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ÖZET: 

 
Nüfus yoğunluğunun tespit edilmesi, temelde bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını ve yerel yönetimlerin o bölgedeki nüfus yoğunluğunu 

temel alarak hizmet kararlarının daha doğru şekilde verilmesi için en önemli karar parçalarından bir tanesidir. Ülkemizde yaşanan 

hızlı nüfus artışı ile çok fazla göç yaşanmaktadır. Bu durum, bir yandan çarpık kentleşmeye bir yandan da insanların daha kalabalık 

bölgelere göç etmesine sebep olmaktadır. Yaşanan bu durum, ilerleyen yıllarda şehir yapılanmasının kontrol altına alınamaması gibi 

sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu tür sorunların aşılmasına yönelik yıl bazlı nüfus yoğunluğundaki değişiminin takip edilmesi  ve 

bölge üzerindeki karar mercilerinin bu argümanları kullanarak nüfusun her geçen yıl nerelerde çoğaldığı, nerelerde azaldığı takip 

edilerek bu bölgelerdeki değişimin sebeplerinin tespiti için, gerekirse sosyal doku anketleri yapılarak eksiklerin belirlenmesi ve bu 

eksiklerin giderilmesi için gerekli önlemler alınması sağlanmalıdır. Bu şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bir yaşam 

alanı sunulabilir ve şehir yapılanması kontrol altına alınabilir. Nüfus coğrafyası araştırmalarında nüfusun mekândaki dağılımını 

belirlemeye yönelik çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bununla birlikte özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) teknolojilerindeki 

gelişmelerle mekânsal dağılış sayısal olarak analiz edilebilmekte, iş zekâsı ile sürekliliği izlenmektedir. Bu çalışmada nüfusun 

dağılımındaki değişimleri belirlemeye yönelik “Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS) Destekli Verilere Dayalı Mekânsal İş Zekâsı” 

uygulamasının Konya Kent Bilgi Sistemi üzerinde uygulanması hedeflenmiştir. 
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ABSTRACT: 

 

Determining the density of population is one of the important decisions for the  needs of local residents and local governments that 

based on the population density in the region. There is too much immigration with rapid population growth in our country. In one 

hand this leads unplanned urbanization and on the other hand this causes people to move to more densely populated areas.To 

overcome these problems, monitoring of the year based population density , following  places where the population is decreasing and 

increasing and doing social surveys to identify the deficiency  is necessary. By this way, a living space can be presented for the needs 

of people. Various methods is applied for determining the distribution of population in population of geographic research. However, 

spatial distribution can be analyzed and continuity is monitored with business intelligence especially in Geographic Information 

System developments in digital technology.  The objective of this report is  planned to be implemented the application of " The 

Identity Information Sharing System (KPS)  based on supported data Spatial Business Intelligence  " on Konya Geographic 

Information System  for determining the change in the distribution of the population. 

 

 

1. GĠRĠġ 

İş Zekâsı uygulamaları; Kurumların uygulamalarında bulunan 

raporların yetersiz kaldığı ve farklı uygulamalardan toplanan 

verileri kendisine kaynak veri olarak alan dinamik raporlama 

araçlarıdır. Uygulamalar geliştirilme aşamalarında ihtiyaç 

duyulan raporları içerecek şekilde geliştirilirler.Mekânsal İş 

uygulamaları; Coğrafi konumlarına göre haritalara aktarılarak 

farklı parametreler ile karşılaştırılarak analiz ve sentez haritaları 

oluşturulmasını sağlamak, yıllar içerisindeki farklılıkları 

gözlemleyerek karar mekanizmalarına çözümler sunmayı 

sağlamaktadır. Mekânsal İş Zekâsı ile amaç;  Konya’da 

demografik yapının, CBS teknolojisi ve KPS servisleri 

altlığında çıkarılması, Mekânsal İş Zekâsı uygulaması 

kullanılarak nüfus yoğunluğu, nüfusun yıllara göre dağılımının 

çıkarılması ve belediye hizmet dağılımının nüfus yoğunluğuna 

göre adaletli bir şekilde sağlanması, sadece vatandaş talebine 

göre değil bununla paralel nüfusun dağılımına göre şehrin 

ihtiyaçlarının tespitinin anlık olarak karar mercilerinin 

kullanımına sunmaktır.  

