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ÖZET 
 

Çalışmada uygulanan mekânsal erişilebilirlik analizinin amacı, Van Kenti Metropol alanını kapsayan mekânsal sınırlar 

dâhilinde; anaokul-kreş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim donatılarının mekânsal erişilebilirlik durumlarının tespiti, dolayısı ile 

hizmet düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmada kullanılan veri seti; 1/1000 ölçekli vektör Hâlihazır Harita’dan üretilmiş yol ağı 

çizgi ve konut poligon vektör verisi, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan vektör okul yerleri ve TÜİK Van Bölge 

Müdürlüğü'nden alınan mahallelere ait yaş gruplarına göre nüfus verisinden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan yöntem, 

eğitim birimleri için uygulanan erişilebilirlik analiz sonuçlarının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği esaslarında tanımlanan 

standartları karşılaması/mekânsal yeterliliği çerçevesinde incelenmesine dayanmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre; Kent 

merkezi ve yakın çevresi ilkokul, ortaokul ve lise erişiminde görece yeterli düzeyde olduğu, kuzeyde Tuşba, güneyde ise Edremit 

yerleşmelerinde İpekyolu hattı boyunca söz konusu donatıların erişiminde yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Okul öncesi eğitim 

birimlerinin erişiminde ise yönetmelikde belirtilen mesafeler için kent genelinde hizmet düzeyinin çok düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Analiz sonuçları gelecekte planlanacak eğitim kurumlarının yerlerinin tespiti için önemli girdiler sunmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Ağ Analizi, Erişilebilirlik, Eğitim donatıları 

 

ABSTRACT 

 

THE SPATIAL ACCESSIBILITY ANALYSIS OF PRE-SCHOOLS, PRIMARY AND 

SECONDARY SCHOOLS SITUATED IN THE METROPOLITAN AREA OF THE CITY, VAN 
  

The purpose of the spatial accessibility analysis used in this study is to investigate spatial accessibility of educational outfits, 

therefore the levels of service, of kindergartens, preschools, elementary, middle and high schools within the spatial boundaries 

encompassing Van City metropolitan area. Data set used in the study consist of; road network in line detail and housing in 

polygon detail vector layers produced from 1/1000 scale topographic map, school places in point detail vector layer provided 

from the Van Provincial Directorate of Education and the neighborhoods population data according to the age groups from 

Turkey Statistical Institute Van Regional Directorate.Method used in this study is based on the examination of accessibility 

analysis results applied to education facilities spatial coverage ration or adequacy with the standards described in the Spatial 

Plans Production Regulation. According to the results of the study, it was determined that the city center and its surroundings 

is relatively satisfactory in terms of elementary, middle and high school accessibility, and that the outfits in question along with 

Ipekyol line, Tusba in north; Edremit in south, have been found to be inadequate. In the access of pre-school education units it 

was established that the service level has been found to be very low across the city for the critical periods. Analysis results 

provide important inputs for the determination of the places of educational institutions to be planned in the future. 

 

Keywords: Network analaysis, accessibility, education facility. 

 

1.GİRİŞ  
 

Erişilebilirlik; bir ürünü, cihazı veya donatıyı kullanıcı tarafından bakıldığında, amaçlanan bir nokta veya bir 

konuma ulaşabilme kolaylığını yansıtan bir gösterge, diğer taraftan bir ürün, cihaz, hizmet veya ortam yönünden 

bakıldığında ise ilgilenilen olguyu kullanabilir kullanıcı miktarını gösteren bir derece olarak tanımlanmaktadır. 

Kente dair mekânsal planlama ve karar süreçlerinde erişilebilirliğin göz önünde bulundurulmaması, engelli 

engelsiz tüm bireyler için ilgili hizmete erişimde topyekûn bir engelin ve kullanıcılar açısından da bir 

engellileştirmenin oluşması sonucunu doğurabilmektedir. Erişebilirlik bu anlamda, karar vericiler için yeni bir 

kentsel donatının (eğitim, sağlık, itfaiye vb.) yer seçiminde; ilgili donatıya ait kapasite ve servis alanı saptanması 

yoluyla, planlamayı yönlendirme amacıyla da kullanılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak uygulanacak analizlerle 

ilgili donatı için servis alanı dışında kalan alanların belirlenmesi veya düşünülen yeni donatı için en uygun yerin 

tespiti mümkün olabilmektedir (Kuntay, 1976 ve 1990, Kemeç, 2001). 

