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Öz: Amaç: Bu çalışma, yersel lazer tarama teknolojileri ile elde 
edilen ortofoto görüntülerinin kentsel ölçekte kullanım potansi-
yellerini, yersel lazer tarama teknolojileri kullanılarak hazırlanan 
‘Eski Lapseki Hayat Buluyor Projesi’ ve geleneksel yöntemler 
kullanılarak hazırlanan ‘Enez Tarihi Kent Meydanı Projesi’ üze-
rinden karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Yöntem: Çalışmada, kentsel ölçekte tasarlanan 29.210 m2 Lap-
seki ve 29.214 m2 Enez kentine ait sokak sağlıklaştırma projeleri 
değerlendirilmiş ve farklı parametreler üzerinden tanımlayıcı 
istatistiklerle karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmada, yersel lazer 
(nokta bulut) teknolojilerinin geleneksel yöntemler ile kıyaslandı-
ğında %99,9 oranında doğru olduğu, %83,08 oranında zamandan 
tasarruf sağladığı, %80 oranında iş gücünü azalttığı saptanmıştır. 
Ayrıca yersel lazer tarama teknolojilerinin geleneksel yöntemlere 
kıyasla proje süreçlerini hızlandırdığı belirlenmiştir. Sonuç: Bu 
çalışmada, temelde tersine mühendislik uygulaması olan lazer 
tarama teknolojileri mimari restorasyon projelerinde, mevcut 
durum ve hasar tespiti, yapıların mimari olarak belgelenmesi ve 
üç boyutlu modellerinin hazırlanmasında kullanımının, verimli-
lik açısından rölöve çalışmalarında kullanımı değerlendirilmiş, 
mimari rölöve-restorasyon-restitüsyon projelerinde yersel lazer 
tarama teknolojileri ile elde edilen ortofoto görüntülerinin proje-
nin farklı aşamalarında kullanılmaya değer potansiyellere sahip 
olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yersel Lazer Teknolojileri, Mimari Belgele-
me, Ortofoto, Lapseki

Abstract: Aim: This study aims to comparatively evaluate the 
use potential of orthophoto images obtained by terrestrial laser 
scanning technologies on an urban scale through the “Old Lapseki 
Finds Life Project” prepared using terrestrial laser scanning tech-
nologies and the “Enez Historical City Square Project” prepared 
using traditional methods. Method: In the study, street improve-
ment projects of 29.210 m2 Lapseki and 29.214 m2 Enez city 
designed on an urban scale were evaluated and compared with 
descriptive statistics based on different parameters. Results: In the 
study, it has been determined that terrestrial laser (point cloud) 
technologies are 99,9% accurate when compared to traditional 
methods, save time by 83,08% and reduce workforce by 80%. 
In addition, it has been determined that terrestrial laser scanning 
technologies accelerate project processes compared to traditional 
methods. Conclusion: In this study, the use of laser scanning tech-
nologies, which are basically reverse engineering applications, in 
architectural restoration projects, determination of the current situ-
ation and damage, architectural documentation of structures and 
preparation of three-dimensional models, in terms of efficiency in 
survey studies are evaluated. It has been observed that orthophoto 
images obtained by terrestrial laser scanning technologies in ar-
chitectural relief-restoration-restitution projects have potentials’ 
worth using in different stages of the project.

Keywords: Terrestrial Laser Technologies, Architectural Docu-
mentation, Orthophoto, Lapseki
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GİRİŞ

Kentin tarihi değerlerinin ortaya çıkarılarak 
korunması ve yaşatılması kent kimliğinin sür-
dürülebilirliği açısından önemlidir. Kente ait 
tarihi dokuların kendine özgü niteliklerinin 
devamlılığı sağlanırken bir yandan da çağdaş 
yaşam ile uyum ve birliktelik içinde olmaları 
gerekir (Özeren vd., 2020: 3). Tarihi yapıla-
rın korunarak nesilden nesile aktarılmasını 
sağlayan restorasyon projeleri mevcut duru-
mun doğru tespiti, ölçümü ve belgelenmesini 
mümkün kılarak tarihi çevrenin çağdaş yo-
rum ile kente katılmasını sağlamaktadır. Ta-
rihi eser niteliği taşıyan yapıların döküman-
tasyonunda hassas ölçüm ve tespitler projenin 
doğruluğu açısından önemlidir. Disiplinler 
arası çalışma ve kapsamlı tespit aşamaları ge-
rektiren mimari rölöve-restorasyon projeleri, 
kullanılan yöntem ve araçların sürekli olarak 
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Mimari rölöve ve restorasyon tekil yapı, yapı 
grubu, sokak veya kentsel doku ölçeğinde 
projelendirme çalışmalarından oluşabilir. 
Kentsel doku ölçeğinde yürütülen projelerde 
rölöve çizimleri üzerinden tasarım kararları-
nın alınmasında silüeti ve tarihi dokuyu göz 
önünde bulunduran bütünsel bir bakış açı-
sı gerekmektedir. Lazer tarama teknolojileri 
mimari alanda tespit ve belgeleme çalışmala-
rında kentsel ölçekte fazla sayıda verinin bir 
arada değerlendirilmesini mümkün kılması 

sebebiyle yöntem olarak kullanıma değer po-
tansiyellere sahiptir.

Lazer tarama teknolojileri, mimari bağlamda 
rölöve-restorasyon-restitüsyon projelerinde; 
mevcut durum ve hasar tespiti, belgeleme, 
kültürel mirasın belgelenmesi ve veri olarak 
saklanması olarak kentsel veya yapı ölçeğin-
de, mühendislik uygulamalarında, coğrafya 
ve jeoloji alanlarında, ağaçlık alan parametre-
lerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Külahlıoğlu ve Doygun tarafından 2018 yı-
lında Gaziantep’in Şehitkamil ve Şahinbey 
ilçelerinde yürütülen peyzaj özelliklerinin 
incelendiği ve peyzaj planlama önerilerinin 
geliştirildiği projede 50x50 cm çözünürlüklü 
ortofoto görüntüleri ve uydu görüntüleri kul-
lanılmıştır. Elde edilen veriler mevcut harita-
larla çakıştırılmış gerekli yerler el çizimi ile 
desteklenmiştir. Çakıştırılan bu veri kentin 
genel peyzaj dokusunun mahalleler bazında 
incelenip yorumlanabilmesinde ve tasarım 
önerilerinin oluşturulmasında zengin bakış 
açıları sağlamıştır (2018: 47-49). 

Bir diğer çalışma, Yıldız Teknik Üniversite-
si, Yıldız Kampüsü’nde bulunan Güvercinlik 
isimli Yıldız Sarayı’na dahil olan tarihi bir 
binada yersel lazer tarama uygulamalarının 
kullanımıyla gerçekleşmiştir. Bina mevcut 
hali ile KOSGEB Teknoloji Geliştirme Mer-
kez Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır. 
Projede binanın sağ ve sol cepheleri taranmış, 
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taranan veriler bilgisayar yazılımı aracılığıy-
la birleştirilmiş ve binanın gerçek görüntü-
süne yakın üç boyutlu nokta bulutu verileri 
elde edilmiştir. Oluşturulan üç boyutlu nokta 
bulutu verileri ile binanın detay çizimlerinin 
yapımında kullanılmıştır (Gümüş ve Erkaya, 
2007: 5-8).

2016 yılında Afyonkarahisar Kentsel Sit Ala-
nı sokak sağlıklaştırma projesinin mimari rö-
löve projesinde kullanılan yersel lazer tarama 
teknolojileri ile alanda bulunan tarihi yapı-
ların sokak cephelerine ait lazer taramaları 
üzerinden cephe çizimleri yapılmıştır. Lazer 
tarama verileri ile, sokaktaki tarihi yapılara 
ait plan, kesit ve cephe çizimleri elde edil-
miş, böylelikle kültürel mirasın kayıt altına 
alınması açısından literatüre katkıda bulunul-
muştur (Varlık vd., 2016: 141-142).

Yapılan çalışmalar, makalenin de konusunu 
oluşturan mimari rölöve-restorasyon-restitüs-
yon projelerinde yersel lazer tarama teknolo-
jileri ile elde edilen ortofoto görüntülerinin 
farklı ölçekteki projelerin çeşitli aşamaların-
da kullanılmaya değer potansiyellere sahip 
olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ancak yapılan 
araştırmalar sonucunda geleneksel yöntem ve 
yersel lazer teknolojileri kullanılarak oluştu-
rulmuş rölöve restorasyon projelerinin kar-
şılaştırmalı olarak ele alındığı örneklere pek 
rastlanmamıştır.

