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Öz: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojileri günümüzde kültürel mirasın korunmasında ve
yönetilmesinde önemli bir araç haline gelmiĢtir. Çünkü CBS, verilerin toplanması, arĢivlenmesi,
yönetilmesi ile verilere eriĢme, çıktı alma, analiz etme ve sorgulamada önemli avantajlar sağlamaktadır.
Bu nedenle çalıĢmada Osmaneli Kentsel Sit Alanı‟nda kültürel mirasın korunması, belgelenmesi ve
tanıtılmasında CBS‟nin öneminin ortaya koyulması hedeflenmiĢtir. Bu amaçla çeĢitli kaynaklardan
kentsel sit alanındaki kültürel mirasa iliĢkin veriler toplanmıĢtır. Elde edilen veriler aracılığıyla, ArcGIS
9.3 yazılımında bir veri tabanı oluĢturulmuĢtur. Sonuç olarak alandaki mevcut ve tarihi bilgiler kombine
edilerek veri tabanına girilmiĢ böylece kültürel mirasla ilgili mekânsal ve sözel sorgulamaların kolayca
yapılması sağlanmıĢtır. ÇalıĢmada, kentsel sit alanındaki tescilli yapılar ortalama merkez, ağırlıklı
ortalama merkez, standart uzaklık ve standart sapma elipsi yöntemleri ile analiz edilmiĢtir. Yapılan
analizlerin sonucunda; ortalama merkezin doğusunda kalan yapıların çeĢitli amaçlarla daha fazla
kullanıldığı, koruma durumlarının daha iyi olduğu ve restorasyon çalıĢmalarının daha yoğun yapıldığı
tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, kültürel mirasın korunması, coğrafi bilgi sistemleri, mekânsal analiz,
Osmaneli
Abstract: Today Geographic Information Systems (GIS) became the main tool for protecting and
managing cultural heritage. Because GIS provides significant advantages data collection, archiving,
managing and accessing them also getting a result, query, analyzing. For this reason the study aims to
present importance of the applicability of GIS in cultural heritage conservation, documentation and
promotion in Osmaneli sit area. For this purpose data were collected from various sources about cultural
heritage of the urban site. Through the data obtained from various resource a database is created the
ArcGIS 9.3 software. As a result current and historical data is combined and entered into the data base
so provided to inquiries has been carried out easily about spatial and non-graphic of cultural heritage. In
this study registered buildings in the urban site analyzed by methods of the mean cente, weighted mean
center, standart distance and standard deviation ellipse. As a result of this analysis we determine some
consequence. The building east of the mean center used for various purposes, protection status is better
and restoration works more intensive than the west.
Keywords: Cultural heritage, protection of cultural heritage, geographic information systems, spatial
analysis, Osmaneli

