
Kolon Adı Kolon Açıklama
kisi_id KİŞİ ID

anket_no Anket numarası

yaka Anketin Yapıldığı Yaka

ilce İlçe

mahalle Mahalle

zon Zon Kodu

zon_id Zon Kodu(düzenlenmiş)

zon_agg Zon Kodu(Birleştirilmiş)

hane_id Hane Kodu

kume_no Küme numarası

hane_no Hane numarası

konut_turu Konut türü

kisi_agirlik Toplam kişiye göre ağırlık

yol_agirlik Yolculuk bilgisi alınan kişilere göre ağırlık

tam_agirlik Tam Anketlere Göre Ağırlık

toplam_kisi Hanedeki toplam kişi sayısı

6_yas_uzeri Hanedeki 6 yaş üzeri kişi sayısı

kadin_sayisi Hanedeki Kişi Sayısı

yolculuk_bilgisi_kisi_sayisi Yolculuk bilgileri alınan kişi sayısı

telefon_kontrolu_neden Anketin telefon kontrolüne gitme nedeni

telefonKontrolusonuc Anketin telefon kontrolü sonucu durumu

cevaplayaninKodu Cevaplayan kişinin hanehalkı listesindeki numarası

ekSoruKagidi Ek soru kağıdı kullanıldı mı?

ekSoruKagidiAdet Kaç tane ek soru kağıdı kullanıldı?

anketDurumBilgisi Anket durum bilgisi

ziyaretsonucu Ziyaret Sonucu

tarih_1 Birinci ziyaret tarihi

baslangicSaati_1 Birinci ziyaret saati

sonucKodu_1 Birinci ziyaretin sonucu

sonrakiGorusmeTarih_1 Bir sonraki görüşme tarihi

sonrakiGorusmeSaat_1 Bir sonraki görüşme saati

tarih_2 İkinci ziyaret tarihi

baslangicSaati_2 İkinci ziyaret saati

gorusmeciAdiSoyadi_2 İkinci ziyarette görüşmeci adı soyadı

sonucKodu_2 İkinci ziyaretin sonucu

sonrakiGorusmeTarih_2 Bir sonraki görüşme tarihi

sonrakiGorusmeSaat_2 Bir sonraki görüşme saati

tarih_3 Üçüncü ziyaret tarihi

baslangicSaati_3 Üçüncü  ziyaret saati

gorusmeciAdiSoyadi_3 Üçüncü  ziyarette görüşmeci adı soyadı

sonucKodu_3 Üçüncü  ziyaretin sonucu

sonrakiGorusmeTarih_3 Bir sonraki görüşme tarihi

sonrakiGorusmeSaat_3 Bir sonraki görüşme saati

tarih_4 Dördüncü ziyaret tarihi

baslangicSaati_4 Dördüncü ziyaret saati

gorusmeciAdiSoyadi_4 Dördüncü  ziyarette görüşmeci adı soyadı

sonucKodu_4 Dördüncü  ziyaretin sonucu

sonrakiGorusmeTarih_4 Bir sonraki görüşme tarihi

sonrakiGorusmeSaat_4 Bir sonraki görüşme saati



tarih_5 Beşinci ziyaret tarihi

baslangicSaati_5 Beşinci ziyaret saati

gorusmeciAdiSoyadi_5 Beşinci  ziyarette görüşmeci adı soyadı

sonucKodu_5 Beşinci  ziyaretin sonucu

sonrakiGorusmeTarih_5 Bir sonraki görüşme tarihi

sonrakiGorusmeSaat_5 Bir sonraki görüşme saati

tarih_6 Altıncı ziyaret tarihi

baslangicSaati_6 Altıncı ziyaret saati

gorusmeciAdiSoyadi_6 Altıncı  ziyarette görüşmeci adı soyadı

sonucKodu_6 Altıncı  ziyaretin sonucu

sonrakiGorusmeTarih_6 Bir sonraki görüşme tarihi

sonrakiGorusmeSaat_6 Bir sonraki görüşme saati

tarih_7 Yedinci ziyaret tarihi

baslangicSaati_7 Yedinci ziyaret saati

gorusmeciAdiSoyadi_7 Yedinci ziyarette görüşmeci adı soyadı

sonucKodu_7 Yedinci ziyaretin sonucu

sonrakiGorusmeTarih_7 Bir sonraki görüşme tarihi

sonrakiGorusmeSaat_7 Bir sonraki görüşme saati

kisiNo Kişi numarası

haneReisineYakinlikDerecesi Hanehalkı reisine yakınlık derecesi

yasi Yaş

yas_aralik Yaş Aralıkları

cinsiyet Cinsiyet

enSonBitirdigiOkul
En son bitirdiği okul (Bu soru, 6 yaş ve üzeri bireyler için 
sorulmuştur.)

ogrencimi Öğrenci mi? (Bu soru, 6 yaş ve üzeri bireyler için sorulmuştur.)

okuduguOkulunTuru
Okuduğu okul türü (Bu soru, öğrenci olduğu belirtilen bireyler için 

sorulmuştur.)

Calisiyormu Çalışıyor mu? (Bu soru, 12 yaş ve üzeri bireyler için sorulmuştur.)

Meslegi Meslek  (Bu soru, 12 yaş ve üzeri bireyler için sorulmuştur.)

neisYapiyor Ne iş yapıyor?  (Bu soru, çalıştığını belirteneler sorulmuştur.)

