
Fiziksel Erişebilirlik ölçümü ve modellemesi 
Zon, Eş erişim bölgeleri ve Hücre (Piksel) yaklaşımı vb. 

örnekler

Dr. Kıvanç Ertuğay



ERİŞEBİLİRLİK NEDİR?

Erişebilirlik kavramı farklı disiplinlerce kullanılan ve her 
disiplinde farklı anlamlara gelen bir kavramdır.

Zihinsel erişebilirlik belli bir alanda anlama ve kavrama düzeyine 
ilişkin bir kavramdır,

Sosyal erişebilirlik bir işi arkadaşları olma ve sosyal yaşama 
katılım düzeyini içerir,

Ekonomik erişebilirlik mal ve hizmetlerin satın alınabilme gücüne 
ilişkindir,

Sanal erişebilirlik elektronik olarak bilgiye kurumlara ve insanlara 
fiziksel bir harekette bulunmadan erişebilme anlamındadır,

Fiziksel erişebilirlik fiziksel engellere karşın kentsel mekanda 
hedeflenen noktaya bir vasıtayla (yaya , bisiklet, çocuk arabası, 
toplu taşım araçları, otomobil, vb.) ulaşabilme anlamı içerir.



Niçin erişebilirlik?

Erişebilirlik kent mekanında hizmet ve aktivitelerin 

daha eşit ve dengeli dağıtılabilmesi, yetersizliklerin ve 
ekskliklerin belirlenebilmesi için önemlidir ve kentsel 
planlama kararlarının alınabilmesinde anahtar bir 
kelimedir 

Kent yönetimlerinin aldıkları plan kararlarında, yaptıkları 
kentsel planların geliştirilmesinde ve kontrolünde ve 
kentsel hizmetlerin (sağlık, emniyet, eğitim, ticaret, 
rekreasyon vb) hizmet alanlarının belirlenebilmesinde 
önemli rol üstlenirler.

Erişebilirlik analizleri kentsel servislerin yürüme, bisiklet, 
toplu taşıma, özel araç vb ile ne kadar sürede 
erişebildiklerinin saptanması ve yetersiz erişim 
bölgelerinin saptanmasında kullanılabilirler. 



ERİŞEBİLİRLİK ANALİZLERİ 

Erişebilirlik analizlerinin bir planlama süreçlerinde karar destek 
sisteminin parçası olabilecek şekilde entegrasyonu kent yönetiminin ve 
planlama süreçlerinin her aşamasında, hayati önemdedir. 



Erişebilirlik ölçümü ve değerlendirilmesi özellikle kent yönetimine (farklı 
konu ve ölçekler) ilişkin planlama politikalarının geliştirilmesinde hayati 
önemde olmasına rağmen yapısı ve kullanılması gereken teknikler 
itibariyle ileri teknoloji desteği gerektiren ve zahmetli bir  alandır. 

Ülkemizde de kentsel donatıların erişebilirlik durumları alanında 
yapılması gereken pek çok araştırma, bu araştırmalara altlık 
oluşturabilecek teknolojik karar destek sistemlerinin yeterli seviyede 
gelişmiş ve yaygınlaşmış olmamasından dolayı maalesef istenen 
düzeyde yapılamamaktadır. 



Dolayısıyla bu sunumda, 

Erişebilirliğin modellenebilmesinde; Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile 
ölçülebilme tekniklerinin ortaya konması amaçlanmıştır. 



VERİLER

sayısal mevcut ulaşım altyapı verileri (yol ağı, kademelenmesi, 
engeller) 

Kentsel donatı ve fonksiyon alanları arz alanları

idari sınırlar verileri ( il, ilçe ve mahalleler)talep 

/karşılaştırma alanları

Erişebilirlik ölçümü ve değerlendirmesiyle ilgili temin edilen tüm veriler 
ortak bir CBS çatısı altında entegre edildikten sonra farklı erişilebilirlik 
ölçme teknikleri (Zon, Eş erişim bölgeleri ve Hücre (Piksel) yaklaşımı)  
ile modellenebilir. 



Sayısal ulaşım altyapı verisi (yol ağı ve kademelenmesi)



Donatılar: noktasal  yer verisi



İdari sınırlar verisi (mücavir, belediye (ilçe) ve mahalle sınırları)



CBS ile farklı erişebilirlik ölçme 
tekniklerinden bazıları nelerdir?