AMAÇ

Bu çalışma, yersel lazer tarama teknolojile-
ri kullanılarak hazırlanan Çanakkale Kül-
tür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
27.02.2019 tarih / 5227 sayılı kararıyla kabul 
edilmiş ‘Eski Lapseki Hayat Buluyor Projesi’ 
ve geleneksel yöntemler kullanılarak 2013 se-
nesinde Enez Belediyesine hazırlanan ‘Enez 
Tarihi Kent Meydanı” Avan Projesi üzerin-
den benzer büyüklükteki kent dokularına ait 
rölöve restorasyon projelerinin hazırlanma 
aşamasını farklı kriterler üzerinden karşılaş-
tırmalı olarak değerlendirmeyi amaçlamak-
tadır. Çalışmanın, rölöve restorasyon proje-
lerinde kullanılan yöntemleri farklı açılardan 
karşılaştırarak, yöntemlerin geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi noktasında literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

KAPSAM

Çalışmada, tarihi kent dokusu ölçeğinde so-
kak siluetlerinin rölöve restorasyon projele-
ri incelenmiş, projelerin mimari belgeleme 
aşamalarında kullanılan geleneksel ve yersel 
lazer yöntemleri karşılaştırmalı olarak ele 
alınmıştır. Kentsel ölçekte tasarlanan 29.214 
m2 sokak silüeti ile ‘Eski Lapseki Hayat Bu-
luyor Projesi’ ve 29.210 m2 sokak silüeti ile 
‘Enez Tarihi Kent Meydanı Projesi’ seçilerek 
iş gücü, zaman, maliyet gibi farklı parametre-
lere ilişkin sayısal veriler değerlendirilmiştir.
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmanın yöntemi, rölöve-restorasyon 
projelerinde geleneksel yöntem ve yersel 
lazer tarama teknolojilerini proje süresi, iş 
gücü, hata payı, tasarım kararları gibi farklı 
parametreler üzerinden tanımlayıcı istatistik-
lerle karşılaştırmalı olarak analiz etmektir.

Çalışmada öncelikle kültürel ve tarihi değer-
lere sahip kent kimliğine katkı sağlama po-
tansiyelinde olan ancak korunarak kente ka-
tılamamış iki farklı tarihi kent dokusu örneği 
seçilmiştir. Lapseki ve Enez’e ait neredeyse 
aynı büyüklükteki alan metrekarelerinde so-
kak silüetleri üzerinde çalışılmıştır. Öncelikle 
kent dokularının tarihi ve kültürel analizleri 
yapılmış, bu analizler literatür araştırmaları 
ile desteklenmiştir.

Lapseki örneği rölöve-restorasyon projele-
rinin mimari belgeleme ve tasarım aşamala-
rında yersel lazer (nokta bulut) teknolojileri 
kullanılmış, yersel lazer tarama cihazı ile so-
kaklar farklı istasyon noktalarından taranarak 
alanın nokta bulutu verileri elde edilmiştir. 
Elde edilen veriler sokak cephelerinden çeki-
len fotoğraflar ile desteklenmiştir. Veriler iş-
lendikten sonra ortofoto görüntüler üzerinden 
rölöve çizimleri oluşturulmuştur.

Mimari belgeleme aşamaları geleneksel yön-
temlerle hazırlanan Enez örneğinde ise rölö-
ve ölçümleri yapılmış, çekilen fotoğraflar ile 

desteklenerek rölöve çizimleri oluşturulmuş 
ve paftalar hazırlanmıştır.

Benzer büyüklükte farklı yöntemlerle hazır-
lanmış iki ayrı sokak dokusunun rölöve-res-
torasyon projelerinin hazırlanma aşamasında 
iş gücü, zaman, maliyet, tasarım kararları, 
hata payı, proje çıktıları, güvenlik, kullanılan 
araçlar gibi nicel ve nitel değerler ile karşı-
laştırılmıştır. Analizler hazırlanan grafikler 
ile desteklenmiştir. Böylece sokak dokula-
rına ait rölöve-restorasyon projelerinin ha-
zırlanmasında kullanılan yöntemlerin farklı 
ölçütler ile değerlendirilerek karşılaştırılması 
mümkün olmuş, yöntemlerin seçimi ve geliş-
tirilmesine yönelik öneriler oluşturulmuştur. 
Çalışma; alan analizi, teknik bilgi, grafik ve 
mimari proje belgelerinden meydana gelmek-
tedir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Literatürde konu ile ilgili sokak silüetle-
ri üzerinden oluşturulan rölöve restorasyon 
projelerine ait hazırlık sürecinde kullanılan 
yöntemlerin karşılaştırıldığı örnekler az sa-
yıdadır. Ayrıca, fazla sayıda projenin sokak 
silüetlerini eş zamanlı olarak karşılaştırmanın 
zor olması ve kolay okunabilen verileri elde 
edebilmek amacıyla çalışmada sadece benzer 
büyüklükte metrekareye sahip iki farklı alan 
ele alınmıştır.
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Zaman, teknolojiye bağlı olarak hızlanmak-
ta ve rölöve restorasyon projelerinin mimari 
belgeleme aşamalarının kısa sürede yapılma-
sı mimar ve işveren açısından büyük önem ta-
şımaktadır. Bu nedenle kullanılan yöntemle-
rin değerlendirilmesi ve projeye uygun olarak 
yöntem açısından doğru seçimlerin yapılması 
faydalı olacaktır. Özellikle kentsel ölçekte 
hazırlanan rölöve restorasyon projelerinde 
mekânın büyüklüğü sebebiyle kolay ve hızlı 
yöntemlere başvurulmalıdır. Kullanılan yön-
temlerin uygunluğunu farklı parametreler ile 
karşılaştırmalı olarak değerlendirerek tespit 
etmek çalışmanın problemini oluşturmakta-
dır.

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Araştırmada rölöve restorasyon projeleri ha-
zırlanırken, yöntemlerin tasarım aşamasında 
kullanımını sayısal verilerle karşılaştırmak 
mümkün olmamıştır. Yöntemlerin, öneri pro-
jeleri hazırlanırken tasarım kararlarına etkisi; 
renk, doku, yapı elemanları, yapı strüktürü, 
yapı malzemeleri, siluette uyum ve birlikte-
lik gibi noktalara yoğunlaşılarak nicel olarak 
incelenmiştir.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Kentsel ölçekte hazırlanan rölöve restorasyon 
projelerinde yersel lazer tarama teknolojile-
rinin kullanımının; zaman, maliyet, iş gücü 

gibi birçok açıdan tasarruf sağladığı, tasarım 
kararlarına pozitif olarak katkıda bulunduğu 
ve geleneksel yöntemlere kıyasla avantajlı bir 
seçim olduğu varsayılmaktadır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Yersel Tarama Teknolojileri

Koordinat (x, y, z) düzleminde elde edilmiş 
üç boyutlu nokta verileri lazer tarama sistemi 
ile toplanır, toplanan bu veriye ‘nokta bulu-
tu’ denir (Staiger, 2003: 2). Yersel lazer ta-
rama (nokta bulut) teknolojileri, belirlenen 
noktalardan makinenin 3 ayaklı olarak ko-
numlandırılması ve nokta atışlarının yüzeye 
gönderilmesi ardından noktaların dönüş me-
safelerinin ölçülmesi, dikey ve yatay açıların 
hesaplanarak WLAN aracılığıyla 3 boyutlu 
ortama iletilmesi ile gerçekleşir (Faro, 2013: 
2)1. Verilerin işlenme süresi ve kalitesini, la-
zer ışınlarının gönderilme sıklığı, yüzey kap-
laması (Thiel ve Wehr, 2004: 14-15), tarama 
açısı ve mesafesi gibi faktörler etkiler (Faro, 
2017: 1). 

Lazer tarama teknolojileri farklı disiplinler 
tarafından kullanılıyor olsa da uygulamanın 
iş akışı benzer aşamalar gerektirir. Belirlenen 
istasyonlara kurulan lazer tarama cihazları ta-
rafından nokta bulutu verileri toplanır, fark-

1 https://faro.app.box.com/s/
rn5ybokxh09c8nabdfeaxzx7v91qg9t9

2. .https://knowledge.faro.com/Hardware/Laser_
Scanner/Focus/Quality_Setting_Function_on_the_
Focus3D 
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lı noktalardan toplanan veriler birleştirilir, 
kullanılabilir hale getirmek üzere işlenir ve 
ardından ortofoto görüntülere dönüşür (Ku-
rultay ve Birer, 2016: 69-70). Nokta bulutu 
verileri gerekirse yüksek detay seviyesi içe-
ren durumlarda harici çekilmiş fotoğraflarla 
desteklenebilir. 

Yersel Lazer Tarama teknolojilerinin kullanıl-
dığı uzun soluklu veya tarama sayısının fazla 
olduğu projelerde maliyet azalırken, yüksek 
detay seviyesi istenildiği durumda maliyet 
artabilir. Yersel lazer tarama geleneksel yön-
temlere göre maliyeti yüksek gibi görünse de 
avantajları ile kullanıma değer potansiyeller 
taşımaktadır.  Uygulama, projelerin gelişimi-
ni hızlandırırken, disiplinler arası bir kullanı-
ma olanak tanımakta, görüntüleri gerçeğe ya-
kın olarak elde edilebilmeyi, uzun mesafeden 
ölçüm yapabilmeyi ve büyük ölçekte geniş 
alanları tarayabilmeyi mümkün kılmaktadır 
(Fröhlich ve Mettenleiter, 2004: 7). Aynı za-
manda cihaz ile birlikte erişilemeyen nokta-
lara (çatı tonozları gibi) iskeleler kurularak 
cihaz istasyon noktasına yerleştirilir. Cihaz 
tablet aracılığıyla uzaktan kontrol edilerek ta-
rama yapabilmektedir.