1. GiriĢ
Son yıllarda Coğrafi Bilgi Sitemlerinin (CBS) kullanımı hızla artmıĢ ve CBS
mekânsal veri analizinde temel araç haline gelmiĢtir. CBS gibi yeni teknolojiler kültürel miras
alanlarının tespit, envanter ve koruma çalıĢmalarını geniĢ ölçüde kolaylaĢtırmaktadır. Bu
nedenle CBS uygulamalı teknolojiler kültürel mirasın korunması, planlanması, yönetilmesi ve
karar verme süreçlerinde önemli bir araç haline gelmiĢtir.
Önemli analizler ve görselleĢtirme teknikleri ile CBS, kültürel miras alanlarının
sürdürülebilir bir Ģekilde korunması ve geliĢtirilmesinde önemli bir katkı sağlayabilmektedir.
Bu sebeple kültürel verilerin araĢtırılması ve analizi, kültürel miras alanlarının korunması ve
yönetilmesinde özel bir rol oynamaktadır. Kültürel miras çalıĢmalarında güncel ve tarihi
verilerin kombinasyonu, yapılacak planlamalarda önemli ipuçları meydana getirmektedir. Bu
çalıĢmada kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında Osmaneli kentsel sit alanında
CBS‟nin uygulanabilirliği ve önemi ele alınmıĢtır.
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2. Veri ve Yöntem
ÇalıĢmada öncelikle kültürel miras, kültürel mirasın korunması, kültürel mirasın
korunmasında CBS‟nin rolü ve önemi, Osmaneli kentsel sit alanı ve buradaki kültürel mirasa
iliĢkin literatür taraması yapılmıĢtır. Kentsel sit alanına iliĢkin tescil fiĢleri ve ilçe merkezine
ait 1:1000 ölçekli ada, parsel ve yollara ait detayları içeren hâlihazır planı ve koruma amaçlı
imar planı netcad veri tabanı olan “.ncz” uzantılı veri tipinde Osmaneli belediyesinden elde
edilmiĢtir. 1:1000 ölçekli halihazır planı netcad ortamından ArcGIS formatına dönüĢtürülmek
üzere öncelikle AutoCAD‟e dönüĢtürülmüĢtür. Daha sonra AutoCAD formatındaki haritalar
shapefile dosyasına dönüĢtürülerek ArcGIS 9.3 yazılımında kullanılmak üzere hazırlanmıĢtır.
Tescil fiĢlerinden ve arazi gözlemlerinden elde edilen bilgilere göre; tescilli yapıların türleri,
adresleri, korunma durumları, kullanım tipleri, kat sayıları, restorasyon durumları ile ilgili
bilgiler, hazırlanan veri tabanına girilmiĢtir. Böylece veri tabanında bilgilerin daha kolay
güncellenmesi, çeĢitli sorgulamaların ve jeo-istatistiksel analizlerin yapılabilmesi olanaklı
hale gelmiĢtir. Ayrıca kentsel sit alanına iliĢkin turizm çekicilikleri olan yapıların tescil fiĢleri
ve fotoğrafları jpeg formatında hyperlink olarak sisteme eklenmiĢtir. Böylece verilerin
tablolar yerine doğrudan jpeg formatındaki tescil fiĢlerine ulaĢımı sağlanmaktadır.
CBS‟ye mekânsal istatistik gibi istatistiksel analizlerin eklenmesiyle, kültürel
mirasın korunması, yönetilmesi ve planların hazırlanması sürecinde CBS‟nin önemi daha da
artmıĢtır. Coğrafi araĢtırmalarda lokasyonel ve alansal bilgilerin istatistiksel ifadelerini ortaya
koyabilmek için mekânsal analiz teknikleri geliĢtirilmiĢtir. Ġki boyutlu mekânsal bilgileri
kullanan bu yöntemlerin tümüne birden jeo-istatistik adı verilir (Sandal vd., 2003: 14). Jeoistatistik konsepti içerisinde çalıĢmada Osmaneli kentsel sit alanındaki tescilli yapılar;
ortalama merkez, ağırlıklı ortalama merkez, standart mesafe ve standart sapma elipsi
yöntemleriyle incelenmiĢtir. Ortalama merkez, mekânsal dağılıĢın veya paternin çekim
merkezi olarak kabul edilir (Sandal vd., 2003:15). Eğer verilen noktaların düzlemdeki
dağılımları belli değerlerle ağırlıklandırılarak ortalama merkez hesap edilirse, böylece
ağırlıklandırılmıĢ veriye göre ağırlıklı ortalama merkezleri belirlenmiĢ olur (Yakar, 2011:
390). ÇalıĢmada kentsel sit alanındaki tescilli yapılar kullanım tipleri ile korunma ve
restorasyon durumlarına göre ağırlıklandırılmıĢlardır. Mekânsal olmayan verilerdeki standart
sapmaya karĢılık gelen standart mesafe (standart distance), tescilli yapıların dengeli dağılıp
dağılmadığı belirlemektedir (Yakar, 2011: 392). Standart sapma elipsi (standart deviation
ellipse) de standart mesafeye benzer bir Ģekilde mekânsal dağılıĢın dokusuyla ilgili sonuçlar
üretir ve yayılmanın derecesini ortaya koyar. Elipsin boyutu ve Ģekli dağılıĢın derecesini
verirken, eksen pozisyonları da mekân üzerindeki yönelim özelliklerini ortaya koymaktadır
(Gürbüz ve Karabulut, 2010: 58). BaĢka bir ifade ile standart sapma elipsi konutların
yayılımının ne yönde geliĢtiğini verir.
3. AraĢtırma Alanının Coğrafi Konumu
ÇalıĢma alanı Bilecik Ġli‟ne bağlı Osmaneli ilçe merkezinde yer alan yaklaĢık 386
m² alanındaki Osmaneli kentsel sit alanını kapsamaktadır (ġekil 1). ÇalıĢma alanı
belirlenirken Osmaneli ilçe merkezinde kültürel mirasın yoğun bir Ģekilde dağılıĢ gösterdiği
kentsel sit alanı dikkate alınmıĢtır.
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ġeki 1. Osmaneli kentsel sit alanı

