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Projenin Amacı
İstanbul’un toplu ulaşım ağının hangi duraklarının ağ için önemli olduğu ve zamanla bu
durakların öneminin değişim miktarını tespit eden bir uygulama bulunmamaktaydı. Bu
problemin çözülmesi için proje kapsamında CBS tabanlı ağ bütünlüğünü ele alan ve her
sistem ile çalışabilecek bir araç python programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir.

Proje Kapsamı
Bir pilot proje uygulaması olarak CBS tabanlı İstanbul’un toplu ulaşım ağının gelişmeye
elverişli, çeşitli toplu taşıma sistemi bulunduran İstanbul`un Avrupa Yakasındaki 9 ilçe
ele alınmıştır. Bunlar; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Esenler,
Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece`dir. Bu ilçeler ele alınarak düğüm bazlı
analizler yapılmıştır.

Kullanılan Veriler
Toplu taşıma ağındaki durakların merkezliliğinin değişimi hakkında analiz yapmak
amacıyla iki yıla ait veriler kullanılmıştır:
• 2007 yılındaki toplu ulaşım hattı ve durakları
• 2014 yılındaki toplu ulaşım hattı ve durakları
Bu veriler EPSG: 32635 UTM Zone-35N projeksiyonundadır.

Kullanılan Yöntemler
Ağ bütünlüğü, ulaşım ağının düzenini ve yapısını ölçerek değerlendirebilen graf teorisi
kavramlarını esas olarak alan analizdir. Bu analizin ölçütü olarak yakınlılık ve arasındalık
merkezliliği ele alınarak bu durakların ağ için ne boyutta önemli olduğu belirlenmiştir.

Yakınlıklık Merkezliliği                                                                        Arasındalık Merkezliliği
Yakınlılık Merkezliliği, bir düğümün ağdaki diğer tüm düğümlere ne kadar yakın
olduğunu gösterir. Bir düğümden ağdaki diğer tüm düğümlere olan en kısa yol uzunluğu
hesaplanıp, ortalaması alınır. Elde edilen bu değer ilgili düğümün yakınlıklık
merkezliliğidir.

N: toplam düğüm sayısı
dij: i düğümü ve j düğümleri arasındaki en kısa yollar

Her iki düğüm arasındaki en kısa yol hesaplanır. Bir düğümden geçen en kısa yol sayısı
da hesaplanarak bunların oranı alınır. Bu sayede her bir düğümün köprü olarak hareket
etme kabiliyetini belirleyen arasındalık merkezliliği bulunur.

(v): v üzerinden geçen s düğümünden t düğümüne olan en kısa yolların

sayısı

: s düğümünden t düğümüne olan en kısa yollarının sayısı

2014 yılındaki toplu taşıma sistemi 2007 yılına göre gelişmiştir. Daha uzun yol hattı ve
daha fazla durak sayısı ağın yakınlılık merkezliliğini etkilemiştir. Sonucunda ağın
yakınlılık merkezliliği değerleri artmıştır.

2007 yılından sonra yeni hatların ve durakların eklenmesi ile arasındalık merkezliliği
değerlerinin dağılımı değiştirmiştir. Arasındalık merkezliği yüksek olan bazı noktaların
köprü olma önemi azalmıştır ve bazı düğümlerin bu değeri artmıştır.
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Kullanımı
Verileri

Yapay Sinir Ağları
Yapay sinir ağı, insan beyninin çalışma, düşünme ve öğrenme
özelliklerinden yola çıkılarak oluşturulan bir yöntemdir. Simülasyon
gibi tahmin modellerinde öğrenmeye dayalı algoritmaları yani yapay
sinir ağlarını kullanmak doğruluk açısından avantaj sağlamaktadır.
Simülasyon modelimiz ve modele etki eden mekânsal değişkenler
aşağıda temsil olarak gösterilmektedir.

Proje Sistem Mimarisi

Simülasyon için oluşturulan yapay sinir ağı modelinin doğruluğunu
test edebilmek adına 1997 ve 2007 yılına ait arazi örtüsü / kullanımı
verileri girdi olarak kullanılıp, 2014 yılı için arazi örtüsü / kullanımı
simülasyonu elde edildi. Elde edilen simülasyon verisi ile gerçek arazi
örtüsü / kullanımı karşılaştırıldı. Yapay sinir ağı modeli yeterli
doğruluğa ulaştığında, 2007 ve 2014 yılına ait veriler girdi olarak
alınıp, 2023 yılı arazi örtüsü / kullanımı simülasyonu elde edildi.