Kültürel mirasın belgelenmesinde ve kentsel 
sit alanlarında yersel lazer tarama teknikleri 
yaygın olarak kullanılan bir yöntem olmak-
tadır. Mimari rölöve projelerinin çizilmesini 
gerektiren durumlarda yapıların tekil veya 
çoklu yapı grubu olarak değerlendirilmesin-

de, cephe taramalarında, sokak sağlıklaştırma 
projelerinin silüet çizimlerinin yüksek doğ-
ruluk oranı ile elde edilmesinde nokta bulutu 
verisinden faydalanılmaktadır. Ancak yersel 
lazer tarama teknolojilerinde de hata payı var-
dır. Lazer taramalar ile elde edilen nokta bu-
lutu verileri yüzeyin cinsinden, ışığı yansıtma 
oranından veya ışın kalınlığından dolayı ha-
talar içerebilir. Yansıyan sinyal gücü, yüzeyin 
parlaklığı, ışığın geliş açısı, mesafesi ve at-
mosfer şartları verilerin doğruluğu etkileyen 
koşullardandır (Altuntaş ve Yıldız, 2008: 22). 
Lazer tarayıcının doğru sonuç verebilmesi 
için bulunduğu çevre ve kendisinin sıcaklık 
açısından optimum değerlerde tutulması ge-
rekmektedir. Almanya Mainz-University of 
Applied Sciences’da yapılan bir araştırmaya 
göre lazer tarayıcıların mesafe ve yansıma öl-
çümleri yapılmıştır. Araştırmaya göre ölçüm 
hassasiyeti 1000 m’den uzun mesafelerde 10 
cm, 300 m’den kısa mesafelerde ise 1cm ci-
varındadır (Boehler ve Marbs, 2002: 10-12). 

Yersel Tarama Teknolojilerinin Mimari 
Alanda Kullanımı

Mimari belgeleme, özellikle tarihi yapıların 
koruma, yenileme ve yeniden işlevlendirme 
projelerinde yapının tarihi dokusunu koru-
mak ve mevcut durumun hasar tespitini yapa-
rak doğru ve yerinde müdahalelerde buluna-
bilmek için önemlidir. Mimari fotogrametri, 
mimari nesnenin sahip olduğu geometrik bil-
gilerin nesneye ait görüntüler üzerinden çö-
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zümlenebildiği metot olarak tanımlanabilen 
bir mimari belgeleme yöntemidir (Hanke ve 
Grussenmeyer, 2002: 301).

İlerleyen yersel lazer tarama ve fotograme-
tik yöntemler yapıların belirli noktalarından 
ölçümlenerek nokta bulutu verilerinin oluş-
turulması ve bu verilerin bilgisayara aktarıl-
ması, yapıların üç boyutlu modellerinin oluş-
turulması aynı zamanda CAD ortamında çi-
zimlerin elde edilebilmesini sağlayan doğru-
luk payı yüksek, zaman ve maliyet açısından 
verimli bir yöntemdir. Ortofoto görüntü, bir 
görüntünün kamera açısı, mercek, yükseklik 
veya eğiklikten kaynaklı hatalara sebep ola-
bilecek perspektif görüntüsünden arındırıla-
rak, bir yüzeye ait dik izdüşüm görüntünün 
elde edildiği bir fotogrametri uygulamasıdır 
(Lillesand ve Kiefer, 1994: 189). 

Yersel lazer tarama (nokta bulut) teknolojile-
rinden elde edilen mimari ortofoto görüntü-
leri yapının, yapı grubunun veya bir sokağın 
rölöve projesinin çizilmesinin zor olduğu, 
yüksek detay seviyesi gerektiren ve çalışıl-
ması zor olan dar veya yüksek alanlarda ya da 
hasar seviyesinin yüksek olduğu durumlarda 
çizimlerin elde edilmesini sağlayan işlevsel 
bir yöntemdir.

Disiplinler arası kullanım olanaklarının bu-
lunduğu yersel lazer tarama teknolojileri, mü-
hendislik alanları ile mimarinin daha kolay 
entegre olabilmesinde bir köprü görevi göre-

bilir. Bu sayede projelendirme ve uygulama 
aşamalarında mühendislik alanlarında olduk-
ça gelişmiş olan bu teknoloji farklı disiplinle-
rin çalışmasını gerektiren mimari rölöve res-
torasyon projelerinde iş akışını hızlandırarak 
verimli çözümler sağlayabilmektedir.

Yersel Lazer Tarama Teknolojilerinin 
Kentsel Ölçekte Kullanımı

Kent, içerisinde fiziksel ve sosyal yapılar 
barındıran üretken ve dinamik bir sistemdir. 
Kentsel veri ise kenti oluşturan dinamikle-
rin ürettiği eylemler bütünüdür. Kent verisi; 
nüfus yoğunluğu, kırsal-kentsel nüfus oranı, 
arazi kullanımı, ulaşım, kentsel doku, yaya 
akışı, sosyo-kültürel, ekonomik, dini veya si-
yasal veriler, sivil toplum veya yerel yönetim 
aktörleri, kolektif bellek gibi çeşitli nitel veya 
nicel değerlerden oluşabilir. Kentsel veri, 
kentsel planlamada ortaya çıkabilecek sorun-
ları önceden tahmin edebilmek ve sorunlara 
çözüm üretebilmek için önemli bir kaynak-
tır. Kenti oluşturan ögelerin birbiri arasında, 
sürekli değişen ve gelişen ilişkisel yapının 
oluşturduğu çok katmanlılık kenti anlamak, 
yorumlamak ve planlamak açısından bütün-
sel bir akış açısı gerektirir. Tüm durumların 
değerlendirilebildiği ve öngörülebildiği geniş 
bir perspektif ile kente bakabilmek, kente ait 
verinin çözümlenmesiyle mümkün olacaktır. 

Kent planlamasında yeryüzünün uydu görün-
tüleri aracılığıyla belgelenebildiği ya da lazer 
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tarayıcılar ile verilerin elde edildiği yöntem-
ler kullanılmaktadır. Artan nüfus, hızlı kent-
leşme ve çevresel sorunlar kentsel problem-
leri beraberinde getirmiş, çözüm arayışında 
ise lazer tarama ve fotogrametrik yöntemlerin 
kullanımının hızla artmakta ve gelişmekte ol-
duğu gözlenmiştir. Özellikle imar planları ve 
arazi haritalamada, büyük ölçekte bir alanın 
taranıp verilerin toplu olarak elde edilmesin-
de kullanılan bu yöntemler, imar planlarının 
yenilenmesinde, yenilendikten sonra orta-
ya çıkabilecek sosyal ve çevresel problem-
lerin öngörülmesinde, cephe açılımlarının 
elde edilip kararlaştırılmasında, yapı ve yapı 
gruplarının sokak dokusu veya birbirleriyle 
uyumlarının araştırılmasında, yeni inşa edile-
cek bir yapının silüete uygunluğunun irdelen-
mesinde şehir plancısı veya mimarın tasarım 
kararlarında farklı perspektiflerden projeyi 
değerlendirebilmesi için bütünsel bir yakla-
şım sağlamaktadır. 

Bu çalışmada, geleneksel yöntemler ve yer-
sel lazer yöntemleri kullanılarak hazırlanmış 

kentsel ölçekteki restorasyon projelerinin 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ele 
alınacaktır.

YERSEL LAZER TARAMA TEKNOLO-
JİLERİNİN KENTSEL ÖLÇEKTE KUL-
LANIMI: LAPSEKİ ÖRNEĞİ

PROJE ALANI

Lapseki (Lampsakos), M.Ö. 670 yılında İyon-
lar tarafından Marmara bölgesinde kurulmuş 
ve milattan önceki dönemlerden itibaren fark-
lı uygarlıkların yerleşim yeri olarak kullanıl-
mıştır (Sevin, 1982: 214-278). Osmanlı Dev-
leti zamanında Orhan Bey, Karesi ve Saruhan 
Beyliklerine son verdikten sonra Lapseki ve 
çevresini de ele geçirmiştir. 1831’de Sultan 
II. Mahmud zamanında yapılan nüfus sayımı-
na göre bölgede 2442 kişilik Müslüman bir 
halkın yaşadığı tespit edilmiştir. Lapseki, Ça-
nakkale savaşları boyunca idari ve lojistik bir 
merkez olmasıyla stratejik konuma sahip bir 
ilçedir (Arslan, 2007: 167-174).
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ÇALIŞMANIN AMACI

Çalışmanın amacı, tarihi nitelikli yerleşim 
yeri olan Lapseki’nin sahip olduğu kültürel 
peyzaj değerlerinin; tarihi ve arkeolojik kay-
naklar, yerel mimari, yöresel yaşam şekli, 
alan kullanımı, folklor ve tarımsal faaliyetle-
rinin envanterinin çıkarılması ve gelişimi açı-
sından öneminin belirlenmesi ve bu koşullar 
göz önünde bulundurularak tasarım kriterleri 
geliştirmektir.

MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışmanın yöntemi, Lapseki ilçesinin ta-
rihsel gelişim sürecindeki sosyo-kültürel 
değerlerinin analiz edilerek kent kimliğini 
mekânsal bağlamda ortaya çıkarmak amacıy-
la kentsel planlama süreçlerini uygulamaktır. 
İlk aşamada literatür taraması ve alan analizi 
yapılarak bölgenin kentsel tasarımda kullanı-
mı açısından güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar 
ve tehditler (GZTF) incelenmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda, ilçenin mekânsal bağ-

lamda ortaya çıkarılabilecek kültürel miras 
değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Ça-
lışma alanında bulunan yapı grupları ve so-
kakların restorasyonunun projelendirilmesi 
aşamasında nokta bulutu verileri kullanılarak 
elde edilmiş ortofoto görüntüler kullanılmış-
tır. Nokta bulutu verileri lazer tarayıcılar ile 
toplanmış, veriler bilgisayar ortamına alına-
rak CAD programlarına aktarılmış, ortofoto-
lar işlenerek yapı gruplarının ve sokakların 
rölöve çizimleri oluşturulmuştur. Oluşturulan 
rölöve çizimlerinden faydalanılarak tasarım 
kriterleri geliştirilmiştir.