 

Çalışmanın ana gündemini oluşturan eğitim donatılarının hizmet düzeyleri açısından konuya yaklaşıldığında ise, 

eğitim ve öğretim birimlerinin erişilebilirliği, gerek öğrenciler gerekse aileler için şüphesiz önemli bir yere 

sahiptir. Erişilebilirlik, eğitim ve öğretim aşamaları olan; okul öncesi kreş, ilkokul, ortaokul ve lise birimlerinin 

tümünde işleyen bir ulaşım yönetiminin oluşturulabilmesi ve kullanılan tüm yaya ve ulaşım araçlarının etkinliğinin 

mailto:gurayemre@
mailto:maktavd@itu.edu.tr


583  

 
6. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana 

 

sağlanması için gerekli bir ön koşul durumundadır. Van kenti metropolitan alanında yer alan eğitim ve öğretim 

birimleri için yapılan erişilebilirlik analizleri ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise alanlarının kritik mesafeleri 

için (500m, 1000m, 2000m ve 2500m) erişilebilirliği durumunun CBS ortamında saptanması ve 2011 yılı Ekim ve 

Kasım aylarında yaşanan depremler sonrası yaşanan hızlı mekânsal gelişimin, eğitim donatılarının erişilebilirliği 

bağlamında değerlendirilmesi çalışmanın ana amaçlarıdır.  

 

Çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır, giriş bölümünün ardından, yöntem bölümünde çalışmada kullanılan 

yöntem ile ilgili kaynak taraması sonuçları ile birlikte anlatılmıştır, üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri seti, 

dördüncü bölümde ise uygulanan analizler ve sonucunda elde edilen bulgulara değinildikten sonra makale sonuçlar 

bölümü ile sonuçlandırılmıştır. 

 

2.YÖNTEM 
 

Erişilebilirlik konusu ile ilgili literatür incelendiğinde, erişilebilirlik olgusuna yaklaşımlarda genel olarak bir birine 

benzeyen üç farklı teknik göze çarpmaktadır. Bu teknikler; 

 

Alan tabanlı (zone based) 

Eş erişebilirlik eğrileri (isocronal) 

Hücre tabanlı (raster based) 

 

Alan tabanlı erişilebilirlik tekniğinde; erişilebilirlik hesaplaması mahalle veya ilçe gibi alan detayındaki vektör veri 

ile yapılmaktadır. Bu teknikte analize giren tüm alan detayları için aynı erişilebilirlik sonucu elde edilir. Bu teknik 

kullanılarak alan detaylarının her biri için tespit edilmiş erişilebilirlik değerinin çalışma alanındaki tüm alan 

detaylarının ilgili erişilebilirlik değeri ile karşılaştırma kolaylığı sağlaması, tekniğin diğer erişilebilirlik belirleme 

tekniklerine göre avantajını oluşturmaktadır. 

 

Eş erişebilirlik eğrileri tekniğinde; alan tabanlı erişilebilirlik tekniğine göre hesap yükü daha düşüktür, teknik adını 

erişilebilirlik değerlendirmesi ve hesaplanmasının eş erişilebilirlik eğrileri mantığına dayanmasından almıştır. Alan 

tabanlı erişilebilirlik tekniği gibi vektör veri üzerinden yürütülür ve analiz çıktılarda vektör çizgi detayındadır.  

Hücre tabanlı erişilebilirlik tekniğinde; eş erişilebilirlik tekniğindeki doğru boyunca süren erişilebilirlik değerleri 

yerine, erişilebilirlik değerleri hücresel veriyi oluşturulan her bir hücrenin öznitelik değeri şeklinde temsil edilir 

(Ertugay, 2003). Bu teknikle elde edilen erişilebilirlik sonuçları diğer hücre tabanlı girdiler ile matematik 

mantıksal operatörleri (toplama, çıkartma ve veya gibi) kullanarak değerlendirilebilmesi, hücresel verinin 

yapısından kaynaklanan avantajlar sayesinde vektör veriye göre daha kolaydır. Ancak hücre tabanlı erişilebilirlik 

tekniğinde mesafeler ağ üzerinden değil kuş uçuşu (Öklid yen) olarak hesaplanabilmektedir. 

