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Abstract 
Due to increase in human population, our World is facing termendous threats. To 

disable the threats, decision makers needs some information tools. By virtue of 

the development in information technology nearly all data has spatial information 

associated with. Because of the volume and variaty of data, the Big Data concept 

arises. But the lack of studies of how to embed Big Data and Geographical 

Information Systems are still in question. To answer this question, a Geographical 

Information System powered by Big Data will be presented in this paper. 

The human population that live in cities are growing exponentally. These lead to 

new problems such as traffic congestions. To be able to solve traffic congestion 

problems an Intelligent Traffic Systems (ITS) powered by Big Data concept will 

be proposed in this paper. 

ITS studies can be classified in image processing method solutions and wireless 

network tools solutions. The studies before are based on scarce data sources and 

small data sets. The ITS presented in this paper differs from its predecessors due 

to its capability of getting data from rich and highly volume data sources.   
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Özet 
Günümüzde dünyamız hepsi birbirinden çözülmesi daha zor ve büyük tehditler 

altındadır. Bu tehditleri bertaraf etmek veya zararlarını en aza indirgemek için 

karar alıcılar; çeşitli bilgi sistemlerini kullanmaktadırlar. Teknolojinin gelişmesi 

ile dünyamızda hemen hemen bütün veriler bir konumsal veri ile ilişkilidir. Bu 

nedenle Coğrafi Bilgi Sistemleri karar alıcıların ellerindeki en güçlü araçlardan 

biridir. Araştırmacıların her türlü veri ile konumsal veriyi ilişkilendirmeleri 

nedeniyle artık konumsal veriler hem çok çeşitli hallerde karşımıza çıkmakta hem 

de hacim olarak çok büyük bir alanı kaplamaktadır. Bu özellikteki veriler artık 

dünyamızda büyük veri konsepti ile karşılanmaktadır. Ancak Coğrafi Bilgi 

Sistemleri ve Büyük Veri üzerindeki çalışmalar henüz yeterli seviyeye 

ulaşmamıştır. 

Nüfusun hızla artmasıyla doğru orantılı olarak şehirleşmenin de arttığı 

günümüzde şehirlerde trafiğe dayalı problemler ortaya çıkmaktadır. Problemlerin 

önüne geçmek veya nispeten zararlarını azaltabilmek için bu bildiride Büyük Veri 

ile güçlendirilmiş yerli ve milli bir Akıllı Trafik Sistemi (ATS) önerilecektir. 
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ATS’ler ya görüntü işleme yöntemleri ile ya da kablosuz haberleşme araçları ile 

kurgulanmışlardır. Ancak önceki çalışmalarda kullanılan veri kaynaklarının kısıtlı 

ve veri setlerinin ufak olduğu görülmüştür. Bu bildiride ortaya konmak istenen 

sistem farklı kaynaklardan gelecek büyük yoğunlukta ve çeşitli tiplerde veri ile 

beslenebilen; trafik yoğunluğuna ve çalıntı araçlara hızlıca müdahale edebilecek 

bir sistem olacaktır. 
 

1. Giriş 

Dünyamız her geçen gün nüfusun ve şehirleşmenin artmasıyla yaşanması daha zor 
bir hale gelmiştir. İnsanlığın önündeki en büyük handikaplar kaynakların azalması 
ve yine kaynakların ulaşılabilirliğin zorlaşmasıdır. Bu konular aslında her bireyin 
günlük hayatında karşılaşabilecekleri trafik sıkışıklığı, bilinmeyen bir yere ulaşma 
ya da bir ürünün en hesaplısını nerede bulunabileceği gibi sorunlar olabileceği gibi 
toplumun huzur ve refahını etkileyebilecek çevre kirliliği, terör olayları, afet 
yönetimi, salgın hastalık takibi, küresel ısınma, göçler veya acil durumlara 
müdahale zorlukları gibi daha büyük ölçekli problemler de olabilirler. Dikkat 
edilebileceği gibi hayatımızı etkileyen her bir olay bir yerde ya da bir yerden bir 
yere olmaktadır. İşte bu nedenle yukarıda basitçe örnekleri verilen problemlerin 
çözümü için karar alıcıların nerede sorusuna cevap verebilecek araçlara ihtiyaçları 
vardır. Kısaca Nerede? sorusu etrafında problemlerin çözümüne odaklanan 
sistemlere Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) denir. CBS’lerin geliştirilmesi ve karar 
alıcıların kullanımına suınulabilmeleri için dünyanın hekimleri olarak tasvir 
edilebilecek olan Coğrafi Bilgi Sistemleri uzmanlarına çok fazla iş düşmektedir.  