Sektoru
Yaptığı iş hangi sektöre girer? (Bu soru, çalıştığını belirtenlere 
sorulmuştur.)

calistigiMahalle
Hangi ilçe / mahallede çalışıyor? (Bu soru, çalıştığını belirtenlere 

sorulmuştur.)

nedenCalismiyor Neden çalışmıyor? (Bu soru, çalışmadığını belirtenlere sorulmuştur.)

ehliyetiVarmi Ehliyeti var mı? (Bu soru, 18 yaş ve üzeri bireylere sorulmuştur.)

gorusmeTarihi Görüşme tarihi

gortarih Görüşme Tarihi

baslangicSaati Görüşmeye başlama saati

bitisSaati Görüşmenin bitiş saati

seyahatGunu Seyahat günü

disariCiktimi Dışarı çıkma durumu

nedenCikmadi
Neden dışarı çıkmadı? (Bu soru, dışarı çıkmadığını belirtenlere 
sorulmuştur.)

yolculukSayisi Yolculuk sayısı

seyahatZinciri_1 Birinci seyahat zinciri



seyahatZinciri_2 İkinci seyahat zinciri

seyahatZinciri_3 Üçüncü seyahat zinciri

seyahatZinciri_4 Dördüncü seyahat zinciri

seyahatZinciri_5 Beşinci seyahat zinciri

seyahatZinciri_6 Altıncı seyahat zinciri

seyahatZinciri_7 Yedinci seyahat zinciri

seyahatZinciri_8 Sekizinci seyahat zinciri

seyahatZinciri_9 Dokuzuncu seyahat zinciri

seyahatZinciri_10 Onuncu seyahat zinciri

seyahatZinciri_11 Onbirinci seyahat zinciri

seyahatZinciri_12 Onikinci seyahat zinciri

seyahatZinciri_13 Onüçüncü seyahat zinciri

seyahatZinciri_14 Ondördüncü seyahat zinciri

seyahatZinciri_15 Onbeşinci seyahat zinciri

seyahatZinciri_16 Onaltıncı seyahat zinciri

seyahatZinciri_17 Onyedinci  seyahat zinciri

seyahatZinciri_18 Onsekizinci seyahat zinciri

seyahatZinciri_19 Ondokuzuncu  seyahat zinciri

seyahatZinciri_20 Yirminci seyahat zinciri

Y_anketNo.1 Anket numarası

Y_kisiNo.1 Kişi numarası

basyer.1 Seyahat başlangıç yeri

baslangicMahalleKodu.1 Seyahat başlangıç mahallesi

baslangicSaati.1 Seyahat başlangıç saati

varisYeri.1 Seyahat varış yeri

varisMahalleKodu.1 Seyahat varış mahallesi

varisSaati.1 Varış saati

YA_anketNo.1 Anket numarası

YA_kisiNo.1 Kişi numarası

YA_siraNo.1 Seyahat sıra numarası

aractur_1.1 Ulaşım aracı

durakyurusure_1.1 Durağa yürüme süresi

durakbekle_1.1 Durakta bekleme süresi

aracicisure_1.1 Araçtaki yolculuk süresi

varissure_1.1 Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_1.1 Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_1.1 Yolcu tipi

otoparkTipi_1.1 Otopark tipi

otoparkSuresi_1.1 Otopark süresi

otoparkUcreti_1.1 Otopark ücreti

odemeTipi_1.1 Ödeme tipi

parkEtDevamEt_1.1 Park et devam et

aractur_2.1 Ulaşım aracı

durakyurusure_2.1 Durağa yürüme süresi

durakbekle_2.1 Durakta bekleme süresi

aracicisure_2.1 Araçtaki yolculuk süresi

varissure_2.1 Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_2.1 Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_2.1 Yolcu tipi

otoparkTipi_2.1 Otopark tipi



otoparkSuresi_2.1 Otopark süresi

otoparkUcreti_2.1 Otopark ücreti

odemeTipi_2.1 Ödeme tipi

parkEtDevamEt_2.1 Park et devam et

aractur_3.1 Ulaşım aracı

durakyurusure_3.1 Durağa yürüme süresi

durakbekle_3.1 Durakta bekleme süresi

aracicisure_3.1 Araçtaki yolculuk süresi

varissure_3.1 Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_3.1 Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_3.1 Yolcu tipi

otoparkTipi_3.1 Otopark tipi

otoparkSuresi_3.1 Otopark süresi

otoparkUcreti_3.1 Otopark ücreti

odemeTipi_3.1 Ödeme tipi

parkEtDevamEt_3.1 Park et devam et

aractur_4.1 Ulaşım aracı

durakyurusure_4.1 Durağa yürüme süresi

durakbekle_4.1 Durakta bekleme süresi

aracicisure_4.1 Araçtaki yolculuk süresi

varissure_4.1 Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_4.1 Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_4.1 Yolcu tipi

otoparkTipi_4.1 Otopark tipi

otoparkSuresi_4.1 Otopark süresi

otoparkUcreti_4.1 Otopark ücreti

odemeTipi_4.1 Ödeme tipi

parkEtDevamEt_4.1 Park et devam et

aractur_5.1 Ulaşım aracı

durakyurusure_5.1 Durağa yürüme süresi

durakbekle_5.1 Durakta bekleme süresi

aracicisure_5.1 Araçtaki yolculuk süresi

varissure_5.1 Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_5.1 Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_5.1 Yolcu tipi