AMAÇ VE KAPSAM
Projenin amacı İstanbul’da seçilen pilot bölgesinde geçmişten
günümüze arazi örtüsü / kullanım değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) ortamında incelenmesidir. İstanbul milyonlarca insana ev
sahipliği yapan bir mega kenttir ve ulaşım, finans, ekonomi gibi
konularda Türkiye için önemli bir konumdadır. Bu nedenle yapılacak
olan uygulamalar ve analizler sonucunda İstanbul’un 2023 yılında
sahip olacağı arazi örtüsü / kullanımının tespit edilmesi, İstanbul’un
gelişimine ve planlanan yatırımların yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

SONUÇLAR

2023 yılı Arazi Örtüsü / Kullanımı Simülasyonu (MOLUSCE)

2023 yılı Arazi Örtüsü / Kullanımı Simülasyonu (TerrSet LCM)

2014-2023 Yılları Arası Arazi Örtüsü / Kullanımı Değişim Değerleri

ÖNERİLER
Üretilen 2023 yılı arazi örtüsü / kullanımı simülasyonu, karar verici-
lerin İstanbul için planlayacakları kentsel gelişim politikalarına mekan-
sal bir altyapı oluşturabilmesi için kullanılabilir. Sonuçlarda görüldüğü
üzere artan şehir yapısı ile endüstriyel birimlerin yollara yakın
yerlerde genişleyecek olması, kaynakların korunması için bir uyarı
niteliğindedir.
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Yerleşim Alanları %5.16 %20.86

Endüstriyel Alanlar %2.53 %20.28

Diğer Alanlar %14.79 %33.69

Ormanlık Alanlar %0.08 %4.81

1

26 ARALIK 2019



CBS PROJELERİ DERSİ—PROJE 3 
Küçükçekmece Lagünü Bağlan  Alanında Seçilen İstasyonlarda Ölçülen Bazı                                     

Fizikokimyasal Parametrelerin CBS Destekli Analizi 

Trofik İndeks (TRIX) 
 

Trofik İndeks (TRIX) kıyı yüzey sularının ötrifikasyon durumunun sınıflandırılmasında kullanılan 
bir skaladır.  

Kullanılan Parametreler: 

Chl-a: Klorofil-a derişimi (mg/L), 

aÇO%: Oksijen doygunluk değerinden mutlak sapma: |100-%ÇO| 

TIN: Toplam inorganik azot: (NO3+NO2+NH4)-N (mg/L) 

TP: Toplam fosfor (mg/L) 

TRIX indeks değeri = (Log10[Chl-a x aÇO% x TIN x TP] + 1.5) / 0.833 
 

 

Ötrifikasyon Skalası 

TRIX İndeksi Ötrifikasyon Durumu 
Tİ<4 Ötrifikasyon Yok 

4 ≤ Tİ ≤  6 Kri k Durum 
Tİ > 6 Ötrifikasyon Var 

Amaç: 1990’lı yıllardan i baren bölgeye olan düzensiz göç, buna bağlı çarpık kentleşme ve 
fabrika ve evsel a kların sulara boşal lması nedeniyle 2007 yılında içme suyu statüsünden 
çıkarılmış olan bölgedeki durumun halk sağlığı ve göldeki canlı yaşamına etkisinin incelenmesi 
için çeşitli  analizlerin gerçekleş rilmesi. 

Kapsam: İlgili bölgede belirlenen 10 farklı istasyon noktası ve bu noktalarda aylık periyotlarla 
ölçülmüş parametreler arasından seçim yapılarak, bu parametreler için hem noktasal bazda hem 
de alansal bazda farklı geoista s k yöntemler kullanılmış r. Çalışma sonucunda gerçekleş rilen 
analizler ve görselleş rmeler sonucu bölgedeki su kalitesi sınıflandırılarak, ilişkili haritalar 
oluşturulmuştur. 

Su Kalitesi İndeksi (WQI) 
Su kalitesi indeksi standart parametreler kullanılarak yer üstü sularının sınıflandırılmasında 
önemli bir yere sahip r ve için su kalitesi hakında kapsamlı bilgiler içermektedir.  