 

Çalışmada kullanılan yöntem üç ana aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama uygulanacak erişilebilirlik analizleri 

için gerekli mekansal ve tablosal verilerin toplanması, ikinci aşama erişilebilirlik maliyetlerinin hesaplanması (bu 

aşamada makalenin önceki bölümlerinde de belirtildiği gibi, Türkiye’de okul donatılarının bulunmaları gerektiği 

mekansal eşik değerlerinin tanımlandığı ilgili yönetmelik baz alınmıştır) ve son aşama ise ağ analizleri ve bulunan 

analiz sonuçlarının değerlendirilmesidir.  

 

3.VERİ SETİ 
 

Diğer CBS uygulamalarında da olduğu gibi çalışmanın zamansal maliyetinin büyük bölümünü %80-85’lik bir 

payla veri toplama aşaması almaktadır. Bu aşamada elde edilen veriler;  

 

Sayısal ulaşım ağı,  

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise donatılarının konumları,  

Van kenti yaş gruplarına göre mahalle nüfusları, 

Van kenti konut yapılarını gösteren vektör veridir. 

 

Çalışmada kullanılan yol ağı ve eğitim donatılarının konum verisi, uygulanacak erişilebilirlik analizi için 

gereklidir. Mahalle nüfusları ve konut yapıları vektör verisi ise erişilebilirlik analizi sonuçlarının değerlendirilmesi 

aşamasında kullanılmıştır. 

Kentte işleyen mekânsal süreçlerin tespiti ve/veya modellenmesi için CBS yazılımlarının sunduğu analiz olanakları 

önemli araçlardır. Ancak, Van kenti özelinde bu tip analizlerin yapılabilmesini olanaklı kılacak mekânsal veri ile 

ilgili ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar verinin bulunmayışı, bulunan verinin kalitesi ve erişimi şeklinde 

sıralanabilir. Çalışma özelinde sayısal veri ile ilgili durum değerlendirilecek olursa, uygulanacak analizler için en 

önemli veri girdisini oluşturan yol ağı ve sonuçların değerlendirilmesi aşamasında kullanılan konut yapıları vektör 

verisi, 2011 yılında Van Belediyesi tarafından yaptırılan 1/1000 ölçekli vektör Hâlihazır Harita’dan elde edilmiş; 
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ilgili veri detay düzeyi arttırılarak, doğruluğu kontrol edilerek ve gerekli topolojik düzeltmeleri yapılarak analizlerde 

kullanılmıştır 

Çalışmada, amaçlanan fiziksel erişilebilirlik durumlarının tespit edilmesi için CBS ortamında sunulan ağ (network) 

analizleri kullanılmıştır. Bu analiz araçlarının girdisini oluşturan yol ağı verisinin, uygulanacak analizler için 

gerekli empedans bilgisini ilgili yol parçasını kat edebilmek için gerekli metre cinsinden mesafeler 

oluşturmaktadır. Şekil 1’de çalışmada kullanılan yol ağı verisini gösterir harita yer almaktadır. Haritada, kırmızı 

renk Şehirlerarası yolları, mavi renk I. Derece Kent içi yolları ve yeşil renk II. Derece Kent içi yolları temsil 

etmektedir. 

 
 

Şekil 1. Van kenti yol ağı verisi 

 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Şekil 2. a) Okul Öncesi eğitim donatıları konumları b) İlkokul donatıları konumları c) Ortaokul donatıları konumları 

d) Lise donatıları konumları 

 

Eğitim donatılarına ait konum verisi ise Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kaynaklarından sağlanan verinin 
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sayısallaştırılması yolu ile elde edilmiş ve doğruluğu kontrol edildikten sonra analizlerde kullanılmıştır. Şekil 2’de 

analizlerde kullanılan eğitim ve öğretim alanlarının konumları verisi yer almaktadır. Bu çalışmada, kullanılan 

eğitim ve öğretim alanlarının mevcut sınıf kapasiteleri ile ilgili bir ağırlıklandırmaya gidilmemiş, tüm eğitim ve 

