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ÖZ 

Otoyol kaza verisi, uzmanlara kara nokta analizi ve zaman-mekânsal değişim gibi birçok değerli bilgi 

sunmaktadır. Bu bilgilerin ışığında, uzmanlar trafik kazalarının gerçekleşmesini önleyecek önlemleri 

alabilmektedirler. Dolayısıyla toplanan verinin kalitesi, verilen kararı önemli ölçüde etkilemektedir. 

Otoyol kaza verileri genellikle manüel toplanmaktadır. Örneğin trafik polisi kaza konum bilgisini GPS 

yardımıyla öğrenmekte, kaza tespit tutanağına elle yazmakta ve daha sonra da tutanaktaki tüm 

bilgilerle beraber kaza veri tabanına aktarılmaktadır. Birçok sistemde olduğu gibi bu sistemde de, 

girilen verinin meşruluğu kontrol edilse de kullanıcı hataları engellenememektedir. 

Kullanıcı tarafından girilen ancak gerçeği temsil etmeyen verilere gizli kayıp veri denilir. Örneğin 

koordinat bilgisinde kullanıcının gerçek değere ulaşamadığı zamanlarda eski kazalardan aklında kalan 

bir değeri girmesi, geçerli değer aralığında rastgele bir değer girmesi veya geçerli değer aralığı dışında 

bir değer girmesi (örneğin (0,0) noktası) sonucu veri tabanına kaydedilen değerler gizli kayıp verileri 

oluşturur. Bu değerler özellikle sistem izin vermediğinden dolayı boş bırakılamamakta ve yerine 

gerçeği yansıtmayan değerler girildiğinden veritabanında gizli kayıp veri olarak görülmektedir. Bu tip 

değerler anket verileri, sağlık alanında elle toplanılan hasta kayıtları vs gibi daha birçok farklı alanda 

toplanılan veriler için görülebilmektedir. Analizlerde kolayca deşifre edilemedikleri için diğer görünür 

kayıp verilere oranla çok daha fazla ciddi problem oluşturabilmektedirler. 

Gizli kayıp verilerin otoyol kaza verisi gibi mekânsal verilerde oluşma şekilleri ve veri kümesi içindeki 

görünümleri farklılık gösterir. Bu durum mekânsal verilerdeki gizli kayıp verilerin bulunmasının diğer 

veri kümelerine oranla daha zor olmasına neden olur. Bu tip kayıp veriler veri analizinin sonuçlarını 

ciddi biçimde etkiler ve karar vericilerin hatalı kararlar vermesine neden olur. Dolayısıyla bu verilerin 

analiz öncesinde bulunması ve temizlenmesi gerekir. 
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Bu çalışmada, Türkiye’deki otoyol kaza verilerinde gözlenen gizli kayıp verilerin özelliklerinden 

bahsedilmiştir. Daha sonra, bu verilerin otomatik bulunması için bir model önerilmiştir. 

GİRİŞ 

Literatürde birçok tanımı bulunan veri kalitesi için yapılan en yaygın tanım şu şekildedir; Bir X veri 

kümesi kullanıcı ihtiyacını bir diğer veri kümesi Y’den daha iyi karşılıyorsa X verisi Y verisinden daha 

kalitelidir (Redman, 1997). Temelinde veri kalitesi kullanıma uygunlukla tanımlanır ve doğal olarak 

subjektif bir kavramdır. 

Veri tabanında tutulan veriler değerlendirilerek gerçekleştirilen analizlerin sonucunda bir çok önemli 

karar verilir. Bu noktada zorlu bir detay vardır; verilen bu kararlar temellendirildikleri veriler ne kadar 

iyiyse ancak o kadar iyi olabilirler (Hulse, Khoshgoftaar, & Huang, 2007). 

Düşük veri kalitesinin nedeni verilerin toplanmasındaki birincil amacın veri madenciliği olmamasıdır. 

