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1. GİRİŞ 

UNESCO’ya göre miras geçmişten bize kalan, bugün yaşadığımız ve 

gelecek nesillere aktaracağımız şeylerdir. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal 

Mirasın Korunmasına İlişkin Toplantısında (1972) (Convention Concerning the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage) kültürel ve doğal 

mirasın tanımı, korunması ve fonlanmasına yönelik kararlar alınmıştır [1]. 

Kültürel mirasların artan bir şekilde gerek doğal sebeplerle gerekse beşeri 

sebeplerle yok olma veya tahrip olma tehdidi altında kalması bunların yüksek 

önemle korunmasını gerektirmektedir. Son elli yılda dünya genelinde ulaşım 

ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber dünya halkları arasında daha 

çok temas kurulması sağlanmıştır. Bunun bir sonucu olarak turizm faaliyetleri 

oldukça artmış ve artmaya da devam etmektedir. Bu yüzden kültürel mirasın 

korunması ülkeler için büyük bir sorumluluk olması yanında turizm gelirlerini 

artırması açısından oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kültürel mirasın doğal 

afetlerden ve savaşlardan kaynaklanan yıkıntılardan korunmasının yanı sıra 

zamanın aşındırıcı faktöründen de korunması gerekmektedir. Hiçbir şey 

zamana karşı koyamaz ve sonunda yıpranarak bütünlüğünü yitirir. Bu sebeple 

insanlığın geçmişine ışık tutan ve sürekli birikerek artan kültürel mirasın 

korunması için belirli periyotlarda yenileme, onarma çalışmaları yapılması 

gerekmektedir. Özellikle doğanın yıpratıcı ve aşındırıcı etkisine maruz kalan 

tarihi yapılarda yenileme çalışmaları bir gereklilik halini almaktadır. Birçok 

tarihi yapı günümüzde kullanım dışı olarak tutulup sit alanları içerisinde 

korumaya alınmıştır. Ancak bu eserlerin büyük çoğunluğunun restorasyon, 

restitüsyon gibi işlemlerle yenilenerek ayakta durması sağlanmalıdır. Bunların 

yanında halen kullanımı devam eden tarihi yapılar (köprü, kale, saray, konak, 

amfi tiyatro) da mevcuttur ki korunması adına yapılması gereken bütün 

işlemlerin usulüne uygun bir şekilde icra edilmesi oldukça hayati bir önem arz 

etmektedir. 

 Koruma, yenileme ve sağlamlaştırma çalışmaları için atılacak ilk adım 

belgeleme çalışmalarıyla başlamaktadır. Restorasyon ve restitüsyon çalışmaları 

için altlık olarak kullanılan rölöveler belgeleme ve envanter çalışmaları için 

önemli bir konumdadır. Rölövenin altlık olarak kullanılacak olması ise çalış-

maların yüksek hassasiyet ve doğrulukla sonuçlandırılmasına ihtiyaç duyul-

duğunun bir göstergesidir. Fotogrametri tekniği yüksek doğruluk ve 
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hassasiyet sağlayarak yıllardır arkeolojik ve tarihi yapı ölçümlerinde kulla-

nılagelen bir yöntemdir. Dijital görüntü işleme tekniklerinin ve algoritmaların 

gelişmesiyle beraber yapıların 3 boyutlu modelleri oluşturularak araştırma, 

belgeleme ve yenileme gibi birçok çalışmada kullanılmaya başlanmıştır. 

Kültürel mirası belgelemek için kullanılan fotogrametri tekniğinde yersel 

ölçüm teknikleri kullanılarak nesneye ait bindirmeli fotoğraflar üzerinden foto 

model oluşturulması söz konusudur. Foto modelden, cisim üst yüzeyi 

fotografik doku ile kaplanmış üç boyutlu bir geometrik model (genellikle bir 

CAD-Vektör modeli) anlaşılmaktadır [2]. Dengelenmiş fotoğraflar üzerinden 

yapılan çizimlerle oluşturulan foto modellerin yanı sıra son zamanlarda yaygın 

olarak kullanılan görüntü işleme algoritmalarından SfM (Structure from 

Motion) yöntemiyle nesnelerin üç boyutlu nokta bulutları oluşturulmaktadır. 

Fotoğraf çiftlerinden elde edilen nokta bulutu RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) renk 

değerlerine de sahip olup bu nokta bulutundan yüzey geçirilerek foto 

model oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu 3B modeller yardımıyla yapıların 

veya cisimlerin rölövelerinin daha sağlıklı bir şekilde üretilmesi amaçlan-

maktadır. 