4. Kültürel Mirasın Korunması ve CBS
Kültürel miras kavramı kısaca toplumların geçmiĢ yaĢantılarından günümüze ulaĢan
ve gelecek nesillere aktarılması gereken maddi ve manevi unsurların tümüdür (Perker, 2009:
260). Kültürel miras, somut ve somut olmayan kültürel miras olmak üzere iki boyutta ele
alınmaktadır. Somut kültürel miras; tarihi kasabalar, binalar, arkeolojik sitler, kültürel
peyzajlar gibi kültürel özellikteki öğeler olan fiziksel, somut varlıkları içerir. Somut olmayan
kültürel miras ise toplumların gelenek, bilgi ve kültürünü temsil etmektedir (Mckercher and
Cros 2002: 83). Kültürel mirasın korunmasında çeĢitli yaklaĢımlar bulunmakla birlikte,
kültürel mirasın özelliği koruma yönteminin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Somut
olmayan kültürel miras öğeleri ve somut taĢınabilir nitelikteki kültürel miras öğeleri müzeler
aracılığı ile korunabilirken sit alanları, kaleler, geleneksel evler, camiler, köprüler, han,
hamam gibi taĢınmaz kültürel miras öğeleri ancak bulundukları yerlerde korunabilmektedir.
Kültürel mirasın bir parçası olan mimari yapılar, turizm vb. amaçlarla geniĢ bir kullanım
alanına sahip olduğu için ayrıca yerinde koruma yapılması gerektiği için bu yapıların
kullanım kaynaklı ya da uzun süreli çevresel etkilerden olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır.
Bu sebeple bu yapılar kayıt altına alınmalı ve koruma faaliyetleri gerçekleĢtirilmelidir.
Kültürel mirasın korunması süreci Ģunları içermelidir:
1. Kültürel miras doğru bir Ģekilde araĢtırılmalıdır.
2. Kültürel mirasın, değeri, koruma statüsü, potansiyel tehditleri vb. tespit edilmelidir.
3. Makul bir koruma planı oluĢturulmalı ve sürdürülmelidir.
4. Kültürel mirasın etkin bir Ģekilde izlenmesi ve zamanında geri bildirim
sağlanmalıdır (Droj, 2010: 2).
CBS, uzaktan algılama gibi yeni teknolojiler anıtsal yapıların belgelenmesi,
korunması ve planlama sürecinde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. CBS‟nin çalıĢma
sistematiği ile kullanım özellikleri oldukça önemlidir ve birçok avantaja sahiptir. CBS‟nin
kültürel mirasın belirlenmesinde ya da sonraki aĢamalarında sahip olduğu avantajlar (Sönmez,
2008:110);
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5.

Kaliteli grafik veri tabanı sağlaması, zengin görsel öğeler içermesi,
Koordinasyon için temel bir araç sağlaması,
Bilgiye ulaĢmayı ve bilginin güncellenmesini ayrıca yönetimini kolaylaĢtırması,
Koruma, restorasyon, dokümantasyon iĢlemi boyunca elde edilen veriler daha sonra
da kullanılacağı için maliyette bir azalma sağlaması,
Farklı disiplinler arasında veri alıĢveriĢini gerçekleĢtirmesi ve kolaylaĢtırması,
Kültürel miras olarak değerlendirilen alanların düzgün ve doğru bir Ģekilde kayıt
altına alınmasını,
Kültürel miras değerinin fiziki ve beĢeri çevre ile iliĢki sorgulamalarının
yapılabilmesi,
Kültürel miras envanterinin mekânsal ve sözel sorgulamaları kolayca yapabilmesi
vb. Ģeklinde sıralanabilir (Sönmez, 2008: 110).
Osmaneli Kentsel Sit Alanındaki Kültürel Mirasın Korunmasında CBS’nin
Önemi