GPS ve nesnelerin interneti ile birlikte hemen hemen insanlığın elindeki her türlü 
bilgi içerisinde konum bilgisini bulmak mümkün olmaktadır. Bu sebeple artık 
CBS’lerin işlemesi ve anlamlandırması gereken bilgi hem çok çeşitli hem çok 
hacimli hem de acil durumlar için hızlıca erişilebilir olması gerekmektedir. 
Bilgisayar bilimleri hacimli ve çeşitli bilgilerin etkili bir biçimde kullanılabilmesi 
için Büyük Veri konseptini ortaya koymuştur. Ancak günümüze kadar yapılan 
araştırmalar Büyük Veri ve CBS’nin henüz istenilen düzeyde güçlerini 
birleştiremediklerini göstermektedir.  

Büyük Veri ve CBS’nin etkili bir biçimde kullanılabilmesine bir örnek olması 
açısından bu bildiride Büyük Veri ile güçlendirilmiş bir akıllı trafik sistemi örneği 
önerilecektir.  

1.1. Literatür Özeti  

Coğrafi Bilgi Sistemleri modern tarih boyunca evrenimizle alakalı neredeyse her 
türlü konuda kullanılmışlardır. Özellikle karar alıcıların, CBS’leri kullandıklarında 
aldıkları kararların etkisinin ve doğruluğunun arttığı yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir (Crossland vd., 1995). Bu bölümde şehir hayatının bir değişmezi olan 
trafik ile ilgili olan Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarına örnekler verilecektir. 
Coğrafi Bilgi Sistemleri için en basit örnek olarak her gün kullandığımız harita 
uygulamaları düşünülsede yapılan çalışamalar çok farklı ve çeşitlidir. Hindistan’da 
bulunan Asonsol belediyesi katı atıkların toplanması, saklanması ve yok edilmesi 
için yıllık yaklaşık 25 milyon rupi para harcarken CBS tabanlı bir rota 
optimizasyon sistemi ile harcamalarını yıllık 8.4 milyon rupiye indirmiştir (Ghose 
vd., 2006). Yine rota çalışmalarının katma değerine bir örnek vermek gerekirse; 
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2011 ile 2020 yılları arasında kırmızı ışıklarda beklemenin ve sağa dönüşlerin 
azaltılması ile yaklaşık olarak 600 milyar dolarlık bir katma değerin oluşacağı 
raporlanmıştır (Brown vd., 2011). Rota çalışmalarına bir başka örnek vermek 
gerekirse, rota belirlemelerinde araç motor bilgilerinin (Shekhar vd., 2012) ve 
tarihsel hız profillerinin (Includes) de hesap yöntemlerine katılması ile çok daha 
verimli sonuçların ortaya konulabileceğini gösteren çalışmalar vardır. Beijing için 
yapılan bir çalışmada hava durumu, sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı gibi 
meteorlojik verilerin yanında SO2, NO2 gibi veriler toplanmış ve ayrıca yol 
networkü ile taksi güzergah bilgileri birleştirilerek Beijing’in hava indeksi 
çıkartılmıştır.  

Kısaca yukarıda anlatılan çalışmalardaki veri büyüklüklerinden bahsetmek 
gerekirse, 100.000.000 araçtan dakikada bir kere motor bilgisi ve GPS bilgisini 
almanın yılda yaklaşık 1014 motor bilgisi veri elamanı ve 1013 GPS veri elemanı 
anlamına gelmektedir (Shekhar vd., 2012). Yine U-Air çalışmasında, sadece taksi 
takibi sonucu 495.000.000 km’lik bir yol yapıldığı, 1.45 milyar önemli noktadan 
geçildiği ve toplamda neredeyse 32.000.000 yolculu ulaşım yapıldığı 
görülmektedir (Zheng vd., 2013). Eğer kısaca dünyada toplanan verinin 
büyüklüğüne bakmak gerekirse 2014 yılının iki gününde toplanan veri; 2003 yılına 
kadar insanlığın topladığı tüm veri kadardır (Kitchin, 2013). Görülebileceği gibi, 
konumsal veri çok çeşitli tiplerde saklanabilmekte; hacim olarak konvensiyonel 
yöntemlerle saklanması ve işlenebilmesi mümkün olmayacak kadar büyük hale 
gelebilmektedir.  

Günümüzde çeşitli ve hacimsel büyük verilerin kıymetlendirilebilmesi için Büyük 
Veri konsepti ortaya konmuştur. Büyük veri konsepti temel olarak aşağıdaki 
özellikleri göstermektedir (Barkham vd., 2018; Marz & Warren, 2015):  

