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ÖZET 

Bu projede, Üniversite Kampüsleri için 3 Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) geliştirilmiş ve ilk uygulama 
olarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kampüsü için, Coğrafi referanslı 3 Boyutlu CBS oluşturulmuştur. 
Google Sketchup yazılımı kullanılarak, aslına çok yakın özelliklerde geliştirilen ve 20 binası Google Earth 
ortamında yayınlanan 3 Boyutlu DAÜ Kampüsü CBS modeline NETGIS Server entegre edilmiş ve veri tabanına: 
fakülte, yurt ve idare binaları, yeşil alanlar, otoparklar, spor alanları ve yollar ile ilgili detaylı bilgiler coğrafi 
referanslara uygun olarak yerleştirilmiş ve tüm bu bilgiler Üniversitenin ilgili birimleri ve diğer kullanıcılar 
tarafından izlenmek ve kullanılmak üzere web ortamına aktarılmıştır. Geliştirilen 3 boyutlu kampüs haritaları, 
konumsal tabanlı bilgi sistemleri ile ilişkilendirilerek, internet üzerinden, tüm bilgisayar kullanıcılarına, 
interaktif bir ortamda; görsel, sesli ve yazılı bilgi aktarımı yapılabilmektedir. Bu çalışma Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki diğer Üniversite kampüslerine de kolaylıkla uyarlanabilecek, üniversite 
kampüslerinin tanıtımını, planlamasını, yönetimini ve altyapısına ulaşımı kolaylaştıracak ve kampüslerin 
gelişimine önemli bir katkıda bulunacaktır. 
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ABSTRACT 
The aim of this project is to develop a 3D GIS for university campuses, and as the first application, geography 
referenced 3D maps of EMU Campus were developed. NETGIS Server was integrated to the EMU Campus 3D 
CBS model whose 20 building models, which were drawn faithfully to the originals using Google Sketchup 
software, were published on the Google Earth Environment. Detailed geographically referenced information 
regarding the buildings of faculties, dormitories and administration as well as green fields, parking lots and 
roads are entered into the databases and these information are uploaded to a web server to be observed and 
used by the related administrative units of the University. The 3D campus maps developed during the project 
work are related to positional based information systems, and audio, visual and text information are provided to 
all computer users in an interactive environment, via the internet. The developed model will be easily adopted to 
the other university campuses in Turkey and North Cyprus and these CBS models will make it easier to reach the 
infrastructure of the University campuses and will contribute to the development of the Universities. 
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1. GİRİŞ 
 
Üniversite kampüsleri, 10.000’i aşan nüfusları, çalışma, yaşam, eğlence, spor ve sağlık ile ilgili 
binaları ve sosyo-ekonomik yapıları ile birer kent görünümündedir. Üniversitelerin giderek artan 
nüfusları ve buna paralel olarak inşa edilen yeni yapılar, kampüs yaşamının yönetimi ve denetimini 
zorlaştırmakta ve planlamanın geleneksel yöntemlerin dışına çıkılarak yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Üniversiteler için genellikle 2 Boyutlu olarak tasarlanan CBS’ler, kampüslerin 
yönetilmesi, her türlü eğitim, sosyal, kültürel ve eknomik hizmetlerin en etkin şekilde verilmesini 
sağlamak amacıyla gerek duyulan bilgilerin; bilgisayar ortamına aktarılması ve bu bilgilere en seri ve 
sistematik biçimde erişme ve işleme imkanı yaratırlar. Ancak 2 Boyutlu CBS’ler kampüsün tüm 
coğrafi özelliklerini modellemekten çok uzakta olup, kullanıcılar tarafından kolaylıkla algılanması ve 
etkin kullanımı mümkün olamamaktadır [1],[2]. Diğer yandan, 3 boyutlu modelleme ile, haritalara 
gerçek görüntü kazandırılabilmekte, mekanlar arası iletişim geliştirilmekte ve kullanıcıların modeli 
rahatlıkla algılayabilmesi ve etkin kullanımı mümkün olabilmektedir. Bu amaçla geliştirilen mevcut 3 
Boyutlu Üniversite kampüsü CBS modellerinde, bina detayları yeterince gösterilmediği için, bu 
modeller, özellikle yön bulma, planlama ve tanıtım amaçlı uygulamalarda yetersiz kalmaktadır [3],[4]. 