Osmaneli ilçe merkezinde bulunan somut kültürel miras geçmiĢten günümüze
özellikle yangın felaketinden büyük oranda zarar görmüĢtür. 1874 yılında yaĢanan yangın
sonucunda Sığırlık Mahallesi olarak bilinen eski yerleĢim bölgesinde bulunan yaklaĢık 1200
evden 1000 kadarı yanmıĢtır (Anonim, 2006:129). Günümüzde ise Osmaneli ilçe merkezinde
200 kadar geleneksel ev bulunmaktadır. Özellikle 17. yüzyılda yörenin baĢlıca geçim kaynağı
olan ipek böcekçiliği ve kozacılık faaliyetlerine göre ĢekillenmiĢ bu evler, sahip oldukları
mimari özellikleri ile oldukça dikkat çekicidir (Okuyucu, 2011: 10). Günümüzde Osmaneli
kentsel sit alanında 19. yüzyıldan kalma 90 tane tescilli geleneksel Osmaneli evi,
bulunmaktadır. Ancak yapılan arazi çalıĢmaları sırasında tescil kayıtlarında olmasına rağmen,
bu evlerden 9 tanesinin yangın vb. çeĢitli sebeplerden yok olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre
kentsel sit alanında 81 tane tescilli geleneksel Osmaneli evi, dört adet dini yapı, hükümet
konağı, tarihi çeĢme, hamam, eski Ģehir hanı ve eski ilkokul olmak üzere toplam 90 adet
tescilli yapı bulunmaktadır (ġekil 2).

ġekil 2. Osmaneli kentsel sit alanında kültürel mirasın dağılıĢı

137

Osmaneli kentsel sit alanındaki tescilli yapıları saptama, belgeleme ve koruma
çalıĢmalarında tescil fiĢlerinden faydalanılmaktadır. Tescil fiĢleri gerekli bilgileri kapsayacak
nitelikte olsa da fiĢle, saptama ve belgeleme çalıĢmalarının hızlı olmamasından ötürü
güncelliğini kaybetmekte ve personel ve malzeme yetersizliğinden dolayı bilgi ve dokümanlar
tamamlanamamaktadır (Özen ve Kadıoğulları, 2006: 4). ġekil 3‟te verilen tecil fiĢinde de bu
durum açıkça görülmektedir.

ġekil 3: Osmaneli kentsel sit alanında kullanılmakta olan tescil fiĢi örneği

Osmaneli kentsel sit alanında kültürel mirasın korunması çalıĢmalarında CBS
kullanımı, Ģüphesiz çalıĢmaların hızlanması ve daha etkin olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle
çalıĢmada, çeĢitli örnek uygulamalara yer verilmiĢtir. Bu uygulamaları ortaya koymak için;
öncelikle kentsel sit alanına ve buradaki kültürel mirasa iliĢkin tarihi ve arĢiv verileri çeĢitli
kurumlardan elde edilmiĢtir ve arazi gözlemleri ile tespitlerde bulunulmuĢtur. Elde edilen
veriler oluĢturulan veri tabanına girilerek sayısal ortama aktarılmıĢtır. Bu veriler için öznitelik
tablosunda aĢağıdaki kolonlar oluĢturulmuĢtur;

Bina adı

Cadde

Sokak

Korunma durumu

Restorasyon durumu

Kat adedi

Kullanım durumu

Kullanım tipi (ġekil 4).
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ġekil 4. Osmaneli kentsel sit alanında somut kültürel mirasın öznitelik tablosu

OluĢturulan sistem veri giriĢi yapılan tüm bilgiler için birbirleri ile iliĢkili ya da ayrı
olarak çeĢitli sorgulamaların yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. Örneğin ġekil 5‟te
korunma durumu “fena” olan ve restorasyon çalıĢması yapılmayan geleneksel evler
sorgulanmıĢtır. Bu Ģekilde kültürel mirasa ait bilgiler sistematik, kolay eriĢilebilir,
güncellenebilir ve çoğaltılabilir bir niteliğe kavuĢmuĢtur. Bunun yanı sıra veri tabanı zengin
görsel öğeler içermesi ve farklı disiplinler arasında bilgi alıĢveriĢini kolaylaĢtırması
bakımından koruma ve turizm faaliyetleri için de önem taĢımaktadır.
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ġekil 5. Geleneksel evlerin özniteliklerine göre sorgulanması

ÇalıĢmada, Osmaneli kentsel sit alanında da 2003 yılında Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğünce hazırlanmıĢ tescil fiĢleri taranarak jpeg formatında hyperlink olarak
sisteme eklenmiĢtir (ġekil 6). OluĢturulan öznitelik tablolarında kültürel mirasa iliĢkin veriler
incelenip sorgulanabilmektedir. Ancak hyperlink özelliği ile tescil fiĢlerinin sistemde
kullanılabilir olması da kültürel mirasa iliĢkin verilerin fotoğraflı bir Ģekilde hem görsel
sunumunu sağlamaktadır hem de kültürel mirasa ait bilgilerin daha düzenli bir Ģekilde
incelenmesini sağlamaktadır.