Sistemler genellikle ikincil ürün olarak veri kümeleri oluştururlar. Tasarım ve uygulama aşamasında 

veri kalitesi her ne kadar önemli olarak görülse de uzun vadede bu bakıştan uzaklaşılabilir. Sistem 

ileriki zamanlarda değişen şartlara göre adapte edilebilir ve plansız bir adaptasyon sunucu veri 

kalitesinde düşüş yaşanabilir (Hipp, Güntzer, & Grimmer, 2001).  

Veri kalitesi tüm kurumlar için önemlidir veya önemli olmalıdır. Öncelikle düşük veri kalitesi 

yayılmacıdır. Hem endüstri hem de akademideki çalışmalarda sorun yaratır. Kurumlarda yüksek 

maliyetlere neden olur. Müşteri memnuniyetini düşürür, giderleri arttırır ve veri ambarları ve tersine 

mühendislik gibi gelişmeleri sürdürmeyi zora sokar. Müşteri memnuniyeti kadar çalışan 

memnuniyetini de düşürür. Ayrıca verilen kararları da etkiler. Düşük veri kalitesiyle veri ambarları 

geliştirmek çok risklidir. Bulunan ilişki kuralları üzerinde de kötü etkileri vardır  (Berti-Equille, 2007).  

Veri tabanlarında zorunlu alan kullanımı oldukça yaygındır. Bazı alanlar için değerlerin girilmesi 

zorunlu kılınır ve o değerin boş bırakılmasına veya ‘Bilinmiyor’ gibi değerlerin girilmesine izin 

verilmez. Bu gibi alanlarda kullanıcı eğer ki değeri bilmiyorsa iki şekilde davranabilir; seçenekler 

sunulmuşsa liste içerisinden ilk seçeneği seçer veya makul gördüğü herhangi bir değeri rasgele yazar. 

Örneğin kişinin doğum yerinin sorgulandığı bir sistemde kişi eğer ki bu değeri doğru girmek istemiyor 

veya doğru veri girmek için zaman harcamak istemiyorsa liste içindeki ilk değer olan Adana’yı seçer ve 

kaydeder. Diğer yandan veritabanında doğum yeri gerçekten Adana olan kişiler de kayıtlıdır ve gerçek 

Adana değerlerinin gizli kayıp veri olarak girilen Adana değerlerinden temizlenmesi gerekir. Bu şekilde 

oluşmuş veritabanında yüzlerce veriye rastlanabilir ve problem çözülmezse birçok istatistiksel ve veri 
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madenciliği analizi sonuçları olumsuz etkilenir. Örneğin doğru olmamasına rağmen sistemi kullanan 

birçok kişinin Adana doğumlu olduğu sonucuna varılabilir. Halbuki doğru veriler göz önüne alınırsa 

sonucun farklı bir il örneğin Ankara çıkması gerekmektedir. 

Doğum tarihi de gizli kayıp verinin yaygın bir şekilde meydana geldiği alanlardandır. Bu alan da 

çoğunlukla zorunlu kılınır ancak kullanıcılar tarafından önemsenmez veya doğru bilgi girilmek 

istenmez. Sonuç olarak veritabanında sıkça 1 Ocak kaydına rastlanır (Gün listesinin ilk elemanı olan 

‘1’in ve ay listesinin ilk elemanı olan ‘Ocak’ın seçilmesiyle).  Bu durumda da gerçekten 1 Ocak 

doğumlu kişilerin sahte verilerin de kayıtlı olduğu kümeden seçilmesi gerekir.  

VERİTABANININ ÖZELLİKLERİ 

Türkiye de kazalar ilişkisel bir veritabanında tutulmaktadır.  Gerçekleşen bir kazada, kazanın 

gerçekleştiği saat ve tarih, yol, yol türü, kaza tipi, ölü ve yaralı insan sayısı ve kazanın gerçekleştiği 

koordinat bilgisi gibi bilgiler kaydedilmektedir. Bütün bu alanlar girilmesi zorunlu alanlardır. Sistem 

veriyi kaydetmeden önce bazı temel veri kalitesi kontrolleri yapar. Örneğin sistem trafik memurunun 

denetim alanının dışında bir noktayı işaretlemesine izin vermez. Belli bir formatta ve aralıkta geçerli 

bir tarih ve yol ismiyle kayda izin verir. 