VERİLERİN TOPLANMASI ve İŞLEN-
MESİ

Veriler, lazer tarama cihazının belirlenen is-
tasyon noktalarına konumlandırılması ile top-
lanmıştır. Farklı noktalardan toplanan veriler-
de cihazın durak noktalarına karar verirken 
cihazın taradığı görüntülerin ortak yüzeylere 
sahip olması göz önünde bulundurulmuştur. 
Bunun sebebi, farklı bakış açılarından topla-
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nan nokta bulutu verilerinin kesiştirilmesin-
de hata payını en aza indirmek ve doğru bir 
görüntü elde edebilmektir. Toplanan veriler 
Faro firmasının ürettiği SCENE yazılımında 
birleştirilmiştir. Verilerin eşleştirilmesinin 
ardından elde edilen ortofoto görüntüler ge-
reksiz detaylardan ve hataya sebep olabilecek 
fazlalıklardan (çevresel veriler, atık vb.) arın-
dırılarak Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) 
programı olan Autocad’e aktarılmıştır. Proje-
nin mimari belgeleri olan plan, kesit ve cephe 
çizimleri ortofoto görüntüler üzerinden CAD 
ortamında çizilmiştir.

Uygulamada Faro firması tarafından üretilen 
FARO Focus 3D X130 isimli bir lazer tara-
yıcı kullanılmıştır. Lazer tarayıcı saniyede 
yaklaşık 976.000 (max.) nokta atımı yapabilir 
ve 130 metre (400 feet üstü) menzile sahip-
tir. Sadece tarama esnasında 60 derecelik bir 
açıyla kendi zemininde bir daire oluşturup bu 
dairenin içinde herhangi bir veri barındırma-
maktadır. Tarayıcı 70 miopixel kameraya ve 
360° x 300° bir görüş alanına sahiptir.

Focus3D X 130 lazer tarayıcının çalışma 
prensibi şöyledir;

• Mesafeyi ölçmek için faz değişim tekno-
lojisini kullanır.

• Lazer tarama cihazı kızılötesi lazer ışın-
larını yansıtıcı yüzeye sahip döner bir ay-
nanın merkez noktasına gönderir.

• Ayna, cihazın taradığı ortamın çevresin-
de lazer ışınını dikey bir dönüşle saptırır; 
ışık ortamdaki nesnelerden saçılarak ta-
rayıcıya yeniden yansıtılır.

	 Açı şifreleyiciler, ayna dönüşünü ve ya-
tay dönüşü ölçmek amacıyla kullanılır, 
böylece her noktanın X, Y, Z koordinat-
ları hesaplanır.

	 Tarayıcı, lazer ışığından aldığı verileri 
kaydeder ve nokta bulutu oluşturur.

	 Bu işlemlerden sonra lazer taramaların-
dan elde edilen veri, çıkarılabilir bir SD 
bellek kartına kaydedilir ve FARO’nun 
nokta bulutu manipülasyon yazılımı 
SCENE’e kolaylıkla aktarılabilir (Ken-
tist, 2019).

Yersel lazer taramalarda istasyon noktaları-
nın sıklığı, görüntü kalitesini, çözünürlüğü 
ve hassasiyeti etkilemektedir. Bu sebeple is-
tasyon sayısı, sıklığı, konumu ve bir istasyon 
noktası için ne kadar süre ile ölçüm yapılaca-
ğı, her projede yapılacak işleme ve istenilen 
detay seviyesine göre farklılık göstermekte-
dir. Yapılan alan çalışması sırasında tüm bu 
ölçütler değerlendirilerek kararlar alınır. Lap-
seki Tarihi Kent dokusunda sokak silüetleri-
nin taranabilmesi için kullanılan cihaz bir is-
tasyon noktasından yatayda 130m mesafeye 
kadar veri alabilmektedir. Lapseki örneğinde 
istasyon noktaları arasındaki mesafe 7m ola-
rak belirlenmiş ve her istasyonda 10 dk öl-
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çüm yapılmıştır. Detay seviyesinin yüksek 
olması istenildiği durumda projede yer alan 
tente, cumba gibi detayları yüksek çözünür-
lükte elde edebilmek için tarama süresi 17 da-
kikaya çıkarılmıştır. İstasyonlar arasında ge-
çiş, cihaz kurulum ve yeni proje açma süresi 
ortalama 3 dakikadır. Koşulların değişikliği 
bu süreyi uzatabilir. Belirlenen istasyon nok-
talarının sıklığı cephelerin yol boyunca kırıl-
ma yaşadığı yerlerde koşullara bağlı olarak 
arttırılmıştır. Mesafeler arası uzaklık en az 
5m en fazla 7m olarak belirlenmiştir. Cihaz 
konumlandırılırken cihazın görüş alanından 
veri alabilmesi için mesafesinin tarayacağı 
cepheden en az 1m uzaklıkta olması gerek-
mektedir. Bu sebeple projede istasyon nokta-
larında cihazın konumu cepheden en az 1m 
uzak olacak şekilde ayarlanmıştır. Lazer ta-
rama cihazını 360° tarama özelliği olması se-
bebiyle belirli bir noktaya atım yapılmamış, 
cihazın istasyon noktasından tarama mesafe-
sine giren yerlerin verileri toplanmıştır. Ve-
rilerin kesişim noktalarından birleştirilmesi 
esnasında yüksek doğruluk payı ile veri elde 
edebilmek için istasyon noktaları arasında en 
çok 10m mesafe olmasına dikkat edilmiştir.

Ardından FARO Focus 3D X130 Lazer Ta-
rayıcı ekranına elde edilmek istenen çıktıya 
göre mesafe, çözünürlük ve hassasiyet değer-
leri girilmiştir. Lazer taramalarda çözünürlük 
nokta yoğunluğuna, hassasiyet ise görüntü 
kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Nokta 

hassasiyeti genellikler haritacılık uygulama-
larında daha önemliyken restorasyon projele-
rinde ise görüntü kalitesinin iyi olması bek-
lenmektedir. Bu sebeple projede değer olarak 
4x görüntü kalitesi kullanılmıştır.

Projede bir konumdan 14.419.241 nokta ol-
mak üzere toplamda 46 istasyon noktasından 
663.285.096 nokta atılmıştır. İstasyon nokta-
larının konumu Şekil 3’te gösterilmiştir. Ci-
haz saniyede 120.000 nokta atmıştır. İstasyon 
adedi kadar nokta bulutu verisi üretilmiştir. 
Lazer tarayıcının konumlandırıldığı farklı is-
tasyon noktalarından alınan ve lazer tarayıcı-
nın SD kartına kaydedilen .fls formatındaki 
işlenmemiş nokta bulutu verileri SCENE ya-
zılımına aktarılarak gereksiz bilgilerden arın-
dırılmıştır.  Projede sadece silüet taramaları 
ve ortofoto üretimi yapıldığından SCENE 6.2 
Versiyon 4.30 programı kullanılmıştır. Veriler 
aktarıldıktan sonra noktaların renklendirme 
işlemi yapılır. Renklendirmenin tamamlan-
masının ardından Programda yer alan komut-
lar ile toplanan nokta bulutu verileri filtrelen-
miş ve referanslama işlemi sonrasında birleş-
tirme işlemi tamamlanarak 3 boyutlu nokta 
bulutu verisi üretilmiştir. Nokta bulutu ve-
rilerini birleştirmenin SCENE programında 
TargetBased, Top ViewBased ve Cloud-Clo-
udBased olmak üzere üç ayrı yöntemi vardır. 
TargetBased veri içerisinde yer alan aynı nok-
taların belirlenmesi ile, Top ViewBased plan 
görünüşlerinin çakıştırılması ile, Cloud-Clo-
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udBased ise %50’den fazla nokta verisinin 
ortak olduğu durumlarda verilerin üst üste 
bindirilmesi ile verilerin birleştirilmesini sağ-
layan yöntemlerdir. Gerekli durumlarda hata 
payını en aza indirgemek amacıyla birden 
fazla birleştirme yöntemi kullanılarak verinin 
doğruluğu kontrol edilebilir. Bu projede, cep-
helere yerleştirilen CheckBorder’lar referans 
alınarak TargetBased yöntemi ile veriler bir-
leştirilmiştir. Hassasiyeti düşürmek için ise 
gerekli alanlarda Cloud-CloudBased yöntemi 
beraberinde uygulanmıştır. Verilerin birleşti-
rilmesinin ardından nokta bulutunda perspek-
tif görüntüden arındırma filtresi ayarlanarak 

istenilen alanlara ait çerçeve belirlenmiş ve 
birleştirme ekranında elde edilen nokta bulu-
tu kümesi kullanılarak kesit ve cephelere ait 
.tif formatında yüksek çözünürlüklü ortofoto 
görüntüler elde edilmiştir. Lapseki’ye ait rö-
löve-restorasyon projesinde, arazide 1 günlük 
çalışmada ortalama 30-35 istasyon noktasın-
dan tarama alınmıştır. Arazide geçirilen her 
bir gün için ofiste 2 gün çalışılmıştır. Arazi 
ve ofis sürecini yöneten ekip farklıdır. Arazi 
ekibi 1 ve ofis ekibi 1 olmak üzere projede 2 
kişi çalışmıştır. 1 lazer tarayıcı ve 1 bilgisayar 
kullanılmıştır.