otoparkTipi_5.1 Otopark tipi

otoparkSuresi_5.1 Otopark süresi

otoparkUcreti_5.1 Otopark ücreti

odemeTipi_5.1 Ödeme tipi

parkEtDevamEt_5.1 Park et devam et

yolculukMaliyeti.1 Yolculuk maliyeti

alternatif1.1 Alternatif araç türü

alternatif2.1 Alternatif araç türü

alternatif3.1 Alternatif araç türü

Y_anketNo.2 Anket numarası

Y_kisiNo.2  Kişi numarası

basyer.2  Seyahat başlangıç yeri

baslangicMahalleKodu.2  Seyahat başlangıç mahallesi

baslangicSaati.2  Seyahat başlangıç saati

varisYeri.2  Seyahat varış yeri



varisMahalleKodu.2  Seyahat varış mahallesi

varisSaati.2  Varış saati

YA_anketNo.2  Anket numarası

YA_kisiNo.2  Kişi numarası

YA_siraNo.2  Seyahat sıra numarası

aractur_1.2  Ulaşım aracı

durakyurusure_1.2  Durağa yürüme süresi

durakbekle_1.2  Durakta bekleme süresi

aracicisure_1.2  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_1.2  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_1.2  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_1.2  Yolcu tipi

otoparkTipi_1.2  Otopark tipi

otoparkSuresi_1.2  Otopark süresi

otoparkUcreti_1.2  Otopark ücreti

odemeTipi_1.2  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_1.2  Park et devam et

aractur_2.2  Ulaşım aracı

durakyurusure_2.2  Durağa yürüme süresi

durakbekle_2.2  Durakta bekleme süresi

aracicisure_2.2  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_2.2  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_2.2  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_2.2  Yolcu tipi

otoparkTipi_2.2  Otopark tipi

otoparkSuresi_2.2  Otopark süresi

otoparkUcreti_2.2  Otopark ücreti

odemeTipi_2.2  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_2.2  Park et devam et

aractur_3.2  Ulaşım aracı

durakyurusure_3.2  Durağa yürüme süresi

durakbekle_3.2  Durakta bekleme süresi

aracicisure_3.2  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_3.2  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_3.2  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_3.2  Yolcu tipi

otoparkTipi_3.2  Otopark tipi

otoparkSuresi_3.2  Otopark süresi

otoparkUcreti_3.2  Otopark ücreti

odemeTipi_3.2  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_3.2  Park et devam et

aractur_4.2  Ulaşım aracı

durakyurusure_4.2  Durağa yürüme süresi

durakbekle_4.2  Durakta bekleme süresi

aracicisure_4.2  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_4.2  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_4.2  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_4.2  Yolcu tipi

otoparkTipi_4.2  Otopark tipi

otoparkSuresi_4.2  Otopark süresi



otoparkUcreti_4.2  Otopark ücreti

odemeTipi_4.2  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_4.2  Park et devam et

aractur_5.2  Ulaşım aracı

durakyurusure_5.2  Durağa yürüme süresi

durakbekle_5.2  Durakta bekleme süresi

aracicisure_5.2  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_5.2  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_5.2  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_5.2  Yolcu tipi

otoparkTipi_5.2  Otopark tipi

otoparkSuresi_5.2  Otopark süresi

otoparkUcreti_5.2  Otopark ücreti

odemeTipi_5.2  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_5.2  Park et devam et

yolculukMaliyeti.2  Yolculuk maliyeti

alternatif1.2  Alternatif araç türü

alternatif2.2  Alternatif araç türü

alternatif3.2  Alternatif araç türü

Y_anketNo.3  Anket numarası

Y_kisiNo.3  Kişi numarası

basyer.3  Seyahat başlangıç yeri

baslangicMahalleKodu.3  Seyahat başlangıç mahallesi

baslangicSaati.3  Seyahat başlangıç saati

varisYeri.3  Seyahat varış yeri

varisMahalleKodu.3  Seyahat varış mahallesi

varisSaati.3  Varış saati

YA_anketNo.3  Anket numarası

YA_kisiNo.3  Kişi numarası

YA_siraNo.3  Seyahat sıra numarası

aractur_1.3  Ulaşım aracı

durakyurusure_1.3  Durağa yürüme süresi

durakbekle_1.3  Durakta bekleme süresi

aracicisure_1.3  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_1.3  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_1.3  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_1.3  Yolcu tipi

otoparkTipi_1.3  Otopark tipi

otoparkSuresi_1.3  Otopark süresi

otoparkUcreti_1.3  Otopark ücreti

odemeTipi_1.3  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_1.3  Park et devam et

aractur_2.3  Ulaşım aracı

durakyurusure_2.3  Durağa yürüme süresi

durakbekle_2.3  Durakta bekleme süresi

aracicisure_2.3  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_2.3  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_2.3  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_2.3  Yolcu tipi

otoparkTipi_2.3  Otopark tipi



otoparkSuresi_2.3  Otopark süresi

otoparkUcreti_2.3  Otopark ücreti

odemeTipi_2.3  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_2.3  Park et devam et

aractur_3.3  Ulaşım aracı

durakyurusure_3.3  Durağa yürüme süresi

durakbekle_3.3  Durakta bekleme süresi

aracicisure_3.3  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_3.3  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_3.3  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_3.3  Yolcu tipi

otoparkTipi_3.3  Otopark tipi

otoparkSuresi_3.3  Otopark süresi

otoparkUcreti_3.3  Otopark ücreti

odemeTipi_3.3  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_3.3  Park et devam et