BİR VERİ KALİTESİ PROBLEMİ: GİZLİ KAYIP VERİLER 

Mevcut sistem veri bütünlüğü ve kalitesi konusunda bazı kontroller yapılsa da hala problemler 

yaşanabilmektedir. Sıkça yapılan hatalardan bazıları şunlardır;  

a. Projeksiyon sisteminde oluşan problemlerden dolayı GPS cihazları hatalı çalışabilir ve doğru olmayan 

koordinat bilgileri kaydedilir. 

b. X ve Y koordinat bilgileri karıştırılarak birbirlerinin yerine yazılabilir. Bu sorunla özellikle X ve Y 

koordinat değerlerinin birbirine yakın olduğu yerlerde karşılaşılır. 

c. Kullanıcı koordinat değerlerini doğru edinse bile yanlış girebilir. 

d. Koordinat bilgisi GPS cihazı hazır olmadan önce alınır. (GPS cihazının doğru ölçüm yapabilmesi için en 

az üç uydudan bilgi alması gerekir.) 

e. İl ya da ilçenin sınırları değişmiş olabilir veya sistemde yanlış tanımlanmış olabilir. 
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f. Kullanıcılar her nokta için aynı koordinat değerlerini girebilirler. Bunun çeşitli nedenleri vardır; zaman 

kazanmak veya kolayca işlemi tamamlamak için aynı değerleri giriyor olabilirler. Eski raporlardan 

edindikleri koordinat verilerini yenileri için kullanıyor olabilirler. Bu tip hatalar gizli kayıp verilerin 

oluşmasına neden olur. 

Gizli kayıp veriler genellikle bulunması güç verilerdir. Manüel yolla deşifresi zor ve masraflıdır. 

Manüel yolla bulunmaya çalışıldığında izlenebilecek yollardan biri sıcak bölge (hotspot) analizleri 

yapıldıktan sonra bulunan değerlerin makul olup olmadığının kontrol edilmesidir. Gizli kayıp veriler 

bir çok kullanıcı tarafından sıkça girildiği için bu değerler sıcak bölge olarak bulunacaktır. Ayrıca 

verilerin tutarlılığına bakmak da bir yöntem olabilir. Eğer ki bir koordinat değeri farklı yollarda veya 

şehirlerde girilmişse bu değerler olası gizli kayıp verilerdir. 

Gizli kayıp veriler iki farklı şekilde görülebilir: 

a. Koordinat değerleri yol üzerinde olmayabilir veya geçerli değer aralığının oldukça dışında olabilir 

(outliers). 

b. Koordinat değerleri geçerli değerler olabilir, örneğin yol üzerinde ve geçerli değer aralığı içinde (ilçe 

sınırları dahilinde). Bu tip verilere de ‘inliers’ denir. 

Analiz sonucunda gizli kayıp verilerin sisteme iki farklı şekilde girildiğini gördük: 

a. Aynı koordinat değerlerinin sisteme girilmesi. Örneğin 2006 ve 2007 yıllarında 36. enlem ve 37. 

boylam noktası Osmaniye ilçesinde bilinmeyen tüm noktalar için girilmiş durumda.  

b. GPS, manüel giriş veya sistem sorunlarından dolayı bir değer ufak değişim aralığında sıkça giriliyor. 

Örneğin X koordinatının 41.05 ila 41.102 arasında Y koordinatının 29 ila 29,005 arasında değiştiği 

koordinat değerleri bilinmeyen her değer için sıkça girilmiş.   

Bu tip değerler özellikle büyük oranda girildiklerinde sıcak nokta analizlerini ciddi biçimde etkilerler. 

