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ÖZET 

Günümüzde 3-boyutlu kent modelleri, değişik türde jeo-verilerin birlikte kullanımı, görselleştirilmesi ve simülasyonuna altlık 

teşkil etmektedir.  Bu nedenle; kent planlaması, mimari, telekomünikasyon, ulaşım, turizm ve çevre koruma gibi çok sayıda 

disiplin tarafından yoğun biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca, GoogleEarth ve VisualEarth gibi görselleştirme programları 

modellemeye olan ilgiyi arttırmaktadır.  

Eski İstanbul olarak da adlandırılan Tarihi Yarımada, geçmişten günümüze büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 

Tarihi Yarımada, bünyesinde barındırdığı çok sayıdaki tarihi eserler ile İstanbul’un en önemli turizm merkezidir. Her ne 

kadar 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine eklenmiş olsada bu önemli alanın daha önceden 

dokümantasyon çalışması yapılmamıştır. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

(İBB)’ne bağlı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından Tarihi Yarımada Projesi başlatılmıştır. Aynı yıl içinde, İBB’nin 

bir iştiraki olan BİMTAŞ firması, proje kapsamında yeralan binaların yersel lazer taramalarını ve hava fotoğraflarını 

kullanarak dökümantasyon ve sonraki modelleme aşamalarını yerine getirmiştir. Bu çalışmada, özellikle, tarihi yarımada 

projesi kapsamında gerçekleştirilen ve değişik detay seviyelerinde sunulan 3-boyutlu kent modeli uygulamalarına ayrıntılı 

biçimde değinilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Tarihi Yarımada, Kültürel Miras, Yersel Lazer Tarama, Hava Fotografları, 3-Boyutlu Kent Modeli  

DOCUMENTATION AND 3D CITY MODELING OF HISTORIC PENINSULA BY 

SYNTHESIS OF AERIAL IMAGES AND TERRESTRIAL LASER SCANNING DATA 

ABSRTACT 

At present day, 3D city models give their users a chance of using different kinds of data with the visualization and animation 

of these data. Therefore, several disciplines like urban planning, architecture, telecommunication, tourism, environmental 

protection and many others have an increasing demand on digital 3D city models. Additionally, the open geospatial viewers 

(e.g. Google Earth, Virtual Earth) increase the concern on 3D city models. 

 

In Historic Peninsula are, which is also called Ancient Istanbul, big civilizations were settled. Historic Peninsula, with the 

historical ruins and monuments sheltered itself, is the most important touristic place of Istanbul. Although the Historic 

Peninsula of old Istanbul has been added to the UNESCO World Heritage List in 1985, no documentation of this important 

area has yet been carried out. In 2006 the Istanbul Greater Municipality’s Directory of the Protection of Historical 

Environment initiated the “Historical Peninsula project”, which comprises a project area of 1.500 ha and approximately 

48.000 buildings in crowded and frequently narrow streets. Therefore, BIMTAS, a company of the Greater Municipality of 

Istanbul, started the documentation and modeling of all buildings in the area of the Historic Peninsula by terrestrial laser 

scanning (TLS) and aerial imagery in the same year. In this study, the combination of terrestrial laser scanning data and 

aerial imagery for deriving new products of 3D city models in different level of details are presented. 

 
Key Words: Historic Peninsula, Cultural Heritage, Terrestrial Laser Scanning,  Aerial Photos,  3D City model 

 

1. GİRİŞ 

Kent planlaması, mimari, telekomünikasyon, turizm ve benzeri disiplinler; değişik jeo-verilerin analizine, 

görselleştirilmesine ve canlandırılmasına ihtiyaç duyduğundan 3-boyutlu dijital kent modellerine olan talep her 

geçen gün yoğunluk göstermektedir. Ayrıca GoogleEarth ve VirtualEarth benzeri programların varlığı bu tür 
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modellere olan ilgiyi daha da arttırmaktadır. Böylesine bir ilgiyi karşılamak için kent modelleri yeterli 

doğrulukta ve detayda, hızlı ve ekonomik biçimde üretilmelidir.  

İstanbul’da yer alan Tarihi Yarımada, eski yerleşim merkezi ile daha yeni yerleşim olan şehrin kuzey tarafını 

birbirinden ayıran Haliç’in güney kıyılarında yer almaktadır. Batı sınırı, Bizans döneminden kalma surlar ile 

çizilmiştir. Doğusu; İstanbul Boğazı, güneyi ise Marmara Denizi ile çevrelenmiştir. Bünyesinde barındırdığı çok 

sayıdaki tarihi eserler ile 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine eklenmiştir.  