Şekil 3. Eski Lapseki Hayat Buluyor Projesi Lazer Tarama İstasyon Noktaları Adeti (Kentist, 2019)
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Lazer Tarama ile Elde Edilen Mimari Bel-
gelerin Tasarım Aşamalarında Kullanımı

Lazer Tarama ile elde edilen mimari belgeler, 
rölöve çizimleri oluşturulurken altlık olarak 
kullanılmasının yanı sıra kentsel restorasyon 
projelerinde tasarım kriterlerinin oluşturul-
masında belirleyici bir rol oynamaktadır. So-
kak dokusunun dahil olduğu mimari projeler-
de yapılara tekil değerlendirme yerine bütün-
cül olarak yaklaşmak önemlidir (Kejanlı vd., 
2019: 97). Geleneksel yöntemlere kıyasla 
büyük ölçekteki alanların birlikte değerlendi-
rilebildiği ortofoto görüntüler yapıların yük-
seklik kararlarının alınmasında tasarımcıya 
gabarilerin sokak silüeti ve komşu yapılarla 
uyumlu olması açısından fikir vermektedir. 
Bütünsel bir bakış açısıyla önerilen tasarım 
ürününün ortofoto görüntü üzerine yerleş-
tirilmesiyle silüete yapacağı yatay ve düşey 
etki değerlendirilebilir. Bir yapı grubuna ait 
yapım sistemleri incelenirken özellikle tari-
hi yapılarda yüksek detay seviyesi ile analizi 
mümkün kılmaktadır. Kentsel dokuyu rahat-
lıkla analiz edebilmeyi sağlayan ortofoto gö-
rüntüler, silüette uyum ve birlikteliği yakala-
ma kaygısı güden bir tasarımcı için oldukça 
kullanışlıdır. Aynı zamanda yersel lazer tara-
ma verileri sayesinde tasarım aşamalarında 
zaman ve mekândan bağımsız olarak yapıya 
ait ölçülere nokta bulutu verileri üzerinden 
erişilebilmektedir. 

Eski Lapseki Hayat Buluyor projesinde, öz-
gün sokak dokusunun korunması, sokakların 
geleneksel cephe karakterinin silüetler üze-
rinden okunarak tasarım kararlarının alınma-
sında ortofoto görüntülerden yararlanılmıştır. 
Yaya yolları ve yeşil alan oranları ölçeğe göre 
değerlendirilerek ilişkilendirilmiştir. Açık-
yarı açık ve kapalı alanlar, yapı karakterleri 
ve sosyal yaşam bağlamında değerlendirile-
rek kurgulanmıştır. Tarihi çınar ağacı ve kah-
vehane etrafında işlevsel açık-yarı açık alan-
lar tasarlanmıştır. İşlevsiz kalan meydanın 
geleneksel kültürel ve sosyal etkinlikler için 
kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. 
Yaya ve taşıt kullanımına yönelik akslar be-
lirlenmiş ve erişilebilirlik açısından işleyiş 
sağlanmıştır (taşıt trafiğini insanların yoğun 
olduğu yerlerde güvenlik sistemleriyle denet-
leme). Detaylı cephe görüntüleri yapı mal-
zemelerinin tespitini kolaylaştırmış böylece 
malzemelerin iklimsel koşullara uygunluğu-
nun yapı grubu ve tekil yapı özelinde değer-
lendirilerek, özgün malzeme ve yöntemlere 
uygun sürdürülebilir yöntemlere başvurmak 
mümkün olmuştur. Bunun yanı sıra uydu gö-
rüntüsü, çatı ve çatı kaplama malzemelerinin 
iklimsel koşullara uygunluğunun değerlen-
dirilmesine yardımcıdır. Alanı tümüyle tarif-
leyen ortofoto görüntüler, mekânsal organi-
zasyon ve sirkülasyon konusunda genel bir 
yaklaşım geliştirme (meydan yönlenmesi ve 
insan sirkülasyonu) noktasında kullanılmış-
tır. Cephe tipolojisinin yorumlanarak değer-
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lendirildiği aşamada, doğal havalandırma ve 
aydınlatma bağlamında iklimsel özellikler 
göz önüne alınarak cephe tasarımında pen-
cere ebatlarının kararı tasarım önerilerinin 
silüet açısından uyumunu Şekil 4’te görüldü-
ğü üzere 2 veya 3 boyutlu olarak değerlendi-
rebilme imkânı sağlamıştır. Giydirme cephe 
kullanılmasına karar verilmiş estetik açıdan 
uyumlu olabilecek ahşap veya doğal taş cep-
he giydirmesi yapılması uygun görülmüştür. 
Ortofotonun renkli olması 2 boyutlu çizime 
kıyasla, tasarım aşamasında malzemelerin 
renk ve doku seçiminin kararlaştırılmasında 
etkilidir. Bunun yanı sıra, önerilen tasarım-
ların Photoshop programı kullanılarak cep-
helere yerleştirilmesiyle, silüetlerde renk ve 
doku uyumuna yönelik kararların alınması 

sağlanmıştır. Uzun sokak silüetleri görüntü-
lerinden pencere ve kapı oranlarının genel 
değerlendirilmesi, cephe elemanlarında ve 
sokak dokusunda dolu-boş analizi ile uyumlu 
karar verebilme (yatay-düşey sokak etkisi), 
mekânsal işlevlerin okunabilmesi, yapısal 
bozulma ve deformasyonların tespiti ve de-
ğerlendirilmesi noktasında faydalanılmış ve 
onarımın komple ya da bölümsel olacağına 
dair fikir geliştirilmiştir. Böylece tasarım aşa-
masında, yapının geçirdiği dönemsel deği-
şiklikler göz önüne alınarak cephe kaplama 
malzemeleri ve alternatiflerinin üretilmesi 
sağlanmış, korunacak elemanlar-yenilenecek 
elemanlar-tamamlanacak elemanların kararı 
verilmiş, özgün malzemeye dair çıkarımlarda 
bulunulmuştur
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D

Şekil 4. Silüet Ortofotosu (A), Rölöve (B)–Öneri (C) Belgeleri ve Meydan Perspektifi (D) (Zağra, 2019)
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Bütünsel bir bakış açısıyla, doğrama sis-
temleri ve vitrinlerin cephe karakterleriyle 
uyumlu olmasına dikkat edilmiş, Şekil 5’te 
görüldüğü üzere meydana bakı veren cephe-
lerde tente, ahşap saçak ve sahte balkonlarla 
kat yüksekliklerinin insan ölçeğine uyumlu 
hale getirilmesi sağlanmıştır. Silüette uyum 
ve birlikteliği yakalama kaygısı ile mevcut-
taki cephe kirliliğini gidermek amacıyla afiş, 
tabela, reklam panoları düzensizlikleri orga-
nize edilmiştir (Şekil 6). Mevcut aksların de-
ğerlendirilmesi ve canlandırılması, çekim ve 
toplanma noktalarının belirlenmesi, arazi eği-
mi ile uyum sağlama, kademelendirme, pro-

je içerisindeki doğal ve kültürel varlıkların 
tespiti, yeni malzeme ve özgün malzemenin 
birlikte kullanımında ölçek, görsel uyum ve 
uyumsuzlukların değerlendirilmesi, peyzaj 
elemanlarının, (yer döşemeleri ve kent mobil-
yaları vs.) seçimi, taşıyıcı sistem müdahalesi, 
bahçeli evlerde bahçe duvarlarının korunma-
sı, cephe tamamlamalarında yöntem ve mal-
zeme seçimi hakkında düşünülerek yaklaşık 
maliyete ilişkin bir değerlendirme yapılması 
mümkün olmuştur. Bu bağlamda, geleneksel 
yapının modern ve ekonomik olarak yorum-
lanması amaçlanmıştır.
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, 

 C

Sokak ölçeğine uygun 
olarak katlarda ahşap 
saçak ve tente kullanımı

Tescilli yapıların restorasyonunda 
malzeme, renk ve doku seçiminin 
mevcut durum ile uyumu

Kamusal alanlarda kentsel 
donatı ihtiyaçlarına yönelik 
tasarımların geliştirilmesi

D

Şekil 5. Yapıların Ortofotosu (A), Rölöve (B) – Öneri (C) Belgeleri ve Tasarım Kararları (D) (Zağra, 2019)
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 A

B

 
 C

Tabelaların düzenlenmesiyle silüetteki cephe uyumsuzluklarının giderilmesi D

Şekil 6. Silüete Ait Ortofoto (A) – Rölöve (B) – Öneri (C) Belgeleri ve Tasarım Kararları (D) (Zağra, 2019)

Şekil 7. Yersel Lazer Yöntemi ile Alınan Rölöveye Göre Hazırlanan 3 Boyutlu Çıktılar (Zağra, 2019)
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Lazer Tarama Yönteminin Geleneksel Yön-
temden Farkı

Tarihi kültürel mirasın yaşatılması ve nesilden 
nesile aktarılması noktasında mimari belge-
leme önemli bir yer tutmaktadır.  Rölöve, bir 
yapı veya yapı grubunun mevcut durumdaki 
halinin kesit, plan veya görünüş gibi mimari 
ifade teknikleriyle oluşturulduğu anlatım bi-
çimidir (Ahunbay, 1996: 70). Rölöve çizim-
lerinde kullanılan dijital yöntemler teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak yaygınlık gösterse de 
teknoloji bu konuda işlevsel hale gelene dek 
geleneksel yöntemlere başvurulmuştur. Bu 
yöntemler genellikle mimar ve haritacıların 
birlikte yürüttüğü disiplinler arası çalışmalar 
olmaktadır.