Bir nokta olmadığı halde sıcak nokta olarak tespit edilebilir ve buna göre hareket edilip karar 

verilebilir. 
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Şekil 1: Şekilde 2008 yılında İstanbul’da gerçekleşen kazalar gösterilmektedir. Olası gizli kayıp veri 
kırmızı çarpıyla gösterilmektedir. Bu nokta Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de gerçekleşen 
kazalarda koordinat değeri olarak girilmiştir. Bu noktanın dört ilçeye de ait olamayacağı ve gizli kayıp 
veri olduğu açıktır. 

Şekil İstanbul’da gerçekleşen yol kazalarını göstermektedir. Analizde 27 ayrı kazanın X koordinatının 

29-29.005 aralığında Y koordinatının 41.05-41.102 aralığında değiştiği alana kaydedildiğini gördük. Bu 

nokta tek bir ilçeye ait olabilecekken 4 ayrı ilçe için kullanılmıştır. İkinci figürde ise Adana’da 

geçekleşen kazalar gösterilmektedir. Bu sefer sorun yol isimlerindedir. Aynı sıcak noktalar farklı yollar 

üzerinde kaydedilmiştir. Bu veriler mekânsal gizli kayıp veriler için örnek teşkil etmektedir. 

Özetle veri kümesinde koordinatlar üzerinde tespit edilen sorunlar şöyledir; 

 Koordinat değerleri yol üzerinde değil. 

 Aynı ilin farklı ilçelerinde kaydedilmişlerdir. 

 Aynı il ya da ilçenin kesişmeyen farklı yollarında kaydedilmişlerdir. 

Bu tip tutarsızlıkların manüel denetimi fazlaca çaba ve zaman gerektirir. Girilen her bir kayıt için 

noktanın yol üzerinde olup olmadığı veya girilen diğer ilişkili verilerle (yol adı, ilçe adı) tutarlı olup 

olmadığının kontrolü hem zor hem de zaman kaybettiricidir. 
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Şekil 2: (35.7507; 36.9881) ve (35.7509; 36.9899) aralığında değişen 11 kaza O-21 ve O-52 yollarında 
tanımlanmıştır. Girilen bu noktalar sarı işaretçiyle gösterilmiştir.  

YÖNTEM 

Analizimizde Ming Hua ve Jian Pei (Hua Ming, 2007) tarafından sunulan yöntemden faydalandık. 

Ancak sonuçları iyileştirmek ve performansı arttırmak açısından metodu daha geliştirdik. İlk kısımda 

yöntemi, ikinci kısımda ise yaptığımız iyileştirmeleri anlatacağız. 

Gömülü Yansız Örneklem (GYÖ) Bulgusu  

Bu yaklaşım sıkça girilen az sayıda değerin (nitelik başına bir ya da iki) gizli kayıp veri olarak girildiği 

esasına dayanır. Eğer ki GPS verileri doğru bir biçimde sisteme sağlandıysa, koordinat verilerinin ilçe, 

defterdarlık, yol ismi ve il verileriyle yüksek korelasyon içinde bekleriz. Korelasyon iki rassal değişken 

arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü belirtir. Genel istatistiksel kullanımda korelasyon, 

bağımsızlık durumundan ne kadar uzaklaşıldığını gösterir. Sıkça kullanılan Pearson korelasyon 

formülü aşağıdaki gibidir. 

            
        

     
                                                                                                    (Denklem 1) 

 Eğer ki bir nokta İstanbul’da gözlenen *29;41.05+ noktası gibi gizli kayıp bir veriyse, bu değer 

veritabanında bir niteliğin bir çok değeriyle birlikte gözlenir. Örneğin birden fazla il, ilçe veya yol 

ismiyle aynı değerin kaydedilmesini bekleriz (bkz Şekil 1). Sonuç olarak bu değerler gerçek verilerde 

olduğu gibi birkaç değerle değil hemen hemen tüm ilgili niteliklerin değerleriyle korelasyon halinde 

olacaktır. 
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Yaklaşık olarak *29;41.05+ olarak kaydedilen koordinatlar hem doğru hem de doğru olmayan verileri 

içerir.   

