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ÖZET 
  
Gelişen şehirlerin en büyük sorunlarından birisi hızlı artan nüfus ile birlikte şehir planlarının optimum çözümler sağlayacak 
parametrelere sahip olarak hazırlanması gerekliliğidir. Şehirsel fonksiyonlar arasında acil durumlara müdahale edecek 
sistemlerin geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Özellikle şehir nüfusunun yoğun olarak kümelendiği bölgelerdeki trafik 
kazaları, yangınlar, acil vakalar ve kurtarma çalışmaları genellikle çok kısa sürede müdahale gerektiren olaylar arasında 
bulunmaktadır. Ancak şehirsel fonksiyonların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde olaylara acil olarak müdahale edebilmek çoğu 
zaman çeşitli nedenlerden dolayı mümkün olamamaktadır.  Bu nedenlerden öne çıkanlar sıralanacak olursa istasyon yerlerinin 
olay yerine uzak olması, yönetimsel problemler, kent içerisindeki düzensiz trafik akışı ve müdahale zamanını uzatacak engeller 
öne çıkmaktadır. Meydana gelen acil durum vakalarının genel dağılımına bakıldığında bölgede yaşayan nüfusun statüsü, şehrin 
topolojik yapısı, halkın yaşam alışkanlıkları ve planlamaya bağlı olarak belirli bölgeler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  
 
Bu çalışmada şehir genelinde yaşanan acil durum olaylarının değerlendirilmesi ve genel anlamda risk teşkil eden bölgelerin 
adres tabanlı analizi için Konya kent merkezinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Trafik kazalarının, yangınların ve asayiş 
olaylarının sisteme girilebilmesi ve analiz edilebilmesi için web tabanlı bir veri giriş ara yüzü hazırlanmıştır. Ara yüz 
kapsamında olayı tanımlayan parametreler ve lokasyon bilgileri MYSQL ile hazırlanan ara yüz yardımıyla veri tabanına 
aktarılarak herhangi bir CBS yazılımı ile görüntülenebilir hale getirilmiştir. ArcGIS yazılımı kullanılarak oluşturulan sistemde 
veri tabanından alınan bilgiler analiz edilmekte, adrese dayalı sorgulamalarının gerçekleştirilmesi ile birlikte riskli bölgelerin 
belirlenerek Google MAP entegreli web sayfaları üzerinde görüntülenebilmektedir. Anlık veri girişi sayesinde oluşan risk 
haritaları da anlık olarak güncellenmekte ve girilen verilere göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada amaçlanan hedef ise 
acil müdahale istasyonlarının yerlerinin belirlenmesinde rehberlik edecek Konya risk haritalarının adrese dayalı olarak 
çıkartılmasıdır.   
 
Anahtar Sözcükler:  Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ağ Analizi, Şehir ve Bölge Planlama, Mekânsal Analiz 
 
 
ABSTRACT 
 
CONSTITUTING A WEB BASED DATA STORE APPLICATION DUE TO SPECIFYING 
URBAN RISK AREAS AND GEOCODING APPLICATIONS 
 
 
In developing cities, preparing the urban plans according to the solving parameters of the urban problem is one of the most 
important subjects. Emergency response systems are vital object in developing urban areas. Especially, traffic accidents, fire and 
emergency events are required to intervene as quickly as possible in intensive population areas. Due to some obstacles, 
sometimes intervening to the emergency events is being more difficult. These obstacles are usually intensive traffic flow, 
management problems and long distance between station and emergency event area. The emergency events are clustered 
depending to the status of the urban area, habits of the population and planning of the urban area. 
 
In this study, an application is examined for determining the locations of risk areas and emergency event with using address 
based database in Konya city centre. A web data interface has prepared to store the information of the emergency events. 
Descriptive emergency event informations are stored in MySQL database and these informations can be used in Geographical 
Information Systems. In ArcGIS software, it is being possible to analyze emergency event informations and display the results in 
web pages with Google Map support. By storing data into geodatabases instantly, the results of the analysis are being updated. 
The main aim of this study constitutes address based risk maps to guide new station location determining processes. 
 
