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Konu aktarımı: Cumartes� ve Pazar 10:30-13:00

Soru-cevap günler� ve eğ�tmenlerle senaryo: Perşembe günler�

B�reysel proje: 4 adet

Ücret: Oda Üyes� (Öğrenc�/Çalışmayan) 1100 TL

Programın temel hedef�, günümüzde g�tt�kçe yaygınlaşan ver� odaklı

çalışmaları ele alıp, mekansal perspekt�f� de dah�l ederek katılımcılara

ver� odaklı düşünme ve açık kaynak kodlama bakış açısı

kazandırmaktır.

Eğ�t�m boyunca temel ver� b�l�m� ve anal�t�ğ� araçları Python

programlama d�l� �le ele alınacaktır.

Katılımcılarla b�rl�kte ver� man�pülasyonundan görselleşt�rmeye ve

mekansal ver� anal�z�ne kadar b�rçok konu 6 haftalık süre �çer�s�nde

(48 saat) aktarılacaktır.

Program, konu aktarımı, eğ�tmenlerle senaryo dah�l�nde proje yapımı,

b�reysel proje yapımı ve soru-cevap günler�n� �çermekted�r.

                Oda Üyes� (Çalışan) 1750 TL

                D�ğer 2500 TL

0PROGRAM
HAKKINDA



1PYTHONA
GİRİŞ

Bu eğ�t�mde açık kaynak kodlama mantığı �le b�rl�kte günümüzde ver�

b�l�m� alanında en çok kullanılan programlama d�ller�nden Python

programlama d�l�ne g�r�ş yapacağız. Temel ver� t�pler�, döngüler,

fonks�yonlar ve daha fazlasıyla ver� b�l�m� araçlarını kullanmaya daha

hazır hale geleceğ�z. 

PROJE

Python programlama d�l�yle alt yapımızı oluşturduk. Artık

öğrend�kler�m�z�, karşımıza çıkab�lecek olası senaryolara/problemlere

uyarlama vakt�! Mekansal ver� bazında Python programlama d�l� temel

ver� yapılarını, döngüler� ve fonks�yonları, el�m�zdek� problemlere nasıl

uyarlayab�l�r�z? 

Programlama d�l� öğrenmek, yen� b�r yabancı konuşma d�l�

öğrenmekten farksızdır. Prat�k yapmak (kodlamak) öğrenme eğr�n�z�

arttıracaktır. S�zler� temel Python ver� yapıları ve algor�tmalarıyla baş

başa bırakıyoruz. 



PROJE

Ver�y� çalışma ortamımıza aktardık. Pek� ya sonrası? Satır ve sütun

�s�mler� daha efekt�f anal�z yapab�lmem�z �ç�n uygun mu? Pek� ya ver�

set�m�z�n bell� b�r kısmı �le çalışmak �st�yorsak? Coğraf� vektör ver�s�n�

mevcut problem�m�zdek� ver� set�ne nasıl ekler�z? Tüm soruların cevabı

bu projede! 

El�n�zde b�r probleme da�r bol satırlı ve sütunlu b�r ver� set� var. Bu

probleme �l�şk�n coğraf� b�lg�ler de mevcut. İk� ver� set�n� ortak

konuşturma vakt�! İlg�l� ver� man�pülasyonu yöntemler�n� kullanarak,

ver�y� anal�z ed�leb�l�r hale get�rme sırası s�zde. 

2 VERİ
MANİPÜLASYONU

Satırlar ve sütunlar, DataFrame oluştururlar. DataFrame �se ver�

anal�t�ğ� yapab�leceğ�n�z tablo formatı demekt�r. Satır ve sütun seçme,

�s�mlend�rme, f�ltreleme, tablo b�rleşt�rme ve daha b�rçok ver�

man�pülasyonu operasyonunu b�rl�kte �nceleyeceğ�z. 



PROJE

Ver�m�z� anal�z ed�leb�l�r hale get�rd�k. Görselleşt�rme zamanı! Hang� t�p

ver� �le hang� graf�kler� ç�zd�reb�l�r�z? Graf�ğ�m�ze hang� parametreler�

ekleyerek boyutunu arttırıp daha fazla durum açıklayab�l�r�z? Daha da

fazla açıklayıcılık mı �st�yorsunuz? Senaryomuza �nterakt�f graf�kler� de

dah�l edeb�l�r�z. 