Kullanılan Parametreler: 

     NH4-N: Amonyum Azotu (mg/L)       NO3-N: Nitrat Azotu (mg/L) 

     NTU: Bulanıklık              Pt-Co: Renk 

     ÇO: Çözünmüş Oksijen (mg/L)        pH 

     İletkenlik (ms/cm)         PO4: Ortofosfat (mg/L) 

     Magnezyum (mg/L)         NO2-N: Nitrit Azotu (mg/L) 

      

      

      

Eşitlikler:  
qn = 100x[Vn-Vi ]/[Sn-Vi ] 
      qn : n. parametreye ait su kalitesi oranı 
      Vn : n. parametreye ait ölçülen değer 
      Vi  : n. parametreye ait ideal değer 
      Sn : n. parametreye ait standart izin 
 verilen değer 
 
Su kalitesi indeks Değeri = ∑qnWn/∑Wn  
 Wn: k/Sn 
 k : oran  sabi  
 

Su Kalitesi İndeksi 
Aralığı 

Su Kalitesi Durumu 

0-25 Çok İyi Su Kalitesi 
26-50 İyi Su Kalitesi 
51-75 Düşük Su Kalitesi 

76-100 Çok Düşük Su Kalitesi 
>100 Kullanıma Uygun Değil 

Aylık Analizler 

Dönemsel Analizler 

(Kasım 2018 - Nisan 2019) 

Sonuçlar ve Öneriler: 
Çalışma bölgesinde su kalitesinin belirlenmesi ve sınıflandırılması amacıyla uygulanan indekslerin 
farklı sonuçlara sahip olduğu gözlenmiş r. Bunun sebebi olarak indekslerde kullanılan 
parametrelerin farklılığı gösterilebilir. Elde edilen sonuçların doğruluğunu karşılaş rmak için farklı 
su kalitesi indeksleri kullanılabilir. Elde edilen sonuçlar karar verici mercilere sunularak durumun 
ciddiye  ve kapsamı hakkında bilgilendirme amaçlı adımlar a labilir. İnsan ak vitelerinin su 
ekosistemine vereceği zararların ciddiye  hakkında halk bilinçlendirilerek bölgedeki su kalitesini 
iyileş rmeye yönelik çalışmalar yapılabilir. 

Kullanılan Veriler: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nden elde edilen fizikokimyasal parametreler, istasyon noktalarının koordinatları ve altlık 
haritadır. 

 
 

Yöntem: Ölçülen fizikokimyasal parametre verilerinden yararlanılarak kirliliğin boyutlarının 
tespi  amacıyla kullanılabilecek analizlerin seçilmesi ve bunların sayısal ortamda CBS yazılımı 
kullanılarak yüzey suyu kalitesi belirlemek için kabul gören iki farklı indeks olan Trofik İndeks 
(TRIX) ve Su Kalitesi İndeksi (WQI) için istasyonlar bazında elde edilmiş noktasal değerler, kriging 
interpolasyon yöntemi kullanılarak aylık ve dönemsel zamansal analizlerin elde edilmesi ve bu 
analiz sonuçlarının bir altlık üzerinde görselleş rilmesi gerçekleş rilmiş r. 

Koray AKSU, Fa h AYDIN, İlyas BURSA, Tunahan ASLAN, Mertcan NAZAR 
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, Ar. Gör. Ozan ÖZTÜRK 

 
İTÜ İnşaat Fakültesi Geoma k Mühendisliği Bölümü 34469 Maslak İstanbul 

E-Posta: aksuko, aydinfa15, bursa15, aslant15, nazarm16, seker, oozturk16@itu.edu.tr 
 

Küçükçekmece Bölges  

Aylık Analizler 

Çalışma Bölges  

Kriging Yöntemi: Kriging yöntemi geoista s ksel bir yaklaşımdır. Bu yönteme göre interpolasyon 
yapılırken verilerin arasındaki otokorelasyon dikkate alınır. Hesaplama yöntemi olarak geometrik 
uzaklıktan bağımsızdır ve sonuçların minimum varyanslı olması sağlanır. 

İş Akış Diyagramı 
 



The number of monumental trees is 554 all of 39 district in İstanbul. The map
enable us to realize that distribution of monumental trees in accordance with number of
tree for each district

Density of monumental trees are demonstrated in Istanbul by using the Point
Density algorithm.

