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ÖZET 
 
Lazer tarama yöntemleri, teknolojide meydana gelen gelişmeler doğrultusunda ölçme tekniklerinde meydana gelen teknolojik 
gelişmelerden biridir. Lazer tarama yöntemlerinde, objeler veya alanlar yansıma yoğunluğu verisi de içeren üç boyutlu nokta 
bulutları olarak elde edilmektedir. Nokta bulutlarının; kaydedilmesi, çeşitli yöntemler kullanılarak birleştirilmesi ve fazla nokta 
verilerinin ayıklanması ile nesnelerin üç boyutlu modelleri oluşturulmaktadır. Lazer tarama yöntemleri diğer ölçme 
teknikleriyle kıyaslandığında; elde edilen nokta bulutları sayesinde, büyük alanların üç boyutlu verilerinin elde edilmesinin 
yanı sıra, obje yoğunluğu fazla olan küçük iç mekânların üç boyutlu verilerinin elde edilmesinde de daha kolay ve daha hızlı 
olması yönünden avantaj sağlamaktadır. Günümüzde lazer tarama yöntemleri sonucu elde edilen üç boyutlu modeller, tarihi ve 
kültürel objelerin rölöve ve restorasyon gibi çalışmalarında, çeşitli yapıların deformasyon ölçmelerinde, coğrafi bilgi 
sistemlerine altlık vektörel veri olarak ve mekânların sanal gerçeklik modellerini oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.   
 
Çalışmada; İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Alet Laboratuvarının Bilgi Sisteminin vektörel 
verisini oluşturacak üç boyutlu iç mekân modeli yersel lazer tarama yöntemi ile üretilmiş, Laboratuvara ait sözel ve görsel veri 
tabanıyla ilişkilendirilmiş ve yapılabilecek sorgulara hazır hale getirilmiştir. Ayrıca mekân; objelerin gerçek fotoğraflarıyla 
giydirilmiş ve sanal gerçeklik modeli üretilerek sunulmuştur. 
 

 Bildiride; Lazer Tarayıcı ile elde edilen nokta bulutundan üretilebilen katı modellerinin coğrafi bilgi sistemleri ortamında 
kullanılabilmesi için gereken işlem adımlarından, bu adımlarda karşılaşılan zorluklardan ve çözüm önerilerinden söz edilmiş, 
üretilen bilgi sistemi bu açıdan değerlendirilmiş ve çalışmanın geliştirilebilecek hedefleri ortaya konmuştur. 
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ABSTRACT 
 
Laser scanning method is the latest development in measurment technique, while towards developments in technology. Three-
dimensional model of objects or areas in the image density data is obtained as cloud point with laser scanneing method. Three-
dimensional model of objects are created by recording, combining with various methods, cleaning out of working areas’ 
points. Laser scanning methods compared to other measurement technique, three-dimensional models of small interior areas 
with high density object are more quickly and easily than three-dimensional models of a large areas. Nowadays, three- 
dimensional models of objects are produced by laser scanning method which is used in building survey of historic and cultural 
objects, deformation measuments of constructions, vector data base map for geographic information system and producing 
virtual reality model of spaces.  

In this study, the instrument at Istanbul Technical University, Department of Geomatics Engineering Laboratory’s Information 
System is created a 3D vector data model of the interior produced by terrestrial laser scanning method, verbal and visual 
database are associated with each other and the laboratory is ready for queries. In addition interio objects in interior are 
clothed with objects’ actual photographs and virtual reality model is produced. 

In this statement, showing the steps of the process required for use of solid models are produced by point clouds, which is 
obtained by laser scanner, in geographic information system these steps have been mentioned proposals of the difficulties and 
the solution. Information system is produced, which is evaluated and, developable of objectives in the study are revealed. 



S. S. Akay: Lazer Tarama Yöntemi İle Elde Edilen Üç Boyutlu İç Mekân Modellerinin Coğrafi Bilgi… 
 

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak 
 

Keywords: Geographic Information System, Method of Laser Scanning, Virtual Rreality Model, 3D 

 

1. GİRİŞ 

Gelişen teknoloji son yıllarda ölçme tekniklerine ve amaçlarına yeni açılımlar getirmiştir. Lazer tarama tekniğinde 
yaşanan gelişmeler bu ölçme tekniğini verimli sonuçlar ortaya koyabilir hale getirmiştir. Yersel lazer tarama ve 
fotogrametrik ölçme teknikleri; klasik yöntemlere göre iş gücü, hız ve temassız ölçme gibi faktörlerin göz önüne 
alındığı durumlarda öne çıkmaktadır (Kraus, K., 2007; Reshetyuk Y., 2006). 

İç mekânların 3 boyutlu modellerinin coğrafi bilgi sistemi tasarımında konum bilgisi sağlamak amacıyla elde 
edilmesinde detay faktörü önem kazanmaktadır. Klasik yöntemlerle kıyaslandığında; görece küçük alanda fazla 
sayıda detayın üç boyutlu modelinin elde edilmesi gerekmekte, bu kapsamda bir çalışmanın geleneksel ölçme 
yöntemleriyle verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle üç boyutlu iç mekân 
modellerinin üretilmesinde fotogrametrik yöntem ve yersel lazer tarama teknikleri öne çıkmaktadır (Staiger , R., 
2005). 

