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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması, dokümantasyonu ve insanların kültürel miras 

bilgisini arttıracak ölçüde değerlendirilmesi önemli bir olgudur. Teknolojide gerçekleşen 

değişimler ve ilerlemeler, mimari eserlerin tanıtılması ve sergilenmesi noktasında farklı 

imkanlar sağlamaktadır. Bu imkanlar bazen bir arttırılmış gerçeklik uygulaması bazen bir 

mobil uygulama bazen de üç boyutlu modelleme örnekleriyle karşımıza çıkmaktadır. 

Projemizde, altı bin yıllık tarihi olduğu düşünülen, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan 

ve kültürel miras niteliği taşıyan Gaziantep Kalesi tünel ve galerilerinin üç boyutlu 

modellemesi yapılmıştır. Restorasyon çalışmaları devam eden ve ziyarete kapalı olan tünel 

ve galerilerin karmaşık bir forma sahip olması, zeminin kaygan olması ve bulunduğu 

ortamın havasız olması önemli bir sorundur ve bu sebeple ortam herkesin rahatlıkla ziyaret 

edebileceği şartlarda değildir. Bu soruna çözüm olarak; tünel ve galerilerin üç boyutlu 

modellenerek sanal gerçeklikle kullanılma sunulması restorasyon çalışmalarından önce ve 

sonra dijital anlamda tünelleri tanımaya ve ziyaret etmeye olanak sunacaktır ve ziyareti 

somut olarak gerçekleştiremeyen ziyaretçilere kolaylık sağlayacaktır. Gaziantep Kalesi 

tünel ve galerilerinin üç boyutlu modelleme çalışması için modellenen bölgede Lidar 

kamera sistemi ile detaylı bir şekilde görüntüler alınmış daha sonra Blender 3D modelleme 

programı kullanılarak üç boyutlu model tamamlanmıştır. Blender üç boyutlu modelleme 

programında tasarlanan dijital modellerin sanal gerçeklikle kullanılabilir olması, tünel ve 

galerileri çeşitli sebeplerle ziyaret edemeyen ziyaretçi kitlesine etkili bir çözüm sunacaktır.  

Yapılan literatür taramalarında Lidar kamera sistemi ve Blender 3D programlarının bir 

arada kullanıldığı üç boyutlu mimari modelleme örneklerine rastlanmamıştır. Bu anlamda 

hazırladığımız projemiz örneğine rastlanmayan yenilikçi bir çalışma olup yapılacak 

çalışmalara öncülük yapabilecek niteliktedir. Projemizde kullanılan yöntem farklı alanlarda 

kullanım imkanı sunarak hayatı kolaylaştırma adına yapılacak projelere ilham olabilecek 

özelliktedir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ülkemizde kültürel mirasa verilen değer ve yüklenen anlam oldukça önemlidir. 

Kültürel miras, toplumsal değerlerle tanışma ve tarihsel geçmişi tanıma anlamında etkili bir 

yol haritası oluşturmaktadır. Çağın gereksinimleri doğrultusunda pandemi koşulları da göz 

önünde bulundurularak kültürel miras öğelerini tanıtma noktasında bir takım yenilikler 

gerçekleştirilmiştir. Sanal müze uygulamaları, arttırılmış gerçeklik ve üç boyutlu tasarımlar 

bu yeniliklere örnek gösterilebilir. Dijital dünyaya entegre bir şekilde hazırlanan 

uygulamalar ziyareti problemli ve ulaşımı zor kültürel mekanlar için büyük kolaylık 

sağlamaktadır.  

Gaziantep Kalesi altında bulunan galeri ve tünellerin ziyarete açılması için Gaziantep 

Belediyesi tarafından çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak zeminin ziyarete elverişli 

olmaması, havalandırma problemi olması gibi nedenlerle bu süreç uzamıştır (Milliyet, 

2021; Özdemir 2020). Bu tünel ve galerilerin gezmeye elverişli olmaması bu soruna bir 