Tarihi Yarımada projesi olarak adlandırılan proje, değişik belediyecilik uygulamaları ve İstanbul için öngörülen 

deprem düşünülerek, Şekil 1’de gösterilen bölgenin yersel lazer tarama verileri ile dökümantasyonu ve 3-boyutlu 

modellemesini içermektedir. Proje alanı, 1.500 hektarılık alanda sık/dar sokaklarda yer alan yaklaşık 48.000 

binayı kapsamaktadır. Binaların yol ve cadde üzerindeki dış cephe yüzeyleri toplamı yaklaşık olarak 5.500.000 

m2’dir. Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından BİMTAŞ’ a verilen projeye 2006 yılında başlanmıştır. 

Projenin izleyen iki yıl içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.  

 

Şekil 1: Tarihi Yarımada 

2. VERİLERİN TOPLANMASI 

Veriler toplanırken bina cepheleri için yersel lazer tarama verileri, bina çatıları için analog ve dijital hava 

fotografları kullanılmıştır. 

2.1.  Statik lazer tarama ile veri toplanması 

Proje kapsamında BİMTAŞ bünyesi içinde, lazer tarama aşaması için 24 personelden oluşan yeni bir grup 

kurulmuştur. Grubun kullandığı aletler; 4 adet HDS4500 ve 1 adet HDS3000 olmak üzere toplam 5 adet Leica 

lazer tarayıcı, 4 adet Optech ILRIS-3D, kontrol noktalarının ölçülmesi için 4 adet Topcon total station, bina 

cephelerinin fotograflarının alınması için kalibre edilmiş 14mm ve 28mm mercekli Nikon D70 kamerasından 

oluşmaktadır. Lazer tarama sistemlerinin teknik detayları, aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.  

 Leica HDS4500 Leica HDS3000 Optech ILRIS – 3D 

Tarama yöntemi Faz-öteleme Uçuş zamanı Uçuş zamanı 

Görüş açısı (o) 360x310 360x270 40x40 

Tarama mesafesi < 53.5 m < 100 m < 1500 m 

Tarama hızı ≤ 500000 pts/s ≤ 1800 pts/s ≤ 2000 pts/s 
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Açısal çözünürlük 0.018° 0.0034° 0.001° 

Tarama doğruluğu 5mm/50m 6mm/50m 8mm/100m 

Kamera eklenebilir entegre entegre 

 

Tablo1: Lazer tarama sistemlerinin teknik detayları 

Tarayıcılardan Leica HDS4500 faz öteleme (phase-shift) yöntemini kullanırken, Leica HDS3000 ve Optech 

ILRIS -3D uçuş zamanı (time of flight)  prensibinden yararlanmaktadır. Genel olarak, faz öteleme yöntemi 

hızlıdır ancak burada sinyal/gürültü oranı, aydınlanma ve uzaklığa göre değişmektedir. Tablo 1’de verilen tarama 

mesafesi ve tarama hızı değerleri karşılaştırıldığında, uçuş zamanı yöntemi ile daha uzun mesafeden tarama 

yapılabildiği ancak faz öteleme yöntemine göre daha uzun sürede tarama yapıldığı görülecektir. Düşük tarama 

hızları ve dar sokaklarda küçük tarama açıları göz önüne alındığında, HDS3000 ve ILRIS- 3D’nin proje için 

uygun olmayacağı görülmüş, tarama işlemlerinde HDS4500 yoğunlukla kullanılmıştır. Şekil 2’de kullanılan 

lazer tarayıcılar ve kontrol noktalarına örnek verilmiştir. 

 

 

Şekil 2: Yersel lazer tarayıcılar;  Leica HDS4500, Leica HDS3000, Optech ILRIS-3D ve kontrol noktası 

Arazide oluşturulan tarama verilerinin koordinatlandırılması, nokta bulutlarının segmentasyonu ve diğer sonraki 

işlem adımları için Cyclone 5.2 ve Polyworks 4.1 yazılımları kullanılmıştır. Eldeki üretim kapasitesi ile 6 aylık 

süre içinde 1.500 ha’lık proje alanının 80 ha’lık bölümü taranabilmiştir.  