 Son on yılda gelişen İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojisi sayesinde 

İHA’lara erişimin artması ve kolay bir kullanıma sahip olmaları fotogrametri 

çalışmalarında yaygın olarak kullanılmalarına yol açmıştır. Fotogrametri tekniği, 

son yüz yıldır hava fotoğrafları kullanılarak uygulanan bir teknik olması 

sebebiyle İHA teknolojisine çabuk uyum sağlamıştır. 

2. İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ 

İHA’lar kendi güç sistemi olan, ölümcül olan ve olmayan faydalı yük 

taşıyan, otomatik olarak veya uzaktan komuta sistemi ile uçurulan pilotsuz 

hava araçları olarak tanımlayıp bu araçların uçuşunu ve görevini mümkün 

kılan yer kontrol istasyonu (YKİ), yer veri terminali ve diğer teçhizatların 

eklenmesi ile oluşan sisteme ise İHA sistemleri olarak adlandırmaktadır [3]. 

İHA sistemleri çeşitli alanlarda kullanılmakta olup sınıflandırma konusunda çok 

net sınırlara sahip değildir. Ancak genel olarak kabul görmüş sınıflandırmada 

havada kalış süresi, menzili, irtifa, büyüklük ve yetenek gibi parametreler 

dikkate alınmaktadır. Dünya genelinde kullanılan sınıflandırma kısaca şu 

şekildedir: 
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 HALE; High Altitude Long Endurance – Yüksek İrtifa ve Havada Uzun 

Kalış Süresi 

 MALE; Medium Altitude Long Endurance – Orta İrtifa ve Havada 

Uzun Kalış Süresi 

 TUAV; Medium Range ya da Tactical UAV – Orta Menzilli ya da Taktik 

İHA 

 Close Range UAV – Kısa Menzilli İHA 

 MUAV; Mini İHA 

 MAV; Mikro İHA 

 NAV; Nano Air Vehicles – Nano Hava Aracı 

 RPH; Remotely Piloted Helicopter – Uzaktan Pilotlu Helikopter ya da 

VTUAV; Vertical Take-off UAV – Dikey Kalkış Yapabilen İHA 

 UCAV; Unmanned Combat Air Vehicle – İnsansız Savaş Uçağı ya da 

UCAR; Unmanned Combat Air Rotorcraft – İnsansız Savaş Helikopteri 

İHA sistemi, uçuş görevini gerçekleştirmesini sağlayan alt sistemlerden 

oluşur. İHA’nın bileşenlerini teşkil eden bu alt sistemler Şekil 1.1’de gösteril-

miştir. 

 

Şekil 1.1 İHA Sistemi – fonksiyonel yapı (Austin, 2010’dan düzenlenerek) 
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Kontrol istasyonu, İHA operasyonlarını kontrol etmede kullanılan, 

yeryüzünde, gemide veya havada bir ana uçak içerisinde bulunabilir. Hava 

aracı ile haberleşme bağlantısını kullanarak komut verme işlemi gerçekleştirilir. 

Bunun yanında aracın konum ve irtifa bilgisi, bağlantı gücü, yakıt durumu gibi 

operasyonun sağlığı için mühim bilgiler de kontrol istasyonuna iletilir. İHA 

sistemi için önemli diğer bir bileşen ise faydalı yüklerdir. Hava aracı tarafından 

taşınması istenip aracın uçuşuyla ilgili olmayan yüklerdir. Örneğin kamera 

(termal, kızıl ötesi vs.), lidar sensörü, silah, radar sistemleri faydalı yük olarak 

araçta kullanılabilir. Hava aracının asıl görevi faydalı yükü taşımak olup bunun 

yanında operasyonu gerçekleştirebilmek için gerekli diğer alt sistemleri de 

taşımaktır. Bu alt sistemler yakıt ve güç ünitesi, haberleşme hattı, kalkış ve iniş 

teçhizatı olabilir. Navigasyon sistemi, uçuş esnasında aracın anlık konum 

bilgisini operatöre bildiren sistemdir. Otonom uçuşlarda aracın kendi konu-

munu bilmesine de olanak sağlar. Navigasyon sistemi, Küresel Navigasyon 

Uydu Sistemi (GNSS) ve Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS) sayesinde kolaylıkla 

ve yüksek doğrulukla konum bilgisi elde etmektedir. Haberleşme sistemi ise 

araç ile kontrol istasyonu arasında veri alışverişi işlemini sağlamaktadır.  Uçuşla 

ve görevle ilgili komutları araca gönderir. Hava aracının konum, yakıt/batarya 

durumu, bağlantı gücü ve görev sisteminden elde edilen görüntü veya verileri 

kontrol istasyonuna iletir [5]. Bu ve diğer alt sistemler başarılı ve güvenli bir 

operasyon için gerekli olup hepsi bir bütün olarak insansız hava aracı sistem-

lerini teşkil eder. 

