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“Dijital dürbün” ile tarihe yolculuk

ODTÜ’de 
geliştirilen 
dijital dürbünle, 
ören yerleri ve 
tarihi alanlarda 
tarih içerisinde 
bir yolculuk 
yapıp buraların 
geçmişte nasıl 
yerler olduğunu 
görmek 
mümkün.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Görsel-İşitsel Sistemler 
Araştırma ve Üretim Merkezi 

(GİSAM) tarafından geliştirilen “Dijital 
dürbün”, tarihe farklı bir bakış açısı 
getirdi. “Dijital dürbün” ile baktığınız 
alanın yıllar önceki görüntüsüyle 
karşılaşıyorsunuz. Dürbün,  ören yerleri 
ve tarihi yerlerde tarih içerisinde bir 
yolculuk yaptırarak, buraların eskiden 
nasıl yerler olduğunu gösteriyor.  
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim 
Görevlisi Mehmet Refik Toksöz, 
üniversite web sitesinde yaptığı 

açıklamada, “Dijital Dürbün”ü Ankara müzelerinde test 
edilebileceğini belirtip proje hakkında bilgi verdi. 
Elektroniğin ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle 
birlikte, her türlü ürünün akıllı hale geldiğine değinen 
Toksöz, dolayısıyla insanların ürünlerle etkileşiminin önem 
kazandığını ve “Etkileşim Tasarımı” denilen bir alanın 
doğduğunu vurguladı. Bu kapsamda birçok proje üretildiğini 
dile getiren Toksöz, bu projelerden birinin de “Dijital dürbün” 
projesi olduğunu kaydetti. Toksöz, bu dürbün sayesinde Efes 
Antik Kent’e gittiğiniz de antik kentin bir zamanlar ne kadar 
görkemli olduğunu gözünüzde canlandırabileceğinizi aktardı.
Dijital Dürbün Projesi’nin ilk pilot uygulamasını Ankara’da 
başlattıklarını anlatan Toksöz, Etnoğrafya Müzesi ve Resim 
Heykel Müzesi önüne birer dürbün yerleştirdiklerini söyledi.  
Bunların patentlerini almak için başvuruda bulunduklarını 

bildiren Toksöz, projenin 
esas amacının tarih 
içerisinde bir yolculuk 
olduğunun altını çizdi.  
Önümüzdeki dönemde, 
Türkiye’nin birçok ören 
yerinde ve tarihi yerinde bu 
dürbünün kullanılmasını 
umduklarını dile getiren,  
Toksöz, açıklamasını şöyle 
sürdürdü:
“Birçok insan antik kentleri, 
ören yerlerini gezdiği 
zaman oraların nasıl 
göründüğüne ilişkin fikre 
sahip olamıyor bu nedenle 
biz bazı yerlere konacak ve 
alanı gezerken izleyicinin 
baktığı zaman o noktada o 
zamanki antik kentin nasıl 
gözüktüğünü gösterecek bir 
‘Dijital dürbün’ tasarladık. 
İzlediğiniz alana doğru 
dürbünü yönlendirirseniz 
ve dürbünün içinden 
bakarsanız 1930’ların 
Ankarasının nasıl 
gözüktüğünü görürsünüz. 
Bina, o binaya ilişkin 
bilgiler, kaydırdıkça da ‘O 
noktada hangi bina vardı, bir 
zamanlar, ya da yoktu? Nasıl 
geliştirildi?’ tüm bunları 
görürsünüz. 
Çanakkale’ye gittiğinizde; 
Truva’ya gittiğinizde kentin 
dokuz katmanını o zamanlar 
nasıl peş peşe kurulduğunu 
tarih içinde bir yolculuk 
yaparak izleyebilirsiniz. 
Projemizin esas amacı bu.”
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