 ̃                    
   ̃                                           

 ̃ kaydedilen tablo, S gizli kayıp verilerden oluşan tablo (yanlış girilmiş değerler), ve   doğru 

değerlerden oluşan tablo olsun. 

Bu durumda GYÖ şu şekilde tanımlanmıştır: 

Eğer ki v değeri A niteliği üzerinde sıkça girilen bir gizli kayıp veriyse, TA=v (veritabanında A niteliğinin v 

olarak girildiği küme) büyük bir    alt kümesi içerir ve bu    A niteliği dışarda tutulduğunda  ̃ 
 nin 

yansız bir örneklemidir   ̃   
 

 = {    єŤ|       }. 

Eğer İstanbul ilinde ilçenin Sarıyer olarak girildiği kayıtlarını alacak olursak, alt kümemiz bu alanla 

ilişkili kayıtları içerecektir. Bazı nitelikler arasında korelasyon gözlemlememiz beklenir, örneğin bazı 

yol isimleriyle defterdarlık isimleri veritabanında sıkça ilin Sarıyer olarak girildiği kayıtlarda 

gözlemlenecektir. Dolayısıyla bu altküme tüm kümenin yanlı bir örneklemi olacaktır. Aynı zamanda 

tüm veri kümesinde gözlemlenen bir çok değeri kapsamayacaktır (Sarıyer sınırlarında olmayan yol 

adları gibi). Diğer yandan *29;41.05+ değerleri diğer niteliklerin değerleriyle rasgele bir dağılım 

izliyorsa yansız bir altküme oluşturacaktır. Yeterli miktarda girildiği takdirde, veri kümesinde hemen 

hemen tüm değerlerle görülecektir. 

A niteliğinde v değerini alan kayıtları seçecek olursak, bu alt küme hem doğru kayıtlardan    ̃ hem de 

doğru olmayan kayıtlardan (Sv.) oluşacaktır. Dolayısıyla amacımız  ̃ kümesi içerisinden yansız bir alt 

küme olan Sv alt kümesine ulaşmaktır. 

Kısaca A niteliği üzerinde olası gizli kayıp veriler bir ya da bir kaç tanedir ve bu değerlerin bulunması 

için yapılması gereken bu değerleri alan kayıtların oluşturduğu alt kümelerin tüm tablo için yansız bir 

örneklem olup olmadığını test etmektir. Yaklaşım oldukça kolay bir yol izler. Bir değer için bulunan 

yanlı örneklem kümesi ne kadar büyük ve ne kadar kaliteliyse o değerin gizli kayıp veri olma olasılığı o 

kadar yüksektir. Yanlı örneklem kümesini bulabilmek için   ̃  içerisindeki en büyük yansız alt küme 

Mv’yi (EBYA) bulmak gerekmektedir. Alt kümelerin yansız olup olmadığını incelerken alt kümeler için 

bulunan EBYA’ların büyüklüğüne ve kalitesine bakılır. Kaliteden kasıt alt kümedeki dağılımın veri 

kümesindeki dağılımı ne kadar iyi temsil ettiğidir. Algoritmanın akışı aşağıdaki gibidir. 
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Veri küme içerisinden her hangi bir niteliğin herhangi bir değeri için EBYA’yı bulabilmek içinse 

izlenmesi gereken adımlar şöyledir. 

Girdi: Değer:   // Veri kümesi içerisinde bu değeri alan kayı ların oluş urduğu al  küme hesaplanır:  ̃  
Çıktı: Yaklaşık Mv:U 

1. U  Tv; 
2. Her t  є U için (U içerisindeki her kayıt için) 
3.   (U -, t  -)   ,- iken 
4.     (U -, t  -) kümesinin U kümesi için kalite skorunu hesapla; 
5.   En yüksek  kalite skorunun dönmesini sağlayan t  kaydını çıkar. 
6. U’yu dön.  

