the best model that enables the minimum margin of 

error and documentation of the original model. There are 

conventional drawing methods for tile conservation and 

documentation. Photogrammetric modeling technique is faster 

and more precise than the conventional documentation. This 

modeling technique has the main advantage of measuring and 

modeling CAD documentation without touching the tile surface. 

The production by means of this process has long life for 

transportation and storing patterns of original Ottoman tiles in 

digital surroundings. In the future, digital conservation techniques 

will be used for digital pattern models for building information 

systems in landmark restoration and conservation studies.  
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1. Giri' 

Fotogrametrinin, dökümantasyon tekni"i içinde evrensel-
le#mesinde birkaç faktör etkili olmu#tur. Basitli"i, ucuzlu-
"u, h$zl$ bir metod olu#u onu çok say$da insan için ula#$la-
bilir k$lm$#t$r. Fotogrametrinin halka mal olmas$, herkes 
için fotogrametri gibi baz$ terimler bu olgunun tan$mlanma-
s$ amac$yla kullan$lmaya ba#lanm$#t$r. Bu yeni e"ilim, 
koruma amaçl$ dökümantasyon çal$#malar$n$ h$zland$rm$#-
t$r (DERENY 1993). Bu çal$#man$n amac$, geleneksel 
Osmanl$ çini motifininin dökümantasyonu için 
fotogrametrik modelin kullan$lmas$d$r. Restorasyon çal$#-
malar$nda say$salla#t$rma hatalar$n$ en aza indirirken, mo-
delleme h$z$n$ artt$ran bir yöntem kullan$lmas$ gereklidir. 
Özellikle tarihi Osmanl$ çinilerinin restorasyonu çal$#mala-
r$nda renksel ve motifsel do"rulu"un yan$ s$ra geometrik 
model de önemlidir. Bu tarihi çinilerin dökümantasyon 
h$z$n$, do"ruluk azalmadan artt$rabilmek için yersel 
fotogrametri teknikleri kullan$larak bir ölçme sistemi tasar-
lanm$#t$r (KUBAN 2008, SA&LAMER vd. 1999 ). 
     Yak$n resim fotogrametrisi mimari ve arkeolojik çal$#-
malarda s$kça ba#vurulan bir yöntemdir. Özellikle modelle-
necek ve ölçülecek cisimler e##iz ve de"erli olduklar$nda 
bunlara en az say$da insan elinin de"mesi gereklidir. Antik 
çiniye dokunmaks$z$n, onun gerçek ölçe"inde h$zl$ bir 
#ekilde modellenmesi bu çal$#man$n ana amac$d$r 
(ATKINSON 1996, BRUMANA 2005, ERGUN 2006).  
    “Günümüz Teknolojisiyle Geleneksel +znik Çinilerinin 
Dökümantasyonu ve Reprüdüksiyonu” ba#l$kl$ bir ara#t$r-
ma projesi 1990’larda, Devlet Planlama Te#kilat$ taraf$ndan 
yürütülmü#tür. Bu projenin kapsam$, Rüstempa#a Camiin-
deki Osmanl$ çinilerinin dokümantasyonudur. Bu çal$#mada 
çini desenleri elle çizilmi#tir. Elle çizilen örnekler, bir tara-
y$c$ ile taranm$# ve 0.02 mm. say$salla#t$rma duyarl$l$"$  ile  
Adobe Photoshop yaz$l$m$ kullan$larak renklendirilmi#tir. 
Çininin orijinal renklerine benzer olarak renkler Adobe 
Photoshop yaz$l$m$n$ndan seçilmi#tir (ATKINSON 1996, 
BRUMANA 2005).  
     Benzer ara#t$rmalar içerisinde bu tarz çini deseni örnek-
lerinin dokümantasyonunda fotogrametrik modelleme daha 
iyi sonuç vermi#tir. Bu ara#t$rma Osmanl$ çinisininin mo-
dellenmesini içerir. Seçilen çini 148,5 x 248,2 mm. boyut-
lar$nda ;ekil 1’de gösterilen mimari desenli bir çini örne"i-
dir.  
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;ekil 1:  Çal$#mada kullan$lan çini (148,5x248,2 mm.) 
 