Restorasyon projelerine hazırlık aşamasında 
geleneksel yöntemler ile oluşturulan rölöve 
çizimleri kullanılırken öncelikle alan çalış-
maları yapılıp yerinde kroki oluşturulur ve 
ölçekli çizimlere dönüştürülür. Rölöve esna-
sında yapının malzeme, deformasyon ve ay-
rıntılarına dikkat edilir ve çizimler açıklayıcı 
notlarla desteklenir. Geleneksel rölöve alımın-
da çeşitli ölçülerde şerit metreler, milimetrik 
kâğıt, kalem, boya, tebeşir, el feneri gibi mal-
zemeler kullanılır. Çalışma alanında var olan 
tekil yapı, yapı grubu, sokak veya arazide la-
zer metre ve total station araçları kullanılarak 
ölçüm yapılır.  Çizimin tekniği ve ayrıntısına 
göre ölçekler belirlenir. Sokak dokusu ölçe-

ğinde genellikle paftaya sığmasını sağlamak 
amacıyla 1/200 ölçek tercih edilir.

Rölöve çalışmalarında alanda hızlı ve doğru 
ölçüm yapmak gerekir. Bunun sebebi, gece or-
tam şartlarının ölçüm yapmaya elverişli olma-
masıdır. Yanlış ölçülerin hızlı bir şekilde tespit 
edilip düzeltilmesi bir diğer önemli noktadır. 
Aksi takdirde, çizimlerdeki revizeler fazla 
sayıda çalışan arasında kontrol edilemeyerek 
yanlışlıklara yol açabilir. Rölöve ölçümlerinde 
grup çalışması tavsiye edilir. İki kişi metreyi 
tutarken üçüncü kişi ise kroki üzerine işaret-
leme yapar. Sonrasında kroki ölçekli çizime 
dönüştürülür. Geleneksel rölövede dikkat edil-
mesi gereken hususlardan biri de fazla sayıda 
malzeme ve ayrıntı içeren mekânların doğru 
ifade edilmesidir. Deformasyonlar çizimlere 
ayrıntılı biçimde sebepleriyle birlikte işlenme-
lidir, dikkat edilmediği takdirde alana dönerek 
tespit etmek zaman ve iş gücü kaybına neden 
olacaktır. Rölöve gerekli durumlarda (bezeme 
ayrıntısı, renk, doku vs.) fotoğraflar ile des-
teklenir. Cepheye paralel ve yakından çekilen 
fotoğraflar kullanılmalıdır. Hasar ve bozulma-
lar rölöve üzerinde plan, kesit ve görünüşler-
de işlenmelidir. Grafik anlatım ve tonlamalar 
ifadeyi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Son 
olarak ayrıntı ve notları içeren paftalar hazır-
lanır (Ahunbay, 1996: 70-82).

Lazer tarama teknolojilerinin geleneksel yön-
temlerden farkını ortaya çıkarmak amacıyla 
Enez Tarihi Kent Meydanı’nda geleneksel 
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yöntemler kullanılarak yapılmış mimari rö-
löve-restorasyon projesinde 29.214 m2 sokak 
silüeti verileri ile benzer büyüklükteki 29.210 

m2 Lapseki sokak silüeti verileri karşılaştırıl-
mıştır.

ENEZ TARİHİ KENT MEYDANI  
PROJESİ

    
Şekil 8. Enez çalışma alanı 2012 – 1. Etap (Google Earth, 2013)

nez Tarihi Kent Meydanı’nda 2012 yılında 
geleneksel yöntemler ile şerit metre, lazer 
metre ve Total Station aracı kullanılarak Şe-
kil 8’de görülen Enez çalışma alanı 1. etapta, 
2 silüetin rölöveleri alınmış ve projelendiril-
miştir. Projede Nikon d60 fotoğraf makinesi, 
lazer metre ve total station kullanılmıştır. Yol 
kotları, binaların hali hazır durumları ve kal-
dırımların ölçüleri total station ile alınmıştır. 
Cephelerin genel kontürleri lazer metre, yapı-
ların pencere ve kapıları ise elle ölçülmüştür. 

1. Etap’da yapılan çalışmada cepheler yakla-
şık olarak 29.214 m2’dir. Kuzey siluetinde 4 
katlı 2 adet apartman, 3 katlı 1 adet, 2 katlı 
1 adet, 3 adet 1 katlı konut, güney siluetinde 
4 katlı 1 adet, 3 katlı 5 adet, 2 katlı 6 adet, 1 

katlı 3 adet konut ve bahçe duvarları bulun-
maktadır. Enez kentsel planlama 1. etaptaki 
mevcut yolların ve kotların ölçümü 3 gün, 
tüm cephelerin rölövelerinin alınması ise 9 
gün sürmüştür. 

Yapı detayları 9 gün boyunca 3 personelin 
çalışmasıyla ölçülmüş ve krokileri hazırlan-
mıştır. Cephe kontürleri, yol kotları 3 gün bo-
yunca 2 personel tarafından yapılmıştır. Hari-
ta verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması 
3 gün sürmüştür. Cephe rölöve projelerinin 
hazırlanması 3 personel ile 2 ayda tamam-
lanmıştır. Örnek cephe fotoğrafı, tasarımı ve 
hazırlanan 3 boyutlu çıktılar Şekil 9 ve Şekil 
10’da görülmektedir.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2021 Sayı: 23 Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2021 Issue: 23 Summer Term

ID:535 K:758
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

100

Şekil 9. Cephe Fotoğrafı ve Tasarımı (Zağra, 2013)

Şekil 10. Geleneksel Yöntem ile Alınan Rölöveye Göre Hazırlanan 3 Boyutlu Çıktılar (Zağra, 2013)

BULGULAR 

‘Enez Tarihi Kent Meydanı’ ve ‘Eski  Lap-
seki Hayat Buluyor’ Projelerinin Karşılaş-
tırılması

‘Enez Tarihi Kent Meydanı’ ve ‘Eski Lapseki 
Hayat Buluyor’ projeleri Tablo1’de farklı pa-
rametreler çerçevesinde karşılaştırılmıştır:
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Tablo 1. ‘Enez Tarihi Kent Meydanı’ ve ‘Eski Lapseki Hayat Buluyor’ Projelerinin Karşılaştırılması

Parametreler Geleneksel Yöntemler
‘ENEZ TARİHİ KENT 

MEYDANI’

Yersel Lazer Tarama Teknolojileri
‘ESKİ LAPSEKİ HAYAT 

BULUYOR’

İş Gücü 5 1

Harita Hizmetleri 2
1Rölöve Alınması 3

Zaman •	 Projede hatalı çizimlerden 
kaynaklı revize ihtiyacı

•	 Çalışanlar arası koordinasyonun 
sağlanamaması

•	 Hali hazır ile devamlı 
kontrollerin yapılması

•	 Kesin bilgi sayesinde proje 
zamanını azaltma

•	 Birkaç dakika içinde milyonlarca 
nokta ile tarama

•	 Azaltılmış ölçüm ve denetleme 
süreleri

•	 Diğer ölçüler ile kolay 
entegrasyon

Rölöve Alınması 1260 saat (harita hizmetleri ile 
birlikte yürütülmüştür)

529 dk. (8 sa. 49 dk.)

Rölöve Projelerinin 
Hazırlanması

35 gün 3 gün

Restorasyon Projelerinin 
Hazırlanması

28 gün 16 gün

3 Boyutlu Modelleme 14 gün 2 gün

Maliyet •	 Uzun süren proje aşamaları
•	 Fazla sayıda çalışan ihtiyacı

•	 Proje zamanının azalması ve 
çalışan sayısının az olması 
nedeniyle maliyet tasarrufu

Tasarım Kararları •	 Lokal fotoğraflar nedeniyle 
ayrık bakış açısı

•	 Kullanım alanı sınırlı ve az 
sayıda veri

•	 Ortofoto sayesinde bütünsel 
bakış açısı

•	 Yeni tasarım ile hali hazırın 
çapraz kontrolü

•	 Belirli periyotlarda veri toplama 
imkânı

Proje Çıktıları •	 3B Modelleme ve Tasarım
•	 2B Çizim ve Belgeleme
•	 Hali Hazır Belgeleme

•	 2B Çizim ve Belgeleme
•	 Hali Hazır Belgeleme
•	 Ortofoto Görüntüleri
•	 Nokta Bulutu Verileri
•	 Sanal Tur 
•	 Uydu Görüntüleri 
•	 Coğrafi Lokasyon Bilgileri
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Güvenlik •	 Tehlikeli durumlarda çalışma •	 Uzak mesafelerden tarama yapma 
imkânı

•	 Tehlikeli ortamlara daha az 
maruz kalma

•	 Obje ile temas kurmadan ölçüm

Kullanılan Araçlar •	 Lazer metre
•	 Total Station
•	 Metre

•	 Lazer Tarayıcı 

•	 Bilgisayar

•	 Harici Bellek

Yersel Lazer Tarayıcılar geleneksel yöntem-
lere göre;

• Projelerin geleneksel yöntemlere kıyasla 
hızlı bir şekilde tamamlanmasına olanak 
tanır. Enez projesinde rölöve çizimlerinin 
hazırlanması 35 gün sürerken, Lapseki 
projesinde 3 gün sürmüştür.