çözüm bulunmasını elzem hale getirmiştir.  Projemizde üç boyutlu modellemesi geliştirilen 

bu tünel ve galeriler UNESCO (UNESCO, 2022; UNESCO Türkiye, 2022)  Dünya Miras 

Geçici Listesi’nde yer alan, Gaziantep Yeraltı Su Kaynakları: Kastel ve Livaslar ile 

bağlantısı olduğu düşünülen ve altı bin yıllık geçmişi ile tarihimize ışık tutan bir kültürel 
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miras varlığıdır. Şekil 1’de verilen görsellerden görüldüğü üzere Gaziantep Büyükşehir 

Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin de bu tünel ve galerilerin turizme açılması için gerekli 

çalışmalarla ve hazırlıklarla destek sağlamaktadır (Şahin, 2021). Yerel Belediye ve 

şehrimiz için oldukça kıymetli olan bu tünel ve galerilerin üç boyutlu modellemelerle 

hizmete sunulması ve sanal bir geziye imkan vermesi ziyaret edemeyecek durumda olan 

bireyler için yeni olanaklar sunacaktır. 

 

   

Şekil 1. Projede üç boyutlu modeli oluşturulan tünel ve galerilerle ilgili yapılan haber 

görselleri (Gaziantep Belediyesi, 2020; Gaziantep Güneş, 2021; Gaziantep Pusula, 2020). 

Çalışmamızda, Gaziantep Kalesi’nin kuzeybatısında yerin 18 metre altında güney, 

güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinde devam ettiği tespit edilen, 250 metrelik tünel ve galeri 

sisteminin (Ergeç, 1999; Ergeç, 2007; Kulakoğlu, 2005) üç boyutlu modellemesi gerçeği 

ile tamamen uyumlu olarak hazırlanmış, sanal ortamda geziye olanak sunulmuştur. Yapılan 

modellemeye ait bazı görüntüler, sanal ve gerçek görüntülerin karşılaştırılmalı formları ile 

birlikte Ekler bölümünde Ek 1 başlığıyla verilmiştir.  

3. Çözüm  

Projemizde Gaziantep Kalesi tünel ve galerilerini üç boyutlu formda modelleyerek 

dijital ziyarete olanak sunmak hedeflenmektedir. Günümüzde ziyarete kapalı olan tünel ve 

galeriler ziyarete açılsa dahi bazı insanlar için ziyarete olanak vermeyen koşullar 

bulundurmaktadır.  Bu koşullardan bazıları 

 Kale altında bulunan tünel ve galerilerin ortamdan kaynaklanan nem sebebiyle kaygan 
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olması, 

 Kalp, tansiyon ve astım hastalarının kapalı alanlardaki oksijen miktarının 

yetersizliğinden kaynaklı rahatsızlanma olasılıklarının olması, 

 Kapalı mekan fobisi (klostrofobi) olan kişilerin tünel ve galerilere girme korkularının 

olması, 

 Belirli bir yaşın üstündeki ve altındaki kişilerin yüksek ve sayıca fazla basamak 

bulunduran tünel ve galerilerde ziyaret esnasında yaşayabilecekleri fiziki problemlerin 

olması, 

 Pandemi ve salgın hastalık dönemlerinde dar mekanlarda ziyaretçi sayısının 

kısıtlanması 

maddeleri ile verilebilir. Tasarlanan üç boyutlu model, çeşitli sorunlar nedeniyle bölgeyi ziyaret 

edemeyenlere etkili bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca restorasyon çalışmaları ve tünellerin 

gezilebilir hale getirilmesinde detaylı bir harita olarak kullanılabilecektir. 

Projemizde ele alınan temel problem doğrultusunda hazırlanan üç boyutlu model 

topluma faydalı ve kullanışlı bir çalışma olup bu alanda yapılacak çalışmalarda da öncülük 

edebilecek niteliktedir. Çalışmamızda kullanılan yöntem farklı yapıların modellemesinde 

kullanılarak tarih, coğrafya ve turizm gibi alanlarda yenilikçi çalışmalara vesile olacaktır. 

Bu çalışmaların arttırılması ve etkin bir şekilde kullanılması tarihi yapıları ile dünya öncüsü 

olmuş ülkemizin sınırlar ötesinde de tanıtılmasına imkan sunacaktır. 

