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ÖZET
Halk Ekmek A.Ş, İstanbulluların düzenli, ucuz, sağlıklı ve kaliteli ekmek ile un ve undan mamul her türlü yiyecek maddeleri
ihtiyacını karşılamak üzere üretim yapmak, dağıtmak ve dağıtım için gerekli üniteleri tesis etmek amacıyla kurulmuştur.
İstanbul’un birçok yerinde bulunan ve her geçen gün sayıları artan halk ekmek satış noktaları için 3 farklı fabrikadan çıkan
ürünlerin, bu satış noktalarına ulaştırılması amacıyla en uygun dağıtım güzergâhlarının belirlenmesi, demografik ve topografik
bilgiler ışığında uygun yer seçim analizlerinin yapılması önem arz etmektedir. Ürün satış analizlerinin ortaya konulması ve
web ortamı üzerinden tüketicilere en yakın halk ekmeği bulma imkânı sunulması hizmet kalitesini arttıracaktır.
Bu çalışma kapsamında öncelikli olarak İstanbul genelindeki satış noktalarının konumları GPS ile tespit edilerek öznitelik
bilgileriyle birlikte Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamına aktarılmıştır. Bu satış noktaları için yol ağı kullanılarak en uygun
dağıtım hatları elde edilmiştir. Dağıtım hatları ve demografik veriler kullanılarak ürün satış ve uygun yer seçim analizleri
yapılıp yeni yapılması ve yeri değiştirilmesi düşünülen satış noktaları önerilmiştir. Web ortamında tüketiciler için kendilerine
en yakın ve daha kolay ulaşabilecekleri uygun satış noktalarının bulunduğu bir sistem tasarlanmıştır. Web tabanlı bir CBS
kullanılarak üretici ve tüketiciler için daha ekonomik verimli ve etkili bir hizmet sağlanması hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemi, Ağ ( Network) Analizi, Web CBS, Mekansal Analiz, İstanbul Halk Ekmek

ABSTRACT
Istanbul Public Bread Corparation is established to produce, distribute and set the necessary distribution units in order to meet
the requirements of Istanbul residents regularly, cheap, healthy and high quality food products made with bread flour and
flour.
There are three different factories producing flour products for points of sale located in many parts of Istanbul which number
increase every day. To make these factories reach their products to the points, it is important to determine the best distribution
lines and the best locations of points of sale using demographic data. Analysis of product sale to costumers and the possibility
of costumer finding the nearest selling point via web will improve the quality of service.
In this study, locations of bread selling points in Istanbul determined using GPS and transferred into GIS with their attributes.
The most appropriate distribution lines for points of sale were obtained using the road network. Using demographic data and
the distribution lines, it is evaluated the location of the points and offered new points to establish and also new locations for the
ones which are thought to be replaced. A system which will make costumers reach their nearest bread selling points easier is
designed in web environment. With this system, it is aimed to provide a more economical, efficient and effective service for
producers and costumers using a Web-based GIS.
Keywords: Geographic Information System, Network Analysis, Web GIS, Spatial Analysis, Istanbul Public Bread Corparation

1. GİRİŞ
İstanbul Halk Ekmek A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul halkına daha iyi hizmet vermek
amacıyla kurulmuş ekmek fiyatlarında aşırı ve haksız uygulamaları önlemede etkin olan bir İktisadi teşekküldür.
Halk Ekmek A.Ş., İstanbulluların düzenli, ucuz, sağlıklı ve kaliteli ekmek ile un ve undan mamul her türlü yiyecek
maddeleri ihtiyacını karşılamak üzere üretim yapmak, dağıtmak ve dağıtım için gerekli üniteleri tesis etmek
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amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, başta normal ekmek olmak üzere diğer unlu mamullerinin
üretimini yapan Halk Ekmek A.Ş., başlangıçtan itibaren İstanbul halkına en temel gıda maddesi olan ekmeği ucuz
ve sağlıklı bir şekilde sunmakta, fiyatların belirlenmesinde düzenleyici rol oynamaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemi mevcut veri tabanlarında bulunan sözel bilgilere mekânsal verileri bağlayarak onlar arasında
mantıksal ilişkiler kurarak yeni veriler üretilmesini sağlar. Ayrıca veriler arasındaki içindelik, yakınlık, 3. Boyut
vb. özellikleri sayesinde özel analizler yapılmasına olanak sağlar. Veriler arasındaki doğrusal ve mantıksal ilişkiler
kurulabilmesi ile kurumlar arası organizasyona ve otomasyona olanak sağlar. Ağ analizi, vektör tabanlı coğrafi
veriler ile gerçekleştirilen analiz türlerinden biridir. Ağ analizleri, çizgi tabanlı coğrafi varlıkların bağlantı
şekillerinden, karar vermeye yönelik sonuç çıkarmaya yarayan konum analizleridir.
Bu kapsamda internet teknolojisinde yaşanan kayda değer gelişmeler göz önüne alındığında Web Tabanlı Coğrafi
Bilgi Sistemleri kavramının organizasyonların bilgiyi kullanma ve sunma arayışlarına yeni bir boyut getirmiştir.
Bilginin güncellenmesi, anlık paylaşım ve hızlı kullanımını gerektiren durumlarda ürettiği çözümler nedeniyle
tercih sebebi haline gelmektedir.
Bu çalışmada, İstanbul genelindeki Halk ekmek satış noktalarının konumları GPS ile tespit edilerek öznitelik
bilgileriyle birlikte CBS ortamına aktarılmıştır. Bu satış noktaları için yol ağı kullanılarak en uygun dağıtım hatları
elde edilmiştir. Dağıtım hatları ve demografik veriler kullanılarak ürün satış ve uygun yer seçim analizleri
yapılarak, yeni yapılması ve yeri değiştirilmesi düşünülen satış noktaları önerilmektedir. Oluşturulan bu sistem
ile karar vericilere zengin ve gerçeğe en yakın analizler ve çözümler sunulabilmesi amaçlanmaktadır.