• Hızlı bir şekilde detaylı ve gerçeğe ya-
kın tarama yapılabilir. Enez projesinde 
rölöve alınması 1260 saat sürerken Lap-
seki projesinde tarama 529 dk. sürmüştür 
(Grafik 1).

Grafik 1. Lapseki ve Enez Örneklerinin Proje Süreçlerinde Zaman Analizi 
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Grafik 2. Yersel Lazer Teknolojilerinin Kullanımında Zaman Tasarrufu

• Verilerin depolanması ve paylaşımı açı-
sından ulaşılabilir ve hızlıdır. Lapseki 
projesinde veriler bulut hafızasında sak-
lanmış ve tüm çalışanlar bu verilere za-
man ve mekandan bağımsız olarak eri-
şilebilmiştir. Enez projesinde ise erişim, 
alan çalışmasında toplanan veriler çerçe-
vesinde sınırlı kalmıştır.

• Geniş alanlarda yapılan ölçümlerin bir-
leştirilmesiyle projede tasarımcıya bü-
tünsel bir bakış açısı sağlar. 

• İşçi sayısında azalma dolayısıyla maliyet 
açısından tasarruf sağlar. Enez projesin-

de 10 kişi çalışırken, Lapseki projesinde 
2 kişi çalışmıştır (Grafik 3).
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Grafik 3. Lapseki ve Enez Örneklerinin Zaman, İş Gücü ve Hata Payı Parametreleri ile Karşılaştırılması

Grafik 4. Yersel Lazer Teknolojileri Kullanımının Geleneksel Yönteme Göre Avantajı 
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• Ölçümlerin gece yapılabilme özelliği, za-
man kısıtını ortadan kaldırır. Geleneksel 
yöntemlerde alan çalışmaları ve ölçüm-
ler yalnızca gündüz gerçekleştirilebilmiş, 
gece vakitleri ise ölçümleri çizime aktar-
mak üzere değerlendirilmiştir.

• Kolay alet kurulumu esnek zamanlamaya 
yardımcı olmuştur. Enez projesinde öl-
çümler her bir mekân için ayrı ayrı ölçüm 
cihazlarının kurulumuyla gerçekleştiril-
miştir.

• Lazer tarama ile elde edilen verilerin ge-
leneksel tekniklere göre doğruluğu daha 
yüksektir. Lazer taramada hata payı %0,1 
iken geleneksel yöntemde %10’dur. Enez 
projesinde el ölçümleri yapılması sebe-
biyle hassas ölçümler gerçekleştirmek 
mümkün olmamıştır.

• Eksik bilgi nedeniyle oluşan hataların in-
dirgenmesi sağlanır. Lapseki projesinde 
defalarca verilere geri dönülerek ölçüm 
ve mevcut durum analizi kontrolleri yapı-
lırken, Enez projesinde alan çalışmasında 
toplanan verilerle sınırlı kalınmış, yalnızca 
yapılara ait fotoğraflar kullanılabilmiştir.

• Farklı disiplinlerde iş birliği sağlayarak, 
bir arada çalışabilirliği kolaylaştırır. 

• Profesyonel bir ekip olmasa da iki veya üç 
boyutlu çizimler yüksek doğruluk oranı 
ile ortofoto üzerinden elde edilebilir.

• Mevcut durumda hasar oranı yüksek ya-
pılarda ve el ile ölçümlerin tehlikeli veya 
ulaşılmaz olduğu durumlarda ölçüm yapa-
bilmeyi sağlar.

TARTIŞMA 

Çalışma kapsamında temelde tersine mühen-
dislik uygulaması olan lazer tarama teknolo-
jilerinin yaygın kullanılan haritacılık, mühen-
dislik gibi alanların yanı sıra mimari rölöve-
restorasyon-restitüsyon projelerinde nokta 
bulutundan elde edilen ortofoto görüntülerinin 
projenin farklı aşamalarında kullanılmaya de-
ğer potansiyellere sahip olduğu görülmüştür. 
Yersel lazer (nokta bulut) teknolojilerinin ge-
leneksel yöntemler ile kıyaslandığında %99,9 
oranında doğru olduğu, %83,08 oranında za-
mandan tasarruf sağladığı, %80 oranında iş 
gücünü azalttığı saptanmıştır. Ayrıca yersel 
lazer tarama teknolojilerinin geleneksel yön-
temlere kıyasla proje süreçlerini hızlandırdığı 
belirlenmiştir. 

Yersel lazer (nokta bulut) tarama teknolojileri-
nin mimari alanda kullanımı tasarımcılar için 
maliyet, bilinirlik ve erişilebilirlik açısından 
sübjektif olarak değerlendirildiğinde teknolo-
jik açıdan gelişmiş ve donanımlı bir alt yapı 
gerekmesi sebebiyle dezavantajlı gibi görün-
se de firmalardan hizmet alınarak uygulama-
lar gerçekleştirilebilmekte ve bu yöntemin 
iş akışı ve proje süreci değerlendirildiğinde 
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geleneksel yöntemlere göre avantajlı olduğu 
görülmektedir.

Literatürde, konu ile ilgili Gaziantep’in Şe-
hitkamil ve Şahinbey ilçelerinde peyzaj 
planlama önerilerinin geliştirildiği projede 
ortofoto görüntüleri ve uydu görüntüleri kul-
lanılmıştır. Elde edilen veriler mevcut hari-
talarla çakıştırılmış gerekli yerler el çizimi 
ile desteklenmiştir. (Külahlıoğlu ve Doygun, 
2018: 47-49). Bir diğer çalışmada, Güvercin-
lik isimli Yıldız Sarayı’na dahil olan tarihi 
bir binada yersel lazer tarama uygulamaları 
ile binanın sağ ve sol cepheleri taranarak bil-
gisayar yazılımı aracılığıyla birleştirilmiş ve 
binanın gerçek görüntüsüne yakın üç boyutlu 
nokta bulutu verileri elde edilmiştir. Oluştu-
rulan üç boyutlu nokta bulutu verileri binanın 
detay çizimlerinde kullanılmıştır (Gümüş ve 
Erkaya, 2007: 5-8). 2016 yılında Afyonkara-
hisar Kentsel Sit Alanı sokak sağlıklaştırma 
projesinin mimari rölöve projesinde kullanı-
lan yersel lazer tarama teknolojileri ile alan-
da bulunan tarihi yapıların sokak cephelerine 
ait lazer taramaları üzerinden cephe çizimleri 
yapılmıştır. Lazer tarama verileri ile, sokak-
taki tarihi yapılara ait plan, kesit ve cephe 
çizimleri elde edilmiş, böylelikle kültürel mi-
rasın kayıt altına alınması açısından literatü-
re katkıda bulunulmuştur (Varlık vd., 2016: 
141-142). ‘Elazığ Harput Kale Hamamı’ ör-
neğinin incelendiği çalışmada yersel lazer ve 
geleneksel yöntem birlikte kullanılarak tek 

bir projede karşılaştırılmıştır (Uzun ve Spor, 
2019: 1).  Görüldüğü üzere, mimari belge-
leme aşamalarında yersel lazer kullanımı ile 
ilgili fazla sayıda makaleye rastlanmıştır. An-
cak iki yöntemin tekil olarak kullanıldığı ve 
benzer projeler kapsamında kıyaslandığı bir 
örneğe rastlanmamıştır. Ayrıca yapılan ça-
lışmalarda tasarım alanına yoğunlaşılmamış 
yalnızca mimari belgeleme üzerinde durul-
muştur.  Bu noktada çalışmanın kent, sokak 
dokusu ve yapı ölçeğinde tasarım bağlamında 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bunun yanı sıra, yersel lazer (nokta bulutu) 
tarama teknolojilerinin kültürel mirasın bel-
gelenmesi, arttırılmış ve sanal gerçeklik uy-
gulamalarında kullanılabilirliğinin tartışıldığı 
çalışmalar yürütülmektedir. Königslutter’da 
yer alan İmparatorluk Katedrali için lazer ta-
rama ve 360 derece panoramik fotoğrafların 
sanal ortama aktarıldığı bir sanal gerçeklik 
uygulamasını ele alan araştırma bu çalışma-
lardan biridir. Kültürel miras niteliği taşıyan 
İmparatorluk Katedrali’nin karmaşık geo-
metriye sahip alanları lazer tarama ile çözüm-
lenmiş ve üç boyutlu modeli oluşturulmuş, 
nokta bulutunu renklendirmek ve sanal çev-
rimiçi tur deneyimini oluşturmak için pano-
ramik görüntüler alınarak uygulama destek-
lenmiştir (Walmsley ve Kersten, 2020: 1-11) 
İlerleyen teknolojiler ile yersel lazer tarama 
teknolojilerinin sanal ve arttırılmış gerçeklik 
araştırmaları ile entegre olabileceği, birlikte 
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kullanılabilirlik açısından gelecek çalışmala-
ra potansiyel bir alt yapı oluşturacağı ve buna 
bağlı olarak konu ile ilgili çalışmaların geliş-
tirilerek literatürde geniş yer bulacağı düşü-
nülmektedir. 

