
City360 kentinize dokunuyor 
artık kontrol sizde!
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HAKKIMIZDA

POI MEDIA 

City360 adını verdi$i görüntüleme sistemleri, 
360 derecelik sokak ve cadde görüntülerinin 
koordinatlı #ekilde toplanması, görüntülerin 
CBS (Co$ra% Bilgi Sistemleri ) yazılımları ile ente-
grasyonu, 3D ölçüm ve interaktif hizmetlerle 
mü#terilere farklı çözümler sunmaktadır.
Poi Media veri toplama, i#leme, yönetme ve 
hosting konularında uçtan uca çözümler sun-
makta; konumsal verilere görsellik 
kazandırmaktadır. City360 görüntüleme sistemi 
spatial verilerin toplanması ve analiz edilebilm-
esi için rakipsiz ve dü#ük maliyetli bir çözümdür. 
City360 teknolojisi ile co$ra% veriler en hızlı 
#ekilde toplanabilir ve payla#ılabilir. Bu teknoloji 
sayesinde kullanıcıların farkındalıkları artar, ver-
ilerin de$erlendirilmesi kolayla#ır. Tüm bu 
seçenekler masaüstü, web ve mobil uygulama-
lar üzerinden son kullanıcıya ula#tırılabilir.
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Görüntüleme
Sahip olunan spatial verilerinizin degerini artırır. Karasal görüntüler ile spatial veri tabanınızı hızlı ve 
dogru bir sekilde görüntülenebilir.
Mouse imlecini kullanarak farklı perspektisi%nden görüntüler içerisinde harita ile eszamanlı serbest bir 
sekilde gezilebilir; sanki ordaymı# hissini ya#ayabilirsiniz.
Ölçüm
Alan kosullarını uzaktan degerlendimeye olanak saglar. Görüntülerin sundugu çözüm ile her bir imaj 
içerisindeki her bir pixel’in XYZ koordinatını hesaplanabilir ve ölçümler yapılır. Iki nokta arasındaki 
mesafeyi, genisligi, yükseklik bilgisini veya alan ölçümleri bu sistemi kullanarak yapılır.
Haritalama
Tek tıkla 3D Haritalama. Poi Media gelistirici araçlarını kullanarak, objeleri XYZ koordinatlarıyla dogru bir 
sekilde haritalandırılabilir, varolan veri seti sistem içerisine aktarılabilir, veri tabanı güncelleyebilirsiniz. 
Sistemin ölçülebilir görüntüleri hale hazır 2D haritaları ve CBS çözümlerle entegre bir sekilde çalısır.

Kısaca
Saha’ya gitmeden, bulundu$unuz yerden  saha analizler-
inizi, ölçümlerinizi,  hesapla malarınızı, planlamalarınızı, 
do$rulama larınızı,  kar#ıla#tırmalarınızı (X,Y,Z ekse ninde) 
saha maliyetlerinizi minimize etmenizdeki en üstün çözüm-
dür.
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!NTERAKT!F "EH!R REHBER!
 
!nteraktif #ehir rehberi ile 360 derece ve yüksek çözünürlüklü oblik 
resimler içerisinde tarihi ve turistik yerlerin, alı#veri# merkezlerinin, 
otellerin, e$lence merkezlerinin, restrauntların, hastanelerin, 
eczanelerinin, kamu binalarının okul ve universitlerin vb %rma bilg-
ilerinin gösterildigi mobil ve web platformu için tasarlanmıstır.
 Sistem içerisinde önemli noktalar hem harita hem de 
görüntü üzerinde isaretli olarak gösterilmektedir. Kullanıcılar 
görüntüler içerisinde sanal olarak gezebilecekler, %rma ve mekan 
bilgilerine ulasabilecekler ve bu yerlerle ilgili düsüncelerini sosyal 
medya üzerinden kendi pro%llerinde diger kullanıcılarla paylasabi-
leceklerdir.
 Ayrıca bu platform üzerindeki uygulamalar ve diger 
medyaları kullanabileceklerdir. Sistemin yapısı interaktif ve kullanıcı 
tarafından sürekli zenginlestirilecek sekilde olacaktır.  Örnegin veri 
tabanındaki otelleri sorgulayabilecek ve begendigi taktirde 
rezervasyon yapabilecek yada hizmet veya ürün satın alabilecektir.
 Ayrıca bu platform 360 derece iç mekan görüntüleri ile 
desteklenecektir. Tarihi ve Turistik yerlerle 360 derece gezilebilecek 
ve Wikipedia bilgi destegi saglanacaktır. Ayrıca resimlerin içerisine 
Sanal tabelalar ve videolar yerlestirilebilecektir.
  Bu proje sayesinde vatanda#a interaktif ortamda e#siz bir 
deneyim sunulacak ve alanında Türkiye’de uygulanan ilk proje 
olacaktır.
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SahinEpli “yemekler süper özellikle Ispanaklı 