*Zon bazlı -vektör
*Eş erişim bölgeleri bazlı-vektör
*Hücre (piksel) bazlı-raster

Farklı erişebilirlik ölçme teknikleri 
bulunmasına rağmen en iyi teknik yoktur, 

Her farklı amaç, durum ve ölçek farklı 
ihtiyaçlar ve teknikler gerektirmektedir.
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Zon bazlı yaklaşım

Erişim maliyeti, kentte daha önceden belirlenen her zon 
için (ilçe, mahalle ada vb.) o zonu temsilen belirlenen 

ağırlık merkezinden ilgili kentsel donatılara olan erişim 
maliyeti mevcut ulaşım ağı üzerinden hesaplanır ve 

gösterilir. 

Her zon tek bir erişim maliyetiyle temsil edilir. Farklı 
analizlerle karşılaştırılabilir olması avantajına sahiptir. 



Zon bazlı yaklaşım



Eş erişim bölgeleri yaklaşımı

Eş erişim bölgeleri kent mekanı üzerinde eşit erişim 
noktalarını birbirine bağlayan noktaların oluşturduğu 

bölgelerdir. 

Bu yaklaşımda kentsel donatılar veya hizmet bölge 
merkezleri tanımlanarak önceden belirlenen bir erişim 

maliyeti için eş erişim bölgeleri saptanabilirler. 

Eş erişim bölgeleri kentsel ulaşım ağı ve ağ üzerindeki farklı 
erişim maliyetleri gözönüne alınarak belirlendikleri için 
her yönde farklı şekillenirler ve ulaşım ağı üzerindeki 

kademelenme farklılıklarını yansıtırlar.



Eş erişim bölgeleri yaklaşımı



Vektör modeller
Zone, isochrone based accessibility measurement

Avg_speed

for each road segment

Vector network data

attribute data

Classification

ENGELLER



Vektör modeller 
Zone, isochrone based accessibility measurementVector network data



Vektör modeller 
OUTPUTS

Avg_speed

for each road segment

attribute data

Zone based accessibility measurement

Isochrone based accessibility measurement

ACCESSIBILITY MODELING



Hücre (piksel) yaklaşımı

Hücre yaklaşımında zon ve eş erişim bölgelerinden farklı 
olarak kentsel mekanın tamamı için kesintisiz bir 
erişebilirlik maliyeti hesaplanması mümkündür.

Kentsel erişim maliyetleri hesaplanırken kentsel mekan 
hücrelere bölünmekte ve her hücreye mevcut ulaşım 

kademelenmesi gözönüne alınarak kentsel erişebilirlik 
maliyeti değeri atanmaktadır. Böylece kentsel donatı 
merkezlerinden başlayarak mesafe maliyet analizleri 
yapılabilmekte ve daha esnek olarak kentsel mekanın 

tamamı için erişebilirlik maliyeti hesaplanabilmektedir.

Hücre ortamında çalışılması konumsal hassasiyeti
azaltmakla birlikte mekanda kesintisiz erişim analizlerine 

olanak sağlarlar.



Hücre (piksel) yaklaşımı



Hücre modeli
Zone, vector, raster based accessibility measurement

Road data

Raster Convertion: Creation of raster based costs

Avg_Crossing cost

for each PİXEL

ACCESSIBILITY MODELING



GPS VERİSİNİN MODELE ENTEGRASYONU–raster modeller
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Continuous cost surface based on GPS data

GPS VERİSİNİN MODELE ENTEGRASYONU–



GPS verisinin modellere entegrasyonu: Raster
Integration of GPS based floating car traffic speed data into cost 
calculation by spatial interpolation technique –

Gps log data file
Dbf file containing xyz, 

heading and speed
Vector point file

convertion geocoding

Vector roads Buffered roads

masking

(idw) 
interpolation

Raster speed surface

Raster time cost surface for 
crossing each pixel

Raster accessibility modeling

Cumulative 
Cost function 

with increasing 
distance

buffer

Raster 
operation

Starting points



A)accessibility results baed on gps based 
floating car data speeds

B)accessibility results based on average 
speeds

Difference between accessibility results (A-B) 

GPS entegrasyonunun sonuçlara etkisi



GPS VERİSİNİN MODELE ENTEGRASYONU–in VECTOR MODEL



METHODOLOGY:
Integration of GPS based floating car traffic speed data into cost 
calculation by spatial interpolation technique – in VECTOR MODEL

