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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)
Proje ekibi danışman dahil 4 kişiden oluşup ;1 kaptan ve 2 üyeye sahiptir. Doğal Dil İşleme ve
Web tasarımı/yazılımı alanında ki uzmanlıkları doğrultusunda Hatay ilindeki oteller, lokantalar,
araç kiralama mekanları gibi sahaların araştırması ve veri tabanı oluşturma (kaptan) ; verileri
analiz edip raporlama (üye 1); Twitter’dan yorum çekme, duygu analizi yöntemlerini uygulama,
istatistik sonuçlar üretme(danışman); ortaya çıkan sonuçları bir web sayfasında görselleştirme ve
yayınlama(üye 2) görevlerini paylaşmıştır.

 Proje Hatay’a gelmek isteyen turistlerin bulmak isteyeceği şeyleri (gezip görülecek mekanlar,
lezzetlerini tadacağı lokanta ve kafeler, konaklayacağı oteller ve araç kiralama şubeleri) ; buraya
gelmiş, burada yaşamış ve tecrübe etmiş kişilerin yaptıkları yorumların duygu analizi
karşılıklarıyla kolaylıkla erişip kısa sürede doğru tercihler yapmasına olanak sağlayan bir web
sitesi yazılımıdır.

 Projede daha önceden belirlenen veri tabanında yer alan mekanlar hakkındaki Twitter’daki
yorumların Api yardımıyla çekilip yapay zekanın alt dalı olan Doğal Dil İşleme Yöntemlerinden
Duygu Analizi ile algoritmalar süzgecinden geçirilerek bir sonuç üretilip duygu karşılıklarının
kategorize edilmesi ve web sayfasında bu mekanların görselleri ve konumlarıyla birlikte sunulması
yer almaktadır.

 Farklı dil seçeneklerinin de yer alacağı sitede, aynı zamanda siteden faydalanan kişilerin
tecrübelerini paylaşabileceği bir forum kısmına da yer verilip site eğlenceli hale getirilecektir.
Forum kısmında en beğendiğiniz yemek, öğrendiğiniz en ilginç kelimeler, yaşadığınız en tuhaf
olay gibi sorulara yer verilecektir.

 Şehrin yolculuğu esnasında dinleyecekleri Hatay şarkı ve türküleri kullanıcılarımıza eşlik
edebilecektir.
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2. Algoritma ve Tasarım

Twitter veri toplama ⇒ Veri Temizleme
↓

Duygu Analizi ⇒ Veri Analizi
↓

Sonuçlar

Proje için hazırlanacak yazılımda ön aşama olan duygu analizi kısmında Python programlama dili
kullanılmıştır. Burada Api ile çekilen .cvs formatında yer alan datalar gerekli kodlar yardımıyla
drive üzerinden import edilmiş, panda yardımıyla da read edilmiştir. 20491 satırlık yorumdan
oluşan datalar gerekli kütüphanelerin eklenmesi ve kodlar yardımıyla %20 lik kısmı olan 4099
yorum test için, geri kalan % 80 lik kısmını oluşturan 16392 yorum ise train için ayrılmıştır.
Tokenize edilen cümleler gerekli stopwords işleminden geçirilerek çalışmamızın gerekli
kısımlarında analiz edilmek için kullanılmıştır. Metin madenciliği teknikleri ile analiz edilecek
yorumlar, seçilen kelimeleri tanımlamada kullanılan en çok tekrarlanan ve en ilişkili kelimeler
belirlenerek ürettiğimiz matrislerden yararlanılarak analize devam edilmiştir..

Çalışmada bigram, unigram ve bigram+unigram argümanları; 1000 ve 5000 feature için
,LogisticRegression, GaussianNB, RandomForestClassifier, SVC, KNeighborsClassifier,
DecisionTreeClassifier,LinearDiscriminantAnalysis gibi sınıflayıcılar ile tek tek sınıflandırılmıştır.
Bu sınıflandırma sonrasında accurary skoru, F1 skoru, Recall Skoru ve Precision Skoru elde
edilmiştir.
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Burada yer alan değerlerden hangisi daha yüksek ise kullanılan yöntem , algoritma ve
sınıflayıcıların daha iyi olduğu yorumuna ulaşılır. Ve böylelikle hangisinin kullanılacağına karar
verilir. Duygu karşılıkları da farklı bir sütunda numaralandırılır. (Çalışmada 1’den 5’e kadar kötü
yorumdan iyi yoruma doğru numaralandırılmıştır .)

Sonuç olarak web sitesinde görselleştirilecektir.