 Bu projede, Üniversite Kampüsleri için 3 Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) geliştirilmiş ve 
ilk uygulama olarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kampüsü için, Coğrafi referanslı 3 Boyutlu 
CBS oluşturulmuştur. Google Sketchup yazılımı kullanılarak, aslına çok benzer özelliklerde detaylı 
olarak çizilen ve 20 binası Google Earth ortamında yayınlanan 3 Boyutlu Kampüs CBS modeline 
NETGIS Server eklenmiş ve veri tabanına: fakülte, yurt ve idare binaları, yeşil alanlar, otoparklar, 
spor alanları ve yollar ile ilgili detaylı bilgiler coğrafi referanslara göre yerleştirilmiş ve tüm bu bilgiler 



III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11 – 13 Ekim 2010, Gebze – KOCAELİ  

 378

ilgili birimler tarafından izlenmek ve kullanılmak üzere web ortamına aktarılmıştır. Netgis server 
özellikeri kullanılarak; mevcut verilerin veritabanında tutulan detaylı bilgilerine pop-up raporlar ile 
ulaşım sağlanabilmekte, binalar, spor tesisleri, yollar ve yeşil alanlar gibi coğrafi nesneler öznitelik 
bilgilerine göre renklendirilerek tematik haritalar hazırlanabilmekte ve tek tuş ile 2 boyutlu harita 
sunumundan 3 boyuta geçiş yapılabilmektedir. Veritabanında tutulan herhangi bir bilgiden 
faydalanarak 2 boyutta ve 3 boyutta arama yapılabilmekte, veriler üzerinde sorgulamalar 
yapılabilmekte ve sorgulanan verinin ilişkili olduğu diğer verilere de ulaşılabilmektedir.  

 3 Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemi, bir yandan TC ve KKTC’deki Üniversite Kampüslerinin, 
Üniversite adaylarına, internet üzerinden konumsal bazda en etkin tanıtımını sağlarken, diğer yandan 
da: eğitim, işletme ve personel yönetimi gibi hizmetlerin otomasyonunu ve üniversitenin geleceği ile 
ilgili her türlü planlama hizmetlerine yönelik kararların hızlı ve sağlıklı alınmasına yardımcı olmayı 
hedeflemektedir. Bu projede geliştirilen 3D CBS modeli sayesinde, DAÜ kampüsün altyapısı ve 
işletimi ile ilgili her türlü görsel ve yazılı bilgiler sorumlu kişiler tarafından sürekli izlenebilecek ve 
olası arızalar belirlenip gerekli müdahaleler en kısa zamanda yapılabilecektir. Proje sürecinde 
oluşturulan know-how ve 3D modelleme, veri tabanı oluşturma ve web uygulamaları konularında 
kazanılan deneyimler kullanılarak, talep geldiği takdirde, TC ve KKTC’nin diğer Üniversite 
kampüsleri, tarihi ve Turistik Yerleri, Devlet ve Özel Kurumların 3D CBS modelleri geliştirilerek, bu 
kurumların internet üzerinden etkin tanıtımı, planlaması, yönetimi ve denetimi sağlanabilecektir. 

 Doğu Akdeniz Üniversitesi araştırmacıları ile kamu ve özel kurum uzmanlarının ortak 
çalışmaları sonucunda, gerçek dünya sorunlarına CBS yöntemleri ile çözümler üretmek üzere, Gazi 
Mağusa Teknopark’ta kurulan CBS Laboratuvarında,  KKTC’deki çeşitli kurumların birbirinden 
kopuk olarak başlattıkları CBS çalışmalarının koordinasyonu sağlanması ve CBS konusunda ileri 
araştırma ve uygulamalar yapılması hedeflenmektedir. Ulaşım, sayısal haritalar ile yön tayini, acil 
durum yönetimi, şehir planlaması, alt yapı ve güvenlik alanlarında çok önemli uygulamaları olabilecek 
CBS’lerin bilinçli, etkin ve yaygın kullanımı sonucunda, ülkemizin altyapısının bilgisayar denetimli 
olması, doğal afetlerin önceden tahmin edilebilebilmesi ve KKTC’de yaşam koşullarının daha güvenli 
ve rahat hale getirilmesi mümkün olacaktır. 
 