Keywords: Geographical Information Systems, Network Analyst, Urban and Regional Planning, Spatial Analyst 
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1. GİRİŞ  
 
Büyüyen kentlerdeki yoğun nüfus ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yoğun kentsel yaşam alanları birçok sorunu da 
beraberinde getirmektedir (Cheema, 1993). Yangın, trafik kazası ve yaralanma gibi olaylara müdahale etmek hayati 
önem taşımaktadır. Acil durum olaylarını en aza indirgemek ve gerekli müdahaleyi sağlamak için olayların dağılım 
karakteristikleri iyi bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu nedenle yaşanan olayların dağılımı, tekrarlılık gösteren 
bölgelerin tespiti ve birbirleri ile bağlantılı olayların sebepleri araştırılarak kentsel gelişmelerde öne çıkan sorunlar 
ortaya çıkarılabilmektedir (Erdi.A., 2012). 
 
Acil durum olaylarını ortaya çıkaran sebeplere ek olarak meydana geldiği andan müdahale edildiği zamana kadar 
geçen süre oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Erken müdahaleyi sağlayacak en önemli etkenlerden birisi acil 
durum müdahale istasyonlarının kent içerisinde her bölgeye erken müdahaleyi sağlayacak şekilde yerleştirilmesidir. 
Bu durumun tespit edilmesindeki en önemli unsur acil o durum olaylarının dağılımının ve karakteristiğinin 
bilinmesidir. Olayların ayrı olarak değerlendirilmesinin yanında tek bir sistemde görülmesi birçok sorunu önceden 
görebilme olanağı tanıyacaktır.  
 
Bu çalışmada, acil olayların birlikte değerlendirilebilmesini sağlamak için bir sistem tasarımı yapılmış, adres tabanlı 
ve koordinat tabanlı olarak kayıtları tutulan verilerin bir arada kullanılmasını sağlayabilmek için adres tabanlı bir 
arama motoru gerçekleştirilmiştir.  Böylece sadece koordinat bilgileri ile depolanan bilgilerin, adres  ve koordinat 
bilgileri ile tutulan diğer veriler ile birlikte değerlendirilebilmesi sağlanmıştır.  
 
 
2. ÇALIŞMA ALANI 
 
 
Uygulama Konya ili merkezinde trafik kazalarının ve yangın olaylarının yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerde 
gerçekleştirilmiştir. Özellikle yaz aylarında yangın vakalarının yoğun olarak yaşandığı Meram ilçesi ve trafik 
kazalarının sıklıkla meydana geldiği Selçuklu ilçesi İstanbul yolu çalışma bölgesi olarak seçilmiştir.  
 
  

 
 
 

Şekil 1. Çalışma alanı. 
 
 
Şekil 1’de iki ayrı çalışma alanı görülmektedir. Sol kısımda görülen alan Konya ili Meram ilçesi sınırları içerisinde 
bulunan ormanlık ve yaz aylarında kuru ot yangınlarının bulunduğu bölge olarak görülmektedir. Yaz aylarında bu 
bölgede geçici itfaiye istasyonu kurularak olaylara zamanında müdahale sağlanmaya çalışılmaktadır. Sağdaki resim 
ise Konya ilinin trafik yoğunluğu açısından önemli bir trafik akışının bulunduğu İstanbul çevre yoludur. Bu yol 
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üzerinde özellikle yaya-araç kazaları yoğun olarak görülmekte olduğundan uzun zamandır radar uygulaması 
yapılmakta olup şu anda sabit radar uygulamasına geçilmiştir.  
 
 

3. UYGULAMA 
 
Uygulama kapsamında web tabanlı veri giriş ara yüzü ve verilerin kayıt edileceği veri tabanı oluşturulması,  
verilerin konumsal olarak analizlerinin yapılabilmesi amaçlı model tasarımı ve veri tabanındaki verilerin 
sorgulanarak ekrana getirilmesi amaçlı web harita servislerinin oluşturulması gerçekleştirilmiştir.  
 