2.1. İHA Sistemlerinin Fotogrametride Kullanılması 

İHA sistemleri keşif ve gözlem, arama kurtarma, afet yönetimi, zirai 

kullanım, sınır güvenliği, bilimsel araştırmalar ve mühendislik uygulamaları 

gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Hâlihazırda insanlı hava araçları vasıtasıyla 

toplanan hava fotoğraflarıyla harita üretimi yapılan fotogrametri tekniğinde 

İHA’lardan elde edilen hava fotoğraflarının kullanımına geçiş oldukça kolay 

olmuştur. Hatta fotogrametri için büyük bir avantaj sağlayarak harita üretimini 

daha pratik, hızlı ve ekonomik bir hale getirmiştir. İHA kullanılarak üretilen 

bazı fotogrametrik model ve harita örnekleri aşağıda verilmiştir. 
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2.2.1. Kampüs Haritası 

Bu çalışmada Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesinin hâlihazır 

haritasının üretimi amaçlanmıştır. Bu amaçla 76 hektar alanın bindirmeli olarak 

çekilmiş 998 adet fotoğrafı elde edilmiştir. Fotoğraflar SenseFly eBee RTKplus 

sabit kanatlı İHA ile toplanmıştır. 

 

 

Şekil 2.1 SenseFly eBee RTKplus sabit kanatlı İHA 

İHA üzerinde bulunan GNSS cihazı RTK yöntemiyle konum bilgisi elde 

etmeye uyumlu olarak tasarlanmıştır. Böylece elde edilen fotoğraf koordinat-

larının doğruluğu cm hassasiyetinde olup arazi üzerine yer kontrol noktası 

tesis edilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. İHA için üretilen uçuş planlama 

yazılımı ile uçuş planlaması yapıldıktan sonra arazide uçuşlar gerçekleştirilip 

fotoğraflar elde edilmiştir. Bu fotoğraflar görüntü işleme yazılımlarında değer-

lendirilerek arazinin nokta bulutu, 3B modeli ve ortofoto mozaik oluşturul-

muştur. Üretilen 3B model üzerinden kampüsün hâlihazır haritası çizilmiştir. 
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Şekil 2.2 Görüntü çiftleri arasında eşlenen bağ noktaları tarafından  

oluşturulmuş seyrek nokta bulutu 

 

 

 

Şekil 2.3 Seyrek nokta bulutunun sıklaştırılmasıyla elde edilen  

RGB değerlerine sahip yoğun nokta bulutu 
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Şekil 2.4 Sayısal Arazi Modeli (SAM) – Digital Terrain Model (DTM) 

 

 

 

 

Şekil 2.5 Yüzeyine fotoğraf giydirilmiş SAM 
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Şekil 2.6 Yüksek görüntü çözünürlüğüne sahip 3B Model (Tiled Model) 

 

 

Şekil 2.7 Yoğun nokta bulutu verilerinden oluşturulmuş Sayısal Yükseklik Modeli 

(SYM) – Digital Elevation Model (DEM) 
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Şekil 2.8 Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsünün ortofoto görüntüsü 

 

 

Şekil 2.9 3B modelden oluşturulmuş halihazır harita  

2.1.2. Arkeolojik Sit Alanı 

Arkeolojik sit alanlarında yapılan çalışmalar doğrudan doğruya arazi 

çalışmalarıyla ilişkili olup o alanın detaylı bir haritasının çıkarılması elzemdir. 

Alanın belgelenmesi, yapıların tescil edilmesi, kazı çalışmalarının planlanması 
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için bir altlık olarak kullanılan haritalar, İHA teknolojisi ve fotogrametrik 

yöntemlerle daha hızlı ve yüksek doğrulukla üretilmektedir. Milimetre hassa-

siyetinde yer örnekleme aralığına (YÖA) ulaşabilen ortofotolar üretilerek 

arazide var olan her bir detayın en ince ayrıntısına kadar görülebilmesi ve 

belgelenmesi arkeolojik çalışmalara yeni bir soluk kazandırmıştır. Bu yöntemde 

hızlı harita üretilmesi sebebiyle kazı çalışmalarının her aşaması takip edilip 

belgelenebilmektedir. 

Bu çalışma Mersin ili Silifke ilçesinin yaklaşık 30 km kuzeyindeki 

Uzuncaburç mahallesinde bulunan antik Diocaesarea kentinde gerçekleştiril-

miştir. Antik kentin kalıntıları üzerinde yaklaşık 15 hektarlık alanda İHA ile 

fotoğraf çekilip GNSS ölçümleri yapılmıştır. Araziye homojen dağılacak şekilde 

tesis edilen YKN koordinatları GNSS cihazı ile ölçülmüştür. Hava fotoğraflarının 

elde edilmesi için döner kanatlı İHA olan DJI Phantom 4 kullanılmıştır (Şekil 

2.10). Çalışmada hem düşey hem de eğik görüntü toplanarak 3B model 

oluşturmadaki etkileri araştırılmıştır[6]. Düşey görüntü uçuş planına göre uçuş 

yapan İHA 319 adet görüntü toplamıştır. Eğik görüntü için ise 388 adet 

fotoğraf toplanmıştır (Şekil 11).  