Bu çal$#malar incelendi"inde, yap$lan çal$#ma ile sadece 
ülkemizin tarihi eserlerinin ba#$nda gelen Osmanl$ çinileri-
nin dijital ortamda belgelenmedi"i, ayn$ zamanda bu belge-
leme çal$#mas$n$n tarihi eserin gerçek boyutlar$n$ da ifade 
eden üç boyut bilgilerini içerdi"i de görülmektedir. Bu 
çal$#ma, literatürde tarihi belgeleme için kendi alan$nda 
ülkemizde bir ilk olmu#tur.  

2.  Anadolu Seramik Çinileri 

Anadolu’da mimari süslemede çini örnekleri on üçüncü 
yüzy$l$n ilk çeyre"i içinde görülmü#tür.  +lk örnekler, 15.  
yy. Klasik Osmanl$ Dönemine kadar Selçuk çinileridir ve 
iki gruba ayr$l$rlar. +lk grup kil oca"$n$n içinde f$r$nlan$p 
cilalanan “cilal$ tu"la”, ikinci grup ise “cilal$ tablet”lerdir. 
Cilal$ tabletler dikdörtgen, kare, alt$gen veya sekizgen çini-
lerdir (KUBAN 2008).  
    Çiniler Osmanl$ mimarisinde genellikle dekoratif özellik-
ler için iç mekânlarda kullan$lm$#lard$r. 16. yy.’$n ilk yar$-
s$nda, çini üretimi ve kullan$m$ yayg$nla#maya ba#lam$# ve 
standartlar benimsenmi#tir. 16. yy.’$n ikinci yar$s$nda, ;ekil 
2’de gösterildi"i gibi çiçek desenli kompozisyonlar kulla-
n$lmaya ba#lanm$#t$r. Yaprak, a"aç, çiçek figürleri içeren 
bu kompozisyonlar çini üretimin en önemli motifleri ol-
mu#tur. Di"er s$kl$kla görülen motifler ise geometrik ve 
do"al motiflerdir (SA&LAMER vd. 1999). ;ekil 2 ve 3’de 
bu desenlerin örnekleri görülmektedir. 
 

 
;ekil 2: Çini figürü   
 

 

;ekil 3: Çiçeksel kompozisyon 
 
Lale en yayg$n olarak kullan$lan çiçek motifidir. Ba#ar$l$ 
bir çini uygulamas$nda motif ile arka plan aras$nda seçilen 
renklerin kontrast$ da önemli faktördür. Bu farkl$ desenlerin 
ayr$m$n$ kolayla#t$r$r. Sar$ ve ye#il 16. yy. ’$n ilk yar$s$nda 
çini üretiminde bask$n renklerdir, ikinci yar$s$nda ise beyaz 
ve mavi bask$n renk olmu#lard$r. Mercan k$rm$z$s$ 16. 
yy’$n ikinci yar$s$nda kullan$lmaya ba#lanm$#t$r. 

3. Fotogrametrik Modelleme 

Objelerin fotogrametrik modellenmesi bugün çok çe#itli 
amaçlar için kullan$l$r. Dijital fotogrametrik sistemler, 
yüksek çözünürlüklü CCD kameralar ve güçlü bilgisayar 
teknolojileri kullan$lmaya ba#lamas$ndan bu yana, endüst-
riyel uygulamalarda, çe#itli ölçme problemlerinin çözümü 
için kullan$lm$#lard$r. Yak$n resim fotogrametri uygulama-
lar$nda çal$#ma ko#ullar$ genellikle zordur. Bu tarz ko#ullar 
içerisinde harita mühendisi en uygun çözümü bulmak zo-
rundad$r. Endüstriyel video kameralar, yayg$n olarak yak$n 
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resim fotogrametrisi için kullan$lmaktad$rlar. Say$sal gö-
rüntülerin kaydedilmesindeki kolayl$klarla beraber endüst-
riyel kameralar, küçük sensör yap$lar$ ve ta#$ma kolayl$kla-
r$yla bilgisayar görüntü kartlar$n$n teknolojisini en iyi kul-
lanan donan$mlard$r. Bu bölümde Osmanl$ dönemine ait bir 
çini parças$n$n belgelenmesi için yap$lan fotogrametrik 
modelleme uygulamas$ anlat$lm$#t$r. Çal$#ma için genel 
ak$# #emas$ ;ekil 4’de verilmi#tir  
 