aractur_4.3  Ulaşım aracı

durakyurusure_4.3  Durağa yürüme süresi

durakbekle_4.3  Durakta bekleme süresi

aracicisure_4.3  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_4.3  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_4.3  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_4.3  Yolcu tipi

otoparkTipi_4.3  Otopark tipi

otoparkSuresi_4.3  Otopark süresi

otoparkUcreti_4.3  Otopark ücreti

odemeTipi_4.3  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_4.3  Park et devam et

aractur_5.3  Ulaşım aracı

durakyurusure_5.3  Durağa yürüme süresi

durakbekle_5.3  Durakta bekleme süresi

aracicisure_5.3  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_5.3  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_5.3  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_5.3  Yolcu tipi

otoparkTipi_5.3  Otopark tipi

otoparkSuresi_5.3  Otopark süresi

otoparkUcreti_5.3  Otopark ücreti

odemeTipi_5.3  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_5.3  Park et devam et

yolculukMaliyeti.3  Yolculuk maliyeti

alternatif1.3  Alternatif araç türü

alternatif2.3  Alternatif araç türü

alternatif3.3  Alternatif araç türü

Y_anketNo.4  Anket numarası

Y_kisiNo.4  Kişi numarası

basyer.4  Seyahat başlangıç yeri

baslangicMahalleKodu.4  Seyahat başlangıç mahallesi

baslangicSaati.4  Seyahat başlangıç saati

varisYeri.4  Seyahat varış yeri



varisMahalleKodu.4  Seyahat varış mahallesi

varisSaati.4  Varış saati

YA_anketNo.4  Anket numarası

YA_kisiNo.4  Kişi numarası

YA_siraNo.4  Seyahat sıra numarası

aractur_1.4  Ulaşım aracı

durakyurusure_1.4  Durağa yürüme süresi

durakbekle_1.4  Durakta bekleme süresi

aracicisure_1.4  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_1.4  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_1.4  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_1.4  Yolcu tipi

otoparkTipi_1.4  Otopark tipi

otoparkSuresi_1.4  Otopark süresi

otoparkUcreti_1.4  Otopark ücreti

odemeTipi_1.4  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_1.4  Park et devam et

aractur_2.4  Ulaşım aracı

durakyurusure_2.4  Durağa yürüme süresi

durakbekle_2.4  Durakta bekleme süresi

aracicisure_2.4  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_2.4  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_2.4  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_2.4  Yolcu tipi

otoparkTipi_2.4  Otopark tipi

otoparkSuresi_2.4  Otopark süresi

otoparkUcreti_2.4  Otopark ücreti

odemeTipi_2.4  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_2.4  Park et devam et

aractur_3.4  Ulaşım aracı

durakyurusure_3.4  Durağa yürüme süresi

durakbekle_3.4  Durakta bekleme süresi

aracicisure_3.4  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_3.4  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_3.4  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_3.4  Yolcu tipi

otoparkTipi_3.4  Otopark tipi

otoparkSuresi_3.4  Otopark süresi

otoparkUcreti_3.4  Otopark ücreti

odemeTipi_3.4  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_3.4  Park et devam et

aractur_4.4  Ulaşım aracı

durakyurusure_4.4  Durağa yürüme süresi

durakbekle_4.4  Durakta bekleme süresi

aracicisure_4.4  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_4.4  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_4.4  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_4.4  Yolcu tipi

otoparkTipi_4.4  Otopark tipi

otoparkSuresi_4.4  Otopark süresi



otoparkUcreti_4.4  Otopark ücreti

odemeTipi_4.4  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_4.4  Park et devam et

aractur_5.4  Ulaşım aracı

durakyurusure_5.4  Durağa yürüme süresi

durakbekle_5.4  Durakta bekleme süresi

aracicisure_5.4  Araçtaki yolculuk süresi
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otoparkTipi_1.10  Otopark tipi

otoparkSuresi_1.10  Otopark süresi

otoparkUcreti_1.10  Otopark ücreti

odemeTipi_1.10  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_1.10  Park et devam et

aractur_2.10  Ulaşım aracı

durakyurusure_2.10  Durağa yürüme süresi

durakbekle_2.10  Durakta bekleme süresi

aracicisure_2.10  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_2.10  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_2.10  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_2.10  Yolcu tipi

otoparkTipi_2.10  Otopark tipi

otoparkSuresi_2.10  Otopark süresi

otoparkUcreti_2.10  Otopark ücreti

odemeTipi_2.10  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_2.10  Park et devam et

aractur_3.10  Ulaşım aracı

durakyurusure_3.10  Durağa yürüme süresi

durakbekle_3.10  Durakta bekleme süresi

aracicisure_3.10  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_3.10  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_3.10  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_3.10  Yolcu tipi

otoparkTipi_3.10  Otopark tipi

otoparkSuresi_3.10  Otopark süresi

otoparkUcreti_3.10  Otopark ücreti

odemeTipi_3.10  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_3.10  Park et devam et

aractur_4.10  Ulaşım aracı

durakyurusure_4.10  Durağa yürüme süresi

durakbekle_4.10  Durakta bekleme süresi

aracicisure_4.10  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_4.10  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_4.10  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_4.10  Yolcu tipi

otoparkTipi_4.10  Otopark tipi

otoparkSuresi_4.10  Otopark süresi



otoparkUcreti_4.10  Otopark ücreti

odemeTipi_4.10  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_4.10  Park et devam et