öğretim alanlarının sınıf kapasiteleri eş şekilde değerlendirilerek analizlere girdi sağlanmıştır. Kentte yer alan 

eğitim ve öğretim alanlarının dağılımlarına bakıldığında, kent merkezi ve yakın çevresi ilkokul, ortaokul ve 

liselerin ağırlıklı olarak merkezde yoğunlaştıkları, kuzeyde Tuşba, güneyde ise Edremit yerleşmelerinde İpekyolu 

hattı boyunca söz konusu eğitim ve öğretim alanlarının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Okul öncesi eğitim 

birimleri ise kritik mesafeler için kent genelinde hizmet düzeyinin çok düşük olduğu açıkça görülmektedir.  

Yol ağı, eğitim donatılarının konum ve konut yapılarını gösterir vektör verilerinden sonra çalışmada son olarak 

TÜİK Van Bölge Müdürlüğü’nden temin edilen yaş gruplarına göre mahalle nüfusları kullanılmıştır.  

 

4.AĞ ANALİZİ VE BULGULAR 
 

Van kenti eğitim donatıları erişilebilirliklerinin tespiti için kullanılan yöntemin önceki aşamalarında tanımlanan 

yol ağı ile eğitim donatı konumları veri girdilerini, “MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, (Mekânsal Planların Yapımına Dair Esaslar) Yürüme mesafeleri, MADDE 12 – (2) İmar 

planlarında; çocuk bahçesi, oyun alanı, açık semt spor alanı, aile sağlık merkezi, kreş, anaokulu ve ilkokul 

fonksiyonları takriben 500 metre, ortaokullar takriben 1.000 metre, liseler ise takriben 2.500 metre mesafe dikkate 

alınarak yaya olarak ulaşılması gereken hizmet etki alanında planlanabilir.” Maddesine istinaden, Okul öncesi ve 

İlkokul alanları için belirlenen kritik mesafe olan 500 m, Ortaokul alanları için belirlenen kritik mesafe olan 1000 

m, Lise alanları için belirlenen kritik mesafe olan 2500 m için servis alanları bulunmuştur. Her bir eğitim donatısı 

için bulunan servis alanlarının bütünleştirilmesi sonucunda tüm kent geneli için ilgili sürede eğitim donatılarına 

erişebilir alan sınırları tespit edilmiştir.  

 

Çalışma bulguları, giriş bölümünde belirtilen çalışma amaçları kurgusuna göre iki başlık altında 

değerlendirilmiştir.  

 

Amaç I:  CBS ortamında gerçekleştirilen erişilebilirlik analizi ile kritik mesafeler için,  

( 0-500 m – 0-1000m – 0-2000m. ve 0-2500 m.) Van kenti eğitim ve öğretim alanlarının erişilebilirliği durumunun 

saptanması; Bu çalışma amacının gerçekleştirilebilmesi için, okul öncesi kreş alanları ve ilkokul alanlarında 500 

metre ve 1000 metrelik, ortaokul alanlarında 1000 metre ve 2000 metrelik, lise alanlarında ise 2500 metrelik, 

eğitim ve öğretim erişilebilirliklerini gösteren Şekil 3. a, b, c ve d hazırlanmıştır. İlgili şekillerin yorumlanması ile 

aşağıdaki tespitler yapılabilir. 

 

Okul öncesi eğitim alanlarının konumlarının kent merkezinde yoğunlaşmalarının doğal sonucu olarak, 500 metre ve 

1000 metrelik mesafe içinde Okul öncesi eğitim alanına erişimi olan alanlar şehrin merkez bölgeleridir. 

Erişilebilirlik analizleri incelendiğinde Okul öncesi eğitim alanlarının önemli oranda eksikliği görülmektedir. 

İlkokul eğitim alanlarının konumlarının ve sayılarının yetersiz olması ise yönetmelikte belirtildiği üzere 500 

metrelik mesafe içinde oldukça yetersiz, ancak 1000 metrelik mesafe içinde değerlendirildiğinde ise kent merkezinin 

batı bölgesi haricinde yeterli erişilebilirlik mesafesindedir. 