3.1. Geometrik Kamera Kalibrasyonu 

Radyal distorsiyon; görüntüde düz çizgi olarak gözükmesi  
gereken detaylar$n e"risel olarak iz dü#mesini sa"layan 
temel bir etkidir. Bu etki farkl$ odak uzakl$klar$nda ve fark-
l$ merceklerde de"i#en sistematik bir fonksiyondur. Her 
nokta iyi odaklanm$# oldu"u halde, radyal distorsiyon bü-
tün görüntüyü deforme eder.  Radyal distorsiyon, CAD 
sunumunda çini yüzeyi üzerinde geometrik hatalara sebep 
olur. Dizayn ve üretim a#amalar$ nedeniyle, mercekler 

görüntü üzerinde baz$ hatalar üretir. Küresel aberasyon, 
koma astigmatizm, alan e"riselli"i, mercek radyal 
distorsiyonu ve kromatik distorsiyon alt$ ana hata kayna"$-
d$r. Bu hata kaynaklar$ndan en önemli olan$ radyal mercek 
distorsiyonudur (ATKINSON 1996, BRUMANA 2005, 
ERGUN 2006). 
     Üretim fiyat$n$ dü#ürmek için, dijital kameralar küresel 
yüzeye sahip merceklerle üretilirler.   Bu küresel mercekler 
kendili"inden radyal distorsiyona sahiptirler ve sistematik 
hata olarak resim koordinatlar$na etki ederler. Bu etki, 
fonksiyonel olarak polinom denklemi ile ifade edilerek 
resim koordinatlar$na düzeltme olarak getirilir. Böylece 
ayr$ kamera modelleri taraf$ndan kullan$lan mercekler, 
farkl$ radyal distorsiyon derecelerine sahip olabilirler 
(ATKINSON 1996).  
Radyal distorsiyonun radyal uzakl$"a göre farkl$ odak 
uzunluklar$ için grafi"i ;ekil 5’te verilmi#tir.    

 
;ekil 4: Çal$#ma ak$#$  

Geometrik Ka-
mera Kalibras-

yonu 

Fotogrametrik 
Yöneltme 

Fotogrametrik 
Model Olu'tur-

ma 

Fotogrametrik 
Ölçme ve De4er-

lendirme 

Üç Boyutlu 
CAD Model 
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;ekil 5: Farkl$ odak uzakl$klar$ndaki distorsiyon e"risi 
 
 
 Metrik kamera dizayn$ ve yap$m$ bu tarz distorsiyonlar$ en 
aza indirmeyi sa"lar, fakat genellikle kalibrasyon gerekli-
dir. Radyal mercek distorsiyon hatas$ genellikle ana nokta-
dan uzakl$"a ba"l$ olarak bir polinom fonksiyonu ile ifade 
edilir (ATKINSON 1996):  

  r=K1r
3+K2r

5+K3r
7                                                               

(1) 

    Burada  r bir foto"raf noktas$n$n radyal uzakl$"$d$r.  

r2=(x-x0)
2+(y-y0)

2,                                                                
(2) 

 r bir noktan$n resim koordinat sistemi merkezine aç$sal 
mesafesi olamak üzere, (x,y) foto"raf noktas$n$n koordinat-
lar$, (x0, y0) ana nokta koordinatlar$d$r. K1, K2 ve  K3  ka-
mera odak ayarlar$na ba"l$ katsay$lard$r.  