aractur_5.10  Ulaşım aracı

durakyurusure_5.10  Durağa yürüme süresi

durakbekle_5.10  Durakta bekleme süresi

aracicisure_5.10  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_5.10  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_5.10  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_5.10  Yolcu tipi

otoparkTipi_5.10  Otopark tipi

otoparkSuresi_5.10  Otopark süresi

otoparkUcreti_5.10  Otopark ücreti

odemeTipi_5.10  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_5.10  Park et devam et

yolculukMaliyeti.10  Yolculuk maliyeti

alternatif1.10  Alternatif araç türü

alternatif2.10  Alternatif araç türü

alternatif3.10  Alternatif araç türü

Y_anketNo.11  Anket numarası

Y_kisiNo.11  Kişi numarası

basyer.11  Seyahat başlangıç yeri

baslangicMahalleKodu.11  Seyahat başlangıç mahallesi

baslangicSaati.11  Seyahat başlangıç saati

varisYeri.11  Seyahat varış yeri

varisMahalleKodu.11  Seyahat varış mahallesi

varisSaati.11  Varış saati

YA_anketNo.11  Anket numarası

YA_kisiNo.11  Kişi numarası

YA_siraNo.11  Seyahat sıra numarası

aractur_1.11  Ulaşım aracı

durakyurusure_1.11  Durağa yürüme süresi

durakbekle_1.11  Durakta bekleme süresi

aracicisure_1.11  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_1.11  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_1.11  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_1.11  Yolcu tipi

otoparkTipi_1.11  Otopark tipi

otoparkSuresi_1.11  Otopark süresi

otoparkUcreti_1.11  Otopark ücreti

odemeTipi_1.11  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_1.11  Park et devam et

aractur_2.11  Ulaşım aracı

durakyurusure_2.11  Durağa yürüme süresi

durakbekle_2.11  Durakta bekleme süresi

aracicisure_2.11  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_2.11  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_2.11  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_2.11  Yolcu tipi

otoparkTipi_2.11  Otopark tipi



otoparkSuresi_2.11  Otopark süresi

otoparkUcreti_2.11  Otopark ücreti

odemeTipi_2.11  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_2.11  Park et devam et

aractur_3.11  Ulaşım aracı

durakyurusure_3.11  Durağa yürüme süresi

durakbekle_3.11  Durakta bekleme süresi

aracicisure_3.11  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_3.11  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_3.11  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_3.11  Yolcu tipi

otoparkTipi_3.11  Otopark tipi

otoparkSuresi_3.11  Otopark süresi

otoparkUcreti_3.11  Otopark ücreti

odemeTipi_3.11  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_3.11  Park et devam et

aractur_4.11  Ulaşım aracı

durakyurusure_4.11  Durağa yürüme süresi

durakbekle_4.11  Durakta bekleme süresi

aracicisure_4.11  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_4.11  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_4.11  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_4.11  Yolcu tipi

otoparkTipi_4.11  Otopark tipi

otoparkSuresi_4.11  Otopark süresi

otoparkUcreti_4.11  Otopark ücreti

odemeTipi_4.11  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_4.11  Park et devam et

aractur_5.11  Ulaşım aracı

durakyurusure_5.11  Durağa yürüme süresi

durakbekle_5.11  Durakta bekleme süresi

aracicisure_5.11  Araçtaki yolculuk süresi

varissure_5.11  Varış noktasına yürüme süresi

otoinsansay_5.11  Otomobildeki insan sayısı

yolcuTipi_5.11  Yolcu tipi

otoparkTipi_5.11  Otopark tipi

otoparkSuresi_5.11  Otopark süresi

otoparkUcreti_5.11  Otopark ücreti

odemeTipi_5.11  Ödeme tipi

parkEtDevamEt_5.11  Park et devam et

yolculukMaliyeti.11  Yolculuk maliyeti

alternatif1.11  Alternatif araç türü

alternatif2.11  Alternatif araç türü

alternatif3.11  Alternatif araç türü

f311 İETT otobüsü

f312 Özel halk otobüsü

f313 Metro

f314 Tramvay

f314m Metrobüs

f315 Vapur



f316 Deniz otobüsü

f317 Minibüs

f318 Dolmuş

f321 Otobüslerin sefer saatlerine uymaması

f322 Sefer sayılarının yetersiz olması

f323 Hat sayısının yetersiz olması

f324 Yolculuk ücretlerinin pahalı olması

f325 Akbil dolum gişelerinin yetersiz olması

f326 Araçların kalabalık olması

f327 Araçların kirli olması

f331 Kuzey Marmara Otoyol Projesi (3. Köprü Projesi)

f332 Kanal İstanbul Projesi

f333 Marmaray Projesi

f334 Boğaz geçişi için Karayolu Tünel Projesi

f335 Kadıköy - Kartal Raylı Sistem Projesi

f336 Bostancı - Kazlıçeşme Raylı Sitem Projesi

f337 Üsküdar - Çekmeköy  Raylı Sitem Projesi

f338 Ünalan - Mecidiyeköy Raylı Sistem Projesi

f339 Kabataş - Tekstilkent Raylı Sistem Projesi

f3310 Beylikdüzü - Söğütlüçeşme Raylı Sistem Projesi

f341

Mevcut Kullanıma açılan karayolu tünellerinde herhangi bir kullanım 

ücreti alınmamaktadır. Eğer İBB trafik sorununu çözmek adına 
tünellerde herhangi bir ücret alınmasını talep etseydi tünelleri 
kullanır mıydınız?