Projede üç boyutlu modeli oluşturulan bölgenin iki boyutlu bir haritası Şekil 2’ de 

verilmiş olup kalenin ana kütlesi altındaki bu tünel ve galeriler pembe renkli bir formda 

modellenmiştir. Şekilde de görüldüğü üzere tünel boyunca ilerleme basamaklarla 

sağlanmakta, galeriler arası geçişler bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 2. Gaziantep Kale Altı Tünel ve Galerilerinin İki Boyutlu Haritası. 

Modellemesi yapılan tünel ve galerilerin Blender programındaki üç boyutlu görselleri 

Şekil 3’de verilmiştir. Şekil 3’de verilen görsellerde görüldüğü üzere galeriler arası geçişler 

mevcut olup bazı noktalarda galeriler üst üste gelmektedir. Ayrıca, galerilerin kale altında 

nasıl konumlandığını görmek amacıyla uydu görüntüleriyle Blender modelinin buluşturulduğu 

görsel de Şekil 4’de verilmiştir. Projenin gerçek ve sanal görüntülerinin karşılaştırıldığı video 

linki Ekler bölümünde Ek 2 başlığıyla verilmiştir. Burada, ayrıca belirtmek gerekir ki üç 

boyutlu modeli oluşturulan bölgenin üç boyutlu yazıcıdan çıktıları alınarak restorasyon 

yapmak isteyen mühendislerin modelden faydalanması sağlanabilir. 
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Şekil 3. Gaziantep Kale Altı Tünel ve Galerilerinin Blender Programında Hazırlanmış Üç Boyutlu 

Haritası. 

 

                    
Şekil 4. Gaziantep Kale Altı Tünel ve Galerilerinin Blender Programında Hazırlanmış Üç 

Boyutlu Haritasının Uydu Görüntüleri ile Birleştirilmiş Formu. 

          

4. Yöntem 

Gaziantep Kalesi tünel ve galerilerinin üç boyutlu modellemesi kapsamında tünellerin 

analizleri, üç boyutlu görselleri Ipad Pro ve IPhone 12-13 Pro sistemlerinin yeni teknolojisi 

olan LIDAR (Light Detection and Ranging- Menzil ve Işıl Algılama)  kamera özelliğinin 

Iphone 13 Pro akıllı telefon versiyonu kullanılarak yapılmıştır. Daha sonra elde edilen 

görüntülerin her biri işlenerek Blender isimli üç boyutlu modelleme programı üzerinde 

birleştirilerek tasarım tamamlanmıştır. Yapılan literatür taramalarında LIDAR kamera 

sistemi ve Blender 3D programlarının bir arada kullanıldığı üç boyutlu mekan modelleme 

örneklerine rastlanmamıştır. Bu anlamda hazırladığımız projemiz yapılacak çalışmalara 

öncülük yapabilecek niteliktedir. 

Proje tasarlanırken ilk aşamada LIDAR kamera sistemi ile Gaziantep Kalesi tünellerinin 

üç boyutlu görselleri alınmaktadır.  Akıllı telefon sisteminde gömülü LIDAR kameralar 

aracılığıyla lazer ölçme sistemi kullanılarak ölçme hızı ve doğruluğu yüksek bir oranda 

istenilen bölge taranabilmektedir. Bu amaçla sistem, üzerinde yaygın olan çeşitli 

algoritmalar yardımıyla verileri toplayarak dijital sinyal işleme algoritmalarını 

uygulayabilmektedir. Bu algoritmalar mesafe ölçüm teknikleri uçuş zamanı, üçgenleme ve 

faz kayması olarak üç başlık altında toplanabilir (Morago, Bui, Maerz ve Duan, 2018; 

Tepeköylü 2016; Ulupınar, 2020). Bu teknik sayesinde her bir noktaya olan mesafe ayrı ayrı 
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ölçülerek birleştirilen noktaları ızgarasal (mesh) olarak en iyi formda gösteren üç boyutlu 

modeller oluşturulur. 

 Çalışmamızın ilk aşamasında üç boyutlu modeli oluşturulacak kale ve tüneller, 

modellenen yüzeyler arasındaki mesafe 4m den az olacak şekilde sabit ve yavaş bir tempo ile 

parça parça bölünerek kayıt altına alınmıştır. Bu sırada Iphone 13 Pro algılayıcının ana 

ekranı yatay ve dikey hareketlerle bir nokta bulutu formunda kayıt alırken eş zamanlı olarak 

çekilen görüntülerin ekranda kontrolü sağlanmıştır. Kaçırılan ya da eksik kayıt tutulan bir 

bölge fark edildiği zaman bir önceki referans noktası baz alınarak görüntü yinelenmiştir. 