 

 

1.1 Mevcut Durum 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(NVİ) tarafında 

Çevrimiçi olarak her bağımsız bölüme tanımlanan “Adres 

numarasından” Kent Bilgi Sistemi(KBS) tarafındaki adres 

bileşenleri ortamına ilişki sağlanmış, obje ortamında mekâna 

bağlı olan nüfus bilgisi, NVİ tarafında mekâna bağlı olmadığı 

halde, mekânda ifadelendirilen numarataj unsuru üzerinden 

ilişkilendirilmiştir. Nüfus bilgisi coğrafya üzerinde temsil 

edilebilir hale getirilmiştir. Bu durum KBS Merkezi 

programlarının hizmet alabildiği (yetkilendirmelere göre) bir 

unsur haline getirilmiştir. Bu sayede hangi bina da kaç kişinin 

ikamet ettiği ve yaş grupları tespit edilebilir duruma gelmiştir. 

Şekil 1’de analiz programları ile yapılmış olan nüfus yoğunluğu 

dağılımı analizi görünmektedir. Ancak bu analizler mekânın 

hızla değişiminden ötürü güncelliğini kaybetmektedir, bu 

yüzden her talep edildiğinde yeniden oluşturulmak zorundadır. 

Analizlerin anlık durumu hızlı bir şekilde mekânsal iş zekâsı 

kumanda tablolar ile mümkün olmaktadır. 
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ġekil 1. Nüfus Yoğunluğu 

 

 

2. VERĠNĠN ĠLĠġKĠLENDĠRĠLMESĠ 

2.1 KĠMLĠK PAYLAġIM SĠSTEMĠ (KPS) NEDĠR? 

KPS, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(NVİ) 

tarafından, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS) ve Ulusal 

Adres Veri Tabanında (UAVT) tutulan bilgileri sınırlandırılmış 

olarak alıcı kurumlar (kamu kurumları) ve diğer kişiler (diğer 

tüzel kişilikler) ile ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller 

çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat 

süreyle, çevrimiçi paylaşılmasını sağlayan bir sistemdir. KPS ile 

NVİ’de tutulan nüfus ve adres bilgileri, elektronik ortamda, 

kamu kurumları ile bunların dışında kalan diğer tüzel 

kişiliklerin hizmetine sunulmuştur. Böylece, kurum ve 

kuruluşların ihtiyaç duydukları nüfus kayıt örneği ve yerleşim 

yeri adresi gibi bilgi ve belgeleri nüfus müdürlükleri ile yazışma 

yapmadan veya vatandaşlardan istemeden doğrudan ve anında 

KPS’den temin ederek hizmet vermeleri mümkün hale 

gelmiştir. 

KPS merkezi yapıda, web tabanlı ve çok katmanlı mimariye 

uygun şekilde tasarlanmış ve en güncel yazılım teknolojileri ile 

dünya standardı olan W3 organizasyonunca standartları 

belirlenen Web Servisleri (XML, WSDL, SOAP) altyapısı 

kullanılarak geliştirilmiştir. KPS, farklı platformların 

desteklediği Web servisleri ile hizmet vermektedir.  

2.2 SÖZEL VERĠ ĠLE MEKÂNSAL VERĠNĠN 

ĠLĠġKĠLEDĠRĠLMESĠ 

25.04.2006 tarihinde resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında adresin 

nüfusla ilişkilendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu ilişkilendirme, 

