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ÖZET 
  
Yoğun nüfusa sahip olan kentlere yaşanabilecek acil durumlara müdahale etme zamanı hayati öneme sahip bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle trafik yoğunluğu, acil müdahale araçlarının bulunduğu istasyonların olay yerine uzak olması ve 
kent yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı müdahale zamanı uzamaktadır. Meydana gelen acil durum olaylarına göre 
müdahale zamanı çeşitlilik göstermekle birlikte hem istasyon yerlerinin optimum uzaklığa göre belirlenmesi hem de araçların 
kullanacağı güzergahların iyi tanımlanması müdahale zamanında önemli oradan kazanç sağlamaktadır.  
 
İstasyon yerlerinin belirlenmesinde göz önüne alınacak kriterlerden birincisi olayların yoğunluklu yaşandığı yerlerin dağılımı 
ikincisi ise minimum müdahale zamanını sağlamak için istasyon yerlerinin kentsel parametreler de göz önüne alınarak yerlerinin 
iyi bir şekilde belirlenmesidir. Genel olarak bakıldığında yangın olaylarının daha çok sanayi bölgesinde, asayiş olaylarının ise 
nüfusun daha kalabalık olduğu bölgelerde, trafik kazalarının ise ana güzergâhlar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Optimum 
yer seçimi için ise yolların ağ yapısının bilinerek planlama yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
 
Bu çalışmada Konya ili kent merkezinde bulunan acil durum istasyonlarının dağılımı incelenerek yeni yapılacak olan istasyon 
yerlerinin belirlenmesi amaçlı bir uygulama yapılmıştır. Optimum yer seçimine ek olarak araçların belirli bir bölgeye ulaşım 
zamanını ortaya koyabilmek için Konya kent merkezinde ağ analizi çalışması gerçekleştirilerek genel kabuller çerçevesinde olay 
yerine ulaşmak için optimum süreler belirlenerek istasyon yerlerinin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ağ analizi 
ile yol karakteristikleri ortaya konularak hareket noktası ve hedef noktası arasında en kısa güzergâh bilgileri elde edilebilir hale 
gelmiştir. Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar ile yeni istasyon yerlerinin kurulması gereken bölgeler tespit edilerek mevcut 
dağılımla karşılaştırılması yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.  
 
Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ağ Analizi, Şehir ve Bölge Planlama, Mekânsal Analiz 
 
 
ABSTRACT 
 
SPECIFYING OPTIMAL EMERGENCY STATION LOCATIONS AND A NETWORK 
ANALYST DESIGN TO PROVIDE SHORTEST RESPONSE TIME   
 
 
Responding to the emergency events is being one of the vital issues in city centers that have intensive population. Especially 
traffic density, distance between location of the emergency stations and emergency event area and the structure failures of the 
city are prolonging the response time of the emergency vehicles. In literature, there are various optimum response time values 
according to the type of emergency events. Determining locations of the emergency stations and defining the route facilities from 
emergency station to the destination point can be reduce response time. 
 
One of the most important criteria in specifying the location of the emergency stations is distribution of the dense population in 
city area. The other important criterion is specifying the location of emergency stations by considering the shortest intervention 
time to any emergency event. Usually, fire events in industry areas, public security events in dense population city centers and 
traffic accidents are occurring in roads which intensive traffic flow. Thus clearly shows that, the city road network must be well 
known together with attribute and characteristic information. 
 
In this study, an application is examined for determining the locations of new emergency stations by considering existing 
emergency stations in Konya city centre. Locations of the emergency stations are determined with using network analyst of 
Konya city centre for specifying the response time of the emergency vehicles.  This application is providing to determine the 
shortest path and shortest response time between station and destination point for emergency vehicles by considering the road 
characteristic information. As a result new locations of emergency stations are determined and compared with the existing 
distribution.  
 
Keywords: Geographical Information Systems, Network Analyst, Urban and Regional Planning, Spatial Analyst 
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1. GİRİŞ  
 
Sağlık, suç, yangın, doğal felaketler vb. konularda acil müdahale yol ve yöntemlerinin önemi sürekli artmaktadır. 
(Paraskevi vd., 2010), (Konstantinos vd., 2000). Bir çağrıya en kısa sürede, uygun insan ve teçhizatla cevap 
verilmesi durumunda, birçok sorunun yaşanmasının önüne geçilebilmektedir. Doğru karar destek sistemlerinin 
geliştirilmesi ile yaşanacak kayıplar en aza indirgenmesi mümkün olacaktır.  (Yoon vd., 2008), (Mincardi vd., 
2007).  
 