2. VERİLERİN TEMİN EDİLMESİ
İstanbul genelinde birçok noktada hizmet vermekte olan halk ekmek satış noktası konumlarına ait bilgi sayısal
veya basılı kopya şeklinde bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmanın ilk kısmı halk ekmek satış noktalarının
konumlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Bunun için arazide GPS ölçümleri yapılarak konumlar tespit edilmiş,
daha hassas konumlandırmak için hava fotoğrafları altlık olarak kullanılmıştır. GPS ölçümleri yapılırken her nokta
için elde bulunan öznitelik verileri ile eşleşebilmesi için GPS noktaları bu kodlarla isimlendirilmiştir.

Şekil 1. Halk Ekmek Satış Noktalarının Konumları.
Halk ekmek satış noktalarına ait öznitelik verileri “excel” formatında mevcut olup veri tabanına entegre
edilebilecek şekilde hazırlanmıştır. Analiz ve görüntülemeye altlık oluşturacak olan yol ağı verisi, uydu görüntüsü,
hava fotoğrafları ve nüfus istatistikleri temin edilmiştir.

3. VERİ TABANI TASARIMI VE VERİLERİN ENTEGRASYONU
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Coğrafi veriler, belirli bir konum ile ilişkilendirilen veriler olarak tanımlanabilir. CBS’ de önemli olan nokta
verilerin bir konum ile mutlaka ilişkilendirilmek zorunda olmasıdır. Bu süreç coğrafi kodlama (geocoding) olarak
adlandırılmaktadır. Kurulacak olan her veri tabanında, her bir veri dizini mutlaka coğrafi konumu gösteren bir
element içermelidir. Bu element genellikle harita olmakla birlikte, posta kodları ve adresler de bu görevi
görmektedir. Veri içerisinde coğrafi yeri veya konumu tanımlayan bu elemente coğrafi kod (geocode) adı
verilmektedir.

Şekil 2. Veri Tabanı Yapısının Şematik Gösterimi

Halk ekmek satış noktaları Büfe kodları üzerinden GPS verisi ile eşlenip CBS veri tabanına aktarılmıştır. Halk
ekmek satış noktalarının öznitelik tablosunda Büfe Adı Büfe Kodu Yol ID, İlçe, Mahalle ve kapı numarası bilgileri
bulunmaktadır. Yol verisi ağ analizi yapılabilecek şekilde oluşturulmuştur. Yol verisinin öznitelik tablosunda ağ
analizi için gerekli olan yol trafik yönü bilgisi, hız, yol uzunluğu, kapı numarası bilgileri vektör çizimlerin
başlangıç ve bitiş vertekslerine göre girilmiştir.
Veri tabanı tasarımında, farklı tablolarda bulunan verilerin ortak kolonlar üzerinden birbirleriyle mantıksal bir
kurgu ile eşlenmesi gerekmektedir (Şekil 2). Bunu sağlamak için farklı verilere ait tablolardaki bilgiler sadece o
tabloya ait ortak kodlar üzerinden eşlenmiştir. Halk ekmek satış noktası tablosunda bulunduğu ilçeye ait bilgileri
öğrenmek için ilçe kodu üzerinden ilçe tablosuna bağlanılır ve ilçeye ait bilgiler ekranda görüntülenir. Bu sayede
farklı birimler tarafından güncellenen veriler farklı tablolarda tutulduğu için güncelleme otomatik olarak sağlanmış
olmaktadır. Böylece ilçe veya mahalleye ait herhangi bir bilgi değiştiği veya güncellendiğinde otomatik olarak
halk ekmek satış noktalarına ait tablo da güncellenmiş olmaktadır. Diğer taraftan bu mantıksal yapı ile veriler veri
tabanında daha küçük boyutta saklanarak daha hızlı sorgulama ve görüntüleme sağlanmaktadır.