 

 

Şekil 2.10 DJI Phantom 4 
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Şekil 2.11 Pix4D Capture uygulaması ile hazırlanan uçuş planları, düşey fotoğraf için 

uçuş planı (üstte), eğik fotoğraf için uçuş planı (altta) 

 Ofis çalışmalarında araziden elde edilen YKN koordinatları ve hava 

fotoğrafları görüntü işleme yazılımında birlikte değerlendirilerek nokta bulutu, 

ortofoto-mozaik, sayısal arazi ve yükseklik modeli gibi ürünler ortaya çıkarıl-

mıştır.  
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Şekil 2.12 Eğik Fotoğraf ile Oluşturulan Nokta Bulutu 

 

 

 

Şekil 2.13 Düşey Fotoğraf ile Oluşturulan Nokta Bulutu 



 
Yakın Resim Fotogrametrisinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanılması 13 
 

 

Şekil 2.14 Yoğun Nokta Bulutu (Dense Point Cloud) 

 

Şekil 2.15 Arazi Dokusu Giydirilmiş Model (Zeus Tapınağı) 

 

Şekil 2.16 Uzuncaburç Antik Kentinin Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) 
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Şekil 2.17 Uzuncaburç Antik Kentinin Ortofotosu 

 

3. SİLİFKE ROMA KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ 

3.1. Roma Köprüsünün Tarihi 

Silifke şehir merkezinin ortasından geçen Göksu (Kalykadnos) Nehri’nin 

üzerindedir. İ.S. 77-78 yıllarında Kilikia valisi L. Octavius Memor tarafından 

dönemin imparatoru Vespasianus ile oğulları Titus ve Domaitianus adına 

yaptırmış olduğu, 1870 yılında Silifke Mutasarrıfı Mehmet Ali Paşa tarafından 

yapılan onarımda bulunan taş kitabeden anlaşılmıştır[7]. Yapılan onarımda 

köprünün kuzey yakasındaki üç gözünden başka yerleri temellerine kadar 

yıkılarak, halkın da para ve ekmek yardımıyla yeniden yapılmış ve iki yanına 

korkuluklar konulmuştur [8]. 1972 yılında ise köprü üzerinde genişletme çalış-

maları yapılarak üzerine asfalt dökülmüş ve araç geçişine uygun hale geti-

rilmiştir. 2016 yılında köprünün ayaklarının yıpranması sebebiyle restorasyon 

kararı alınmış ve çalışmalara başlanmıştır. Restorasyon tamamlandıktan sonra 

köprünün taşıt trafiğine kapatılıp sadece yaya geçişine açılması planlanmak-

tadır [9]. 
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Şekil 2.18 Roma Köprüsünün şehir içindeki konumu 

3.2. Arazi Çalışması 

Fotogrametri alanında İHA ile yapılan arazi çalışmaları belli başlı adım-

lardan oluşmaktadır. Bu adımlar sırasıyla aşağıdaki gibidir. 

 Arazi istikşafı 

 Poligon ya da yer kontrol noktalarının tesisi ve ölçümü 

 İHA ile objeye ait görüntülerin elde edilmesi 

3.2.1. Arazi İstikşafı 

Proje alanında bulunan tüm özelliklerin ve detayların incelenmesi ve 

poligon veya yer kontrol noktalarının uygun olan yerlere tesis edilmesi için 

keşif yapılmasına arazi istikşafı denir. Bu amaçla arazi istikşafı gerçekleştirilmiş 

ve yer kontrol noktalarının tesis edileceği yerler keşfedilmiştir. 
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Şekil 3.1 Arazi istikşafının ardından işaretlenerek tesis edilen YKN 

3.2.2. Yer Kontrol Noktalarının Tesisi ve Ölçümü 

Arazi istikşafı ile belirlenen noktalar araziye hava fotoğraflarında rahatlık-

la görülebilecek şekilde işaretlenerek tesis edilmiştir. YKN’lerin araziye homojen 

olarak dağılmasına özen gösterilmiştir. Obje veya arazi büyüklüğüne göre 

YKN’lerin sayısı da değişkenlik gösterir, çalışmamızda köprü üzerine altı tane 

nokta tesis edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.6 

P.1 
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Şekil 3.2 Hava fotoğraflarında YKN’lerin görünüşü 

Noktaların tesis edilmesinin akabinde South S82-V GNSS cihazıyla 

(Şekil 3.3) TUSAGA-Aktif CORS ağına bağlanılarak 10 epok sayısı ile koordinat 

ölçümü yapılmıştır. YKN koordinatları ve ölçüm bilgileri tablo 3.1’de veril-

miştir. 