2. DAÜ KAMPÜSÜ BİNALARININ 3D MODELLERİNİN ÇİZİMİ 
 
DAÜ kampüsünün fakülte, yurt, yönetim binaları ve öteki yapıların 3D modellerinin çizimi, Google 
Sketchup ortamında geliştirilen çizim teknikleri ile yapılmıştır. DAÜ kampüsündeki bölüm, yurt ve 
yönetim binalarının genel yapı tarzı birbirine benzemektedir ancak bazı binalar diğerlerinden çok daha 
fazla girinti ve çıkıntıya, daha fazla yüzey alanına, daha çok üç boyutlu şekil çeşitliliğine ve daha 
karmaşık bir harita taban yüzey yapısına sahiptir. Örneğin modellenen DAÜ fakülte binaları arasında 
İnşaat Mühendisliği binası (Şekil 1) diğerlerine göre çok daha fazla yüzey alanı ve bileşen sayısına 
sahipken, aynı zamanda bu bileşenlerin neredeyse tamamının çizgi ve dikdörtgenlerden oluşması, daha 
az bileşen sayısına sahip ancak model üzerinde piramit ve silindirler barındıran Hukuk Fakültesi 
binasından (Şekil 2) çok daha kolay çizilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Şekil 1. İnşaat Mühendisliği Bölümü                       Şekil 2. Hukuk Fakültesi 
 
DAÜ binalarının çizimi sırasında modellere gerçek doku kazandırabilmek için, binaların tüm 
yüzeylerinin resimleri, yüksek çözünürlüklü sayısal kameralar yardımıyla çekilmiştir. Bu amaçla 
toplanan yaklaşık 2000 resim modelleme sırasında hem modellerin dokularını iyileştirebilmek için 
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görsel bilgi, hem de tamamlanan modellerin duvar yüzeylerini kaplamak için model görüntüsü olarak 
kullanılmıştır. Resimlerin bir yandan yeterli görüntü kalitesine sahip olması, diğer yandan da model 
üzerinde en az yer kaplaması için 3,7 Mega piksel çözünürlük ile çekim yapılmıştır. 

 Bina yüzey resimleri, SketchUp programı içerisine aktarılarak çizilmiş olan her bir taban 
model üzerine, uygun program araçları ile gerekli düzenleme, ayarlama ve hizalama işlemlerinden 
sonra giydirilmiş ve DAÜ kampüsü içerisindeki her binanın gerçek 3D görüntüsü elde edilmiştir. 
Böylece tüm fakülte, yurt ve yönetsel binalar gerçek görüntüleriyle; Üniversite yöneticileri, internet 
kullanıcıları ve özellikle yeni öğrenci adayları tarafından izlenmek ve incelenmek üzere tanıtıma hazır 
hale getirilmiştir. Sketchup ortamında oluşturulan bina modelleri Google earth ortamına yüklenmiş ve 
NETGIS ortamına aktarılmak üzere, kmz formatında saklanmıştır. 

 Sayısal resimleme çalışmaları içerisinde 3D modeli çıkartılmış birçok kampus binasının görsel 
tanıtımını güçlendirmek amacıyla, sayısal kameralar yardımıyla belirli açılarda ardışık görüntüleri 
alınmış, bu sıralı ardışık görüntüler uygun bilgisayar yazılımları yardımıyla birleştirilerek ilgili 
binaların Şekil 3’de görüldüğü gibi, 360o’lik panoramik görüntüleri oluşturulmuştur. 
 