f342
Mevcut Kullanıma açılan karayolu tünellerinde herhangi bir kullanım 
ücreti alınmamaktadır. Eğer tek seferlik kullanım ücreti 1 TL olsa 
kullanır mıydınız?

f343
Mevcut Kullanıma açılan karayolu tünellerinde herhangi bir kullanım 
ücreti alınmamaktadır. Eğer tek seferlik kullanım ücreti 2 TL olsa 

kullanır mıydınız?

f344
Mevcut Kullanıma açılan karayolu tünellerinde herhangi bir kullanım 

ücreti alınmamaktadır. Eğer tek seferlik kullanım ücreti 3 TL olsa 
kullanır mıydınız?

f345
Mevcut Kullanıma açılan karayolu tünellerinde herhangi bir kullanım 
ücreti alınmamaktadır. Eğer tek seferlik kullanım ücreti 4 TL olsa 

kullanır mıydınız?

f346
Mevcut Kullanıma açılan karayolu tünellerinde herhangi bir kullanım 

ücreti alınmamaktadır. Eğer tek seferlik kullanım ücreti 5 TL olsa 
kullanır mıydınız?

varyok_1 Hane halkına ait özel otomobiliniz var mı?

caddeSokakKenarlari_1 Aracı akşamları cadde / sokak kenarlarına park ediyor musunuz?

kendiGaraji_1
Aracı akşamları kendi garajınıza (site / apartman garajı vb.) park 
ediyor musunuz?

ucretliAcikOtopark_1 Aracı akşamları ücretli açık otaparka park ediyor musunuz?

ucretliKapaliOtopark_1 Aracı akşamları ücretli kapalı / katlı otaparka park ediyor musunuz?

aracinYapimYili_1 Aracın yapım yılı

aracinMotorHacmi_1 Aracın motor hacmi

motorYakitTipi_1 Motor yakıt tipi

digerArac1_1 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?



digerArac2_1 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac3_1 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

varyok_2 Hane halkına ait ikinci bir özel otomobiliniz var mı?

caddeSokakKenarlari_2 Aracı akşamları cadde / sokak kenarlarına park ediyor musunuz?

kendiGaraji_2
Aracı akşamları kendi garajınıza (site / apartman garajı vb.) park 

ediyor musunuz?

ucretliAcikOtopark_2 Aracı akşamları ücretli açık otaparka park ediyor musunuz?

ucretliKapaliOtopark_2 Aracı akşamları ücretli kapalı / katlı otaparka park ediyor musunuz?

aracinYapimYili_2 Aracın yapım yılı

aracinMotorHacmi_2 Aracın motor hacmi

motorYakitTipi_2 Motor yakıt tipi

digerArac1_2 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac2_2 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac3_2 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

varyok_3 Hane halkına ait üçüncü bi özel otomobiliniz var mı?

caddeSokakKenarlari_3 Aracı akşamları cadde / sokak kenarlarına park ediyor musunuz?

kendiGaraji_3
Aracı akşamları kendi garajınıza (site / apartman garajı vb.) park 

ediyor musunuz?

ucretliAcikOtopark_3 Aracı akşamları ücretli açık otaparka park ediyor musunuz?

ucretliKapaliOtopark_3 Aracı akşamları ücretli kapalı / katlı otaparka park ediyor musunuz?

aracinYapimYili_3 Aracın yapım yılı

aracinMotorHacmi_3 Aracın motor hacmi

motorYakitTipi_3 Motor yakıt tipi

digerArac1_3 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac2_3 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac3_3 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

varyok_4
Hanehalkı tarafından kullanılan ve akşamları kullanan kişide kalan 
şirket aracı gibi bir araç var mı?

caddeSokakKenarlari_4 Aracı akşamları cadde / sokak kenarlarına park ediyor musunuz?

kendiGaraji_4
Aracı akşamları kendi garajınıza (site / apartman garajı vb.) park 
ediyor musunuz?

ucretliAcikOtopark_4 Aracı akşamları ücretli açık otaparka park ediyor musunuz?

ucretliKapaliOtopark_4 Aracı akşamları ücretli kapalı / katlı otaparka park ediyor musunuz?

aracinYapimYili_4 Aracın yapım yılı

aracinMotorHacmi_4 Aracın motor hacmi

motorYakitTipi_4 Motor yakıt tipi

digerArac1_4 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac2_4 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac3_4 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

varyok_5
Hanehalkı tarafından kullanılan ve akşamları kullanan kişide kalan 
ikinci bir şirket aracı gibi bir araç var mı?

caddeSokakKenarlari_5 Aracı akşamları cadde / sokak kenarlarına park ediyor musunuz?

kendiGaraji_5
Aracı akşamları kendi garajınıza (site / apartman garajı vb.) park 
ediyor musunuz?



ucretliAcikOtopark_5 Aracı akşamları ücretli açık otaparka park ediyor musunuz?

ucretliKapaliOtopark_5 Aracı akşamları ücretli kapalı / katlı otaparka park ediyor musunuz?

aracinYapimYili_5 Aracın yapım yılı

aracinMotorHacmi_5 Aracın motor hacmi

motorYakitTipi_5 Motor yakıt tipi

digerArac1_5 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac2_5 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac3_5 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

varyok_6 Hane halkına ait başka  motorlu araç var mı?

caddeSokakKenarlari_6 Aracı akşamları cadde / sokak kenarlarına park ediyor musunuz?