 

 

Tablo 3.1 YKN koordinatları ve ölçüm bilgileri 

Sağa

Değer 

(Y)

(m)

Yukarı

Değer

(X)

(m)

Elipsoid

Yüksekliği

(h)

(m)

1 12 05 2018 15:44:23 10 1 13 0.004 1.800 FIXED VRS 2.000 583008.533 4027964.197 43.549

2 12 05 2018 15:45:39 10 1 13 0.006 1.600 FIXED VRS 2.000 583025.770 4028021.650 44.249

3 12 05 2018 15:46:45 10 1 13 0.006 1.600 FIXED VRS 2.000 583042.225 4028074.865 43.204

4 12 05 2018 15:47:18 10 1 12 0.006 2.000 FIXED VRS 2.000 583033.872 4028077.857 43.154

5 12 05 2018 15:48:12 10 1 14 0.006 1.500 FIXED VRS 2.000 583020.702 4028035.279 44.396

6 12 05 2018 15:49:23 10 1 13 0.006 1.800 FIXED VRS 2.000 582999.990 4027967.453 43.597
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Şekil 3.3 South S82-V GNSS cihazı ve DJI Phantom 3 Standard İHA 

3.2.3. İHA İle Objeye Ait Görüntülerin Elde Edilmesi 

Köprünün görüntüleri DJI Phantom 3 Standard İHA tarafından çekilmiştir 

(Şekil 3.3). İHA, 12 MP (4000x3000) çözünürlüklü kameraya sahip olmakla 

beraber 3-eksenli gimbalı kendisine bağlı olan kameranın titreşimini ± 0.02º 

eğik titreşim aralığında olacak hassasiyette engellemektedir. Ayrıca kamera 

açıları 0º ve 90º derece arasında değiştirilebilir olduğundan objenin görüntüleri 

her açıdan ve keskin olarak elde edilebilmektedir. Cihaz bu görüntüleri kame-

rası üzerinde bulunan mikro SD karta kaydetmekte ve görüntüler anlık olarak 

cihaz ile uyumlu mobil uygulamalar üzerinden de görünmektedir.  
 

 

Şekil 3.4 Pix4D Capture mobil uygulaması ile yapılan uçuş planı 
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Obje görüntüleri daha iyi 3B model üretebilmek için çift grid modu ile 

çekilmiştir (Şekil 3.4). Bu mod ile İHA yatay düzlemde hem kuzey-güney hem 

de doğu-batı doğrultusunda uçarak eğik fotoğraflar çekmek suretiyle görevini 

gerçekleştirmektedir. Bununla beraber objenin daha detaylı görüntüsünü elde 

edebilmek için serbest çekim yapılarak köprünün yan yüzeylerinin fotoğrafları 

da elde edilmiştir (Şekil 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5 Köprü fotoğraflarının çift grid ve serbest mod ile çekimi 

3.3. Görüntülerin Bilgisayar Ortamında Değerlendirilmesi 

Görüntülerin değerlendirilmesi için Agisoft PhotoScan programı kullanıl-

mıştır. Bu program bir dizi bindirmeli fotoğraf ve konum koordinatlarını 

kullanarak jeoreferanslı nokta bulutu, doku yüzeyli model, sayısal yükseklik 

modeli ve ortofoto-mozaik oluşturmaya olanak sağlar [10]. Bu bölümde söz 

konusu program ile görüntülerin değerlendirilmesi işlem adımları anlatıla-

caktır. Yapılacak işlemler aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 
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Şekil 3.6 İş akışı 

Agisoft PhotoScan programı açıldığı zaman karşımıza şekil 3.7’deki gibi 

bir pencere çıkacaktır. 

 

 

Şekil 3.7 Agisoft PhotoScan programının açılış penceresi 
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3.3.1. İlk Ayarların Yapılması 

İlk aşamada projemizi isimlendirip kaydetmek faydalı olacaktır. File 

menüsünden Save tıklanır. Açılan pencerede çalışacağımız dosya konumu 

belirlendikten sonra projeye isim verilir ve Kaydet tuşuna basılır (Şekil 3.8). 