Bu çalışmada; İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Alet Laboratuvarının Bilgi Sisteminin 
vektörel verisini oluşturacak üç boyutlu iç mekân modelinin yersel lazer tarama yöntemi ile üretilerek, 
laboratuvara ait sözel ve görsel veri tabanıyla ilişkilendirilerek yapılabilecek sorgulara hazır hale getirilmesi 
detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca mekâna görsel zenginlik vermek amacıyla; objelerin gerçek fotoğraflarıyla 
giydirilerek sanal gerçeklik modeli üretilmesi ele alınmıştır. 

 

2. UYGULAMA 

Çalışma kapsamında donanım olarak Leica C-5 lazer tarayıcı ve kişisel bilgisayarlar kullanılmıştır.  Leica C-5 
lazer tarayıcı maksimum 300 metre uzaklıktaki objeleri de tarayabilmekte ve çalışma alanına bağlı olarak saniyede 
maksimum 50.000 nokta tarayabilmektedir. Entegre kamerası ile tarama anında objelerin görüntülerini 
kaydedebilmektedir. 

Çalışma kapsamında yazılım olarak; nokta bulutlarının birleştirilmesi ve artık nokta verisinin ayıklanması için 
Leica Cyclon, nokta bulutları üzerinde üç boyutlu model çizimi için AutoCAD yazılımında Leica Cloudworx 
modülü, üç boyutlu modelin oluşturulmuş veri tabanıyla ilişkilendirilmesi ve sorguların yapılması ArcGIS 10, 
sanal gerçeklik modeli üretmek amacıyla SketchUp 8 ve Lumion yazılımları kullanılmıştır. 

Yapılan çalışmanın işlem adımları yapılan çalışma sonucu oluşturulmuş; yapılan çalışmalar adım adım iş akış 
diyagramında (Tablo 1. Çalışma İş Akış Diyagramı) gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Çalışma İş Akış Diyagramı 

 

2.1. Üç Boyutlu İç Mekân Modelinin Oluşturulması 

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Alet Laboratuvarının üç boyutlu modelinin elde 
edilmesi amacıyla, çalışma alanını tamamını kapsayacak şekilde iki durak noktası belirlenmiş ve tarama işlemleri 
yapılmıştır. 

İki durak noktasındaki yapılacak taramalar sonucu oluşturulan nokta bulutlarının birleştirilmesi ve düzenlemesi 
için iki adet yapay hedef laboratuvar üzerinde konumlandırılmıştır (Şekil 1. 1 no’lu durak noktasından elde edilen 
nokta bulutu verisi). 

 

 

Şekil 1. 1 No’lu Durak Noktasından Elde Edilen Nokta Bulutu Verisi 

 

Birleştirme işleminde her iki nokta bulutunda belirlenen ortak noktalar seçilerek ICP (Iterative closest point – 
İteratif en yakın nokta) algoritması ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 2. Birleştirilmiş Nokta Bulutu Verisi). 
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Şekil 2. Birleştirilmiş Nokta Bulutu Verisi 
Yukarıdaki şekilde görülen birleştirilmiş nokta bulutu verisinde yansıma ve cam yüzeylerin taranması sonucu 
hatalı ve fazla veri daha doğru bir ifade ile artık veri elde edilmiştir. Üç boyutlu modellemede kullanılmayacak bu 
veriler nokta bulutundan çıkarılmıştır. Birleştirilen nokta verisi; Leica Cyclone yazılımı kullanılarak,  
oluşturulacak bilgi sistemin vektörel verisini hazırlamak amacıyla üç boyutlu çizim için CAD ortamına 
aktarılmıştır (Şekil 3. Artık Verilerden Arındırılmış Nokta Bulutu Verisi). 

 

  

Şekil 3. Artık Verilerden Arındırılmış Nokta Bulutu Verisi 
AutoCAD ortamına aktarılan nokta bulutu verisinden; Cloudworx modülü kullanılarak, objelerin farklı yüzey 
kesitleri alınarak üç boyutlu çizimler yapılmıştır (Şekil 4. Yüzey Kesiti Alınan Nokta Bulutu ve Dolap Çizimleri). 
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Şekil 4. Yüzey Kesiti Alınan Nokta Bulutu ve Dolap  Çizimleri 

AutoCAD yazılımında yapılan üç boyutlu çizimler vektörel veri oldukları için, ArcScene yazılımında üç boyutlu 
model olarak kullanılamamıştır. Bu nedenle; laboratuvarın ve içerisinde bulunan dolapların ArcScene yazılımında 
kullanılabilir bir üç boyutlu modelinin oluşturulması için; yapılan üç boyutlu çizimler AutoCAD yazılımında  3 
boyutlu yüzeyler (3Dface) olarak yeniden değerlendirilmiş ve bu çizimler ArcScene ortamına aktarılmıştır (Şekil 
5. Çizilen Üç Boyutlu Modelin ArcScene Yazılımında Görünümü). 