Gelişen kentler ile birlikte acil durum istasyonlarının yerlerinin belirlenmesi önemli bir konu haline gelmiştir. 
Özellikle itfaiye merkezlerinin konumunun belirlenmesi amacı ile bir çok çalışma gerçekleştirilmiş ve belirlenen 
kriterlere göre istasyon yerlerinin yeterliliği incelenmiştir. Literatürde en uygun istasyon yeri belirleme amaçlı 
birçok model ortaya konulmuştur.  
 
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde büyük oranda ambulans yer seçiminin incelendiği, itfaiye istasyonlarının ise 
çok daha az ele alındığı görülmektedir. Bu konudaki temel neden ise her iki konu içinde kullanılan yöntemlerin 
benzerlik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Ancak temel olarak her iki problemin benzerlik gösterdiği düşünülse 
de aralarında bazı farklılıklar görülmektedir. Yapısal olarak itfaiye istasyonları ve acil durum istasyonlarının 
teçhizat, araç ve teknik kapsam olarak farklılıklar bulunmaktadır. Dolayısıyla modellemede ve planlamada bu 
farklılıklarında göz önünde bulundurulması gerekmektedir. (Çatay.B., 2011). 
 
Aktaş vd, (2009), çalışmalarında itfaiye yer seçimini şu şekilde tanımlamışlardır.“İtfaiye yer seçimi modellerinin 
temel amacı; belli bir hizmet düzeyini eniyileyecek yerlerin bulunmasıdır.  En temel haliyle, itfaiye istasyonlarının 
en iyi yer seçimi, insan ve teçhizat kaynağını en iyi şekilde kullanarak mümkün olduğu kadar çok sayıda hayatı ve 
yerleşkeyi koruyacak yerlerin belirlenmesini sağlayacaktır.” Tanımda da görüldüğü üzere yer belirlemenin önemli 
bir konu olduğu ve hayati önem taşıdığı açıkça görülmektedir.  
 
Teknolojideki gelişmeler, acil müdahale yol ve yöntemlerinin sürekli gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Çağrı 
yapılan müdahale ekipleri, acil çağrı alınan noktaya ulaşmada kullandıkları rotanın tespitinde genelde navigasyon 
sistemlerinden yararlanmaktadırlar. Navigasyon sistemleri gerek araç üzerinde gerekse istasyon merkezinde araç 
yönlendiren ekipler tarafından kullanılmaktadır. Navigasyon sistemleri belirlenen iki nokta arasında güzergâh tayin 
ederken yolların sadece tek yön bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Böylece en kısa güzergâh hesaplanarak kullanılacak 
yollar ve seyahat zamanı hesaplanabilmektedir.  
 
Her ne kadar güzergâh tayinleri seyahat zamanını ve mesafesini veriyor olsa da yol karakteristiklerinden dolayı 
gerçek zamanı yansıtamamaktadır. Araçların olay yerine intikal esnasında dar yol ve sokaklarda manevra 
yapmalarının zorluğu ve hızlarına olan etkisinden dolayı araçlar çeşitli gecikmeler yaşamaktadırlar. Bu nedenle 
araçların daha geniş ve açık yollardan yönlendirilmesi müdahale zamanını kısaltmaktadır. Böylece araçlar olay 
yerine daha kısa sürede ulaşarak müdahale edebilmektedirler.  
 
Yol karakteristiklerinin bilinmesinin yanında bir diğer parametrede istasyon yerleridir. Olay yerine uzaklıkta en 
önemli etken olan istasyon yerleri olaylara müdahale etmede en az süreyi sağlayacak şekilde tasarlanmaktadırlar. 
Ancak mevcut istasyonlar yol karakteristikleri de göz önüne alınarak incelendiğinde kritik müdahale zamanının da 
üzerinde bir sürede olay yerine ulaşmaktadırlar. Sonuç olarak müdahale gecikmekte, yaşanan can ve mal kayıpları 
artmaktadır. Bu amaçla istasyon yerlerinin kritik ulaşım zamanına göre planlanması gerekmektedir.  
 
Bu çalışmada Konya ili merkezinde bulunan itfaiye istasyonlarının yerleri analiz edilmiş ve daha hızlı müdahale 
zamanı sağlayabilmek amacı ile araçların daha hızlı yol alabilecekleri caddelerin tespiti gerçekleştirilmiştir. Mevcut 
istasyonlara ek olarak yeni istasyonların kurulması gereken bölgeler tespit edilmiştir. 
 