  

Şekil 3.8 Yeni Projenin dosya konumunun ve isminin belirlenmesi 

Bu tarz programlar yüzlerce hatta binlerce fotoğrafları işledikleri için 

kullanılan bilgisayarın bu işlemlere müsait olması gerekir. İşlemlere başlama-

dan evvel işlemci ve ekran kartıyla ilgili bazı ayarlar yapılır. Tools menüsünden 

Preferences… tıklanır (Şekil 3.9) 

 

Şekil 3.9 Donanım ayarlarının yapılması 
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Şekil 3.10 General ve GPU sekmelerinin ayarlanması 

General sekmesinin altında ayarlanacak parametre değerleri şunlardır: 

 

Stereoscopic Display 

Mode: Anaglyph (Ekran kartı Quad Buffered Stereo özelliğini destekli-

yorsa Hardware seçilir.) 

Parallax: 1.0 

Write log to file: Proje işlem kayıtlarının tutulacağı dosya konumu ve 

ismi belirlenir. 

Ardından GPU sekmesi seçilir, programın tespit ettiği GPU cihazı 

işaretlenir. Use CPU when performing GPU accelerated processing seçeneği 

eğer program tek bir GPU tespit etmişse işaretlenir, eğer birden fazla tespit 

etmişse işaretlenmez.  

Advanced sekmesindeki parametreler aşağıdaki şekilde ayarlanır ve OK 

tuşuna basılır (Şekil 3.10): 
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  Keep key points: Devre dışı 

 Keep depth maps: Etkin 

 Store absolute image 

paths: Devre dışı 

 Strip file extensions 

from camera labels: Devre 

dışı 

 Load camera calibration 

from XMP meta data: Etkin 

 Load camera orientation 

angles from XMP meta 

data: Etkin (yaw, pitch, roll 

değerlerinin projeye yüklen-

mesi için etkinleştirilir) 

 Load camera location 

accuracy from XMP meta 

data: Etkin 

 

 Load GPS/INS offset from XMP meta data: Etkin 

 Enable VBO support: Etkin 

 Enable mipmap generation: Devre dışı 

 Enable rich Python console: Etkin 

 Attach markers to shape vertices: Etkin 

 Refine marker projections based on image content: Devre dışı 

 Use visibility consistentmesh generation method (experimental): 

Devre dışı 

3.3.2. Fotoğraf Ekleme 

İşleme tabi tutulacak fotoğrafları programa eklemek için Workflow 

menüsünden Add Photos… seçilir. Açılan pencerede eklenecek fotoğrafların 

dosya konumu bulunur ve hangi fotoğraflar kullanılcaksa seçilir ve Aç tuşuna 

tıklanır. 

Şekil 3.10 Advanced sekmesinin ayarlanışı 
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Her bir adımı uyguladıktan sonra Save tuşuna tıklanıp projede 

yapılan son değişikliklerin kaydedilmesi tavsiye edilir. 

3.3.3. Maskeleme 

Üç boyutlu modelleme çalışmalarında nesne ile ilgisi olmayan başka 

nesne ve elementlerin maskelenmesi tavsiye edilir. Özellikle güneş ışığından 

kaynaklanan modelleme bozukluklarını gidermek için oldukça etkili bir yön-

temdir. 

Maskeleme işlemi Photo menüsünden  Intelligent Scissors aracı ile 

gerçekleştirilir (Şekil 3.12). Bunun yanında Intelligent Pane ve Magic Wand gibi 

araçlar da mevcuttur. Intelligent Scissors aracı seçildikten sonra nesne ile ilgisi 

olmayan kısımlar seçilerek görev çubuğundaki  Add Selection tuşuyla 

maskelenir (Şekil 3.13). Maskeleme için kullanılan başka bir yöntem ise ilgisiz 

kısımları seçmek yerine nesneyi seçtikten sonra seçimi ters çevirmektir. 

Intelligent Scissors aracı ile nesne seçilir,  Invert Selection tuşuna tıklanır ve 

ardından  Add Selection tıklanarak maskeleme yapılır. Böylece nesne ile ilgisi 

olmayan alanlar seçilmiş olacaktır. Her bir fotoğraf için bu işlem tekrarlanır. 

Şekil 3.11 Fotoğraf ekleme 
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Şekil 3.12 Maskeleme aracının kullanılması 

 

Şekil 3.13 Obje maskeleme 

3.3.4. Fotoğrafları Hizalama 

Bu işlemde program fotoğraf çiftlerinden ortak noktaları otomatik 

olarak eşleyerek her bir fotoğrafın kamera konumunu düzeltir ve seyrek nokta 

bulutunu oluşturur. Workflow menüsünden Align Photos… komutu seçilir. 