Ortaokul eğitim alanlarının konumlarının ve sayılarının yetersiz olması ise yönetmelikte belirtildiği üzere 1000 

metrelik mesafe içinde kısmen yetersiz, ancak 2000 metrelik mesafe içinde değerlendirildiğinde ise kent merkezinde 

yeterli erişilebilirlik mesafesindedir. 

Lise eğitim alanlarının konumlarının ve sayılarının yeterli olması ise yönetmelikte belirtildiği üzere 2500 metrelik 

mesafe içinde yeterli erişilebilirlik mesafesindedir. 

   

Van kenti eğitim ve öğretim alanlarının erişilebilirlik durumunun değerlendirmesinde önemli bir diğer nokta ise 

okul alanlarının konumu ve sayısının erişilebilirlik açısından uygunluğunun yanı sıra bu analizlerin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli ikinci unsuru oluşturan yol ağının kalitatif ve kantitatif yeterliliğide ideal 

erişilebilirlik durumunun sağlanmasında sahip olduğu hayati önemdir. Bu noktada, kentin içinde bulunduğu 

sorunlu kent içi ulaşım ağı bu makale kapsamında eğitim donatıları özelinde değerlendirilerek bir genellemeye 

gidilecek olursa, tüm kentsel donatıların kullanılmasında erişilebilirlik açısından ciddi problemler oluşturmaktadır. 

Yol ağının kalite ve kantitesinde yapılacak iyileştirmeler doğal olarak kent genelinde tüm donatıların 

kullanımındaki erişilebilirlik durumunun iyileşmesini sağlayacaktır. 

 

Amaç II: 2011 yılı Ekim ve Kasım aylarında yaşanan depremler sonrası yaşanan hızlı mekânsal gelişimin, Van 

kenti metropolitan alanında bulunan okul öncesi, ilk ve orta dereceli okulların mekânsal erişilebilirliği, Nüfus 

verileri ve mahallelerde bulunan konut sayılarının birbirleriyle olan orantıları ile değerlendirilmesi; Bu çalışma 

amacının gerçekleştirilmesi için mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin dördüncü bölümüne göre hazırlanan 

çizelgelerde, okul öncesi kreş ve ilkokulların 500 metrelik mesafelerde erişilebilirliği yüzdelik tablosu, 

ortaokullarda 1000 metrelik mesafelerde erişilebilirliği yüzdelik tablosu ve lise alanlarında 2500 metrelik mesafede 

erişilebilirliği yüzdelik tablosu oluşturulmuştur (Çizelge1). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Şekil 3. a-) Van kenti Okul öncesi birimleri erişilebilirliği (beyaz leke eğitim donatılarının konumunu, kırmızı leke 

500 metrede, sarı leke 1000 metrede en az bir ana okul, kreş v.b erişebilir alanları göstermektedir), b-) Van kenti 

İlkokul eğitim birimleri erişilebilirliği (beyaz leke eğitim donatısının konumunu, kırmızı leke 500 metrede, sarı 

leke1000 metrede en az bir ilkokul erişebilir alanları göstermektedir), c-) Van kenti Ortaokul eğitim birimleri 

erişilebilirliği (beyaz leke eğitim donatılarını konumunu, kırmızı leke 1000 metrede, sarı leke 2000 metrede en az bir 

ortaokul erişebilir alanları göstermektedir), d-) Van kenti Lise eğitim birimleri erişilebilirliği (beyaz leke eğitim 

donatılarının konumunu, kırmızı leke 2500 metrede en az bir lise erişebilir alanları göstermektedir). 

 

İlgili çizelgelerin yorumlanması ile aşağıdaki tespitler yapılabilir; 

 

Çalışma sonuçlarına göre; Kent merkezi ve yakın çevresi ortaokul ve lise erişiminde görece yeterli düzeyde olduğu, 

İlkokul erişiminde ise kent merkezi ve yakın çevresi yeterli düzeyde olduğu ancak kuzeyde Tuşba, güneyde ise 

Edremit yerleşmelerinde İpekyolu hattı boyunca söz konusu donatıların erişiminde yetersiz olduğu, 

 Okul öncesi eğitim birimlerinin erişiminde ise kritik süreler için kent genelinde hizmet düzeyinin çok düşük olduğu 

tespit edilmiştir.  