 
Her hangi bir alt küme için kalite skorunun hesaplanması ise şu şekildedir; 

 

Girdi: Veri kümesi D, altküme    ̃ , Gizli kayıp verinin arandığu nitelik: Av 
Çıktı: Kalite skoru: sqs(Dönüştürülen alt küme    ve ̃   üzerinden çalışılır ) 
//SD D veri kümesi için oluşturulan SU ise U alt kümesi için oluşturulan yeni nitelikleri gösterir 

1. k=1; 
2. sqs = 0; 
3. Döngü i   1→n-1 
4.    Döngü j   1→n 
5.       Ai ≠ v ve Aj ≠ v ise 

6.           Ai ve Aj nitelikleri için SDk ve SUk niteliklerini oluştur ve yeni oluşturulan    ve  ̃      
kümelerine        yerleştir. 

7.                    Ki-kare örneklem testini kullanarak SDk ve SUk arasındaki benzerliği hesapla: s   
8.                    sqs = sqs +s 
9.                    k = k+1 
10.       Bitir 
11.    Bitir 
12. Bitir 
13. sqs’yi dön            

 

Kalite skoru her bir değer için hesaplandıktan sonra gizli kayıp veriye şu şekilde karar verilir; 

                          
   

| |
                                                                             (Denklem 2) 

Bu şekilde hem bir alt kümenin kalitesi (ait olduğu kütleyle ne kadar benzer bir dağılıma sahip olduğu) 

hem de o değerin sörünme sıklığı hesaba katılmış olur. 

Mekansal Veri Kümelerinde Gizli Kayıp Verilerin Bulunması 

GYÖ sağlık verisi gibi mekansal olmayan verilerde başarıyla uygulanmıştır. Ancak yöntem bu haliyle 

mekansal veri için uygun değildir. Bunun nedenleri aşağıdaki gibi açıklanabilir; 
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a. Mekansal veriler genellikle çok sayıda koordinat bilgisinden oluşur (Koordinat bilgisinde bir niteliğin 

alabileceği değer yüzleri hatta daha fazlasını bulabilir). Bu durum korelasyon hesaplarının maliyetli 

olmasına neden olur. Biz bu aşamada performanstan kazanmak için Ki-kare iki örneklem testini 

öneriyoruz.  

Ki-kare örneklem testi iki örneklemin hangi dağılımlardan geldiklerine bakmasızın ne kadar 

benzeştiklerini ölçer. Bizim amacımız nitelik ikililerinin veri kümesindeki ve bir alt kümesindeki 

dağılımlarının benzerliğini ölçmek olduğu için var olan yöntemde olduğu gibi korelasyon hesapları 

yapmaksızın ki kare iki örneklem testini kullanmak çok daha akılcı olacaktır.  

Ki-kare örneklem testi şu şekilde tanımlanabilir. 

H0: İki örneklem aynı dağılımdan geliyor. 

Ha: İki örneklem aynı dağılımdan gelmiyor. 

Test İstatistiği:  

   ∑( 
           

 

     

)

 

   

 
(Denklem 3) 

Formülde k kategori sayısını,  Ri ilk örneklemde i’inci kategoride gözlenen sıklığı, Si ise ikinci 

örneklemde i’inci kategoride gözlenen sıklığı ifade etmektedir. K1 ve K2  değerleri ise farklı 

büyüklükteki örneklemleri ayarlamak için kullanılan katsayılardır. 

   √
∑   

 
   

∑   
 
   

 

   √
∑   

 
   

∑   
 
   

 

(Denklem 4) 

Ki-kare örneklem testini kullanarak dağılım benzerliğini ölçebilmek için veri kümesinin, içerdikleri 

değer ikilileri şeklinde ifade edilmesi gerekmektedir. Bunu başarabilmek için veri kümesindeki her 

nitelik ikilisi için yeni bir nitelik tanımlayarak bu ikili niteliğin değer ikililerini yeni oluşturduğumuz 

nitelikte tuttuk. Yapılan işlem basit bir sınıflandırma olarak düşünülebilir. Örneğin bir veri kümesi 
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içinde A1 ve A2 nitelikleri olsun. Eğer ki A1’in p tane A2’nin  ise k tane değer aldığını düşünürsek yeni 

yarattığımız nitelik pxk’lık bir değer aralığına sahip olacaktır. Bu dönüştürme işlemi her nitelik ikilisi 

için yapılacağı için n tane niteliğe sahip bir veri kümesi işlem sonunda  ( 
 
) tane niteliğe sahip bir veri 

kümesine dönüşecektir. Örneğin Adana’da gerçekleşen kazaların gerçekleştiği il, ilçe ve yol adının 

tutulduğu örnek bir veri kümesi düşünelim.  