3.1 Veri Giriş Ara Yüzleri ve Veritabanı Tasarımı 
 
Meydana gelen kazaların ve yangın olaylarının veri tabanına kaydedilmesi, var olan bilgilerin adres tabanlı 
sorgulamalarının yapılabilmesi amacı ile PHP kullanılarak bir web sayfası oluşturulmuştur. Web sayfası içerisinde 
bir adet form kullanılarak trafik kazaları için yol yapısı, hava durumu ve kazaya ilişkin bilgilerin girilebileceği 
alanlar tanımlanmış olup, yangın olayları için ise yangının meydana geliş sebebi ve gerçekleştiği alan bilgilerinin 
girilebileceği alanlar oluşturulmuştur. Her iki olay türü için koordinat ve adres bilgileri girilerek hem sorgulama hem 
de dağılım analizleri için verilerin adres sorgulamalı olarak bulunabilmesi sağlanılmıştır. Şekil 2’de oluşturulan veri 
tabanı görülmektedir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Şekil 2. Veri Tabanı 
 

 
 
Veri tabanı MySQL yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Kullanıcıların girmiş olduğu her bir veri belirlenen 
sütunlarda depolanarak sorgu esnasında ilgili veriler görülebilmektedir. Verilerin veritabanına kaydedilmesi ve ilgili 
verilerin çekilebilmesi işlemi Php kodları kullanılarak sağlanmıştır. Şekil 3’te veri giriş ara yüzü görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Şekil 3. Veri Tabanı giriş ara yüzü. 

Veri Giriş Arayüzü Php  
GDB Sorgu Veri Kayıt Adres 

X Y Diğer Bilgiler 
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Veri tabanına kaydedilen olay verilerinin adres tabanlı sorgulanabilmesini sağlamak amacı ile her bir olayın 
koordinat bilgisinin yanında adres bilgisi de kayıt edilmiştir. Böylece adres sorgusu ile eşleşen olay verilerinin X ve 
Y koordinat verileri elde edilerek olay yeri bulunmuş olacaktır. Örneğin “Yenişehir Mahallesi Papatya Sokak”  
adresinde meydana gelen kazalar sorgulanmak istenildiğinde sorgu sonucunda 32,512 - 38,157 koordinatları sorgu 
sonucunda ekrana gelecektir. Böylece belirli bir adreste meydana gelen kazaların tam koordinatları adres sorgusu ile 
bulunabilir hale getirilmiştir. Çizelge 1’de adres ve karşılığı olan olay koordinatları görülmektedir.  
 

Çizelge 1. Adresler ve karşık gelen koordinatları. 
 

Adres X Y 
Yeni İstanbul Caddesi Türmak Kavşağı 32,5145 37.9586 
Meram Yeni Yol Caddesi Hüdai Sokak 32,4325 37,8583 

 
 
 
 
3.2  Model Builder Kullanımı 
 
Model Builder, ArcGIS yazılımı içerisinde yapılacak analizleri programlamaya yarayan araçları içermektedir. 
Birbirini izleyen analizler, Model Builder ile programlanarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede, tüm işlemler bir 
komut vasıtası ile çalıştırılarak güncellenen verilere göre sonuçlar üretilebilmektedir. Şekil 4’de oluşturulan model 
Builder görüntüsü görülmektedir. 
 
 
 
 

 
 

Şekil 4. Model Builder 
 

 
Model Builder kullanılarak verilerin veritabanından alınması, olay verilerinin noktasal olarak harita üzerine 
aktarılması, veriler ile dağılım ve yoğunluk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve semboloji işlemlerinin yapılması 
sağlanmıştır. Böylece her bir veri girişi yapıldığında değişen analiz sonuçları ekranda görülebilir hale gelinmiştir. 
Model Builder ile oluşturulan tüm model Python Script olarak kaydedilerek yazılım açılmadan da güncellenmesi 
sağlanmıştır. Oluşan Python Script kodları oluşturulan web sayfasından verilen komut yardımı ile çalıştırılarak 
analizin güncellenmesi gerçekleştirilebilmektedir.  
 