GEOMATICS ENGINEERING GIS PROJECT COURSE
GIS BASED INVESTIGATION OF MONUMENTAL TREE INVENTORY IN ISTANBULN OF MONUMENTAL TREE
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Aim of Project and Data: in this project, it is aimed to investigate and map the
inventory of the monumental trees which are thought to be connected with the past and
present which have great importance in terms of physical and cultural importance and
that must be carefully protected by documentation. It is expected that 554 monumental
trees recorded in 23 of 39 districts throughout vector data of İstanbul will be analysed
by using location and attribute information provided from IBB web sites.

All the monumental trees in Istanbul have physical qualities. In addition, the
monumental trees which have physical-historical qualities are located at a high rate

Species distribution of monumental trees is shown by pie chart. The ratio of the 
monumental trees that are owned by district by their species. 

This map demonstrates mean height of monumental trees according to tree
symbology.

Point Density Algorithm: Point density analysis is that calculating the density of
point features around each output raster cell. Besides, a neighborhood is defined
around each raster cell center, and the number of points that fall within the
neighborhood is totaled and divided by the area of the neighborhood. Consequently, by
using this analysis, it was determined where the monumental trees concentrate.

The digital elevation model are created for the whole Istanbul. As a result, a 
relationship between DEM and monumental trees is investigated. 

CONCLUSIONS

• In this study, spatial distribution of the monumental trees were both analyzed and visualized by using GIS.

• Unfortunately, although monumental trees are discovered, they are destroyed; consequently, protection policies and documentation studies should be continued.

• Individually, the awareness about the cultural and historical importances of monumental trees which are a bridge past and future should be realized.

• Necessary regulations should be seriously improved in order to preserve monumental trees for future generations and environment in scope of sustainable development.





AIM of the STUDY 
In this study, it is aimed to evaluate and map the

land data containing the variables pH, phosphorus
(P), organic matter, electrical conductivity (EC) of the
soils around Tuz Lake using inverse distance
weighted interpolation (IDW) method and Kriging
method in GIS.

A total number of 159 soil samples were used for
analyses, in which 80% of the data will employed to
generate interpolation models; whereas, the rest
20% will engaged for validation of the estimated
outputs. Additionally, linear regression analysis will
performed for further comparative evaluation.

STUDY AREA & DATA
Tuz Gölü is located in the northeast of Konya

between 33° 03’and 33° 45’ east longitudes and 38°
20’and 39° 10’ north latitudes.
Tuz Lake Basin, bearing the second largest lake in
Turkey, is located in the Central Anatolian region of
the country with a surface area of 1500 km2 and is
located in the exclusive field of environmental
protection.

Tuz Lake contains many materials in its soil. The
determination and mapping of soil properties of
these materials with the help of GIS, which includes
various interpolation methods, has gained
importance.

PREDICTION  MAPS

A total number of 159 soil samples were collected
and analyzed through a comprehensive field study
within the scope of a national project conducted by
the Ministry of Food, Agriculture and Livestock of
Turkey. The 32 out of 159 homogeneously
distributed samples representing the vicinity of the
lake were chosen as validation points for examining
the validity of each interpolation method; whereas,
the remaining 127 samples were utilized for
generating the prediction maps by applying IDW
and OK interpolation approaches.

METHODS
INVERSE DISTANCE WEIGHTED (IDW):
IDW interpolation method assumes that points
close to each other have more similarity than those
which are far away from one another. Therefore,
points in the near target value are given high
weights; whereas, points at a far distance are given
lower weights. In this study, IDW approach was
applied to generate a model for estimating the
values.

Ordinary Kriging (OK) :
One of the most frequently used geo-statistical
interpolation method is OK, known as the best
linear unbiased estimator, since it is a proper
method for minimizing the variance of errors. OK
method is unbiased as it considers having the error
or the mean residual equal to zero. In this study, OK
method was applied to develop a model for
estimating the soil property values.