Toplam veri kümesi, yaklaşık 150 dakikalık 20GB lık veri kullanılarak 60-65 tane Lidar 

çekimlerinden sonra elde edilmiştir. Eksik ya da hatalı olan çekimlerin telafisi için gerekli 

izinler doğrultusunda çalışma alanına yapılan ziyaretlerle birlikte çalışmanın verileri 

tamamlanmıştır. Şekil 5’ de LIDAR kamera sistemi kullanılarak elde edilen veri 

kümesindeki bir görüntünün Lidar analizleri verilmiştir. Şekilden de görüldüğü üzere Lidar 

Kamera sistemi çalışılan modelin gerçek uzunluk bilgilerinin veri olarak kullanımını 

sağlamaktadır. 

 

           

Şekil 5. Gaziantep Kalesi Tünel ve Galerilerinden Bir Lidar Görselinin Analizleri. 

 

Çalışmamızın ikinci aşamasında öncelikle LIDAR kamera sistemi kullanılarak elde 

edilen görüntüler Blender 3D isimli üç boyutlu modelleme programı üzerinde kullanılmak 

üzere her biri yaklaşık 2-3 dk süren işleme sürecinden geçirilmiştir. Bu amaçla 3D Scanner 

App uygulaması kullanılmış, her bir Lidar dosyası Blender programında kullanılacak formda 

“obj” uzantılı dosyalara dönüştürülmüştür.  

Blender üç boyutlu modelleme yazılımı, 1998'de Hollanda’da kurulan NeoGeo adlı 

canlandırma stüdyosunun kendi kadrosuyla yazılım geliştirerek kendi üretim araçlarına sahip 

olmayı hedeflemesiyle başlamıştır. Blender, bu dönemde kapalı kaynak kodlu ve ücretli bir 

yazılımdır. Sahip olduğu Python API'si ve içinde gömülü çalışan oyun motoru ile Blender, 

birçok yazılım geliştiricisinin ilgisini çeker ve geliştirilmesi oldukça hızlanır. Blender 

günümüzde Blender Vakfı'nın bağışçıları ve sponsorları tarafından finanse edilmekte ve 

Blender Enstitüsü'nde iki yarı zamanlı, iki tam zamanlı çalışan topluluklar tarafından 

geliştirilmektedir. Blender, bilinen ve yaygın olarak kullanılan üç boyutlu 

modelleme/tasarım yazılımlarından biridir. Blender şuan ücretsiz açık kaynak kodlu 3D 
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modelleme programıdır. 3D modelleme ile animasyon oluşturma, simülasyon, rendering, 

birleştirme, hareket takibi, video düzenleme ve oyun oluşturma motorlarını içermektedir. 

Blender çapraz platform içermektedir. Arayüzünde openGL destekli kullanım 

gerektirmektedir (Blender- Fountain, 2016; Büyüktümtürk, Durmuş ve Alaybeyoğlu, 2021; 

Sarıtaş, 2015).  

Belirli bir süreçten geçirilerek “obj” formatına dönüştürülen dosyalar Blender 

modelleme programına sırasıyla aktarılıp bağlantıları konumlarına göre oluşturulmuştur. 

Programın içeriğinde kullanılan sahnelerin gerçekçi ve anlamlı olması için kullanılan ışık 

kaynakları gerçek ışık kaynaklarının yerine göre konumlandırılmış gücü ve rengi de gerçeğe 

uygun formda seçilmiştir. Burada ayrıca belirtmek gerekir ki Lidar kamera sistemi ile alınan 

görseller uzunluk, yükseklik ve genişlik hakkında net bilgiler sunmaktadır. Bu sebeple 

Blender programı kullanılarak elde edilen tünellerin uzunluğu, genişliği ve yüksekliği de 

gerçek uzunluk ölçüleriyle eşleşmektedir. Bu sayede Google Earth üzerinden alınan Kalenin 

uydu görüntüleri ve üç boyutlu modelimiz üst üste konumlandırılarak modellemesi yapılan 

tünel ve galerilerin görünüşlerinin ve konumlarının canlandırılmasına olanak sunmaktadır. 