Gps log data file Dbf file containing xyz, 
heading and speed

Vector point file

convertion geocoding

Buffered roads with road_id

masking

Raster speed surface

Vector accessibility modeling

Network analyst 
cumulative cost 

calculation on road 
network

buffer

Raster 
statistics 

connected to 
buffered roads 
with road_id

Starting points

Vector roads

Vector roads with raster speed surface statistics

The polygon 
statistics 
joined to 
polyline 

attribute table

(idw) 
interpolation



A)accessibility results based on gps based 
floating car data speeds

B)accessibility results based on average 
speeds

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ: ARZULANAN ERİŞEBİLİRLİK DETAYI



N-S

S-N

E-W

W-E

Costs can also be integrated into attribute table according to 
direction information 



ULAŞIM MALİYETİNİN HESAPLANMASI

Erişebilirlik analizlerinin temel ögelerinden olan ulaşım maliyeti 
hesaplamalarında genel olarak mesafe ve süre olarak 2 ayrı maliyet 
kullanılır;

Mesafe maliyetlerinin hesaplanmasında yol segmentleri için metre 
cinsinden hesaplatılan uzunluk  değerleri kullanılır. 

Zaman maliyetlerinin hesaplanmasında ise farklı trafik koşullarında 
ulaşım ağı yol kademelenmesine bağlı olarak veya gps destekli km/h 
cinsinden ortalama yaklaşık hızlar kullanılır. 



Şekil 8: donatı erişebilirliği (zon tekniği)



Şekil 9: donatı erişebilirliği (eş erişim tekniği):çizgisel gösterim



Şekil 10: donatı erişebilirliği (eş erişim tekniği): alansal gösterim



Şekil 11: donatı erişebilirliği (hücre tekniği)



Erişebilirlik analizleri farklı senaryolar altında, bazı donatıların kullanım 
dışı kaldığında oluşan yeni durumu veya engellerin ortadan kalkması 
durumunu test etmek amaçlı da kullanılabilirler.

Şekil 12: bazı donatılar devre dışı kaldığında oluşan durum , veya bazı 
engeller ortadan kalktığında oluşan durum gibi...



mesafe maliyeti üzerinden erişebilirlik analizleri yapabilmekte 
mümkündür (şekil 13, şekil 14).

Şekil 13: donatı erişebilirliği (zon tekniği): mesafe maliyeti 



Şekil 14: donatı erişebilirliği (eş erişim tekniği): mesafe maliyeti



Şekil15: Sağlık merkezleri erişebilirliği (zon tekniği)



Şekil 16: Sağlık merkezleri erişebilirliği (eş erişim tekniği)



Şekil 17: Sağlık merkezleri erişebilirliği (hücre tekniği)



Sağlık merkezi erişebilirlik ölçümleri, itfaiye erişebilirliğinden farklı 
olarak mahalle merkezlerine sadece gidiş değil, gidiş ve dönüş olarak da 
hesaplanmıştır. (mahalleden hastanın ambulansla alınıp geri hastaneye 
götürülmesi) (şekil 18).  

Şekil18: Sağlık merkezleri erişebilirliği: gidiş dönüş (“sağlık 
merkezimahalle” + “mahallesağlık merkezi” olarak) (zon tekniği)



Erişebilirlik ölçümünün amacına bağlı olarak maliyet hesaplamaları 
kentsel donatı kapasiteleri entegre edilerek te yapılabilmektedir. Bu 
çalışmada sağlık kuruluşlarının yaklaşık yatak kapasiteleri dikkate 
alındığında ortaya çıkan erişebilirlik değişimleri de ölçülerek ortaya 
konmuştur (Şekil 19). 

Hesaplamalarda sağlık merkezlerine olan arzlar mahalle nufuslarının 
%10 u olarak hesaba katılmış, talep kabulleri için ise yatak kapasiteleri 
kullanılmıştır (yatak kapasitesi bilinen sağlık kuruluşları için yatak 
kapasitelerinin 2 katı (yatak başına 2 hasta), yatak kapasitesi 
bilinmeyen sağlık kuruluşları için 50 yatak kapasitesi kabul edilmiştir). 