4. ANALİZLER
Ağ (Network) analizleri için yol verilerinin vektörel çizimlerindeki yönleri doğrultusunda öznitelik bilgilerinin
saklanması gerekmektedir (Şekil 3).
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Başlangıç Verteksi
Trafik Yönü

Bitiş Verteksi

Şekil 3. Ağ analizi yol yapısı.

Ağ analizi için yol veri yapısı araç trafiğinin tek yönlü işlediği yollarda vektörel çizimin başlangıç ve bitiş
verteksine göre mantıksal tanımlaması yapılır. Trafik yönü ile vektörel çizimin çizim yönü aynı ise FT (From To),
tersi ise TF (To From) değerleri girilmiştir. Eğer trafik akışı çift yönlü ise hiçbir değer girilmemiştir. Araç trafiğine
kapalı veya merdiven gibi yollar için N (None) değeri girilmiştir. Bunun için tüm yol kesişimlerinin parçalı bir
yapıda olması gerekmektedir. Köprü, tünel, viyadük gibi yol yapıları ise kesişim noktalarında parçalı yapı
oluşturulmamıştır.

Şekil 4. Ağ Analizi Yol Verisine Ait Öznitelik Bilgileri.

Bu çalışmada yapılmış analizler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

4.1. En Kısa Mesafe/Zaman Analizi
Mesafe ve zamana bağlı analiz (Şekil 5) hem farklı ulaşım türlerine (otobüs, metro, özel araç vb.) hem de yayalar
için zaman ve mesafe bazlı olarak yapılabilmektedir. Buradaki önemli nokta her bir kırık yol parçası için öznitelik
bilgisine hız ve uzunluk değerlerinin girilmiş olması gerekir. Bu değer yaya ve araçlar için farklı tanımlanmıştır.

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), 16-19 Ekim 2012, Zonguldak

İ.Şimşek vd.: İstanbul Halk Ekmek Satış Nok. CBS Ortamına Aktarılarak, Satış ve Ağ Anal. İle Web Tabanlı..

Şekil 5. Yayalar için En kısa mesafe/zaman Analizi.

4.2. Servis Alanı Analizi
Servis alanı analizinde, genel olarak merkez bir noktadan çevresine hizmet dağıtımında kullanılan bu analiz türü
belirli merkezden başlayarak zaman veya mesafe bazlı olarak girilen değer ile ulaştığı noktaların birleştirilmesiyle
oluşan alanı ifade etmektedir. Örnek olarak bir halk ekmek satış noktasının bulunduğu noktadan çevresinde kaç
kişiye veya eve hizmet verebileceğinin analizi servis alanı analizi ile yapılmıştır. Alansal bir değer ifade ettiği için
mekânsal seçimler yapılırken alanın içinde/dışında kalan veya kesişen gibi birtakım mekânsal sorgulamalara
olanak sağlamaktadır (Şekil 6).

Şekil 6. Yürüme Mesafesine Göre Yapılmış Servis Alanı Analizi.

4.3. Yakınlık Analizi
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Yakınlık analizi ile hizmet merkezinden belirli zaman veya mesafeye göre belirli sayıdaki hizmeti ulaşacağı
noktaların bulunması için kullanılmaktadır. Bu analiz ya en yakın noktalardan hizmet merkezine doğru ya da
hizmet merkezinden en yakın noktalara doğru olmak üzere iki farklı gurupta yapılmaktadır. Yakınlık analizi ile
herhangi bir kişi evine en yakın istediği sayıda halk ekmek satış noktasını tespit etmek için bu analizi
kullanabilmektedir (Şekil 7).

Şekil 7. Yakınlık Analizi.

4.3. Servis / Güzergâh Analizi
Güzergâh analizi, halk ekmek fabrikasında üretilen ürünlerin satış noktalarına en uygun ve ekonomik şekilde
ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu analiz Şekil 7’ de görülmektedir.

Şekil 8. Servis/Güzergâh Analizi.
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4.4. Nüfus Yoğunluğu Analizi
Nüfus yoğunluğu analizi yeni yapılmış olan halk ekmek satış noktalarının tespit edilme noktasında bu analiz türü
oldukça yararlı olmaktadır. Yeni bir halk ekmek satış noktasına o bölgede ihtiyacın olup olmadığı, ne kadar kişiye
hizmet verdiği, artan talep durumunda ne kadar ürün tedarikinin olacağı gibi öngörüleri ortaya koymak için nüfus
yoğunluğu analizi yapılmıştır (Şekil 9).