ġekil 6. Kültürel mirasa iliĢkin açıklayıcı bilgileri içeren jpeg formatındaki hyperlink örneği
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Tescil fiĢleri ve arazi çalıĢmalarından elde edilen bilgiler kullanılarak, Osmaneli
kentsel sit alanındaki 90 adet tescilli yapı; korunma durumu, restorasyon durumu, kat sayısı,
kullanım durumu ve kullanım tipi özellikleri ile veri tabanına aktarılmıĢtır. OluĢturulan veri
tabanı sayesinde; tescilli yapılar ile ilgili bilgilere doğru ve hızlı bir Ģekilde ulaĢma imkânı
elde edilmiĢtir. Çizelge 1‟de oluĢturulan veri tabanı özetlenmiĢtir. Buna göre Osmaneli
kentsel sit alanında tescilli yapıların genel olarak iyi durumda olduğu ancak restorasyon
çalıĢmalarının yetersiz olduğu anlaĢılmaktadır. Kentsel sit alanındaki 90 tane tescilli yapıdan
65 tanesi çeĢitli Ģekillerde kullanılmakta iken, 25 adet yapı hiçbir Ģekilde kullanılmamaktadır
(Çizelge 1).
Çizelge 1: Osmaneli kentsel sit alanındaki tescilli yapıların analizi
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Kültürel mirasın korunmasında CBS, çeĢitli planlama çalıĢmalarında da dikkate
alınmaktadır. CBS ile mekânsal analizlerin yapılması, özellikle planlama sürecinin en önemli
aĢamalarından biridir. Bu nedenle çalıĢmada, kültürel mirasın planlanması sürecine katkıda
bulunabilmek amacıyla, merkezi eğilim ölçümlerinin mekânsal dağılımına göre Osmaneli
kentsel sit alanında tescilli yapıların dağılımı analiz edilmiĢtir. Kentsel sit alanında tescilli
yapıların ortalama merkezi Sakarya Caddesi‟nin doğusunda, Mustafa Kemal PaĢa Caddesi‟nin
kuzeyinde (X=246313, Y=4471920) yer almaktadır. Buna göre kentsel sit alanındaki tescilli
yapıların merkezi de burasıdır. Nokta verisi olarak gösterilen tescilli yapılar korunma
derecelerine göre ağırlıklandırılmıĢtır. Buna göre kentsel sit alanında korunma durumu iyi
olan yapılar ortalama merkezin güneydoğusunda, orta olanlar kuzeybatısında ve fena olanlar
daha kuzeydedir (ġekil 7). Yapılacak koruma ve restorasyon çalıĢmalarında bu durum dikkate
alınmalıdır. Standart mesafe analizine göre ise tescilli yapıların alanda dengeli dağılıp
dağılmadığı sorgulanmıĢtır. Buna göre, tescilli yapıların alanda dengeli dağılmadığı, ortalama
merkezin doğusunda Balaban ve Ġstasyon caddelerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Verilerin
yayılımının belirli bir yönde olup olmadığının anlaĢılmasında standart sapma elipsi kullanılır
(Çolak vd, 2009: 2). Standart sapma elipsine göre ise kentsel sit alanında tescilli yapıların
doğu batı yönünde uzandığı tespit edilmiĢtir (ġekil 7).
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ġekil 7: Osmaneli kentsel sit alanında tescilli yapıların mekânsal analizi; korunma durumu;
ortalama merkez, korunma durumu ağırlıklı ortalama merkez, standart uzaklık ve standart
sapma elipsi