Çalışmamızda model alınan bölgenin Blender 3D modelleme programında işlenen 

görsellerinden birkaç tanesi Şekil 6’da verilmiştir.  

 

 

 
 

        

Şekil 6. Blender 3D Modelleme Programı Kullanılarak Birleştirilmiş Görüntülerden Bazıları. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

- Projemizde tasarlanan üç boyutlu modelleme örneklerine rastlanmayan orijinal bir fikir 

doğrultusunda uygun bir yöntem ile hazırlanmıştır. Literatürde örneklerine rastlanmayan 

çalışmamız alanında önderlik edecek nitelikli ve önemli bir çalışmadır. 

- Projemizde üç boyutlu modeli tasarlanan Gaziantep Kalesi tünel ve galerileri altı bin yıllık 

tarihi boyunca sığınma ve savunma gibi birçok amaçla kullanılmıştır. Kurtuluş savaşına bile 

ve sahipliği yapmış bu yapının modellemesinin milli ve yerli bir çalışma olması anlamında 

ülkemize katkısı büyük olacaktır. Şimdiye kadar ziyaretçiye açık olmayan bu tünel ve 

galerilerin sanal olarak gezilmesine ve tanınmasına olanak sunacaktır. 

 - Bu tünel ve galerilerin, UNESCO’nun geçici kültürel miraslarından “Gaziantep Yeraltı Su 

Sistemleri: Kastel ve Livaslar” ile bağlantısı olduğu düşünülmektedir. Projemizde 

modellemesi yapılan tüneller Kastel ve livaslarla bağlantı kurması, geçmişe ışık tutan 

mimarisi olması ve turizme kazandırılması gereken bir değer olması sebebiyle tanınmaya 

değer bir kültürel mirastır (UNESCO, 2022). Literatür taraması yapıldığında böyle bir 

kültürel miras varlığının üç boyutlu modelleme çalışmalarına rastlanmamıştır.   

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizde modellenen alanların üç boyutlu taraması yapılırken kullanılan cihazda 

sadece Lidar ve görülebilir ışık spektrumunda video çekebilen normal bir dijital kamera 

gerekmektedir. Endüstriyel Lidar kameralar kadar kaliteli olmasalar da yeni akıllı telefon 

modellerindeki Lidar sensörlerinin elde ettiği görüntüler görüntü kalitesi açısından oldukça 

başarılıdır. Temini daha ucuz ve kolay olan bu sistem üç boyutlu modellemeye temel olan 

mekan çekimlerinde kullanılabilir ve uygulanabilirdir. Projemizde elde edilen üç boyutlu 

model gerçeğiyle uyumlu bir formatta sanal geziye imkan sunmaktadır.  

 Bu tür çalışmalar, iç mekanların üç boyutlu taramalarının üstüne dronelar ile 

fotogrametrik üç boyutlu tarama alma yöntemleriyle dış mekan ve binaların taraması ile 

genişletilebilir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki çalışmamızda kullanılan yöntemin uygulanabilirliğinden 

faydalanılarak yaygınlaştırılması ülkemizin tarım, sanayi ve özellikle inşaat politikalarında 

etkili bir şekilde kullanılması ve ilgili alanlarda dijital dünyanın kapılarını açması yenilikçi 

uygulamalara olanak sunacaktır. 

Projemizde tasarlanan üç boyutlu model uzaktan erişmek isteyenler için bir ticari gelir 

kaynağı olarak kullanılabilir. İlgili birimlerle sponsorluk, reklam ve satın alma politikaları 

göz önünde bulundurulduğunda ticari faaliyetlere zemin hazırlayan bir uygulamaya 

dönüştürülebilir. Proje hayata geçirildiği takdirde bazı mali riskler birçok projede olduğu 

gibi bu projede de beklenen bir durumdur. Projenin beklenen mali riski projenin yeterli 

ilgiyi görmemesinden kaynaklanabilir ki gerekli reklam ve destek ile bu riskin üstesinden 

gelinebilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin maliyeti taramada kullanılan akıllı telefon ve görüntülerin 

düzenlenmesinde kullanılan yüksek işlemcili bilgisayarla sınırlıdır. Onun dışındaki her 
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aşama öğrenciler tarafından yapılmıştır.  Projemizde kullanılan telefonun maliyeti 17.000 

TL ve Bilgisayarın maliyeti 13.000 TL olup bu araçlar yardımıyla benzer şekilde istenilen 

sayıda ve kalitede proje çıkarılabileceği unutulmamalıdır. 