 
 
2. ÇALIŞMA ALANI 
 
 
Uygulama Konya ili merkezinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama alanı yaklaşık olarak 1 milyon nüfusun yaşadığı 
kent merkezinde mevcut istasyonlar göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma bölgesi içerisinde toplam 4 
adet itfaiye istasyonu bulunmaktadır. Ancak bu istasyonlardan 1 tanesi şehir merkezi dışındaki bölgelerden 
sorumludurlar. Bu nedenle sorumluluk alanı şehir merkezi içerisinde bulunan toplam 3 adet istasyon incelenmiştir.  
Şekil 1’de çalışma alanı ve istasyonların dağılımı görülmektedir. 
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Şekil 1. Çalışma alanı. 
 
 
Aydınlık, Karatay ve Meram itfaiye istasyonları şehir merkezi içerisinde konumlandırılmıştır. Dolayısı ile şehrin en 
yoğun nüfusunun ikamet ettiği ve yoğun trafik akşının bulunduğu bölgede bulunmaktadırlar. Bu nedenle bazı olay 
bölgelerine ulaşımda geç kalındığı için geçici veya gezici araçlar aktif hale getirilmiştir. Araçlar olayların yoğun 
yaşandığı bölgelere yakın tutularak müdahale zamanının kısaltılması sağlanmaktadır. 
 
Konya il merkezi yol ağı yapısına bakıldığında genellikle topolojik etkenlerden dolayı geniş ve eğimsiz caddelere 
sahip olduğu görülmektedir. Sadece şehrin merkezi olarak kabul edilen Mevlana ve Zafer bölgesinde bulunan tarihi 
eserler ve yapılaşmanın eski yıllara dayanması nedeniyle caddeler diğer bölgelere oranla çok daha dar vaziyettedir.  
 
 

3. UYGULAMA 
 
Uygulama, acil müdahale araçları için tasarlanan ağ analizi, istasyonların tasarlanan ağ analizine bağlı olarak 
belirlenen sürelerde ulaşabilecekleri alanların çıkartılması ve gerekli istasyon yerlerinin tespiti şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Yol ağının oluşturulması ArcGIS yazılımın Network Analyst modülü ile gerçekleştirilmiş olup, 
ulaşım zamanı poligonlarının üretilmesi ve sayısal sonuçların çıkartılması işlemi ise yine aynı yazılımın Service 
Area modülü kullanılarak üretilmiştir.  
 
3.1 Ağ Tasarımı 
 
Uygulamanın gerçekleştirildiği merkez bölgelerde bulunan caddeler ilk etapta sayısallaştırılarak ağ analizi 
uygulamasına hazır hale getirilmiştir. Ağ analizi ile istasyon ve olay yeri arasında rota tayini, istasyondan çıkan 
araçların belirlenen süre içerisinde ulaşabilecekleri bölgelerin tespiti, olay yerine en yakın istasyonun tespit edilmesi 
gibi işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Böylece istasyondan çıkan araçların hangi sürede nerede olacaklarının 
belirlenmesi ile istasyonların yetersiz kaldığı veya kritik süre içerisinde ulaşamayacakları bölgelerin tespiti 
yapılabilir hale gelmiştir.  
 
Ağ analizi gerçekleştirilirken belirlenen rotanın ne kadar sürede alınacağının hesaplanabilmesi için sürüş zamanı 
parametresine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu kabul aracın hızına etki eden faktörlerden dolayı tam olarak 
kestirilememektedir. Araçların hızına etki eden en önemli faktörlerden birisi cadde genişliklerdir. Örneğin araçlar 
bir caddede ortalama 60 km/s hızla seyrederken bir başka caddede genişlikten dolayı seyahat süresi 30km/s 
olmaktadır.  Bu nedenle her bir caddenin genişlik faktörü göz önüne alınarak rota tayini yapılması hedeflenmiştir. 
Temel olarak aracın mümkün olabildiği ölçüde hızla ilerleyebileceği caddeler kullanılarak rota tayini yapılırsa daha 
hızlı müdahale zamanı sağlanabilmektedir.  
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Bu amaçla öncelikli olarak itfaiye araçlarının ilerlemekte ve hızlanmakta sorun yaşayabileceği dar yolların tespiti 
yapılmıştır. Şekil 2’de cadde genişliklerine göre caddelerin sınıflandırılması görülmektedir.  
 