 

  

Şekil 5. Çizilen Üç Boyutlu Modelin ArcScene Yazılımında Görünümü 

 

2.2. Üç Boyutlu Modelin Veri Tabanıyla İlişkilendirilmesi ve Sorgular  

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Alet Laboratuvarında bulunan donanımlar 
hakkındaki bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmak ve güncellenebilir bir bilgi sistemi kurmak amacıyla laboratuvara ait 
bir sözel veri tabanı halihazırda bulunmaktadır. Sözel veri tabanı; laboratuvarda bulunan donanımların seri 
numaralarını, bulundukları dolaplara ait bilgileri ve herbir donanıma ait resimleri fotoğraflarını içermektedir.  

ArcScene yazılımında tanımlanan objelerin; CAD ortamında her bir yüzeyinin ayrı ayrı tanımlanmış olması 
nedeniyle, sözel veri tabanıyla bütünleştirilmesi ve sorgular sırasında sorun yaşanacağı öngörülmüş; buna bağlı 
olarak dolap yüzeyi olarak modellenmiş olan yüzeyler birleştirilerek her dolap için tek bir obje tanımı 
sağlanmıştır.  

Oluşturulan üç boyutlu model, ArcScene yazılımı kullanılarak laboratuvara ait sözel veri tabanıyla ilişkilendirilmiş 
ve sorgulara hazır hale getirilmiştir. Örnek olarak üç boyutlu model üzerinde herhangi bir dolap seçilerek sorgular 
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yapılmış ve sorgu sonuçları (dolaplarda bulunan donanım bilgileri ve fotoğrafları) aşağıda gösterilmiştir (Şekil 6. 
Sorgu Örnekleri).    

  

Şekil 6. Sorgu Örnekleri 

 

2.3.  Üç Boyutlu Model ile Sanal Gerçeklik Modelinin Oluşturulnması 

Lazer tarama sonucu oluşturulan üç boyutlu iç mekan modelinin görsel tanıtım projelerinde de altlık olarak 
kullanılabilceği görülmüştür. Bu amaçla; çalışma sonucu tamamlanan üç boyutlu iç mekan modeline görsellik 
kazandırmak amacıyla Google SketchUp yazılımı ortamına aktarılmış ve alet laboratuvarında bulunan dolaplar 
fotoğraflarıyla kaplanmıştır. Görselliği desteklemek amacıyla alet laboratuvarında bulunan aletlerin üç boyutlu 
modelleri ile üretilen iç mekan modeline eklenmiştir. 

Görseller kullanılarak zenginleştirilen üç boyutlu model Lumion yazılımı kullanılarak yüksek görüntü kalitesi ile 
zenginleştirilmiştir ve sanal gerçeklik modeli oluşturulmuştur (Şekil 7. Sanal Gerçeklik Modeli ). Sanal gerçeklik 
modeli ile İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Alet Laboratuvarının tanıtımı için 
kullanılabilecek bir video oluşturulmuştur. 

 

  

Şekil 7. Sanal Gerçeklik Modeli 

 

 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
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Bu bildiride sunulan çalışmada; coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılmak üzere üç boyutlu iç mekan modelinin 
oluşturulmasında lazer tarama verileri kullanılarak, mekanın ve objelerin CAD ortamında oluşturulması ve CBS 
ortamına aktarılarak sözel veri ile ilişkilendirilerek bir sorgu sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen 
çalışmada, yersel lazer tarama verisinin coğrafi bilgi sistemlerinde altlık oluşturabileceği görülmüştür. 

Günümüzde internet kullanımının artması ile çeşitli turistik ve ilgi çeken mekanları, bulundukları alanlara 
gitmeden internet vasıtasıyla oluşturulan model üzerinde gezerek bilgi alma imkanı sağlanmaktadır. Bunun 
yanısıra, çeşitli kurumlar, tanıtımlarını kolaylaştırmak ve hedefledikleri projeleri göstermek amacıyla sanal 
modelleri kullanmaktadır. 

Bu nedenle sunulan çalışmada; İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Alet Laboratuvarının 
tanıtım amaçlı sanal gerçeklik modeli oluşturulması da amaçlanmıştır. Elde edilen model; objelere ait fotoğraflarla 
giydirilmiş ve ek objeler eklenerek modelin görsel zenginliği arttırılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik 
Mühendisliği Bölümü Alet Laboratuvarına ait sanal gerçeklik modeli oluşturulmuştur. Yapılan çalışmanın 
sonucunda lazer tarama sonucu elde edilen üç boyutlu modelin, tanıtım ve çeşitli görsel çalışmalarda da 
kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Yapılan çalışmanın sonucu olarak; İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Alet 
Laboratuvarının çeşitli disiplindeki kişiler tarafından kullanabileceği bir sorgu sistemi oluşturulmuş ve sanal 
gerçeklik modeli ile tanıtımı yapılmıştır. 
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