RESULTS AND DISCUSSION CONCLUSION
IDW and OK are among the common spatial interpolation approaches used for analyzing,
predicting and mapping soil properties. Characteristics of each specific dataset, such as
spatial distribution and value range of samples, should be considered during the selection
of a proper interpolation method.Therefore, it is hard to suggest the best and common
spatial interpolation method for the majority of the applications. Prediction maps that have
been produced in this study by applying IDW and OK for EC, phosphorous, pH, and organic
matter have shown promising results with high R-squared and acceptable NRMSE values.
As a final, it can be stated that these maps can be used in the agricultural industry,
especially in the agricultural industry.For this purpose, the estimation values produced by
the IDW method were first normalized and then the efficiency map was produced using the
weighted average. While positive weight was given for organic matter (+8) and phosphorus
(+2) which had significant effect for agriculture, negative weight was given for EC (-6) and
pH (-4).

When all these results are considered, it is difficult to say which of the ordinary kriging(OK) and 
IDW methods works better. For some parameters, the OK value is good, while for some 
parameters IDW is better.
The results of this study indicate that, the IDW method provided comparatively better results in 
prediction of organic matter, EC and nearly same value pshosphorus. On the other hand, OK was 
comparatively better in predicting pH.

Organic Matter pH

Electrical Conductivity Phosphorus

Mapping of the Soil Parameters  in Tuz Lake and Its Surrounding  
by Use of Geostatistics and GIS

Emre Erdinç, Yasemin Hor, Emre Yıldırım, M.Taha Şahin

The Project Is Proposed By: Assoc. Prof. Dr. Uğur ALGANCI
Research Assistant: Muhammed Oğuzhan Mete

Civil Engineering Faculty, Department of Geomatics Engineering
GIS Projects, Project Number 7

PREDICTION  MAPS



SITE SELECTION AND ENVIRONMENTAL IMPACT USING 
MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS

Purpose and Scope of the Project
Within the scope of this project, it was aimed to select the
appropriate site for the wind power plants which were developed
and used effectively for renewable energy production and to
analyse the environmental impacts of the installed power plants.

DATA

Ahmet Sefa Altundal, Almotasembelah R. A. Assoud, Enes Şenol, Hatice Özdem and Ahmet Özgür Doğru
Istanbul Technical University, Geomatics Engineering, Istanbul, Turkey
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Land Suitability Map Environmental Impact Map

Established Wind Power Plant

ID Name Suitable
Area ID Name Suitable

Area

1 DÜZOVA RES In 21 GERMİYAN RES Out
2 PİTANE RES In 22 KARABEL RES Out
3 BERGRES RES In 23 KARADAĞ RES Out
4 ALİAĞA  RES In 24 KARADAĞ RES Out
5 SEYİTALİ RES In 25 KINIK RES Out
6 ALİAĞA  RES In 26 KOCADAĞ - 2 RES Out
7 PETKİM RES In 27 KORKMAZ RES Out
8 BOZYAKA RES In 28 MAZI - 1 RES Out
9 KOZBEYLİ RES In 29 MORDOĞAN RES Out

10 KARABURUN RES In 30 SALMAN RES Out
11 MORDOĞAN RES In 31 SAMURLU RES Out
12 FUATRES RES In 32 SARPINCIK RES Out
13 ALAÇATI RES In 33 SEFERİHİSAR RES Out
14 MAZI - 3 RES In 34 SEFERİHİSAR RES Out
15 ÖDEMİŞ RES In 35 URLA RES Out
16 TİRE RES In 36 URLA RES Out
17 ALİZE - ÇEŞME RES Out 37 YAYLAKÖY RES Out
18 ARES - YİD Out 38 YUNTDAĞ RES Out
19 ÇEŞME RES Out 39 ZEYTİNELİ - 2 RES Out
20 DEMİRCİLİ RES Out 40 ADARES RES Out

As a result of this study, site
selection and land suitability
classification have been made
according to the criteria determined
for wind power plants in İzmir.
While 16 of the 40 plants, which
are in İzmir were within the suitable
areas, 24 were in the exclusion
area.
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The main aim of the project is to determine the land surface temperature changes using hotspot analysis in GIS. The impacts of vegetation
cover changes on land surface temperature of Istanbul were analysed using remotely sensed data and GIS tools.