 

 
 

Şekil 2. Cadde genişlikleri. 
 
 
Cadde genişliklerine bakıldığında genellikle şehir merkezinde dar caddelerin daha yoğun görüldüğü, şehir merkezi 
dışındaki bölgelerde ise yerleşimin seyrek olduğu bölgelerde rastlandığı görülmektedir. Şehir merkezinde var olan 
trafik yoğunluğu da göz önüne alındığında araçların müdahale esnasındaki hızlarına önemli ölçüde etki ettiği ortaya 
çıkmaktadır. Müdahale zamanına göre bölgelerin tespit edilmesinde daha hassas sonuç elde edebilmek için caddeler 
sınıflandırılarak her bir cadde için hız faktörü ortaya konulmuştur. Hız faktörleri mevcut itfaiye istasyonlarında 
bulunan araç takip sistemlerinden yaralanılarak olaya müdahale esnasında kullanılan yollar ve araçların hızları göz 
önüne alınarak yapılmıştır. Tüm cadde grubunu temsil eden caddelerde üzerinde yapılan incelemeye göre Çizelge 
1’deki sonuçlar ortaya çıkmıştır.  
 
 

Çizelge 1. Ortalama hızlar. 
 

Yol Tipi Ortalama Hız (Km/s) 
Dar Yollar (3-5m) 42 

Normal Yollar (6-8m) 61 
Geniş Yollar (8-10m) 76 

 
 
 
Belirlenen cadde genişlikleri ağ analizinde tercih sırasına koyularak (hiyerarşi) araçların mümkün olduğu ölçüde 
geniş yollardan gitmesi sağlanabilmektedir. Böylece araçların hızlarını etkileyecek caddeler rota tayininde 
kullanılmayarak daha hızlı yol alabilecekleri rotaların tayini mümkün olmaktadır. Şekil 3’te hiyerarşi kurulmadan 
önceki ve sonraki durum görülmektedir. Soldaki resimde iki nokta arasındaki rota en kısa güzergâh ile 
belirlenmiştir. Sağdaki hiyerarşi kurulduktan sonraki rota ise Şekil 3’te görüldüğü üzere ana caddelerden 
gitmektedir. Bu durum araçlara daha hızlı müdahale zamanı sağlamaktadır.  
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Şekil 3. Hiyerarşi ile rota tayini. 
 
 
Bahsedilen kabuller ile her bir cadde için araçların ortalama seyahat süreleri hesaplanarak olay yerine ulaşma 
zamanı çıkartılabilmektedir. Toplam seyahat zamanı tüm caddelerin seyahat zamanlarının toplanmasıyla oluşmakta 
olup, her bir caddenin hız faktörü farklı olduğundan dolayı çok daha gerçekçi seyahat zamanı, dolayısıyla müdahale 
zamanı hesaplanabilmektedir.  
 
 
 

 

 
 

Şekil 4. Rota tayini ve toplam zaman-mesafe bilgisi. 
 
 
3.2 Mevcut İstasyon Durumunun İncelenmesi 
 
Çalışma bölgesi içerisinde var olan toplam 4 adet istasyondan 3 tanesi şehir merkezi içerisinde zamanında müdahale 
edilebilirliğinin hesaplanabilmesi için analiz edilmiştir. Araçların ilk çağrıyı aldıktan itibaren olay yerine ulaşma 
esnasında geçen zaman çok önemli olduğundan istasyon merkezlerinin yerleri de büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle istasyondan çıkan araçların belirlenen süre içerisinde hangi bölgelere ulaşabileceklerinin tespiti yapılarak 
herhangi bir istasyona uzak kalan bölgelerin tespiti gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 dakikalık 
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ulaşım alanlarını gösteren poligonlar üretilmiştir. Kritik ulaşım süresi olan 7 dakika göz önüne alınarak 7 dakika ve 
üzeri ulaşım imkânı olan bölgeler tespit edilmiştir.  
 
Poligonlar tespit edilirken her bir cadde için belirlenmiş olan sürüş zamanları kullanılmıştır. Böylece gerçek ulaşım 
zamanına en yakın olan seyahat zamanına göre poligonların üretilmesi amaçlanmıştır. Gerçek zamanın tam olarak 
hesaplanabilmesi için trafik yoğunluğu, o anda cadde üzerinde bulunan engeller ve diğer çevresel etmenler göz 
önüne alınmalıdır. 
 