Açılan pencerede parametreler aşağıdaki gibi ayarlanır (Şekil 3.14). İşlem OK 

tuşuna tıklandığı andan itibaren başlar. 
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Şekil 3.14 Fotoğrafların dengelenmesi için yapılan ayarlar 

 Accuracy: High (Proje için istenen zaman ve doğruluk parametre-

lerine göre değişebilir) 

 Generic preselection: Etkin (Projede kullanılan fotoğraf sayısı çok 

fazla ise hızlı işlem yapabilmek için etkinleştirilebilir.) 

 Reference precelection: Devre dışı (Kamera konumlarının bilinmediği 

durumlarda etkinleştirilebilir.) 

 Key point limit: 40,000 

 Tie point limit: 4,000 

 Apply masks to: Key points 

 Addaptive camera model fitting: Etkin (distorsiyon parametrelerinin 

tahmin edilmesine izin verir.) 

İşlem süresi fotoğrafların sayısına göre değişkenlik göstermektedir. 

İşlem sonucunda seyrek nokta bulutu oluşur ve hizalama sonucu iyileştirilmiş 

kamera konumları ve dönüklükleri ekranda görünür (Şekil 3.15) 
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Şekil 3.15 Seyrek nokta bulutu ve kamera konumları 

3.3.5. Referans Noktalarının Aktarımı ve İşaretlenmesi 

Bu adımda araziye tesis edilen yer kontrol noktaları programa aktarılır 

ve her bir fotoğraf üzerinde işaretlenir. Burada amaçlanan, modeli yüksek 

doğrulukla referanslandırmak için kamera konum ve dönüklük verilerini en 

uygun hale getirmektir.  

Koordinatları aktarmak için Reference panosundaki  Import tuşu 

tıklanır. Açılan pencerede aktarılacak dosyanın konumu bulunup seçilerek Aç 

tuşu tıklanır (Şekil 3.16). Programa .txt, .csv, .xml gibi uzantılı dosyalar yükle-

nebilmektedir. 

 

Nokta koordinatlarının yazım 

düzeni yandaki şekildeki gibi 

olmalıdır. (Nokta no, Y, X, H) 
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Şekil 3.16 Nokta yükleme (Import) 

Hemen ardından gelen pencerede Coordinate System kısmındaki 

koordinat sistemleri listesine tıklayarak arazide kullanılan referans sistemi 

tanımlanır (Şekil 3.17, 3.18) Delimiter kısmında text dosyasında her bir veri 

hangi tuşla ayrılmışsa o seçilir (Tab, noktalı virgül, virgül, boşluk tuşu). Örnek 

projede tab ile ayrılmıştır. 

 

Şekil 3.17 Koordinat bilgileri tanımlama penceresi 
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       Şekil 3.18 Koordinat sistemi seçme penceresi 

 

Eğer kullandığımız koordinat sistemi listede görünmüyorsa listenin 

altındaki More… tıklanarak Şekil 3.18’deki gibi açılan pencereden koordinat 

sistemi tanımlanır ve OK tuşuna tıklanır. Import CSV penceresinde Easting ve 

Northing verilerinin doğruluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Son olarak 

OK tuşuna tıklanarak yükleme işlemi tamamlanır. 
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Noktalar yüklendikten sonra 

Reference panosundaki bütün fotoğ-

raflar seçilerek işaretleri kaldırılır ve 

markerlar işaretlenir (Şekil 3.19). 

Böylece program fotoğraflara etiket-

lenmiş coğrafi konum bilgisini dikkate 

almayıp YKN konum bilgilerini dikkate 

alacaktır. 

Photos panosundaki YKN’lerin bu-

lunduğu fotoğraflar açılır ve noktalar 

her bir fotoğraf üzerinde işaretlenir. 

İşaretleme işlemi şu şekilde yapılır: 

Marker üzerine sağ tıklanır, Place 

Marker tıklandıktan sonra nokta 

numarası seçilir (Şekil 3.20). Bu işlem 

YKN bulunan bütün fotoğraflar için 

tekrar edilir. 

 

Son olarak bütün fotoğraflardaki işaretlerin konumları gözden geçi-

rilerek en yüksek doğruluk yakalanmaya çalışılır. Nokta konumlarının doğru-

luğu sonraki işlemler için yüksek ehemmiyet taşımaktadır. 

 

Şekil 3.20 Noktaların işaretlenmesi 

Şekil 3.19 Fotoğrafların işaretlerinin 

kaldırılması 
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Şekil 3.21 İşaretlenmiş noktaların görünümü 

3.3.6. Kamera Hizalamalarının Optimize Edilmesi 

Kameranın dâhili ve harici parametrelerini, distorsiyon hatalarını yüksek 

doğruluk ve hassasiyette hesaplayabilmek için optimizasyon işlemi yapılır. 