      
 
 
 
 
 
 

  r distorsiyonu genellikle iki bile#enle çözülür. 

 rx= r(x-x0)/r                                                                    (3) 

            ve 

 ry= r(y-y0)/r                                                                     (4)   

Dört adet, sabit odak uzakl$kl$ 16 mm. Pentax mercekli 
(CCTV),  Ueye-2230 kameralar$n$n geometrik kalibrasyo-
nu TOPCON PI-Calib yaz$l$m$ ile iki boyutlu A4 büyüklü-
"ünde kalibrasyon alan$ ile yap$lm$#t$r. Bu kalibrasyon 
çal$#mas$na ait görüntü ;ekil 6’da verilmi#tir. Dört adet 
kamera için kalibrasyon parametreleri Tablo 1’de verilmi#-
tir. 
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;ekil 6:  PI-3000 kalibrasyon yaz$l$m$ndan görüntü  

 
Tablo 1: Kamera kalibrasyon parametreleri  
 
   Kamera no 

Mercek no 
c (mm.) x0  (mm.) y0  (mm.) K1 (mm.) K2 (mm.) P1 (mm.) P2  (mm.) 

4002704847 
463490 

16.126380 2.922502 2.241684 1.343546x10-3 -3.770213x10-5 -2.03327x10-4 -5.36897x10-4 

4002704846 
463459 

15.984727 2.957662 2.059350 1.130501x10-3 -2.244936x10-5 -4.44978x10-4 -5.749067x10-4 

4002704844 
460535 

15.950093 3.154344 2.186467 4.435404x10-4 1.756921 x10-6 -6.65668x10-4 -2.603092x10-4 

4002679106 
463644 

15,886334 1,924322 1,588383 1,702855x10-3 -8,417302x10-5 1,22405x10-3 -6,726401x10-4 

 
 
 

3.2. Fotogrametrik Yöneltme ve De4erlendirme 

Gerçek zamanl$ yak$n resim ölçme sistemi, 77 kontrol nok-
tal$  kalibrasyon alan$ ile yöneltilmi#tir. Gerçek zamanl$ 
yak$n resim ölçme sistemi, tasar$m olarak video kameralar 
kullan$larak olu#turulmu# bir çal$#ma sistemidir.  
     Bu kontrol noktalar$n$n üç boyutlu koordinatlar$ CNC 
makinesinde ölçülüp, do"ruluklar$ 0.001 mm. olarak belir-
lenmi#tir. Dört adet kameran$n fotogrametrik kesi#mesi $#$n 

demetleri ile blok dengeleme metodu ile hesaplanm$#t$r.  
Ard$ndan çini ölçme sistemine yerle#tirilmi# ve dört farkl$ 
yöndeki kameradan e# zamanl$ olarak görüntüler al$nm$#t$r. 
Bu donan$m için kullan$lan görüntüleme yaz$l$m$ e# zaman-
l$ görüntüleri kaydetmektedir.  
;ekil 7 uygulama prosedürü ve kurulum uygulamas$n$ 
göstermektedir. 
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;ekil 7: Kurulum ve görüntüleme yöntemi 

Üç boyutlu modellemede görselle#tirme için gerekli olan 
fotogrametrik ortofoto üretimi için dü#eye çevrilmi# üç 
boyutlu model, dört farkl$ bak$#tan dört farkl$ noktadan 
çekilen foto"raf kullan$larak elde edilmi#tir. 1:1 resim öl-
çe"inde tek bir pikselin büyülü"ü 0.015 mm. dir.  Bu de"er 
say$sal yüzey modelinde (TIN) detay kayb$n$ en aza indiren 
de"er olarak kabul edilebilir.  Elde edilen yüzey modeli 
;ekil 8’de gösterilmi#tir.  
 

 
 