 
 

Şekil 3. Gazi Mağusa Teknopark’ın Panoramik Görüntüsü 
 
3. NETGIS|SERVER ORTAMINDA CBS MODELİNİN OLUŞTURULMASI 
 
DAÜ Kampüsünün NETGIS|Server 3D ortamında CBS modelinin oluşturulması aşağıdaki aşamalarda 
gerçekleştirilmiştir: 
 
3.1. Veri üretimi 

• DAU Kampus’üne ait coğrafi verileri elde etmek için altlık olarak uydu görüntüsüne ihtiyaç 
duyulmuştur. Google Earth üzerindeki DAÜ kampusunun yeri belirlenip, NETCAD içerisinde 
register edilerek Şekil 4’deki tif formatındaki raster haritasına dönüştürülmüştür. Google 
Earth’den alınan uydu görüntüsü Quickbird uydu görüntüsüdür ve çözünürlüğü 0,62m’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4. DAÜ Kampüsünün Raster Haritası 

 
• Uydu görüntüsü üzerinden gerekli sayısallaştırma işlemleri yapılmıştır, binalar ve yapılar 

koordinatlandırılıp GPS cihazı ile koordinat doğrulaması yapılmıştır. 
• GPS ile alınan koordinatlar Netcad’de raster koordinatlarıyla örtüştürülmüştür. 
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• Raster olarak kullanılan koordinatlı tif dosyası referans olarak sisteme eklenmiş, Referans 
yöneticisinden görünürlük ayarları yapılmıştır 

• Netcad üzerinde bina ve yol tabakaları oluşturulmuş, Bina tabakası üzerinde binalar çoklu 
doğrular ile kapatılıp isimlendirilmiştir (Tablo 1, Tablo 2). Şekil 5’de görülen yollar, yol 
tabakası üzerinden sayısallaştırılmıştır  
 

            Tablo 1. Sayısallaştırılan alanlar                       Tablo 2. Sayısal Harita üzerindeki veri tabakaları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Raster Harita üzerindeki Sayısallaştırılmış Nesneler 

3.2. Verilerin Sisteme Aktarılması 
• Uydu görüntüsü üzerinden sayısallaştırılan bina, yol ve diğer alanların verileri Netcad CBS 

özellikleri kullanılarak veritabanına aktarılmıştır. 
• Veritabanı bağlantısı kurulan verilerin Netcad ortamında bağlantı yöneticisi, referans 

yöneticisi ve verisözlüğü ayarları yapılmıştır.  
• Katmanların (Yol, Bina ve yeşil alanlar) görünürlük, etiket, renk vb. ayarları yapılarak DAU. 

NCZ projesi oluşturulmuştur. 
 

3.3. Netgisserver Ayarlarının Yapılması 
• Netcad ortamında ayarları tamamlanmış olan DAU.NCZ için Netgis|Server'da workspace 

oluşturulmuştur. http://localhost/webgis_net 
• Netgisserver üzerinden katmanların sağlayıcıları belirlenmiştir. 
• DAU projesinin Netgisserver üzerinden yayınlanmıştır. 
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Şekil 6. NETGIS ortamında DAÜ CBS Katmanları 
 

3.4. Netgisserver 3D Ayarlarının Yapılması. 
 

• Netgisserverda görüntülenen DAU projesi'nin tabaka ayaları ve parametre ayarları yapılmıştır. 
http://localhost/netgisserver3D 

• Bina, yol ve yeşil alanlar için tabakalar açılıp, ayarları tamamlanmıştır. 
• Sunucu ayarlarının yapılmasından sonra Netcad üzerinden binalara kimlik atama işlemi ve  

ilgili konumlara 3D modellerin yerleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. 
• DAU projesi sketch up modellemeleri ile birlikte Netgisserver 3D yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. NETGIS ortamında 3D bina modelleri 
 
3.5. NETGIS Ortamındaki DAÜ 3D Kampüs Modeli Üzerinde Yapılabilen İşlemler 
DAÜ Yöneticileri, akademisyenleri, öğrencileri ve DAÜ ile ilişkisi olan tüm kullanıcılar, NETGIS 
server’e yüklenen DAÜ 3D kampüs modeli üzerinde aşağıdaki işlemleri kolaylıkla 
gerçekleştirebilmektedir: 

• Bina, yol, parsel, otopark ve yeşil alanlar gibi üniversiteye ait tüm coğrafi veriler izlenebilir. 
• Mevcut verilerin veritabanında tutulan detaylı bilgilerine pop-up raporlar ile ulaşılabilir. 