SONUÇ

Enez ve Lapseki ilçelerinin sosyal ve kültü-
rel mirasının canlandırılması, ilçe değerleri-
nin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını 
amaçlayan kentsel ölçekte gerçekleştirilmiş 
restorasyon projelerinden Eski Lapseki Hayat 
Buluyor ve Enez Tarihi Kent Meydanı proje-
leri ele alınmıştır. Makalenin konusu olarak 
projelerin rölöve restorasyon aşamalarında 
kullanılan yöntemler farklı ölçütler çerçeve-
sinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. 
Eski Lapseki Hayat Buluyor projesinde yersel 
lazer (nokta bulut) teknolojilerinden yararla-
nılmış, Enez Tarihi Kent Meydanı projesinde 
ise geleneksel yöntemlere başvurulmuştur. 

Lapseki projesindeki sokakların cephe tara-
malarından 3 boyutlu nokta bulutu verileri 
yersel lazer tarama yöntemi ile elde edilmiş, 
elde edilen nokta bulutu kümesi kullanıla-
rak kesit ve cephelere ait ortofoto görüntüler 
oluşturulup altlık olarak kullanılarak, yapılar 
ve sokak dokusuna ait rölöve ve detay çizim-
leri hazırlanmıştır. Gerekli durumlarda SCE-
NE programı aracılığıyla ortofoto görüntüler 
üzerinden ölçümler yapılmıştır. Enez pro-
jesinde ise alan çalışması ile haritacılar yar-

dımıyla ölçümler yapılmış ve mekânlara ait 
kroki çizimleri oluşturulmuştur. Sonrasında 
kroki çizimleri ölçekli çizimlere aktarılmış, 
projeye ait ayrıntılar çekilen fotoğraflar ile 
desteklenmiştir.

Geleneksel yöntemler ile kıyaslandığında 
yersel lazer (nokta bulut) teknolojilerinin 
başta %99,9 oranında doğruluk olmak üze-
re birçok avantaja sahip olduğu görülmüştür. 
Geleneksel yöntemlerde alan çalışması ile 
sınırlı kalan proje çıktıları, yersel lazer tek-
nolojilerinde Nokta bulutu verileri ve ortofo-
tolar kentsel doku bütünsel bir bakış açısıyla 
analiz edebilmeyi mümkün kılmış ve tarihi 
yapılarda yüksek detay seviyesi ile analiz ve 
rölövelerin oluşturulması, tasarım kararları, 
maliyet gibi birçok aşamada kullanılabile-
cek girdileri sağlamıştır. Ölçülere zaman ve 
mekândan bağımsız olarak erişebilmek ise 
koordineli çalışmayı beraberinde getirmiştir.

Bu makalede, temelde tersine mühendislik 
uygulaması olan lazer tarama teknolojile-
ri mimari restorasyon projelerinde, mevcut 
durum ve hasar tespiti, yapıların mimari ola-
rak belgelenmesi ve üç boyutlu modelleri-
nin hazırlanmasında kullanımının verimlilik 
açısından rölöve çalışmalarında kullanımı 
değerlendirilmiştir. Geleneksel yöntemlere 
kıyasla birçok avantaj sağlayan yersel lazer 
tarama teknolojileri mimari belgelemenin bir 
dizi uygulama aşamasıyla meydana getiril-
mesini sağladığı karşılaştırmalı çalışma ile 
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sunulmuştur. Sonuç olarak, yersel lazer ta-
rama teknolojileri rölöve-restorasyon proje-
lerinde, mimari belgelemenin sanal ortamda 
yapılabilmesi, paydaşlar arasında paylaşım 
olanakları sağlaması, verilerin uzun vade-
de zarar görmeden saklanabilmesi, özellikle 
tarihi eser niteliği taşıyan mimari yapılara 
ait verilerin nesilden nesile aktarılabilmesi, 
hassas ölçüm ve hızlı belgeleme ile proje-
lerde zamandan tasarruf gibi birçok avantaj 
sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar, makalenin 
de konusunu oluşturan mimari rölöve-resto-
rasyon-restitüsyon projelerinde yersel lazer 
tarama teknolojileri ile elde edilen ortofoto 
görüntülerinin projenin farklı aşamalarında 
kullanılmaya değer potansiyellere sahip ol-
duğunu kanıtlar niteliktedir.
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EXPANDED ABSTRACT

Introduction: Old Lapseki Finds Life Project and Enez Historical City Square Projects, which 
are urban-scale restoration projects aiming to revive the social and cultural heritage of Enez and 
Lapseki districts and to preserve the district values and transfer them to future generations, were 
discussed. As the subject of the article, the methods used in the survey and restoration stages 
of the projects were analyzed comparatively within the framework of different criteria. In the 
Lapseki Life is Finding project, terrestrial laser (point cloud) technologies were used, and in 
the Enez City Square project, traditional methods were used. Aim: This study aims to compa-
ratively evaluate the preparation phase of the relief restoration projects of similar sized urban 
textures through the ‘Old Lapseki Finds Life Project’ prepared using terrestrial laser scanning 
technologies and the ‘Enez Historical City Square Project’ prepared using traditional methods. 
Method: The method of the research is to analyze traditional methods and terrestrial laser scan-
ning technologies in the survey-restoration projects in comparison with descriptive statistics, 
based on different values   such as project duration, labor force, margin of error, and design deci-
sions. First, historical and cultural analyzes of the urban textures were made, and these analyzes 
were supported by literature researches. The street silhouettes of 29.210 m2 of Lapseki sample 
and 29.214 m2 of Enez sample among these projects designed at urban scale were evaluated. 
Terrestrial laser (point cloud) technologies were used in the architectural documentation and 
design stages of Lapseki example survey-restoration projects, and the point cloud data of the 
area was obtained by scanning the streets from different station points with the terrestrial laser 
scanning device. The data obtained were supported by photographs taken from street fronts. Af-
ter the data was processed, the survey drawings were created on orthophoto images. In the case 
of Enez, whose architectural documentation stages were prepared with traditional methods, 
the survey measurements were made, the survey drawings were created with the support of 
the photographs taken, and the layouts were prepared. During the preparation phase of the sur-
vey-restoration projects of two different street textures of similar sizes, prepared with different 
methods, they were compared with quantitative and qualitative parameters such as labor force, 
time, cost, design decisions, margin of error, project outputs, safety, tools used. The analyzes 
were supported by the prepared graphics. Thus, it was possible to compare the methods used 
in the preparation of the survey-restoration projects of street textures with different parameters, 
and suggestions were made for the selection and development of the methods. This study is 
consists of field analysis, technical information, graphics and architectural project documents. 
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Findings and Results: In the study, it was observed that when compared with traditional met-
hods, terrestrial laser (point cloud) technologies allow projects to be completed quickly. While 
the completion of the survey-restoration projects took 130 days in the Enez project, it took 22 
days in the Lapseki project. Cost savings were achieved in the Lapseki project due to the decre-
ase in the number of workers. While 10 people worked in the Enez project, 2 people worked in 
the Lapseki project. The accuracy of the data obtained by laser scanning is higher than traditio-
nal techniques. While the margin of error is 0,1% in laser scanning, it is 10% in the traditional 
method. In the Enez project, it was not possible to perform precise measurements due to hand 
measurements. When compared to traditional methods, it has been determined that terrestrial 
laser (point cloud) technologies have 99,9% accuracy in projects, save time by 83,08% and 
reduce workforce by 80%. When compared to traditional methods, it has been observed that 
terrestrial laser (point cloud) technologies have many advantages, especially 99,9% accuracy. 
While projects prepared with traditional methods are limited to field work and project outputs, 
point cloud data and orthophotos in terrestrial laser technologies made it possible to analyze 
the urban texture from a holistic perspective and create analysis and surveys with a high level 
of detail in historical buildings, design decisions, cost, etc. It has provided inputs that can be 
used at the stage. In the orthophoto method, accessing the dimensions independently from time 
and space had brought along coordinated work. The architectural documents obtained by laser 
scanning play a decisive role in the creation of design criteria in urban restoration projects, as 
well as being used as a base while creating the survey drawings. Orthophoto images, in which 
large-scale areas can be evaluated together compared to traditional methods, give the designer 
an idea in terms of the compatibility of the gauges with the street silhouette and neighboring 
buildings in the height decisions of the buildings. The horizontal and vertical effect it will have 
on the silhouette can be evaluated by placing the proposed design product’s from a holistic 
perspective on the orthophoto image.  When examining the construction systems of a building 
group, it makes it possible to analyze with a high level of detail, especially in historical buil-
dings. Orthophoto images, which allow to analyze the urban texture easily, are very useful for a 
designer who is concerned about the harmony and unity in the silhouette. At the same time, ter-
restrial laser scanning data provide the measurements of the building can be accessed through 
point cloud data, regardless of time and space during the design stages. Its use in the preparation 
of dimensional models is evaluated in terms of efficiency in survey studies. Terrestrial laser 
scanning technologies, which provide many advantages over traditional methods, are presented 
in a comparative study that allows architectural documentation to be created through a series of 
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application steps. As a result, architectural documentation can be made in a virtual environment 
with terrestrial laser scanning technologies in survey-restoration projects, and the opportunity 
to share among stakeholders is provided. On the other hand, keeping the data undamaged in the 
long term can be made it possible to transfer the data of historical artifacts from generation to 
generation with precise measurement and fast documentation. It provides gains such as saving 
time in projects. The studies carried out prove that the orthophoto images obtained with ter-
restrial laser scanning technologies in architectural relief-restoration-restitution projects, which 
are the subject of the article, have the potential to be used in different stages of the project. It 
is thought that the study will contribute to the literature in terms of the development and eva-
luation of the methods by comparing the methods used in the survey restoration projects from 
different angles.