;ekil 8: Çini yüzey modeli 
 
 Fotograflar$n içerdi"i belgesel bilgiler d$#$nda (renk, de-
sen, vb.) üç boyutlu konumland$rmada kullan$lacak koordi-
nat ve yüzey geometrisi, fotogrametrik olarak üretilip so-
nuçlar do"ruluklar$ ile beraber incelenmi#tir. Planimetrik 
olarak elde edilen yüzey modelinin gerçek ölçekteki hatas$ 
0.01 mm. olarak hesaplanm$#t$r. 1:1 ölçe"inde bir model 
gösteriminde bu do"rulukta yöneltme yapabilmek için 77 
kontrol noktas$ içeren bir test alan$ kullan$lm$#t$r. Öncelikle 
yap$lan yöneltmede ula#$lan do"ruluk test edilmi# ve obje 
için yap$lan yöneltmede, ayn$ d$# yöneltme parametreleri 
kullan$larak sonuca gidilmi#tir. Sa"lanan bu yöneltme do"-
rulu"u ile yap$lan dü#eye çevirmede, 1:50 ölçe"inde 5 
piksellik bir karesel ortalama hata elde edilmi# ve sonuç 
olarak elde edilen dü#eye çevrilmi# görüntü 1:1 ölçe"inde  
;ekil 9’da sunulmu#tur.   

;ekil 9: Dü#eye çevrilmi# resim 

3.3.  CAD Uygulamas= ve Geometrik Do4ruluk 

Geleneksel metotlar ile gerçek çini yüzeyinin detayl$ olarak 
üç boyutlu modelleni olu#turman$n zorlu"unun yan$ s$ra,  
do"rudan ölçme ve CAD teknolojisi, eserin detaylar$n$ 
yakalamak için a#$r$ zaman harcanmas$n$ engellemi#tir. 
CAD yaz$l$m$ kullan$lmas$, görsel olarak desenlerin de 
sunulabildi"i en gerçekçi modelin olu#turulmas$n$ da sa"-
lam$#t$r. Bu veri, renk ve yüzey #ekli ile ilgilidir. Çini de-
taylar$ yüksek kalitededir, gerçek ölçe"e dönü#türülmü#tür 
ve CAD tekni"i kullan$larak çizilmi#tir. Metrik bilgileri 
içeren sonuç modeller ve üç boyutlu modeller görselle#ti-
rilmek, editlenmek ve i#lenmek için geleneksel formatlara 
(dxf, dxb, vrml, vb.) çevrilmeye haz$rd$r. Bu ölçme siste-
minin di"er bir özelli"i de do"rudan elde edilen görüntüler-
den gerçek ölçekte ortofoto modellerin üretilmesinde sa"-
lad$"$ do"ruluk ve kolayl$kt$r (ARIAS vd. 2007). 
    Üretilen üç boyutlu say$sal yüzey modelinin do"rulu"u-
nu hesaplamak için yöneltmelerin do"rulu"u ve operatörün 
uygulama do"rulu"u de"erlendirilebilir. Yak$n resim 
fotogrametrisinde foto"raf ölçe"i, baz uzakl$"$ ve cisim 
uzakl$"$ aras$ndaki ili#ki, yöneltmedeki kontrol noktalar$ 
için bütün modelin karesel ortalama hatalar$n$ etkilemekte-
dir. Böylece, d$# yöneltmenin do"rulu"u say$sal yüzey 
modelinin hassasiyeti olarak tan$mlanabilir. Yersel fotog-
rametrik uygulamalarda kalibrasyon do"rulu"u ile model 
do"rulu"u aras$nda do"rudan bir ili#ki vard$r. Gerçekte bu 
hatalar say$sal CAD modeli üretimi s$ras$nda süzgeçlenerek 
ve çal$#ma s$ras$nda yumu#at$larak elemine edilebilir. Tablo 
2 d$# yöneltme parametrelerini ve üç boyutlu modelin kare-
sel ortalama hatas$n$n göstermektedir. ;ekil 10 fotogra-
metrik de"erlendirme ile elde edilen ortofoto verisini göste-
rir.  
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;ekil 10: Çini ortofotosu 
 
 
Tablo 2: D$# yöneltme parametrelleri ve olu#an üç boyutlu model için do"ruluk  

 

D=' Patametreler X0(mm) Y0(mm) Z0(mm) @ (gon) B (gon) C (gon) 

Görüntü No:4 708.7569 260.7872 739.0634 -3.42 39.02 -198.02 

K.O.H.   ±0.023 ±0.022 ±0.028 ±0.001 ±0.001 ±0.001 

 
 