“text” tabanlı olarak insan ile adres unsurları bir araya 

getirilmesi esasına dayanmaktadır. Adres mekânsal bir 

kavramdır. Mekânsal bir kavramın “text” tabanında ifade 

edilmesi, uygulamada adres ve insan ilişkisini salt nüfus sicili 

açısından değerlendirmesine, güncellenmesi itibarı ile de daha 

zor bir ortamın gelişmesine neden olmuştur. İnsan ve mekân 

bilgisinin coğrafya tabanında birleştirilmesi ile doğal olarak bu 

ortamda olan mülkiyet, halihazır v.b. unsurların da insan ile 

ilişkisinin kurulması işlerinin tamamı neredeyse mekana dayalı 

olan belediye ve resmi kurumların gerçek ihtiyaçlarına cevap 

olmuştur. Konya Büyükşehir Belediyesi,  KPS ile eşlenik 

çalışan bir CBS veri tabanı kurarak, sadece KPS’deki mekânı 

ifade eden numaratajı coğrafyada temsil etmekle kalmamış, bu 

ilişkiye dayalı olarak MERNİS numarasını dolayısı ile insanı ve 

insan bilgisini coğrafyada temsil edilebilir hale getirmiştir. 

MERNİS’in coğrafyada temsil ettirilmesi ile kent yönetimine 

farklı bir bakış akışı getirilmiş, demografyanın; planlama, 

mülkiyet ve diğer unsurlar ile ilişkisini sağlamış, sorgulanabilir 

ve analiz edilebilir duruma gelmiştir. Bu analizler ile karar-

destek gücü arttırılmıştır. Bu çalışma başta Konya Büyükşehir 

Belediyesi olmak üzere kentte faaliyet gösteren pek çok kamu 

kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına 

temel teşkil etmiştir. Adres yapısının harita ortamında 

sorgulanabilmesi ve bu yapı içerisinde nüfusunda harita tabanlı 

sorgulanabilmesi, karar mekanizmaları ve vatandaş kökenli 

hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından kolaylık sağlamıştır. 

Proje sayesinde nüfusa ve adrese dayalı işlemlerde kullanılmak 

üzere temel bir bilgi sistemi altyapısı oluşturulmuş, KPS’nin 

sağladığı faydanın bir adım ötesine geçiş sağlanmıştır. 

 

 

 

3. MEKÂNSAL Ġġ ZEKÂSI ANALĠZLERĠ 

 

3.1 MEKÂNSAL Ġġ ZEKÂSI TASARIM AġAMALARI 

 

A.  Tabloların Hazırlanması;  

Analizlerde kullanılacak tabloların belirlenmesi, gerekli ilişkisel 

yapının kurgulanması, uygun veri tiplerinin belirlenerek 

tabloların oluşturulması aşamasıdır (Şekil 2). 

 

 

ġekil 2. Örnek Sql Kodu 

 

B. Yönetim Paneli;  
 

Veri Tabanında hazırlanmış olan tabloların gerekli bağının 

kurulması amacı ile Yönetim Panelinde FACT (Nitelik 

Tabloları) ve DIM (Boyut Tabloları) tablolar olarak 

ilişkilendirilmesi için fiziksel katmana tabloların çekilmesi 

gerekmektedir (Şekil 3). Burada ki işlemlerin ardından İş 

Modeli ve Haritalandırma katmanına aktarılarak analiz için 

gerekli işlemler yapılmaktadır. En son olarak da Sunum 

katmanında Analiz ekranında görünmesi istediğimiz kolonların 

ismi ile ilgili değişikliklerin yapıldığı Yönetici Panelinde ki son 

aşamadır (Şekil 4).   
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ġekil 3. Yönetici Paneli(Yıldız Modeli) 

 

 
 

ġekil 4. Yönetici Paneli 

 

C. Grafiklerin OluĢturulması; 

 

İstenilen analizlerin oluşturulması için Yönetici Panelinde 

ilişkilendirilmiş olan tablolardan gerekli kolanlar seçilir (Şekil 

5) ve grafik türü belirlenerek analiz meydana getirilir (Şekil 6). 