 

İl İlçe Yol Adı 

Adana Ceyhan 52-03 

Adana Ceyhan 52-02 

Adana Seyhan 51-01 

Adana Pozantı 21-05 
Tablo 1: Örnek kaza veri kümesi 

 

Bu veri kümesinde 3 tane nitelik olduğu için dönüştürme işlemi sonunda ( 
 
)    tane yeni nitelik 

tanımlanacaktır. Tanımlanacak her yeni nitelik için yapılan sınıflandırmalar aşağıdakiler gibidir; 

 

İl İlçe A1 

Adana Ceyhan 1 

Adana Seyhan 2 

Adana Pozantı 3 
Tablo 2: İl ve ilçe için yeni nitelik tanımlanması 

 

İl Yol Adı A2 

Adana 52-03 1 

Adana 52-02 2 

Adana 51-01 3 

Adana 21-05 4 
Tablo 3: İl ve yol adı için yeni nitelik tanımlanması 

 

İlçe Yol Adı A3 

Ceyhan 52-03 1 

Ceyhan 52-02 2 

Seyhan 51-01 3 

Pozantı 21-05 4 
Tablo 4: İlçe ve yol adı için yeni nitelik tanımlanması 

 

Her değer ikilisi için tanımlanan yeni nitelik değerleriyle tablo baştan yaratılır. 
 

A1 A2 A3 

1 1 1 

1 2 2 

2 3 3 

3 4 4 
Tablo 5: Dönüştürülmüş tablo 



 

  

 
Öneri Kaynak Gösterimi: Belen, R., Tuğba, T., Kaygısız, Ö., “Türkiye’deki Otoyol Kaza Verileri İçin Veri Kalitesi 
Vaka Çalışması”, 15. Uluslararası Dört Kıtada Karayolu Güvenliği Konferansı, BAE, Abu Dabi,s.344-456, 2010 

12 

 

b. Korele olmayan veya rassal nitelikler GYÖ yaklaşımını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunu önlemek 

için bir uzman yardımıyla veya nitelik seçme algoritmalarıyla ilişkili niteliklerin seçilmesi gerekir. 

Seçim sonrası azalan nitelik sayısı performansı da olumlu yönde etkileyecektir. 

c. Gizli kayıp veriler mekansal veriler içerisinde aranırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu bu 

alanda gizli kayıp verilerin oluşumunun farklılık gösterdiğidir. Gizli kayıp veriler bu veri tipinde 

herhangi bir anket verisinde olduğu gibi tek, ayrık bir veri gibi görülmezler. Çoğunlukla, manüel veri 

girişi veya GPS cihazlarındaki sorunlar nedeniyle tek bir nokta değil bir aralık (alan) gizli kayıp veri 

olarak görülür. 

DENEYLER 

Deney detayları ve veri kümesi 

Analizini yaptığımız otoyol verisi 22 nitelikten oluşmaktadır. ‘Tarih’, ‘Saat’, ‘Ölen insan sayısı’, ‘X 

koordinatı’, ‘Y koordinatı’ bunlardan bir kaçıdır. Uzmanlar tarafından doğruluğundan şüphe edilen 

bilgi koordinat bilgisi olduğu için enlem ve boylamı ifade eden  ‘X koordinatı’ ve ‘Y koordinatı’ 

nitelikleri üzerinde gizli kayıp veriler aranmıştır.  