 
3.3  Verilerin Sorgulanması ve Analiz Sonuçlarının Görüntülenmesi 
 
Veritabanına kaydedilen veriler kullanılarak gerçekleştirilen analizler ile sonuçların harita üzerinde 
görüntülenebilmesinin sağlanması amacı ile ArcGIS yazılımında oluşturulan veriler GeoServer yazılımı kullanılarak 
web servisi olarak yayımlanmıştır. Yayımlanan veriler, trafik kazası gerçekleşen yerlerin nokta verisi, yangın 
olaylarına ait nokta verisi, yangın dağılım haritası ve trafik kazalarının dağılım haritasıdır.  Sorgu sonucu ekrana 
gelen koordinatların harita üzerinde gösterilebilmesi için Openlayers ara yüzü kullanılmıştır. Openlayers ara yüzü 
web servislerini görüntülemek ve global haritaları altlık olarak kullanabilmek için Java Script kütüphanesi 
sağlamaktadır. (Sarı.F., vd. 2011). 
 
Sorgulama sonucunda sunucu üzerinden gelen sorgu sonucu iki adet textbox içerisine atanmaktadır. Elde edilen 
veriler Openlayers haritası üzerinde gösterebilmek amacı ile bir nokta oluşturulması için gerekli kodların 
çalıştırılacağı bir butona atanmıştır. Kullanıcı sorgu sonrası “Haritada Göster” butonuna basarak ekrana olay yerinin 
gerçekleştiği koordinatlara bir nokta atılmasını sağlamaktadır. Böylece adres bilgileri ile sorgulama yapılarak olay 
yeri doğrudan harita üzerinde görülmektedir. Şekil 5’te uygulama akış şeması görülmektedir.  
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Şekil 5. Akış Şeması 

 
 
 
 
Şekil 6’da uygulama sayfasının bir örneği görülmektedir. Sorgulama sonucunda elde edilen koordinatlara göre harita 
üzerinde nokta olarak işaretlenmektedir. Aynı şekilde WMS olarak yayımlanan veriler anlık olarak harita üzerinde 
görüntülenmekte ve veriler kayıt edildikçe harita değişmektedir.  
 
 
 

 
 

 
 

Şekil 6. Örnek görünümler 
 
 

 
Veritabanı SORGU 

 
GeoServer 

WMS 
Arayüz

X 

Y 
OpenLayers.Map.center 

OpenLayers 
Map 

Layers
Arayüz

Google Map + 
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4. SONUÇLAR 
 
Uygulama sayesinde kent bölgelerinde risk oluşturabilecek kaza ve yangın olaylarının analiz edilerek güncel analiz 
verilerini elde etmek mümkün hale gelmiştir. Yaşanan kaza ve yangın olaylarının dağılımı değerlendirilerek mevcut 
istasyonların yeterliliği incelenebilir, yetersiz olan bölgelere yeni eklenecek istasyonların yerleri belirlenebilecektir. 
Bu çalışmada işlenen verilerinde yanında yerleşim yeri içerisinde meydana gelen ve acil durum olarak 
nitelendirilebilecek hastalık, yaralanma ve zehirlenme gibi vakalarda sisteme eklenerek bir bütün olarak acil 
vakaların yoğunlaştığı bölgelerin tespiti yapılabilir hale gelebilmektedir.  Çalışmaya ek olarak mevcut durumun 
yeterliliği değerlendirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılması konusunda tespitler yapılabilir hale gelmiştir. 
 
Adres tabanlı sorgulamalar ile belirli bir adreste meydana gelen olaylar tespit edilebilmektedir. Sadece koordinat 
verisi ile olay yerlerinin tanımlanmasının ötesinde adres verisi ile birlikte olaylar bölgesel olarak değerlendirilmesi 
mümkün olmaktadır. Özellikle asayiş ve ambulans gibi adres tabanlı vakalar ile birlikte diğer acil durumların 
birlikte analiz edilebilmesi için verilerin adrese dayalı olarak depolanması büyük kolaylık sağlayacaktır. Verilerin 
birbirleri ile entegre olarak değerlendirilmesi ile kent planlamasındaki gerekli düzenlemeler de ortaya çıkarak 
yöneticilere ek önlemler alınması konusunda rehberlik edecek sonuçlar ortaya çıkartabilmektedir.  
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