Data

Aim of the Study

Methodology

3) Hotspot Analysis
Hotspot analysis is a spatial analysis and mapping technique interested in the identification of
clustering of spatial phenomena.
Hotspot Analysis uses vectors to identify locations of statistically significant hot spots and cold
spots in data by aggregating points of occurrence into polygons using Getis-Ord Gi* statistic
for each feature in a dataset (Eq. 1,2,3).
The analysis groups features when similar high (hot) or low (cold) values are found in a
cluster.
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Determination of Land Surface Temperature Changes in Istanbul using Hotspot Analysis
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1) Calculation of NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

Results - Spatial QueriesResults

Population Densities

Some Focused Points

2009                           2017  2009                                     2017

Percentage Change of Coldspot Areasentage Change of Coldspot Area

Spatial autocorrelation in GIS helps understand the degree to
which one object is similar to other nearby objects. Moran’s
I (Index) measures spatial autocorrelation.

The main idea behind spatially autocorrelation data is that
values are not independent over space. Moran’s I is a global
measure of spatial autocorrelation which takes the entire
dataset and produces a single output value.

4) Spatial Autocorrelation and Moran’s I

Different application steps were conducted in the study (Figure 2). 

Figure 2. Flowchart of Study

2) Calculation of LST (Land Surface Temperature)

Istanbul was selected as study area. (Figure 1). Istanbul was selected as study area (Figure 1)Istanbul was selected as study area. (Figure 1). 

I t b l L i l ti B d

Landsat 5 TM [180/31] 05.09.2009 Landsat 5 TM [180/32] 05.09.2009 Landsat 8 OLI & TIRS [180/31] 
11.09.2017

Landsat 8 OLI & TIRS [180/32] 
11.09.2017

TURKEY

Black Sea

Marmara Sea

İSTANBUL

Figure 1. Study Area

Conclusion

Figure 3. Results
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Figure 4. Increased Temp. Areas Figure 5. Decreased Temp. Areas

Table 1. Coldspot Change

As a result of the study, there is a correlated relationship between vegetation land cover changes and land surface temperatures. While vegetation cover is
decreasing, land surface temperature increases. In the case of growing urbanization and population, the land cover turns from vegetation to artificial surfaces.
To preserve from the climate change, the balance between the vagetation cover and artificial surfaces must be taken into account in urbanization. The study
showed that hot spot and cold spot areas of the İstanbul were changed between 2009 and 2017. In the mega city, not only LST values were increased but
also the statistically significant cluster areas were changed as a result of land cover/land use changes. Especially, decision makers should consider the
changes and impacts of the changes for sustainable urban management.

Hotspot
(Getis Ord Gi)

(Moran’s I)
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SOSYAL MEDYA A VERİLERİNİN N KULLANICILARIN ULAŞIM  OSYAAYY L MEDYAAYYA VEEERİLERİNİNN KUUUULLANICILARIN ULAŞIM
MODLARININ ÇIKARILMASI ÜZERİNE KULLANIMI

S

AMAÇ VE KAPSAM
• Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, kullanıcıların günlük

yaşamlarını ve alışkanlıklarının analiz edilmesine olanak
sağlamaktadır. Bu çalışmada, Twitter’dan alınan veriler yardımı ile
kullanıcılarının yer değişimi ile yer değiştirme süresinin kullanılan
ulaşım aracı ile ilişkisi tespit edilerek Türkiye’de kişilerin ulaşım
tercihleri bulunmaya çalışıldı.

MEVCUT YAKLAŞIMLAR
Veri büyüklüklerine dayanarak;

● Küçük veri kümeleri için konum bilgisinin manuel olarak 
etiketlenmesi,

● Büyük veri kümeleri için proje amacı doğrultusunda verilerin 
sınırlandırılması yaklaşımları benimsenmiştir.

YÖNTEM

• Twitter Streaming API kullanılarak Türkiye genelinde 3 aylık
sürede yaklaşık 100.000 kullanıcı tarafından paylaşılan ve
konum bilgisi içeren 2.000.000’dan fazla tweet elde edildi.

• Elde edilen veri setinde;
Kullanıcı adı
Metin içeriği
Enlem ve Boylam
Tweetin paylaşılma zamanı gibi bilgiler mevcuttur.

• Veri setindeki her bir tweetin Türkiye haritası üzerindeki
dağılımı.