2.2 Mobil lazer tarama ile verilerin toplanması 

Mevcut tarama hızı ile projenin beklenenden daha uzun süre alacağı görüldüğünden statik tarama yerine mobil 

lazer taramaya geçilmiştir. Mobil tarama için İsveç firması olan Visimind ile çalışılmıştır. İşlemler sırasında bir 

minibüs üzerine yerleştirilmiş GPS/IMU ile desteklenen HDS4500 lazer tarayıcısı ve dijital kameralardan oluşan 

hibrit bir sistemden yararlanılmıştır (bak. Şekil 3). 
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Şekil 3: Sensörlerin araç üzerindeki konumları 

Lazer tarama, binaların araç hareket yönüne dik yüzeylerinde yapılmıştır. Başlangıçta 25 profil/saniye olan 

tarama hızı daha sonradan 40 profil/saniye’ye kadar çıkmıştır. Çalışma alanında sokakların dar olması sebebiyle 

GPS sinyalleri alınırken problemler oluşmuştur. Bu sorunu çözmek için tarama doğrultusunda her beş metrede 

bir kontrol noktası belirlenmiştir. Ancak, bu kontrol noktalarının bazıları ya insanlar ya da doğal olaylar 

tarafından tahrip edilmiş (bak. Şekil 4) ve hasar gören bu noktaların yerine pencere köşeleri gibi doğal noktalar, 

kontrol noktası olarak alınmıştır.  

 

 

Şekil 4: Kontrol noktalarının dağılımı ve tahrip edilen bir hedef 

Haziran 2007’de başlayan mobil tarama çalışmaları, Kasım 2007’de bitirilmiştir. Lazer tarama sonuçlarına için 

bir örnek veri  Şekil 5’te sunulmuştur. 

 

 

http://www.uzalcbs2008.org/


2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu UZAL-CBS 2008, Kayseri. 

http://www.uzalcbs2008.org 

 

702 

702 

Şekil 5: Lazer tarama verisi 

3. BİNA CEPHELERİNİN ÇİZİMİ 

Lazer tarama sonrası koordinatlandırılmış nokta bulutları, bina dış cephe yüzeylerinin 1/200 ölçeğinde çizimi 

aşamasında kullanılmıştır. Nokta bulutları, 2 personel tarafından Cyclone yazılımı ile segmente edilmiş, gereksiz 

noktalar elimine edilerek veri boyutu uygun boyutlara indirilmiştir. Daha sonra, bina cephelerinin çizimi, 34 

operatör tarafından Autocad benzeri özellikleri olan Z-Map Lazer yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Yersel lazer verileri üzerinde yapılan 3-boyutlu bina çizimleri Şekil 6’da, bu çizimlerden yararlanılarak üretilen 

bina dış cephe planları Şekil 7’de gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 6: Lazer taramalarından üretilen 3-boyutlu bina dış cephe çizimleri 

 

Şekil 7: Bina dış cephe planları 

4. STERO HAVA FOTOGRAFLARI İLE ÇATI MODELLERİNİN ÇİZİLMESİ 

Çatı modellerinin çizimi için 30cm GSD düzeyinde UltraCamD kamerası ile çekilmiş dijital hava fotografları 

kullanılmıştır.  Blok dengeleme işlemleri BLUH yazılımı ile yapılmış ve sonuçları Büyüksalih ve Jacobsen  
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tarafından 2006’da özetlenmiştir. Bu hava fotograflarının özellikle küçük çatı detaylarının çizilmesinde yetersiz 

kaldığı görülmüştür. Bunun üzerine Jenoptik LC0030 kamerası ile çekilmiş daha yüksek çözünürlüklü (9,5cm 

GSD) analog hava fotograflarından yararlanılmıştır. İlgili yöneltme işlemleri, otomatik fotogrametrik nirengi ve 

ışın demeti dengelemesi ile yapılmıştır.  Standart sapma değerleri Sxy=10 cm ve Sz= 14 cm olarak elde 

edilmiştir. Lazer taramasıyla üretilen veriler ile çatı modellerinin aynı koordinat sisteminde olmasını sağlamak 

amacıyla, hava fotograflarının yöneltmesi lazer verileriyle aynı datum ve koordinat sistemine dönüştürülmüştür. 

Dönüşüm işleminden sonra çatıların çizimine başlanmıştır. Şekil 8’de bina ve çatı çizimlerinin birleştirilmiş 

haline bir örnek verilmektedir. 