kendiGaraji_6
Aracı akşamları kendi garajınıza (site / apartman garajı vb.) park 
ediyor musunuz?

ucretliAcikOtopark_6 Aracı akşamları ücretli açık otaparka park ediyor musunuz?

ucretliKapaliOtopark_6 Aracı akşamları ücretli kapalı / katlı otaparka park ediyor musunuz?

aracinYapimYili_6 Aracın yapım yılı

aracinMotorHacmi_6 Aracın motor hacmi

motorYakitTipi_6 Motor yakıt tipi

digerArac1_6 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac2_6 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac3_6 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

varyok_7 Hane halkına ait başka  motorlu araç var mı?

caddeSokakKenarlari_7 Aracı akşamları cadde / sokak kenarlarına park ediyor musunuz?

kendiGaraji_7
Aracı akşamları kendi garajınıza (site / apartman garajı vb.) park 

ediyor musunuz?

ucretliAcikOtopark_7 Aracı akşamları ücretli açık otaparka park ediyor musunuz?

ucretliKapaliOtopark_7 Aracı akşamları ücretli kapalı / katlı otaparka park ediyor musunuz?

aracinYapimYili_7 Aracın yapım yılı

aracinMotorHacmi_7 Aracın motor hacmi

motorYakitTipi_7 Motor yakıt tipi

digerArac1_7 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac2_7 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

digerArac3_7 Varsa diğer motorlu aracın türü nedir?

otosay Toplam Otomobil Sayısı

mulkiyetDurumu Konutunuzun mülkiyet durumu nedir?

kiraBedeli Kiracı olduğunu belirtenlerin kira bedeli

kiraGetirisi

Evinizin fiziki durumunu, çevresel şartları, civardaki ortalama kira 

bedellerini düşündüğünüzde evinizi kiraya verseniz AYLIK ne kadar 
gelir getirir (TL)? (Bu soru, ev sahibi olduğunu belirtenlere 

sorulmuştur.)

kira Kira bedeli veya kira getirisi

aylikGelirOrtalama
Hanenin tüm ev halkına ait ayni ve nakdi kazancı, gayri menkul, faiz 

gelirleri vb. dahil olmak üzere  aylık ortalama geliri sayacağım 
aralıklardan hangisine girmektedir?

aylikGelirKesin Bu aralıktaki kesin bir rakam söyler misiniz?

kisigelir Kişi Başı Aylık Gelir

kisigeliryuzdesi Kişi Gelir Dağılım İndeksi



ulasimSorunlari1 Belirtmek istediğiniz ulaşımla ilgili sorunlar var mı?

ulasimSorunlari2 Belirtmek istediğiniz ulaşımla ilgili sorunlar var mı?

ulasimSorunlari3 Belirtmek istediğiniz ulaşımla ilgili sorunlar var mı?

ulasimSorunlari4 Belirtmek istediğiniz ulaşımla ilgili sorunlar var mı?

ulasimSorunlari5 Belirtmek istediğiniz ulaşımla ilgili sorunlar var mı?

Bolum5soru Bölüm dolduruldu mu?

b51

****Son günlerde adını sıkça duyduğumuz Kanal İstanbul projesinin 
temel özelliklerinden birisi de depreme karşı bir önlem olarak 
deprem riski olan mekânlarda yaşayan insanların bu proje sayesinde 
yer değiştirmesi ve boşaltılan alanların ihya edilmesidir. B

b52
Peki bu çalışmanın ulaşıma olumlu katkı yapacağını düşünüyor 
musunuz?

b53
Son 3 yıl içerisinde evinizde ya da yaşadığınız mahallede herhangi bir 

adli vakada mağdur oldunuz mu?

b54 Evet ise, kaç adet?

b55 Yaşadığınız mahallede emniyet açısından bir korku yaşıyor musunuz?

b56 Evet ise, ne tür tedbirler aldınız ya da almak istiyorsunuz?

b56c1 Eve hırsız girmesini

b56c2 Eve hırsız girmesini

b56c3 Eve hırsız girmesini

b56c4 Eve hırsız girmesini

b56c5 Eve hırsız girmesini

b57
Yaşadığınız konutun deprem açısından güvenli olduğunu düşünüyor 
musunuz?

b58c1
Cevap HAYIR ya da KISMEN ise, bu konuda nasıl bir tedbir almayı 

düşünüyorsunuz?

b58c2
Cevap HAYIR ya da KISMEN ise, bu konuda nasıl bir tedbir almayı 
düşünüyorsunuz?

b58c3
Cevap HAYIR ya da KISMEN ise, bu konuda nasıl bir tedbir almayı 
düşünüyorsunuz?

bitisSaat Anketin bitiş saati

guvenirlilikDerecesi Size göre yanıtların güvenilirlik derecesi nedir?