Analiz sonuçları gelecekte planlanacak eğitim kurumlarının yerlerinin tespiti için önemli girdiler sunmaktadır.  
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Çizgelge 1. Van metropolitan alanında yer alan mahallerin, Okul Oncesi ve İlkokulların 500 metrelik mesafe 

erişilebilirliği, Ortaokullar 1000 metrelik mesafe erişilebilirliği ve Liseler 2500 metrelik mesafe erişilebilirliği 

yüzdelik değerleri ve mahallerin TÜİK yaş gruplarına göre nüfus verileri ve bina obje verisi kullanılarak hazırlanan 

kritik mesafeler için ilgili eğitim donatılarına erişim problemi bulunan öğrenci sayıları. 
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5.SONUÇLAR 
 

Çalışma kapsamında Van kenti metropolitan alanında bulunan okul öncesi, ilk ve orta dereceli okulların 

erişilebilirlik analizi kritik mesafeleri için (0-500 m., 0-1000 m. ve 0-2500 m.) gerçekleştirilerek, Van kentinin 

eğitim donatıları erişilebilirlik durumu ortaya konulmuş ve 2011 yılı Ekim ve Kasım aylarında yaşanan depremler 

sonrası Van kentinde yaşanan hızlı mekânsal gelişimin eğitim donatıları erişilebilirliği bağlamında 

değerlendirilmiştir. Buna göre; Okul öncesi eğitim donatılarının erişilebilirlik analizleri incelendiğinde Okul öncesi 

eğitim alanlarının önemli oranda eksikliği görülmektedir. İlkokul eğitim donatılarının dağılım ve sayılarının 

yetersiz olması dolayısı ile yönetmelikte belirtildiği üzere 500 metrelik mesafe içinde servis düzeyinin oldukça 

yetersiz olduğu, yine Ortaokul eğitim donatılarının dağılım ve sayılarının yetersiz olması ise yönetmelikte 

belirtildiği üzere 1000 metrelik mesafe içinde kısmen yetersiz olduğu, Lise eğitim donatılarının dağılım ve 

sayılarının yeterli olması dolayısı ile yönetmelikte belirtildiği üzere 2500 metrelik mesafe içinde yeterli 

erişilebilirlik düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 

 

Mahaller bazında yapılan değerlendirmeye göre; Kent merkezi ve yakın çevresi ortaokul ve lise erişiminde görece 

yeterli düzeyde olduğu, İlkokul erişiminde ise kent merkezi ve yakın çevresi yeterli düzeyde olduğu ancak kuzeyde 

Tuşba, güneyde ise Edremit yerleşmelerinde İpekyolu hattı boyunca söz konusu donatıların erişiminde yetersiz 

olduğu, Okul öncesi eğitim birimlerinin erişiminde ise kritik süreler için kent genelinde hizmet düzeyinin çok 

düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler de göstermektedir ki, eğitim donatıarı planlanırken, mekânsal 

erişilebilirlik gibi fiziksel uygunluğu kadar önemli birçok faktör göz ardı edilmiştir. 

 

Çalışma ile elde edilen sonuçlar, kentte gelecekte yapılacak her türden planlama çalışmaları ve kamu yatırım 

yönlendirilmelerindeki karar verme süreçleri için önemli bir girdiyi oluşturacaktır.  

 

Çalışmada kullanılan girdilerin doğruluğunun arttırılması ve benzer kritik servis erişilebilirlik durumlarının 

düşünülmesiyle bütünleşik erişilebilirlik durum tespitinin yapılabilmesi için yazarlar tarafından düşünülen gelecek 

çalışma doğrultusu şu iki temel alanı içermektedir:  

 

Çalışmanın temel girdisini oluşturan yol ağı verisinin uzaktan algılama görüntü işleme yöntemleri ile otomatik 

olarak elde edilmesi 

Van kenti için diğer kritik servislere (itfaiye, polis vb.) uygulanacak erişilebilirlik analizlerinin, eğitim birimleri 

erişilebilirlikleri ile birlikte değerlendirilmesi ile kentin her türlü mekânsal karar sürecine girdi oluşturacak 

bütünleşik kritik servisler erişilebilirlik durumunun saptanması. 
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