 

Şekil 8: Bina ve çatı çizimlerinin birleştirilmiş hali 

 

5.  3 BOYUTLU KENT MODELİ  

Projenin diğer aşamasını da değişik detay seviyelerinde kent modeli üretimi ve önemli tarihi eserlerin 3-boyutlu 

interaktif modellerinin üretimi ve görsellemesi aşamaları oluşturmuştur. Çalışmada kullanılan detay seviyelerinin 

(Level Of Detail-LOD) tanımları, internette de mevcut olan 3-boyutlu Hamburg Kent modeli örneğinden 

alınmıştır (Linke, 2007). Detay seviyesi 1 (LOD1); kadastral veya halihazır harita üzerindeki bina verilerinden 3-

boyutlu olarak kaldırılmış modeli, detay seviyesi 2 (LOD2); bina çatı detaylarını içeren modeli ve detay seviyesi 

3 (LOD3)’de bina yüzey verileriyle dokulandırılmış kent modelini ifade etmektedir. 3-boyutlu kent modeli 

üretimi aşamalarında Autodesk 3ds Max yazılımı kullanılmıştır.  

5.1 Detay seviyesi 1 (LOD1)  

Aralık 2007 tarihli halihazır haritalar kullanılarak Tarihi Yarımada’nın LOD1 düzeyinde katı modeli 

oluşturulmasına başlanmıştır. Yaklaşık 3 aylık süre içinde yaklaşık 50.000 binadan oluşan model 2 operatör 

tarafından tamamlanmıştır. Binaların modellenmesinde bina taban sınırları ve kat sayıları dikkate alınmıştır. Veri 

şu aşamada 3ds formatında 1 km2’lik alt-alanlar halinde hazır durumdadır. LOD1 detay düzeyinde oluşturulan 

kent modeli Şekil 8’de gösterilmiştir. 
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Şekil 8: LOD1 düzeyinde üretilmiş olan 3 boyutlu kent modeli 

5.2 Detay seviyesi 2 (LOD2) 

Şu aşamada, LOD 2 detay seviyesi için işlemler devam etmektedir. Çatı çizim grubu tarafından üretilen detaylı 

çatı modelleri, 3 boyuta dönüştürülerek bloklar halindeki katı model üzerine oturtulmaktadır. Birleştirme 

sırasında çatı köşe noktaları, blok model üzerindeki karşılıklarına denk getirilmektedir. Şekil 9’da bu detay 

aşamasının bitirildiği Tarihi Yarımada’nın Süleymaniye bölgesi LOD2 düzeyli kent modeli gösterilmektedir. 

  

Şekil 9:  Hava fotografı üzerinde Süleymaniye bölgesi modellemesi 

5.3 Detay seviyesi 3 (LOD3) 

Detay seviyesi 3, bina çatı detaylarını ve dış cephelerin gerçek dokusunu veren yüksek kalitede bir üründür. 

Benzer detaylı çalışmalar, fotogrametri ile lazer tarama kombinasyonu kullanılarak Kuzey Almanya Kaleleri 

(Kersten vd., 2004) ve Yemen Cumhuriyetindeki arkeolojik nesneler için (Kersten, 2007) gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada Tarihi Yarımada’nın Süleymaniye Bölgesi pilot alan olarak seçilmiş ve lazer verileri ve foto-realistik 

dış cephe dokuları kullanılarak bu düzeyde modellenmiştir. Bu düzey bir ürün için, ArchiCad program 

kütüphanesinden ayrıca yararlanılmıştır. 

5.4 Tarihi eserlerin 3B modellenmesi 

Kent modellemenin yanısıra, önemli tarihi eserlerin bina dış cephe çizimlerini kullanılarak 3ds max yazılımı 

aracılığıyla 3-boyutlu foto-realistik modelleri üretilmiştir. Şekil 10’da Sultanahmet’teki Alman Çeşmesi için 

geliştirmiş bu tür bir model gösterilmektedir.  
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Şekil 10: Alman Çeşmesi 3-boyutlu modeli 

Bu tür modellere diğer bir örnekte Şekil 11’de verilen Süleymaniye Camisi bahçesindeki tarihi mezarlıktır. 

 

 

Şekil 11: Süleymaniye Camisi bahçesindeki tarihi mezarlık 

6. SONUÇLAR 

BİMTAŞ, 2006 yılından beri 1.500 hektarlık alanda, 50.000 binanın (11.000’i tarihi bina) yer aldığı Tarihi 

Yarımadanın mimari dokümantasyonu projesi içinde yer almaktadır. Proje çerçevesinde firma bünyesi içinde; 

lazer tarama, jeodezi, CAD çizim ve 3B modelleme amaçlı gruplar kurulmuş, yüksek teknolojik düzeyini 

destekleyen donanım ve yazılım altyapısı olışturulmuştur.  Modern bir bilgi üretim üssü halini alan BİMTAŞ, bu 

proje ile teknolojinin sorun çözümüne uygulanması konusunda pekçok yetenek geliştirmişve benzer projeleri 

yüksek kapasite ile yürütecek seviyelere ulaşmıştır. 
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