 Hacim olarak büyük,  

 Neredeyse gerçek zamanlı,  

 Belirli bir şablona uymayan,  

 Çok ayrıntılı,  

 Hızlıca büyüyebilen ve değişikliklere çabuk bir şekilde adapte olabilen  

Her ne kadar yukarıda örnekleri verilen çalışmalarda CBS ile büyük verinin güçleri 
birleştirilmiş olsa da CBS çalışmalarında, Büyük Veri halen olması gereken 
seviyelere gelememiştir(Kitchin, 2013). Bu nedenle CBS ile büyük verinin 
birleşmesi sonucunda ortaya çıkacak gücü daha iyi ortaya koyabilmek için bu 
bildiride bir Akıllı Trafik Sistemi (ATS) örneği önerilecektir. Akıllı trafik sistemleri, 
genelde trafik sıkışıklığı, yeşil dalgalar, çalıntı araçlar ve sahte plakalar gibi 
konuları ele almaktadırlar. Her ne kadar halkımız tarafından çalıntı araçların 
maddi kısmı ön planda düşünülse de çalıntı araçlar ve sahte plakalar dünyada 
insan kaçakcılığı, uyuşturu kaçakcılığı ve terör olaylarının önceden önlenebilmesi 
için önemli bir veri olarak algılanmaktadır (Hameed vd., 2010). Çalıntı araçların 
tespiti için önceki çalışmalar, araçlara GPS ve RFID takılması ve bu sayede bir 
aracın çalıntı olduğunun bilgisinin çevrede bulunan radyo alıcıları sayesinde, 
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çalıntı araçların tespit edilebileceği önerilmiştir (Hameed vd., 2010; Mustafa vd., 
2006). Bir diğer popüler metod ise araçların plakalarının görüntü işleme metodları 
ile takip edilmesi ve araç özelliklerine göre farklılıklarda, karar alıcılara uyarılar 
göndermeyi temel almaktadır (Al-Hmouz & Challa, 2007; Fazli vd., 2012). Akıllı 
trafik sitemlerinin bir diğer konusu ise trafik sıkışıklığı ve yeşil dalgalardır. Yine bu 
problemin çözümü için yollara ve araçlara sensörlerin konulması yöntemini temel 
alan sistemler önerilmiştir (Sivakumar vd., 2016; Sundar vd., 2015).  

2. Metod  

Literatür özetinde görülebileceği gibi bir ATS oluşturabilmek için çeşitli yöntemler 
kullanılabilmektedir. Ancak bütün sistemlerin ortak noktası hacmen büyük 
verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır. Bunun yanında önceki çalışmalarda 
görülebileceği gibi yöntemler hep görece kısıtlı veri setleri ve sistem çıktılarını 
temel almaktadırlar. Bu bildiri içerisinde önerilen sistem çok çeşitli veri 
kaynaklarından beslenebilecek, hacmen büyük veriyi nispeten hızlı işleyip sonuç 
üretebilecek bir sistemdir.  

Bu bildiride önerilen ATS temelde bir hadoop cluster (Chen vd., 2014; White, 
2012) üzerinde çalışacak olup Error! Reference source not found.’nda da 
görülebileceği gibi hareketli kameraler, sabit kameralar, hava fotoğrafları, kitle 
kaynak uygulamaları, resmi bildiriler, sensörler gibi çok çeşitli kaynaklardan 
beslenen bir sistem olacaktır.  

Şekil 1. ATS Sistemi Veri Kaynakları 

 

Önerilen sistemin yönetimi bir kontrol merkezi üzerinden yapılacak ve saha 
ekipmanlarından gelen bilgiler burada anlamlandırılıp, kıymetlendirileceklerdir. 
Örneğin kamera görüntüleri yardımı ile araçların özellikleri ve plakaları eşleşecek 
bu sayede çalıntı araçlar ve sahte plakalar tespit edilecektir. Tespit edilen 
problemler için olası rotalar belirlenip, saha ekiplerine bu bilgiler gönderilecektir. 
Yine yer sensörleri ve kamera görüntüleri ile trafik yoğunluğu oluşan bölgeler 
tespit edilecek ve alternatif güzergahlar sunulacaktır. Ayrıca sistem, sosyal medya 
kullanıcılarının bildirimlerini de kullanarak bölgelerde oluşabilecek ani 
durumlarda kaydını alacak ve karar verme sürecinde kullanmaya çalışacaktır. 
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3. Sonuç  

Bu bildiride Büyük Veri ile güçlendirilmiş bir Akıllı Trafik Sistemi önerilmektedir. 
ATSler bünyelerinde kullanılan bölge hakkında çok önemli bilgiler 
sakladıklarından yerli üretim olması önemlidir. Büyük Veri ile güçlendirilmiş bir 
ATS çok çeşitli veri kaynaklarından beslenebilecek ve hacmen büyük olan verileri 
etkili bir şekilde kıymetlendirebilecektir. Böylece ATS kullanıldığı bölgenin trafik 
habitatını ortaya çıkartacak ve şehirleşmenin artmasıyla ortaya çıkan trafik ve 
bileşenleri hakkındaki problemlerin çözümüne yönelik katkı sağlayacaktır.  

Bu çalışma sonucunda, konvensiyonel veri saklama yöntemleri ile büyük veri 
karşılaştırılabilecek ve CBS projelerinde büyük verinin kullanılmasına yönelik bir 
örnek ile CBS literatürüne katkı sağlanacaktır.  
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