Farklı senaryolar altında arz ve talep değerleri değiştirilerek erişebilirlik 
değişim ve farklılaşmaları gözlemlenebilir.



Şekil 19: kapasiteler dikkate alındığında ortaya çıkan erişim 
farklılaşması
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FİZİKSEL ERİŞEBİLİRLİK ANALİZLERİNE EĞİMİN ETKİSİ:        Odtü yerleşkesi bisiklet erişebilirliği 

örneği

K. Ertuğay, S. Kemeç, D. Koç San, A.Ö. Ok and A. Özdarıcı

ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Enstitü Anabilim Dalı, 

06531,Ankara



Fiziksel erişebilirlik, kent mekanında bir noktadan diğer bir noktaya belli bir hareketlilik 
düzeyinde (yürüme, bisiklet, toplu taşıma, özel araç vb.) ulaşabilme anlamına 
gelmektedir. 

Günümüzde CBS yazılımlarında eğimin fiziksel erişebilirlik analizi çalışmalarına etkisi 
göz ardı edilmekte ve ulaşım ağı kademelenmesinde tüm yol segmentine ilişkin tek 
bir ortalama hız kullanılmaktadır. Özellikle yaya, motorsuz taşıtlar veya ağır tonajlı 
motorlu taşıtlara konu olan erişebilirlik ölçümlerinde eğime bağlı etki daha da 
belirgin olmaktadır. 

Geliştirilen yaklaşım ODTÜ yerleşkesinde ve bisiklet özelinde uygulanmıştır. KKB ile elde 
edilen ön sonuçlar eğimin erişebilirlik analizlerine katılmasının özellikle bisiklet vb. 
motorsuz taşıtları konu alan erişebilirlik ölçümlerinde hassasiyet ve güvenirliği 
arttırdığını göstermektedir.



Problem: KKB ile belirlenmiş eğime bağlı hız verilerinin network ağı veritabanına entegre edilmesi
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Bir önceki yükseklik
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Eğim
Sınıfları

İniş Çıkış

Ortalama 
Hız

Standart 
Sapma

Ortalama 
Hız

Standart 
Sapma

0 º - 2 º
Eğim

30.51 8.13 17.77 4.47

2 º - 4 º
Eğim

32.08 10.14 13.53 4.30

4 º - 6 º
Eğim

38.24 11.51 11.68 4.15

6 º - 8 º
Eğim

46.51 7.63 10.72 2.67

8 º Üstü
Eğim

35.52 13.44 13.10 2.37

Tablo 1: Eğim – Hız Referans Tablosu











4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Elde edilen ön sonuçlar eğim sınıflarının erişebilirlik analizlerine 

katılmasının özellikle bisiklet vb. motorsuz taşıtları konu alan 

erişebilirlik ölçümlerinde  güvenirliği arttırdığını göstermekte ve bu tür 

çalışmalardaki önemini ortaya koymaktadır.

Geliştirilen yaklaşımın motorsuz ulaşım araçlarının erişebilirliği 

konusunda çalışan kişilere faydalı olacağı düşünülmektedir. Bir sonraki 

aşamada elde edilen sonuçlar farklı bir alanda test edilerek etkinliği ve 

genel amaçlı kullanılabilirliği incelenecektir. 



TEŞEKKÜR
Bu çalışmada KKB cihazlarını bizlere sağlayan Geomatics şirketi yetkilisi Birol Güçlüer’e ve çalışmadaki hız verilerinin toplanmasını sağlayan ODTÜ Bisiklet Topluluğu’nun çok değerli elemanlarına teşekkür 
ederiz.



Çalışmada gösterilen erişebilirliğin CBS teknolojileriyle 
ölçülebilmesiyle ilgili teknikler ve yöntemler;

•Ülkemizde erişebilirlik ölçümü alanında yapılan veya yapılması 
düşünülen benzer çalışmalara kolaylık sağlayabilecek, 

•kentsel hayatta karşılaştığımız engellerin kaldırılmasının sonuç 
ve etkilerini karar vericilere gösterebilecek, 

•planların test edilebilmesini kolaylaştıracak, 

•eylem planlarının hazırlanmasında karar vericiler için 
erişebilirlik alanında önemli girdiler sağlayacak ve 

•sürdürülebilir plan ve  politikalarının geliştirilebilmesinde
faydalı bir yol gösterici olacaktır.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME



Teşekkürler.