4.  Sonuç 

150,0mm. x 250,0 mm. boyutlar$ndaki her çininin renklen-
dirilmi# say$sal örne"inin haz$rlanmas$, geleneksel metotla 
yakla#$k bir gün sürmektedir. Tablo 3’teki fotogrametrik 
metotla kar#$la#t$r$ld$"$nda bu oldukça uzun bir zamand$r. 
Geleneksel metotla elde edilen dokümantasyonda say$sal-
la#t$rma duyarl$l$"$ 0.02 mm. iken, fotogrametrik metot ile 
elde edilen dokümantasyonda say$salla#t$rma duyarl$l$"$ 
0.01 mm. dir. Ayn$ zamanda,  renkler Adobe photoshop 

yaz$l$m$ndan seçildi"i için orjinal renk tonunu yans$tmaz. 
Elle çizimden elde edilen ka"$t kopya, #effaf ka"$t zamanla 
çizimin orijinalli"ini kaybetti"i için yakla#$k be# y$l ömür-
lüdür. Be# y$ldan sonra ka"$t kopyadan desenin bir say$sal 
kopyas$n$ tekrar üretmek mümkün de"ildir. Hassasiyet ve 
renkler orijinal deseni yans$tmaz. Geleneksel metot ile 
fotogrametrik metot aras$ndaki üretim zaman,  hassasiyet, 
renk, ya#am ömrü ve ta#$nabilirlik bak$m$ndan kar#$la#t$r-
ma Tablo 3’te verilmi#tir. 

 
Tablo 3: Restorasyonda kullan$lan geleneksel metot ile fotogrametri metodunun kar#$la#t$r$lmas$  
 

Metotlar 
Harcanan 

Zaman 
Hassasiyet Renk 

Saklama 
Ömrü 

Ta'=ma 

Geleneksel 18 saat 0.02 mm. 
Orjinal 
De"il 

5 y$l Döküman 

Fotogrametri 30 dakika 0.01 mm. Orjinal S$n$rs$z Say$sal Döküman 
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Restorasyon amaçl$ yeniden üretim için do"ru ve en az 
say$salla#t$rma hatas$ olan yöntem tercih edilir. Görüldü"ü 
gibi minimum say$salla#t$rma hatas$ fotogrametrik metottan 
elde edilmektedir. Ayr$ca fotogrametrik metot ile haz$rla-
nan dokümantasyonda çininin orijinal renkleri elde edil-
mektedir. Restorasyonun as$l amac$ renk ve boyut dokü-
mantasyonunun eksiksiz olarak uygulanaca"$ yeniden üre-
tim çal$#mas$d$r. Buna ilave olarak renk ve boyut doküman-
tasyonunun do"rulu"u yeniden üretimi etkileyen temel 
etkendir. 
     Binalar$n restorasyonu evresinde, özellikle Osmanl$ 
mimarisi alan$nda çinilerin yeniden asl$na en uygun #ekilde 
üretimi yöntemi kullan$lmaktad$r. Bu çal$#malarda çini 
dokümantasyonu için yerinde tespitin d$#$nda üretilecek, 
asl$na uygun modellerin CAD ortam$nda olu#turulmalar$ 
yeni kullan$lan yöntemlerdir. Bu tip çal$#malar için yak$n 
resim fotogrametrisi esasen en iyi sonucu verebilecek süre 
olarak da en avantajl$ yöntemdir. Restorasyon çal$#malar$n-
da yeniden üretilecek modelin kopyas$, bina üzerinden 
söküldükten sonra haz$rlan$r. Bu sistem ile sökülen kopya 
laboratuvar ortam$ndan ç$kmadan ar#ivlenebilmektedir.  
     Osmanl$ çinileri, eski Türk ve Balkan tarihinin en önem-
li kültürel miraslar$ndand$r. Osmanl$ mimarisinde, özellikle 
iç mekanlarda çiniler kullan$lm$#t$r. Bu yüzden geleneksel 
çininin korunmas$ kültürel miras$n belgelenmesinde önem-
lidir. Bu tür çal$#malar tüm dünyada kültürel miras$n ko-

runmas$ için uluslararas$ kurulu#lar taraf$ndan desteklen-
mektedir.  
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