Reference panosunda bulunan  Optimize tuşu tıklanır. Optimize 

edilmek istenen parametreler işaretlenir ve OK tuşuna tıklanarak optimizas-

yon işlemi gerçekleştirilir (Şekil 3.22). 

 

Şekil 3.22 Kamera iç ve dış parametrelerin optimizasyonu 
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3.3.7. Yoğun Nokta Bulutu Oluşturma 

Workflow menüsünden Build Dense Cloud… seçilir. Açılan pencerede 

aşağıdaki gibi ayarlar yapılır ve OK tuşu tıklanarak yoğun nokta bulutu 

oluşturma işlemi başlatılır (Şekil 3.23). 

Quality: Medium 

(Daha yüksek kalite-

deki işlemler olduk-

ça uzun sürer ve 

güçlü donanımsal 

yapıya sahip bilgisa-

yarlarda kullanılması 

tavsiye edilir. Daha 

düşük kalite ayarı 

hızlı işlemler için 

kullanılır.) 

 

 
 

Depth filtering: Aggressive (Eğer nesne geometrisi ufak detaylı veya 

dokusu olmayan yüzeyler gibi karmaşık bir yapıya sahipse Mild özelliğinin 

kullanılması tavsiye edilir.) 

 

 

Şekil 3.24 Yoğun Nokta Bulutu 

Şekil 3.23 Yoğun nokta bulutu oluşturma penceresi 
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3.3.8. Sayısal Yüzey Modeli Oluşturma 

Oluşturulan nokta bulutundan üçgen ağı geçirmek suretiyle bir yüzey 

geometrisi oluşturma işi gerçekleştirilir. Workflow menüsünden Build Mesh… 

komutu tıklanır. Tavsiye edilen ayarlar yapıldıktan sonra OK tuşu tıklanarak 

işlem başlatılır (Şekil 3.25). 

 

 

Surface type: Arbitrary (3D) (Sade arazi tipine sahip alanlar gibi 

sahnelerin modellenmesi için Height Field seçeneği kullanılır.) 

Source data: Dense cloud 

Face count: High (Daha yüksek kalitedeki işlemler oldukça uzun sürer 

ve güçlü donanımsal yapıya sahip bilgisayarlarda kullanılması tavsiye edilir. 

Daha düşük kalite ayarı hızlı işlemler için kullanılır.) 

Interpolation: Enabled 

Calculate vertex colors: Etkin 

OK tuşu tıklanarak üçgen ağı oluşturulur. 

Şekil 3.25 Üçgen model oluşturma ayarları 
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Şekil 3.26 Sayısal yüzey modeli 

3.3.9. SYM Üzerine Fotoğraf Dokusu Giydirme 

Sayısal yüzey modeli üzerine yüksek çözünürlüklü fotoğraf dokusu 

giydirmek için kullanılır. Ortofoto-mozaik oluşturmak için gerekli bir işlem 

değildir. 

Mapping mode: Generic 

Blending mode: Mosaic 

(default) 

Texture size/count: 

4096 x 1 (Doku atlasının 

genişliğini ve yüksek-

liğini piksel cinsinden ve 

dışa aktarılacak doku için 

dosya sayısını belirler.) 

Enable hole filling: Etkin 

Enable ghosting filter: 

Etkin 

 

Ayarlar yapıldıktan sonra OK tıklanarak doku üretim işlemine başlanır. 

 

Şekil 3.27 Doku oluşturma ayarları 
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Şekil 3.28 Doku giydirilmiş sayısal yüzey modeli 

3.3.10. Modeli Dışarı Aktarma 

Modelin dışarı aktarılması (export) gereken durumlarda, File menü-

sünden Export Model… seçilir. Açılan pencerede dosyanın konumu, ismi ve 

hangi formatta dışarı aktarılacağı seçilir ve Kaydet tuşu tıklanır (Şekil 3.29). 

 

Şekil 3.29 Dışarı aktarılacak dosyanın konumunun belirlenmesi 
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Akabinde açılan Export Model penceresindeki parametreler arzu edildiği 

gibi seçilebilir. Kullanılabilen parametreler seçilen dosya formatına bağlıdır 

(Şekil 3.30). 

 

Şekil 3.30 Dışarı aktarma parametreleri 

Yapılan tüm işlemlerin sonucunda bir objeye ait fotoğraflardan o objenin 

üç boyutlu modeli üretilmiş olur. 

 

Şekil 3.31 Silifke Roma Köprüsünün 3 boyutlu modeli 
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4. BAZI UYGULAMALARDAN GÖRÜNTÜLER 

4.1. SİLİFKE KALESİ 

 

 

 



 
38 Murat YAKAR – Cengiz AKYILMAZ – Semra AKYILMAZ – Yusuf DOĞAN  

 

4.2. AŞAĞI DÜNYA OBRUĞU 
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