Kentsel sit alanında tescilli yapıların kullanım durumlarına bakıldığında ise,
kullanılmayan yapıların büyük oranda ortalama merkezin batısında yoğunlaĢtığı
görülmektedir. Ortalama merkezin doğusundaki yapılar ise büyük oranda konut olarak
kullanılmaktadır, ayrıca yapıların bir kısmı hem konut hem de iĢyeri olarak kullanılmaktadır
(ġekil 8). ġekil 7‟de koruma durumu iyi olan yapıların ortalama merkezin doğusunda
yoğunlaĢtığı görülmektedir. Buna göre Ģekil 8‟de konutların kullanım durumları
incelendiğinde, koruma durumu ile kullanım durumu arasında olumlu bir iliĢki olduğu açıkça
görülmektedir. Kullanılmakta olan yapılar, kullanılmayan yapılara göre daha iyi
korunmuĢlardır. Nitekim günümüzde modern koruma düĢüncesi yaĢam çevresini geçmiĢte
dondurmaya çalıĢan anlayıĢ değil, geçmiĢteki öğelerin bir bölümünü koruyarak yeni
değiĢmelerin eklemlenmesiyle çevreyi zenginleĢtirici ve geliĢtirici bir anlayıĢ olması
yönündedir (Tekeli, 2009:100). Bu nedenle kültürel miras çağdaĢ yaĢamda ne kadar iĢlev
bulursa koruma gereksinimi de o kadar fazla olmaktadır.
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ġekil 8: Osmaneli kentsel sit alanında tescilli yapıların mekânsal analizi; kullanım
Ģekilleri; ortalama merkez, kullanım Ģekli ağırlıklı ortalama merkez, standart uzaklık ve
standart sapma elipsi

Osmaneli kentsel sit alanında da bu durum açıkça görülebilmektedir. Koruma ve
restorasyon çalıĢmalarının, çağdaĢ yaĢamda kullanımın arttığı alanlarda nispeten daha iyi
olduğu izlenmektedir (ġekil 9). Standart mesafe analizine göre, kentsel sit alanında tescilli
yapılar, özellikle geleneksel konutlar, Balaban Caddesi üzerinde yoğunlaĢmaktadır (ġekil 9).
Bu açıdan yoğunluğun arttığı bu caddede yapılacak sokak sağlıklaĢtırma projesi, eğer olumlu
sonuçlar alınırsa daha sonra yapılabilecek koruma ve restorasyon çalıĢmaları açısından iyi bir
örnek oluĢturabilir.
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ġekil 8: Osmaneli kentsel sit alanında tescilli yapıların mekânsal analizi; restorasyon
durumları; ortalama merkez, restorasyona göre ağırlıklı ortalama merkez, standart uzaklık
ve standart sapma elipsi

6. Sonuç
ÇalıĢma sonucunda Osmaneli kentsel sit alanında kültürel mirasa iliĢkin tarihi ve
güncel veriler sayısal ortama aktarılmıĢtır; kentsel sit alanındaki kültürel mirasın ayrıntılı
dökümü hazırlanmıĢtır. Böylece kültürel mirasa ait bilgiler sistematik, kolay eriĢilebilir,
güncellenebilir ve çoğaltılabilir bir niteliğe kavuĢmuĢtur. Ayrıca yine oluĢturulan veri
tabanına göre, kentsel sit alanında yer alan kültürel mirasa iliĢkin bilgiler ayrı ayrı ya da
birbirleri ile iliĢkili olarak sorgulanabilmektedir. Böylece kültürel mirasın izlenmesi süreci
daha hızlı ve kolay bir Ģekilde yapılabilmektedir ve buna ek olarak veri tabanındaki bilgiler
harita, grafik, çizelge vb. Ģekillerde kolayca görselleĢtirilebilmektedir. Tescil fiĢlerinde
kültürel mirasa iliĢkin veriler yapı bazında incelenirken, oluĢturulan sistemde verilerin
bütüncül bir bakıĢ açısıyla ele alınması kolaylaĢmıĢtır.
ÇalıĢmada kentsel sit alanındaki tescilli yapılar kültürel mirasın korunması,
yönetilmesi ve planların hazırlanması sürecine katkıda bulunmak amacıyla; ortalama merkez,
ağırlıklı ortalama merkez, standart uzaklık ve standart sapma elipsi yöntemleri ile analiz
edilmiĢtir. Buna göre Osmaneli kentsel sit alanında tescilli yapıların ortalama merkezin
doğusunda yoğunlaĢtığı, yoğunlaĢmanın fazla olduğu alanda tescilli yapıların daha fazla
kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca kullanımın arttığı alanların daha iyi korunduğu ve
restorasyon çalıĢmalarının daha fazla olduğu saptanmıĢtır.
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