Projenin iş-zaman çizelgesi Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. İş-Zaman Çizelgesi. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizde hedef kitle olarak Gaziantep kalesi tünel ve galerilerini gezmekte sıkıntı 

çekecek hasta, yaşlı, küçük yaşta olan bireyler başta olmak üzere Gaziantep kalesi tünel ve 

galerilerini uzaktan ziyaret etmek isteyen tüm bireyler düşünülmüştür. Oluşturulan üç 

boyutlu modeli ve taramaları detaylı bir harita olarak restorasyon çalışmalarında 

kullanabilecek mimar ve mühendisler de hedef kitlenin bir parçası olarak değerlendirilebilir. 

 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek unsurların analizini yapıldığında, projenin diğer 

sanal uygulama platformlarının karşılaştığı riskleri taşıdığı görülmektedir. Bu risklerden 

biri uygulamanın yeterli ilgi toplamaması başlığıyla verilebilir, bu risk faktörü gerekli 

sponsor ve reklam desteği sağlanarak iyileştirilebilir. 

 Projenin ortaya çıkma sürecinde karşılaşılabilecek diğer bir risk faktörü üç boyulu 

modeli oluşturulan bölgenin tarama işlemidir. Yapılan çalışma uzun ve yavaş bir işlem 

olduğundan, ince ayarların ve ışıklandırma koşullarının son modelde çok büyük bir etkisi 

olduğundan projede yapılan ayarlarda aynı bölge birden fazla kere taranmak zorunda 

kalmıştır. Bu durum da proje çalışmalarında zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu 

nedenle taramalar yapılmadan önce kamera hareketleri ve ışıklandırmanın önceden haritalandırarak 

ve planlanarak yapılması zaman kaybını minimuma indirgeyecektir.  

Üç boyutlu modeli tasarlanan bölgenin zemini kaygan ve nemli, tünellerde ilerlerken 

bulunan basamaklar yüksek olduğu için Lidar görüntüleri alınırken olası kaza riskleri göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan 

Literatür 

Taraması 
   X    X     X      

 

Arazi Çalışması       X    X      X       

 

Görsellerin 

Analizi ve Üç 

Boyutlu 

Modellemenin 

Tamamlanması 

      X   X   X   X  

Proje Raporu 

Yazımı         X X   
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Tablo 2. Olasılık ve Etki Matrisi 

 

Risk Kategori Olasılık Önlem 

Uygulamanın yeterli ilgi 

toplamaması 

 

Yaygın Etki 

 

DÜŞÜK 

Gerekli reklam ve 

sponsorluk hizmetleriyle 

sanal uygulamanın 

reklamının yapılması 

Görüntülerin alındığı 

bölgelerde riskli 

olduğundan dolayı 

olabilecek sakatlanmalar. 

 

Sağlık 

 

ORTA 

Bölgenin parçalara 

bölünüp sistematik olarak 

dikkatli bir şekilde 

taranması  

Aynı bölgeyi birden 

fazla kez taramak 

zorunda kalmak 

 

Zaman 

 

YÜKSEK 

Taramalar yapılmadan 

önce kamera haraketleri ve 

ışıklandırmanın önceden 

haritalandırarak ve 

planlanarak yapılması 
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EKLER 

 

Ek 1. Üç boyutlu modellemesi yapılan tünel ve galerilerin gerçek ve sanal görüntülerinin 

karşılaştırılması. 
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EK 2. Gaziantep Kalesi tünel ve galerilerinin gerçek ve sanal görüntülerinin karşılaştırıldığı, 

tünel ve galerilerin üç boyutlu yer altı modelinin 360 derecelik döndürüldüğü görüntüleri içeren 

videonun link bağlantısı. 

 

https://drive.google.com/open?id=1gzvyxZPjl6NpuZSfx9ex-77FOUmlsrfA  

 

https://drive.google.com/open?id=1gzvyxZPjl6NpuZSfx9ex-77FOUmlsrfA