Kaynak
•Türkiye içerisinde
atılmış yaklaşık 2 milyon
adet tweet

Filtreleme
• En aktif ve en pasif 100

ve ortalama aktiflikteki
kullanıcıların
belirlenmesi

Filtrelenmiş Veri
• Yaklaşık 700 bin tweet
• ID, kullanıcı adı,

metin, tarih, saat
bilgisi, Geometri

Matematiksel İfadelerMatematiksel İfadeler

Obje Sınıfı Obje Veri Tipi Açıklama
Tweet_id Integer Primary key
Kullanıcı_adı String Karakter sayısı(50)
Tarih Date Zaman parametresi
Text(metin) String Karakter sayısı(250)
Geometri geometri Konum parametresi
Saat Time Zaman parametresi
Nokta_id Integer Primary key
Enlem Float Konum Bilgisi
Boylam Float Konum Bilgisi

Nokta

Tweet

Filtrelenmiş Veri
• Mod, Medyan ve 

Standart sapma 
bulunarak kullanıcı 
sayısının optimize 
edilmesi

Filtrelenmiş Veri
• Anahtar kelimeler 

kullanılarak, sorgular 
ile tekil kullanıcıların 
belirlenmesi

Kullanıcı Hareketinin 
Belirlenmesi

Tek bir kullanıcının 3 aylık süre 
zarfında izlemiş olduğu yol

Hareketin Doğruluğu
• Metin içeriği ile Tweet 

konum ve zaman farkı 
arasındaki kıyasla 
hareketin 
doğruluğunun test 
edilmesi 

bir kulla
f

Kullanıcı Hareketlerinin Gösterimi

• Kullanıcı 2 sa 6dk 40sn’de 761 km yer değiştirmiştir.
• Bu değerlerden yola çıkarak, kullanıcının uçak ile seyehat 

etmiş olabileceği çıkarımında bulunmuştur.

• Kullanıcı 5sa 31dk 4sn’de 250 km yer değiştirmiştir.
• Bu değerlerden yola çıkarak, kullanıcının otobüs ile 

seyahat etmiş olabileceği çıkarımında bulunmuştur.

Filtrelenmiş Verinin Türkiye Haritası Üzerinde Dağılımı

Bir Kullanıcının Ulaşım Modunun Çıkarımı

Furkan ÇOLAKOĞLU, Yekta Can UZUNDEMİR, Seyfullah BAHADIROĞLU, Ahmet DOĞAN

Geomatik Mühendisliği, İnşaat Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Himmet KARAMAN & Ar. Gör. A. Giz GÜLNERMAN 

colakogluf15@itu.edu.tr, uzundemir15@itu.edu.tr, bahadiroglu15@itu.edu.tr, dogana15@itu.edu.tr 

• En çok tweet atılan bölgenin Beyoğlu bölgesi ve civarı olduğu 
tespit edilmiştir.

CBS  Projeleri Grup 13S  Projeleri Grup 
26 Aralık 2019

Filtrelenmiş Veri
• Tekil olmayan 

kullanıcıların 
konumlarının gösterimi



PROJENİN FİZİKSEL TASARIMI

VERİ VERİ TİPİ AÇIKLAMA
Trafo             Nokta

Yol Ağı           Çizgi
Enerji İletim Hattı Çizgi

İTÜ 1 mgrid
Otopark

Spor
Doğal

Poligan Alan
Alan
Alan
Alan

Poligan
Poligan
Poligan

Sıcaklık Verisi Raster
Solar Radrasyon Raster

Eğim Verisi Sayısal Arazi
Modelinden
Üretilmiştir.

Raster

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi

İTÜ Geomatik mühendisliği bölümü CBS 
Projeleri dersi kapsamında bu çalışma 
yapıldı. Çalışma süresi 11 hafta olup çeşitli 
adımlardan oluştu. Ana hatlarıyla ; projenin 
fizibilitesi, veri elde etme, kullanılabilecek 
algoritma ve analizler, uygunluk değer-
lendirmesi, sonuç ve önerilerdir.