haneHakkindaGozlem1 Hane hakkında anketör gözlemleri

haneHakkindaGozlem2 Hane hakkında anketör gözlemleri

haneHakkindaGozlem3 Hane hakkında anketör gözlemleri

haneHakkindaGozlem4 Hane hakkında anketör gözlemleri

haneHakkindaGozlem5 Hane hakkında anketör gözlemleri

sorularHakkindaGozlem1 Belirli sorular hakkında anketör gözlemleri

sorularHakkindaGozlem2 Belirli sorular hakkında anketör gözlemleri

sorularHakkindaGozlem3 Belirli sorular hakkında anketör gözlemleri

sorularHakkindaGozlem4 Belirli sorular hakkında anketör gözlemleri

sorularHakkindaGozlem5 Belirli sorular hakkında anketör gözlemleri

digerGozlemler1 Anketörün diğer gözlemleri

digerGozlemler2 Anketörün diğer gözlemleri

digerGozlemler3 Anketörün diğer gözlemleri

digerGozlemler4 Anketörün diğer gözlemleri

digerGozlemler5 Anketörün diğer gözlemleri

ekipBasiGozlemleri1 Ekip başının gözlemleri

ekipBasiGozlemleri2 Ekip başının gözlemleri



ekipBasiGozlemleri3 Ekip başının gözlemleri

ekipBasiGozlemleri4 Ekip başının gözlemleri

ekipBasiGozlemleri5 Ekip başının gözlemleri

denetciGozlemleri1 Denetçinin gözlemleri

denetciGozlemleri2 Denetçinin gözlemleri

denetciGozlemleri3 Denetçinin gözlemleri

denetciGozlemleri4 Denetçinin gözlemleri

denetciGozlemleri5 Denetçinin gözlemleri

yolculukarac1 Araçlı Yolculuk 1

yolculukarac2 Araçlı Yolculuk 2

yolculukarac3 Araçlı Yolculuk 3

yolculukarac4 Araçlı Yolculuk 4

yolculukarac5 Araçlı Yolculuk 5

yolculukarac6 Araçlı Yolculuk 6

yolculukarac7 Araçlı Yolculuk 7

yolculukarac8 Araçlı Yolculuk 8

yolculukarac9 Araçlı Yolculuk 9

yolculukarac10 Araçlı Yolculuk 10

yolculukarac11 Araçlı Yolculuk 11

okullasmayili Okullaşma Yılı

motorlu Araçlı Yolculuk

yaya Yaya Yolculuk

topyol Toplam Yolculuk

okulmahalle Okuduğu Mahalle

okulzon Okulun Bulunduğu Zon

okulzon_s Okulun Bulunduğu Zon

okul_agg Okuduğu Agg. Zon

okulilce Okuduğu ilçe

caliszon Çalıştığı zon

caliszon_s Çalıştığı zon

calis_agg Çalıştığı Agg. Zon

calisilce Çalıştığı İlçe

calisyaka Çalıştığı Yaka

evis Ev Uclu İş yolculukları

evokul Ev Uclu Okul Yolculukları

evdiger Ev Uclu Diğer Yolculuklar

diger Ev Uclu Olmayan Yolculuklar

evdiger_yeni 1,22*Ev Uclu Diğer Yolculuklar

diger_yeni 1,32*Ev Uclu Olmayan Yolculuklar

evdiger_ilce Diğer İlçe Ev

diger_ilce Diğer İlçe Ev

yoculuksay_yeni Yolculuk Sayısı(1,22 ve 1,32 ile büyütülmüş)

yoculuksay_ilce Yolculuk Sayısı(1,22 ve 1,32 ile büyütülmüş)

teltarih1 Telefonla Anket Tarihi 1

teltarih2 Telefonla Anket Tarihi 2

teltarih3 Telefonla Anket Tarihi 3

teltarih4 Telefonla Anket Tarihi 4

teltarih5 Telefonla Anket Tarihi 5

teltarih6 Telefonla Anket Tarihi 6

teltarih7 Telefonla Anket Tarihi 7



telyapildi Telefonla Anket Yapılan Kişiler

telhane Telefonla Anket Yapılan Haneler

kisiagirlikilce  İlçelere Göre Toplam Kişiye Göre Ağırlık

yolagirlikilce  İlçelere Göre Görüşülen Kişiye Göre Ağırlık

tamkisiagirlikilce  İlçelere Göre Tam Anketlerdeki Toplam Kişiye Göre Ağırlık

tamyolagirlikilce  İlçelere Göre Tam Anketlerdeki Görüşülen Kişiye Göre Ağırlık

telharickisiagirlikilce
 İlçelere Göre Tam Anketlerdeki(Telefonla Tamamlananlar Hariç) 
Toplam Kişiye Göre Ağırlık

telharicyolagirlikilce
 İlçelere Göre Tam Anketlerdeki(Telefonla Tamamlananlar Hariç) 

Görüşülen Kişiye Göre Ağırlık

gecerlikisiagirlikilce  İlçelere Göre Geçerli Anketlerdeki Toplam Kişiye Göre Ağırlık

gecerliyolagirlikilce  İlçelere Göre Geçerli Anketlerdeki Görüşülen Kişiye Göre Ağırlık

a_kisiagirlik Toplam Kişiye Göre Ağırlık(Birleşik Zon)

a_tamagirlik Tam Anketlerdeki Toplam Kişiye Göre Ağırlık(Birleşik Zon)

okulzonadi Okuduğu özel zon adı

calzonadi Çalıştığı özel zon adı

arac1 Araç türü1

arac2 Araç türü2

arac3 Araç türü3

arac4 Araç türü4

arac5 Araç türü5

arac6 Araç türü6

arac7 Araç türü7

arac8 Araç türü8

arac9 Araç türü9

arac10 Araç türü10

arac11 Araç türü11

arac12 Araç türü12

arac13 Araç türü13

arac14 Araç türü14

arac15 Araç türü15

arac16 Araç türü16

arac17 Araç türü17

arac18 Araç türü18

arac19 Araç türü19

arac20 Araç türü20

arac21 Araç türü21

arac22 Araç türü22