be#endi ve tavuk”
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KENT B!LG! S!STEMLER!
Görüntüleme sistemi e-belediyecilik konusunda farklı bir bakı# açısı sunan 
yeni bir teknolojidir. Yönetti$iniz #ehrin bilgisayar ortamında görüntülü ve 
interaktif bir #ekilde simülasyonunu üretmek artık mümkün.
  Sistem elde etti$i görüntülerle ister farklı açılardan ku# bakı#ı 
olarak ister 360 imajlar içerisinde hiçbir kör açı kalmayacak #ekilde sizi 
görüntünün merkezine alıyor ve tüm objeleri interaktif hale getirebiliyor. 
Daha da önemlisi, bütün görüntüler e# zamanlı olarak, çok hassas ölçül-
erde koordinatlandırılabiliyor.
 Sistem sayesinde masanızdan kalkmadan #ehri gezebilir, kontrol 
edebilir, belediyecilikle ilgili kararlarınızı daha hızlı ve efektif alabilir, beledi-
yenizin gelirlerini artırabilirken maliyetten ve zamandan tasarruf edebilirsi-
niz.     
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Bilgi !$lem

sistemleri ve belli ba#lı sistemler ile entegrasyon sa$lanıp; Arsa, arazi 
ve Bina söz konusu olan bölgelerin sadece krokileri de$il aynı 
zamanda  360 ve 3B modelleri ile beraber görüntülenip karar destek 
mekanizmasına katkı sa$lamaktadır.

Zabıta 
Mobil Cihazlar ve GIS entegrasyonu sayesinde Zabıta birimlerinin 
araziden istenirse veri toplaması, zabıta personelinden alınacak olan 
arazi verilerinin anlık olarak GIS üzerine giri#i sa$lanabilmektedir.
 
!tfaiye
!tfaiye Dispatch (Sevkiyat) i#lemi ile gerekli binaya ilgili birimin yön 
lendirilmesi sa$lanmalıdır. GIS ile yapılan rota analizlerinin görsel 
olarak da görülerek itfaiye araçlarının geçi#ine uygun olup olmayaca$ı 
kontrol edilebilir. Müdahale için  ba#ka alternatif yollar ve imkanların 
olup olmadı$ı tespit edilebilir.  Yangın bölgesinin çevresinde neler 
oldu$u gözlemlenerek müdahale için yöntem tespiti yapılabilir. Acil 
Durum ça$rısı ile görevlendirilecek araçların çalı#tırılması.

Ula$ım Planlama
Gerçekle#tirilecek proje ile yol a$ı üzerindeki envanterin hızlı bir 
#ekilde toplanması, yol durum ve tra%k analizlerinin yapılması, yeni 
güzergah tespitleri, toplu ta#ıma network analizi, durak envanteri gibi 
çalı#malar hızlı bir #ekilde yapılabilir.

.(17�%L/*L�6L67(0L��
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Çevre Koruma ve Kontrol
Ye#il alanlardaki 3B model ile alan ve hacim tanımlamalarının yapılıp elde 
var olan bölgelerin tanımlaması yapılabilmektedir. Gerçekle#tirilecek olan 
projelerin 3B ile kente katabilecekleri ve öne sürülen gerçekliklerin arazi 
üzerinde modellenmesi sa$lanmaktadır.

Kent Esteti#i 
Tüm projeler öncesinde kent içerisinde Model olarak gerçekle#tirilecek 
projeler tasarlanıp kent esteti$i proje bazlı olarak incelenebilir ve 
gerçekle#tirilecek olan i#lemlerde ve projelerde proje öncesi uygulamalı 
olarak kent esteti$i görülebilir ve projelerin hayata geçme sürelerinde tüm 
projelerde altlık olarak kullanılabilir.

Koruma Uygulama ve Denetim 
Kültürel De$erlere sahip alanların 3B öninceleme ile yakla#ık yenileme 
maliyetlerin çıkarılması. Kurum bünyesindeki evrak takip sistemi ile 
hazırlanacak olan evrakların model ile ilgili alanların evrak içeri$inde 
görüntülenebilmesi ve karar vericilere görsel olarak sunulabilmesi. 

.(17�%L/*L�6L67(0L��
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!mar ve "ehircilik 

Gerçekle#tirilecek olan  proje ile birlikte, Planlama ve 
"ehrin Silüeti konularında arazi gezimi olmadan  3B durum 
anında görüntülenebilecektir. 