 

 
 

ġekil 5. Akıllı ĠĢ Zekası Analiz Ekranı 

 

 
 

ġekil 6. Kumanda Tablosu 

4. YOĞUNLUK HARĠTASI 

 

4.1 Heat Map 

 

Heat Map nokta tipi bir veri setinin 2 boyutlu renk haritası 

olarak gösterimidir. Renkler, bir bölgedeki noktaların yoğunluk 

dağılımını veya desenini temsil ederler. KERNEL yoğunluk 

metoduna göre hesaplama yapılarak yoğunluk analizi 

oluşturulur. Şekil 9’da KERNEL Yoğunluk metoduna göre 

hesaplanan analiz bulunmaktadır. KERNEL Yoğunluk metodu, 

her bir hücreye değil örnek her bir nokta etrafına dairesel bir 

alan çizilir ve noktanın bulunduğu yerden dairesel alan sınırına 

doğru 1’den 0’a doğru giden matematiksel bir fonksiyon 

uygulanır. Kernel yöntemi ile yapılan yoğunluk hesaplama 

yönteminde temel girdileri nufus ve araştırma aralığı 

oluşturmaktadır. Bu hesaplama yönteminin uygulanmasında 

ağırlık parametresi, analize girecek objelerin coğrafi yakınlığı, 

objelerin sıklığı aktif faktörleri oluşturmaktadır. Bu duruma 

örnek olarak şekil 8’de yeralan grafik gösterilebilir 

 

 
ġekil 7’te 2014 yılına ait nüfus yoğunluğu 

 

Mekânsal iş zekâsı altyapısına göre yıllar, cinsiyet, mahalle v.b. 

kriterler bazında nüfus hareketliliği KPS servislerinden gelen 

verilere göre takip edilebilmektedir. 

 

 
ġekil 8. Kernel Hesaplama Yöntemi [1]  

 

4.2 Yoğunluk Haritasının Hazırlanması (Heat Map) 

 

Heat Map hazırlamak için tabloların, uygun veri tiplerine sahip 

bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. 
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 İlk önce Harita ara yüzünde Heat Map için gerekli stil 

belirlenerek parametre tanımlaması yapılır. Haritası 

oluşturulmak istenen mekânsal verinin Geometrik Teması 

oluşturulup tanımlanan stile göre hesaplanarak haritası 

hazırlanmış olur (Şekil 9).    

 

 
 

ġekil 9. Harita Arayüzü 

 

 

5. SONUÇ 

 

Nüfus değişikliğini, Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden 

sağlanan, web servisleri ile anlık olarak veri tabanına indirilen 

verilerden hareketle, akıllı iş zekâsı kullanılarak 

ilişkilendirilmesi sağlanmış olup, servis tabanlı, indirilen 

verilere dayalı olarak nüfusun yoğunluğu, cinsiyeti, yaş 

aralıklarına yönelik olarak tekil ve çoğul çaprazlama analizlere 

ulaşılabilir hale gelinmiştir. Buna yönelik olarak ortaya çıkacak 

olan sonuçların elde edilmesi, nüfusa dayalı politikalar için 

ihtiyaç olan verilere ulaşmayı sağlamaktadır. Mekânsal veri 

tabanı ilişkisel yapısına dayalı olarak çıkartılan bu analizler ile 

nüfus tabanlı birçok karar politikası uygulayabilmek mümkün 

olmuştur. Örneğin cinsiyet ve yaş durumuna göre yapılan 

istatistiksel çalışmalar kullanılarak, yapılacak olan Belediye 

hizmetleri (hanımlar lokali, emekliler evi) yer seçimlerinde 

hangi mahallelerin potansiyel olarak ön plana çıktığının kararı 

alınabilmektedir. Amaç sadece bölge sakinlerinin talebine 

dayalı olarak gerçekleşen mekânsal kararlara ulaşmak değil; 

işletim sürecinde nüfus yoğunluğu analizleri ile verilecek 

kararların mekâna dayalı olarak belirlenmesi ve süreç içinde 

gerekli katkının sağlanmasıdır. Mekânsal iş zekâsı; karar destek 

mekanizmasının daha güçlü işlemesi ve hızlı kararlar alınmasını 

sağlanmaktadır. 

 

 

4.      KAYNAKLAR 

  

[1]  Kernel yöntemi ile yapılan yoğunluk hesaplama yöntemileri 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/17204-

kernel-density-estimation 
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