
 

 

 
 
 
Proje Başlığı  

Harran Okulu Müzesi Kurulması için Birinci Adım 
 Özet Tarihi eserler geçmişten günümüze gelene kadar, doğal ya da doğal olmayan birçok 

tahribata maruz kalmaktadır. Bu nedenle; kültürel mirasın korunması ve bir sonraki 
kuşakları, tarih hakkında bilgilendirmek amacı ile yapılan çalışmalar, tüm dünyada gün 
geçtikçe hızlanmakta ve önemi büyük ölçüde artmaktadır. Artan bu önem, kültürel miras 
üzerine yapılan bu çalışmaların daha kolay ve daha detaylı olması için teknolojiyi de 
teşvik etmekte, bu da kullanılan ölçme sistemlerinin, 3 boyutlu modellerının, 
simülazyonların ve sanal müzelerin gelişmesini sağlamaktadır.  

Bu projenin çalışmaları 4 bileşen kapsayacaktır: 1. Yüksek çözünürlüklü kamera ve 
fotoğrametri yöntemleri kullanırak Harran arkeolojık sit alanının mevcut durumunun 
algılanılması, 2. Birince bileşen üzerinde Haran’ın Orta Çağ halinin canlandırılması, 3. 
Harran Okulu Müzesi için veri toplanması ve yorumlanması, ve 4. Bileşenler 1,2 ve 3 bir 
sanal müzesinde sergilenmesi. 

Bu proje, Harran Okulun Şemsiye Grubunun ana proje olarak Harran Okulu yeni 
teknolojiler kullanarak bütün dünyayı tanıtmak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelime Harran okulu, fotogrametri, arkeoloji, simülazyon, somut olmayan kültürel miras, 
sanal müze 

Project First Step for the Establishment of a Harran School Museum 
Abstract Historical artifacts living from the past until today exposed to many destructions non-

naturally or naturally. For this reason, the protection of cultural heritage and the studies 
doing to inform the next generations is accelerating day by day in the whole world and 
the importance of it is increasing highly. By this increased importance, the technology is 
encouraged in order to be easier and more detailed of studies made on the cultural 
heritage and this importance have provided the development of used measurement 
systems and renewing itself every day.  

The work of this project will cover 4 components: 1. Perception of the current state of 
Harran archaeological site by using high resolution camera and photogrammetry 
methods, 2. Reconstruction of Haran's medieval state on the first component, 3. Data 
collection and interpretation for Harran School Museum, and 4 The exhibition of items 
1, 2 and 3 in a virtual museum. 

The main objective of this project is to introduce Harran School to the whole world using 
new technologies. It is the main project of the Umbrella Group of Harran School. 

Keywords Harran School, photogrammetry, archeology, simulation, intangible cultural heritage, 
virtual museum 

 