Planlamaya esas alanların, yeni planlamalarda yatay ve dü#ey 
3B modelden yararlanmaları ve güncel ortho üretimi üzerin-
den uygulama imar planlarının olu#turulması 
sa$lanabilmektedir. 

Kentsel Dönü$üm ve Geli$im
Kentsel dönü#üm projelerinin maliyet analizlerinde önceden 
bilgi sahibi olmak. 
3B modelleme ve kent modelleriyle bölgeye olan gerçek 
katkının ölçülmesi ve katılacak olan de$erin belirlenmesi 
sa$lanabilmektedir. 

Yapı Kontrol
Afet anlarında gerçekle#tirilecek çekim afet bölgelerindeki 
hasar çalı#ması kesine yakın olarak hesaplanabilmektedir.  
Kaçak yapı tespiti yapabilme.
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Gelirler   

gelirlerinin tespitine yardımcı veri sa$lar. !lan ve reklam panoları  
görsel olarak görülebilir ve tespit edilebilir. Asfalt i#tirak paylarında 
olu#an itiraz ve sorunlar yerine gitmeden hesaplanabilir.

Fen !$leri 

Aydınlatmalar, katı Atık Tahmini, Tarihi Bölgelerin Kontrolü Sanayi ve 

gerçekle#tirilmesi i#lemlerinde maliyet hesaplarında mübala$a bedel-
lerden ziyade, kesine yakın maliyet hesapların yapılmasına olanak 

gerçek çalı#ma bölgelerinin olu#turulması ve proje alanı içerisinde 3B 
model ve GIS sisteminin gerçek anlamda kullanılmasını sa$lamak.

Emlak ve !stimlak

belirlenmesi. "ehir silüetini gerçekle#tirecek olan çalı#malarda 3B 
olarak takip edilmesi ve gerçekle#tirilecek projelerin 3B simülasyon ile 
#ehrin var olan durumuna uygunlu$una yatay ve dü#eyde 360 derece-
lik bir alan ile karar verilmesini sa$lamaktadır.
 

.(17�%L/*L�6L67(0L��
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Kurum bünyesinde kurulan yada kurulacak olan kent bilgi sistemine  
istenirse 2B istenirse 3B olarak veri sa$lamaktadır.
Sa$lanan veriler içerisinde Geocoding ve Adresleme islemleri ile 3B  

hizmetleri gibi konumsal veriye ihtiyaç duyan tüm hizmetlerin yarar-
lanabilecegi bir adet merkezi veritabanı bulunmaktadır

!tfaye, 112, Sivil Savunma vb.) herhangi bir dogal afet ve tehdit gibi 
riskli durumlarda kamu güvenligini sa$lamak için kırıtik ve hızlı karar 
almada destek olur.

Karasal görüntüleme sisteminin yüksek çözünürlükteki resimleri, acil 
ça$rı merkezindeki çalı#anlara olayın gerçeklesti$i bölgelerin 
halehazır durumunu detaylı olarak haritayla birlikte gösterir. Bu 
sayede alan ekiplerine olay mahaline ula#madan önce gerekli bilgiler 
hızlı bir sekilde ula#tırılır.

Konum do$rulu$u yüksek resimler içerisinde güvenlik personeli bina 
ve yol gibi objeleri kayıt edebilir bilgi girebilir ve daha sonra lokasyon 
bazlı sorgulayabilirler.
Bu görüntüler kurumlar arasında payla#ılabilir aynı zamanda veri 
tabanlarına entegre edilebilir.

$&L/�'8580�9(�*h9(1/L.
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olma gerçe$ini ya#amaya çalı#anlara toplumun 
verdi$i ad: Engelliler. Bir ‘insan’ın, ‘insan’ olarak %ziki 
gücünün her an sınırını ya#aması ile farklı bir hayat 
mücadelesi sınavına tutulmanın bir di$er adı...
 Ya#amda Zeka ve Yetenek kar#ısında önemsiz 
bir ‘ayrıntı’ nın eziyete dönü#tü$ü, adeta 
‘$eytan’la#tı$ı ‘an’lar toplamına kar#ı bilgi ça$ı 
teknikleri ile “engelli”nin ı#ı$a binerek meydan 
okuma projesidir bu...
 Gelin tüm faliyetlerinizi, sıkıntılarınızı, hüzünler-
inizi, sevinçlerinizi kısacası size ait olan her#eyi 
payla#alım...
6HVLQL]L�
7�UNL\H�\H�
GX\XUDOÖP��
(QJHOVL]�ELU�
7�UNL\H�
\DUDWDOÖP�
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Lokasyon Bazlı Çözümlerle
küçülen

DÜNYADA

BÜYÜYEN

S!Z OLUN