5

2.1. Sistem Mimarisi

Web kısmında kullanılmak üzere MVP mimarisi kullanılacaktır. Model katmanı siteyi kullanan
kullanıcıların görüntülendiği katmandır. Burada forum kısmında yaptıkları yorumları çekip
yeniden duygu analizi yapabileceğimiz katman view katmanıdır. Böylelikle prensenter katmanı
sayesinde de geri dönütler sağlayabilecektir.
Bu yapıyı tercih etmemizin sebebi databinding kullanılabiliyor olması ve test edilebilirliğin kolay

olmasıdır.
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2.2. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik

Şehre gelmek isteyen turistlerin ihtiyacı olacak konaklama yerlerini, lezzet mekanlarını, gezip
görülecek alanlarını ve ulaşımı kolaylaştırmak için araba kiralamak istediğinde bu isteklerini
gerçekleştirebileceği mekanların incelenmesinin çok büyük bir vakit alacağı tespit edilmiştir.
Ayrıca eriştikleri bu bilgilerin güncel olmadığı da aşikardır. Şehre gelmek isteyen bir yerli ve
yabancı turistin ihtiyacı olan her şeyin tek bir platformda toplanması , toplarken de bu şehre gelmiş
,bu şehirde ikamet etmiş kişilerin yapmış olduğu yorumlardan faydalanıp, mekanları kendi
kategorisinde değerlendirip sunmanın Hatay şehrimize turist kazandıracağı düşünülmektedir. Bu
bağlamda insanların duygu ve düşüncelerini anlık ifade ettiği, genelde kısa ve net cümle
kurulan,dünyanın her noktasında kullanılan ve geçerliliği diğer platformlara göre yüksek olan
sosyal medya platformlarından Twitter, üzerinde yapılan yorumları çekmeye müsaade etmesiyle
kullanılmak istenmiştir. Burada yapılan yorumlar Api yardımıyla çekilerek *** Doğal dil işleme
yöntemi ile duygu analizi yapılıp algoritmalar sayesinde kategorize edilmesi planlanmaktadır.
Buradan elde edilen veriler bir web sayfası yazılımı gerçekleştirerek sunulacaktır.

3. Yenilikçilik/Özgünlük
Yapılan diğer projeler incelenip literatür taraması sonucunda bir şehrin tanıtımı birçok sitede
yapılmış ama güncelliğini yitirmiş olduğu tespit edilmiştir. Bir ürün almak istediğimizde bu ürünü
almadan önce yorumlarını nasıl okursak , bir şehri gezmeden önce o şehri gezen kişilerin yapmış
olduğu yorumlara bakarak konaklayacağımız, lezzetlerini tadacağımız ve gideceğimiz
mekanlara karar vereceğimiz yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş tek bir platformun olması
gerekliliği projemizin özgünlüğünü göstermektedir. Ülkemize Yapay zekanın alt dalı olan Doğal
Dil İşleme yöntemlerinin kullanımının katkı sağlayacağı bir çok alan
vardır. Bu alanda son zamanda yapılan çalışmalar artmaya başlamış fakat bu denli fayda sağlayan
bir yöntemin kullanımı halen etkin kullanılmamaktadır. Turizme büyük ölçüde fayda sağlayacağı
aşikardır.

Çalışmamıza ek olarak sohbet edebilmek için forum sayfası ve yolculuk sırasında dinleyebilmek
için müzik platformu yer verilmiştir.

4. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi

Hatay; yemek lezzetleriyle, tarihi mekanlarıyla, dini faktörleriyle ve yine birçok özellikleriyle
turizme katkı sağlayacak önemli şehirlerdendir. Bu kadar çok faktörü bir arada tutmasına karşın
şehrin tanıtımının yetersiz olduğu, şehre gelen turist sayısının artırılması gerektiği hususu açık ve
nettir. Araştırmalarımız sonucunda şehre gelmek isteyen turistlerin ihtiyacı olacak konaklama
yerlerini, lezzet mekanlarını, gezip görülecek alanlarını ve ulaşımı kolaylaştırmak için araba
kiralamak istediğinde bu isteklerini gerçekleştirebileceği mekanların incelenmesinin çok büyük bir
vakit alacağı tespit edilmiştir. Ayrıca eriştikleri bu bilgilerin güncel olmadığı da aşikardır. Şehre
gelmek isteyen bir yerli ve yabancı turistin ihtiyacı olan her şeyin tek bir platformda toplanması ,
toplarken de bu şehre gelmiş ,bu şehirde ikamet etmiş kişilerin yapmış olduğu yorumlardan
faydalanıp, mekanları kendi kategorisinde değerlendirip sunmanın Hatay şehrimize turist
kazandıracağı düşünülmektedir Doğal Dil işleme yöntemi ile duygu analizi başka ülkelerde daha
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çok siyasi seçimlerde kullanılmaktadır. Ülkemizde bu alanı turizmde kullanmak diğer ülkelere
öncü olacaktır.

5. SWOT Analizi

Güçlü Yönleri: Yapay zekanın tarafsız bir şekilde değerlendirmesi, bu sayede belirli seçeneklere
odaklanmaması. Tamamen halkın dediklerinden yola çıkarak ortalama bir veri sunması.

Zayıf Yönleri: Yapılan yorumlarda farklı dil karakterleri kullanılması sebebiyle algoritma ve
sınıflayıcıların ürettiği sonuçlarda tutarsızlık olması.

Fırsatları: Daha hızlı şekilde denetleyebilme gücüyle hızlı veri sunması, mekan hakkında anlık
binlerce veri.

Riskler: Yapay zekanın hata yapması ve yorumları okumakta güçlük çekmesi, olası bot yorumları
gözden kaçırması, alakasız yorumları ürünle bağdaştırma
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