Çok az kaldı... Yen� b�r d�l öğrenme eğr�s�ndek� kr�t�k eş�k noktasını

aşmak üzeres�n. Bu b�reysel proje �le ver�y� man�püle ed�p farklı

görselleşt�rme paketler� kullanarak, ver�ndek� h�kayey� en �y� �let�ş�m

sağlama araçlarından b�r� olan görselleşt�rme �le anlatma sırası sende!

3VERİ
GÖRSELLEŞTİRME

Bazen b�r problemdek� �l�şk�ler� göreb�lmek ve yakalayab�lmek �ç�n

kompleks �stat�st�ksel testler ve modeller kurmanıza gerek yoktur.

Doğru b�r görselleşt�rme �le desenler� ve �l�şk�ler� göreb�l�r,

sonuçlarınızın �let�ş�m�n� görselleşt�rerek sağlayab�l�rs�n�z.

Görselleşt�rme teor�s�, temel stat�k ve etk�leş�ml� �nterakt�f graf�kler

s�zlerle... 



PROJE

Ver� set�m�z anal�z ed�leb�l�r halde m�? Eks�k ver�ler�m�z mevcut mu?

Pek� ya ekstrem değerler? Hang� değ�şkenler b�rb�rler�yle �stat�st�ksel

olarak �l�şk�l�? Bell� kategor�ler arasında �stat�st�ksel anlamlı farklar var

mı? S�zlere bahsetm�şt�k, bol soru sorma aşamasındayız. 

Nasıl ve neye göre soru sorup, nasıl cevaplayacağınız �le �lg�l� b�r f�k�r

ed�nd�n�z. Benzer ya da daha da farklı sorular sorarak el�n�zdek� ver�

set�n� ve problem� anlayab�l�r m�s�n�z? S�zler� sorularınızla baş başa

bırakıyoruz. 

4 KEŞİFSEL
VERİ ANALİZİ

Herhang� b�r ver� odaklı çalışma önces� olmazsa olmazlardan keş�fsel

ver� anal�z�, l�teratürdek� �sm�yle EDA karşınızda! Bu aşamada ver�ye

soru sorma sanatını öğreneceğ�z. Bet�msel �stat�st�kseller, tablolar,

görselleşt�rmeler ve �stat�st�ksel anlamlılık testler�yle ver�m�z� ve

problem�m�z� daha �y� anlayacağız.
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PROJE

Ver� set�m�z anal�z ed�leb�l�r halde m�? Eks�k ver�ler�m�z var mı?

Python 'a artık mekansal boyutta olduğumuzu nasıl aktarırız? Özel

mekansal b�rleşt�rmeler �le temel problem�m�z� nasıl b�rl�kte

konuştururuz? Temel stat�k ve �nterakt�f har�talandırma çalışmalarını

nasıl gerçekleşt�r�r�z? Ver� b�l�m� �le mekansal çalışmaların aslında ne

kadar �ç �çe olduğunu keşfedeceks�n�z. 

Tüm eğ�t�m sürec�n� etk�n b�r şek�lde tak�p edeb�ld�ysen�z, bu projeden

oldukça zevk alacaksınız. Artık sadece mekansal değ�l, ver� odaklı

düşünmey� de öğrend�n�z. Hünerler�n�z� serg�leme vakt�. Açık kaynak

kodlama dünyası, ver� b�l�m� ve mekansal perspekt�f� harmanlayarak

proje yapma sırası s�zde! 

MEKANSAL
VERİ ANALİZİ

Son eğ�t�m �çer�ğ�ndey�z. Artık b�r ver� set�n� �çer� aktardıktan sonra

�lg�l� anal�zler� yapıp �let�ş�m�n� sağlayab�l�yor ve bunu kodlayarak

yapıyoruz. Son b�r rötuş kaldı: problemlere mekansal perspekt�f

katmak. Mekansal ver� t�pler�nden, temel mekansal ver� man�pülasyonu

ve har�talandırmaya kadar temel mekansal ver� anal�z� kütüphaneler�n�

ele alacağız. 
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