Şekil 9. Nüfus Yoğunluğu analizi.

5. INTERNET ORTAMINDA YAYINLAMA
Bilişim dünyasındaki hızlı gelişim birçok alanda olduğu gibi CBS alanına da entegre olmakta ve etkin bir araç
olarak kullanılmaya devam etmektedir. Bu da beraberinde Internet CBS, web tabanlı CBS, online CBS gibi
terimleri oluşmasına sebep olmuştur. Tüm bu ifadelerin hepsi CBS ve internetin iç içe olduğunu tanımlamanın
yanında farklı durumları da ortaya koymaktadır.
CBS servisi; istemci uygulamalar tarafından kullanılabilecek şekilde bir sunucu üzerinde konumlanmış, harita,
globe, yer bulucu veya bir coğrafi veri tabanı bağlantısı gibi bir CBS kaynağını ifade etmektedir. Servisler
kaynakların istemciler tarafından kullanımının paylaştırılmasını kolaylaştırır. Sunucu kaynakları saklar, servislere
ev sahipliği yapar, CBS işlerini gerçekleştirir ve sonuçları istemcilere ortak bir formatta (görüntü ve metin gibi)
döndürür. Bir CBS kaynağı oluşturulduktan sonra, CBS sunucusuna yayınlanabilir. ArcGIS Server Yöneticisi
servis oluşturmak için kullanımı kolay kurulum sihirbazı sağlamaktadır. Yönetici içerisinden, kullanıcılar servis
ekleyip çıkarabilir, servis özelliklerini güncelleyebilir ve servisleri klasörler içinde düzenleyebilir.
Web üzerinden yapılan CBS uygulamalarının sağladığı avantajlar aşağıdaki gibidir (Alkan, 2003):


Çeşitli amaçlar için oluşturulmuş olan CBS uygulamaları internet üzerinden CBS yazılımlarına
gereksinim olmadan daha etkin olarak çok geniş kitlelerce kolaylıkla kullanılabilmekte,
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Kullanıcı, sadece internet’e bağlı bir bilgisayar ve bir web tarayıcısı ile düşük maliyette 7 gün 24
saat güncel veriye ulaşabilmekte,
Farklı platformlardaki kullanıcılar, verileri eş zamanlı olarak kullanabilmekte,
Kullanıcılar gerekli mekansal sorgulamaları yapıp, en yakın mesafe, optimum ulaşım vb gibi
işlevleri de gerçekleştirebilmektedir,

Kullanıcılar İstanbul genelinde halk ekmek satış noktalarının nerelerde hizmet verdiğini, bu noktaya en yakın halk
ekmek satış noktası sorgulamasını yapabilmekte ve bu halk ekmek satış noktasına nasıl ulaşılacağını web
ortamında görebilmektedir.

Şekil 10. İnternet Ortamında Sorgulama.

6. SONUÇLAR
İstanbullulara ekonomik ve kaliteli ekmek tedarik etmek amacıyla kurulan Halk Ekmek A.Ş gelişen teknoloji ile
kent içi dağıtımında hareketlerin, mekânsal bir veri tabanında, trafik, planlama, optimum rotalama gibi konuları da
içerecek şekilde ölçülebilmesi, görselleştirilmesi ve bir karar destek sistemleri aracılığıyla karar vericilere zengin
ve gerçeğe en yakın analizler ve çözümler sunulabilmesini hedeflemektedir. CBS ve ağ analizi ile internetin de
sisteme dâhil olması ile yapılabilecek analizler aşağıda maddeler halinde verilmiştir:







Halk ekmek satış noktaları koordinatlı olarak haritada yerleri gösterilebilmekte,
Halk ekmek satış noktalarına insanların yürüme hızında dakika ve metre bazlı analizler
yapılabilmekte,
Halk ekmek satış noktalarının çevresinde ortalama olarak ne kadar kişiye hizmet verdiği analizi
yapılabilmekte,
Yeni satış noktaları için analiz yapılabilmekte,
Halk ekmek dağıtım araçları için en hızlı ve uygun yol analizleri yapılabilmekte,
Halk ekmek Satış noktalarına dakika bazlı uzaklıktaki bina sayısı analizi yapılabilmekte,
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Kişiler bulundukları noktadan en yakın halk ekmek satış noktasının hangisi olduğunu
öğrenebilmekte,
Kişilere en yakın halk ekmek satış noktasına ulaşacakları yol haritası verilebilmektedir.
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