 

 
 

Şekil 5. Mevcut istasyonlar ile ulaşım süreleri. 
 

 
Şekil 5’te görüldüğü üzere mevcut 3 adet istasyon ile müdahale süresinin 7, 8 ve 9 dakika olduğu bölgeler 
bulunmaktadır. Bu bölgeler özellikle şehir merkezinin dışarısında yerleşimin seyrek olduğu yerlerde bulunmaktadır. 
İtfaiye görevlileri ile yapılan görüşmede bu bölgelerde yaz aylarında anız ve otlak alan yangınlarının yoğun bir 
şekilde yaşandığı belirtilmiştir. Bu bölgede yaz aylarında nöbetçi araç bulundurulduğu ancak yaşanan yoğunluğa 
bakıldığında sabit bir istasyon kurulmasının düşünüldüğü belirtilmiştir. Şehir merkezindeki duruma bakıldığında 6 
dakika ulaşım süresi içerisinde bulunduğu ancak trafik yoğunluğuna bağlı olarak belirli saatlerde bu bölgede ulaşım 
zamanının daha da artabileceği görülmektedir. Bu amaçla eklenecek iki adet sabit istasyon ile birlikte şehir 
merkezinde trafik yoğunluğu kaynaklı gecikmeler de en aza indirgenmiş olacaktır. Şekil 6’da eklenen iki yeni 
istasyon ile birlikte şehir merkezi genelindeki istasyon dağılımı ve güncellenen ulaşım süresi poligonları 
görülmektedir.   
 

 
 

Şekil 6. Eklenen istasyonlar ile ulaşım süreleri. 
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İstasyonların dağılımına bakıldığında iki adet istasyonun sanayi bölgesine yakın olduğu görülmektedir. Yangın 
riskinin yerleşim yerlerine göre daha fazla olduğu bölgelerde meydana gelen olaylarda müdahale zamanı 5 dakika 
civarındadır. Yeni önerilen istasyonlar ise genellik yerleşim yerlerinde bulunmakla beraber ağaçlıklı ve yaz 
aylarında kuru ot yangınlarının sıkça görüldüğü yerlerdir. Şekil 6’da mavi olarak gösterilen istasyonlar önerilen, 
kırmızı olarak gösterilenler ise mevcut istasyonlardır. 
 
 

 
 

Şekil 7. Bölgelere göre istasyonların durumu. 
 

4. SONUÇLAR 
 
Gerçekleştirilen ağ tasarımı ile birlikte acil müdahale araçlarının olaya müdahale esnasında caddelerin genişliği 
nedeniyle yaşamış oldukları gecikme olaylarının tahmin edilmesi mümkün hale gelmiştir. Özellikle araçların 
dönüşünü engelleyen caddelerin ve dar sokakların tespiti ile olaya müdahale eden araçlar daha hızlı yol kat 
etmektedirler. Böylece yaşanan olaylardaki erken müdahalenin sağlanması mümkün hale gelerek yaşanan can ve 
mal kaybını en aza indirgeme amaçlanmıştır.  
 
Gerçekleştirilen ağ analizinde tespit edilen caddeler, olaya müdahale esnasında yönlendirme yapan teknik personel 
tarafından bilindiği takdirde araçlara yapılan anlık yol tarifi esnasında da önemli bir rehber olacaktır.  
 
İstasyon yerlerinin incelenmesi ile herhangi bir istasyona en uzak bölgelerin tespiti gerçekleştirilmiştir. Mevcut 3 
adet istasyon ile yapılan analizlerde ulaşımın 8 ve 9 dakikayı bulduğu bölgeler tespit edilmiştir. Tespit edilen 
bölgeler şehir merkezi ve şehir merkezi dışı olarak görülmektedir. Önerilen 2 adet istasyon merkezi ile birlikte bu 
bölgelerdeki ulaşım zamanı 8-9 dakikadan 5-6 dakikaya kadar indirgenmiştir. Elde edilen zaman kazancı olaya 
müdahalede ciddi bir zaman dilimi olmakla beraber yaşanacak kayıpların ve maddi zararların önüne geçmede 
önemli rol oynayacaktır. İnsan hayatının maddiyatla ölçülemeyeceği gerçeğinden hareketle yapılacak istasyonların 
maliyetinin önlenecek maddi zararlara nazaran önemsiz bir maliyet olacağı ortadadır.  
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