Örneğin; Binanın hangi bölüm olduğu, akademisyenlerle ilgili bilgiler, içerisindeki sınıf 
detayları, etkinlikler, laboratuvarlar ve öğrenci sayıları gibi detaylı bilgiler. 
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• Binaların 360 derecelik panoramik fotoğrafları, videoları binanın üzerine tıklayınca 
görüntülenebilir. 

• Bina, yol gibi coğrafi nesneler öznitelik bilgilerine göre renklendirilerek tematik haritalar 
hazırlanabilir. 

• 2 boyutlu harita sunucundan tek tuş ile 3 boyuta geçiş yapılabilir. 
• Veritabanında tutulan herhangi bir bilgiden faydalanarak 2 boyutta ve 3 boyutta arama 

yapılabilir. 
• Veriler üzerinde sorgulamalar yapılabilir. Sorgulanan verinin ilişkili olduğu diğer verilere 

ulaşılabilir. Örneğin parsel sorgulama işlemi yapılır, daha sonra parselin üzerindeki binalara, 
bağlı olduğu yola ulaşılabilir. 
 

4. SONUÇLAR 
 
Bu projede, Üniversite Kampüsleri için 3 Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) geliştirilmiş ve ilk 
uygulama olarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kampüsü için, Coğrafi referanslı 3 Boyutlu CBS 
oluşturulmuştur. 3D NETGIS kampüs modeli üzerine katmanlar halinde yerleştirilmeye başlanan 
çeşitli coğrafi, demografik, akademik ve aktivitelerle ilgili veri tabanları ve bu veri tabanlarının 
kullanımı ile geliştirilecek olan sorgulama modelleri bir yandan DAÜ Yönetiminin planlama ve 
yürütme uğraşlarında sağlıklı ve optimal kararlar verebilmesini kolaylaştırırken, diğer yandan da tüm 
DAÜ mensuplarının ve diğer kullanıcılıların Üniversite aktivitelerini kolaylıkla ve zevkle izlemesini 
sağlayacak, DAÜ’nün dış dünyaya tüm özellikleri ile geniş çapta tanıtımını sağlayacaktır. Proje 
sürecinde oluşturulan know-how ve 3D modelleme, veri tabanı oluşturma ve web uygulamaları 
konularında kazanılan deneyimler kullanılarak, TC ve KKTC’nin diğer Üniversite kampüsleri, tarihi 
ve Turistik Yerleri, Devlet ve Özel Kurumların 3D CBS modelleri geliştirilerek, bu kurumların 
internet üzerinden etkin tanıtımı, planlaması, yönetimi ve denetimi sağlanabilecektir. 

 3 Boyutlu boyutlu Campus Modeline entegre edilen NETCAD CBS yazılımı üzerine yeni bir 
katman eklenerek, Kampüsün çeşitli dış ve iç mekanlarına konulacak sensörlerden gelecek sıcaklık, 
basınç, nem, sismik gibi atmosferik bilgiler ve kampüsün değişik noktalarına yerleştirilen güvenlik 
kameralarının görüntüleri online olarak yüklenecek ve tüm kullanıcıların bu bilgilere internet 
üzerinden kolaylıkla erişimi sağlanacaktır. Ayrıca, DAÜ kampüsünün çeşitli yerlerine yerleştirilecek 
bilgilendirme kiosklarındaki bilgisayarlarda 3 boyutlu haritalar ve sesli bilgiler kullanıcılar tarafından 
izlenebilecektir. 
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