İTÜ AYAZAĞA YERLEŞKESİ İÇİN EN UYGUN GÜNEŞ PANELİ YERLERİNİN BELİRLENMESİ
PROJENİN AMAÇ VE KAPSAMI SİSTEM MİMARİSİ

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)
Near Analizi
Weighted Sum  Analizi
IDW Yöntemi

SEÇİLEN VE KULLANILAN
MEKÂNSAL ALGORİTMALAR

Doç. Dr. Himmet KARAMAN

Ayşe Giz GÜLNERMAN

Ahmet Can UÇARLI
Ahmet Sefa KOCABEY

Mustafa KARAÇELİK
Fatih DEMİR

ÇÇ

Emre MOLLA

Amaç
(Arazi Uygunluk Haritası)

Veri toplama ve CBS ile
entegrasyonu

Kriterlerin tanımlanması

Verilerin aralıklarındırılması
(litaratür) Verilerin

Sınıflandırılması

Kriter Ağırlıklarının
hesaplanması

Birleştirme analizi
(Katmanların birleştirilmesi)

Arazi kullanımı
Yerleşim alanlarına uzaklık

Trafo Merkezine uzaklık
Ulaşım hatlarına uzaklık

Eğim
Bakı

PROJENİN KAVRAMSAL TASARIMI

PROJENNİİN İFİZİİKKSEL TAASARIMIIMITASZİKENPPROJENİN FİZİKSEL TASARIMI

VERİ SINIFI

VEKTÖR

RASTER

VERİ VERİ TİPİ AÇIKLAMA
Trafo             Nokta

Yol Ağı           Çizgi
Enerji İletim Hattı Çizgi

İTÜ 1 m grid
Otopark

Spor
Doğal

Poligan Alan
Alan
Alan
Alan

Poligan
Poligan
Poligan

Sıcaklık Verisi Raster
Solar Radrasyon Raster

Eğim Verisi Sayısal Arazi
Modelinden
Üretilmiştir.

Raster

Ekip Üyeleri

26.12.2019

Proje Başlangıcı Kaynak Taraması

Yöntemlerin UygulanmasıUygunluk Haritaları’nın HazırlanmasıPoster Sunumu

Yöntem ve Analizlerin Belirlenmesi

AHP Near Anali
Weighted 
Overlay 

Yol Ağı, Trafo,
Enerji İletim

ğ

Hattı, Eğim,
Sıcaklık, Solar
Radyasyon

SONUÇ

Güneş  Enerji Potansiyeli Haritalarının kul-
lanımı gelişmiş ülkelerde giderek yaygınlaş-
maktadır. Bu haritalar; çevreci enerji sistem-
leri alanında ilk sırada yer alan güneş pan-
ellerinin, hangi yönlere, hangi konumlara yer-
leştirilmesi gerektiğine dair çok önemli bilgi 
kaynağıdır.

Güneş  Enerji Potansiyeli Haritalarının kulunınlaaelnsPoerün -
lanımı gelişmiş ülkelerde giderek yaygınlaşaşgyregidkeşlişı an -
maktadır. Bu haritalar; çevreci enerji sistemmserereçalaaBudak -
leri alanında ilk sırada yer alan güneş pannnnayad sanıale -
ellerinin, hangi yönlere, hangi konumlara yereramonghaerönghine -
leştirilmesi gerektiğine dair çok önemli bilgi gi eçdanetiersilmeş
kaynağıdır.dırağay

UYGUNLUK HARİTASINDA
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ PARAMETRELER

RASTER AĞIRLIK
Yol Ağı                 8
Trafo                  12

Enerji İletim Hattı 12
Eğim

Spor Alanı
Doğal Alan

Otopark Alanı

10
13
13
13

Solar Radrasyon 12

Sıcaklık 7

Toplam 100

asıazırlan

z

Amaç
(Arazi Uygunluk Haritası)

Veri toplama ve CBS ile
entegrasyonu

Kriterlerin tanımlanması

Verilerin aralıklarındırılması
(litaratür) Verilerin

Sınıflandırılması

Kriter Ağırlıklarının
hesaplanması

Birleştirme analizi
(Katmanların birleştirilmesi)

Arazi kullanımı
Yerleşim alanlarına uzaklık

Trafo Merkezine uzaklık
Ulaşım hatlarına uzaklık

Eğim
Bakı

VERİ SINIFI

VEKTÖR

RASTER

VERİ VERİ TİPİ AÇIKLAMA
Trafo             Nokta

Yol Ağı           Çizgi
Enerji İletim Hattı Çizgi

İTÜ 1 m grid
Otopark

Spor
Doğal

Poligan Alan
Alan
Alan
Alan

Poligan
Poligan
Poligan

Sıcaklık Verisi Raster
Solar Radrasyon Raster

Eğim Verisi Sayısal Arazi
Modelinden
Üretilmiştir.

Raster
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