Toplanılan verilerde koordinat bilgileri üzerinde iki tip sorun gözlenmiştir; kaza noktasını belirtmek 

için girilen koordinatlar yol üzerine düşmemektedir veya girilen koordinat bilgisi diğer ilişkili 

niteliklerle çelişmektedir. 

Kazanın ouştuğu nokta veri kümesinde iki nitelikle ifade edildiği için ve bu değerlerin analizde ayrı ayrı 

incelenmesinin yanlış olduğu için işleme başlamadan önce yapılması gereken bu noktanın tek bir 

nitelikle ifade edilmesidir. Bunu başarabilmek için veri kümesindeki her bir x y ikilisi bir değerle 

eşleştirilmiş ve iki ayrı değer yerine elde edilen bu değer kullanılmıştır. Dolayısıyla işlem sonunda 

özellikle büyük alanlar için yüzlerce değer (nokta) elde edilmiştir. Kaza noktası bilgisinin bu detayda 

incelenmesi gizli kayıp veri ararken anlamlı değildir. Kullanıcı birbirine yakın noktaları gizli kayıp veri 

olarak girebilir. Dolayısıyla bu detayda nokta üzerinde analiz yapmaktansa alan üzerinde araştırma 

yapmak çok daha akılcıdır. Bunu başarabilmek için koordinatlar üzerinde bölgeler tanımlayabiliriz 

veya kabaca alanı dikdörtgenlere bölebiliriz. Analizimizde yol bilgisi, geçerli X veya Y değerleri gibi hiç 

bir alan bilgisi kullanmadık. Üzerinde çalıştığımız yeri alanlara bölmeyi de otomatik yaptık. Elimizdeki 

X ve Y değerleri 2 ila 4 arasında ondalık sayıya sahip olduğu için her bir değeri 2 ondalıklı olacak 
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şekilde yuvarladık. Dönüştürme işlemini de bu yuvarlama işlemleri yapıldıktan, alanlar tanımlandıktan 

sonra uyguladık.  

Yaklaşım nitelikler arası ilişkiler üzerine kurulu olduğu için hangi niteliklerin işleme katılacağı çok 

önemlidir. Doğru nitelikleri kullanmak ve fazlalık olanlarını eleyebilmek için MRMR (minimum-

redundancy maximum-relevancy algorithm) gibi nitelik seçme algoritmaları kullanılabilir (Peng, Long, 

& Ding, 2005). Bu algoritmanın amacı hedef niteliği en iyi tanımlayan nitelik alt kümesini seçmektir. 

Eğer ki gizli kayıp veri içeren nitelik A niteliği ise A’yı tanımlayan nitelikler arasında seçilmeyen 

nitelikler veri kümesinden çıkartılır. Bu işlem aracılığıyla yanlı sonuçlar elde edilmesini sağlayan 

alakasız niteliklerden kurutulunur. Veri kümesi üzerinde bu algoritmayı çalıştırdığımızda kaza yapılan 

noktayla ilişkili bulunan nitelikler şöyledir; ‘Yol adı’, ‘İlçe’, ‘Defter numarası’, ‘Tutanağı düzenleyen’, ve 

‘Gün’. 

Analizimizde Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Osmaniye illerinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarında 

meydana gelen kazalar üzerinde çalıştık.  Aşağıdaki tabloda illerde farklı yıllarda meydana gelen kaza 

sayısını görebilirsiniz. 

Tablo 1: 2006-2008 yıllarında meydana gelen kaza sayıları 

Yıl Adana Gaziantep Hatay Mersin Osmaniye Istanbul 

2006 141 82 32 152 108  

2007 147 119 25 160 92  

2008 118 137 38 170 95 1379 

Sonuçlar 

Adana ili üzerinde yaptığımız analizde 2006 ve 2007 yıllarında kaydedilen verilerde herhangi bir 

şüpheli gizli kayıp veriyle karşılaşmadık. Ancak 2008 yılı verisinde bir alanı gizli kayıp veri olmaya aday 

olarak gözlemledik. X koordinatının 35.746 ile 35.754 arasında Y koordinatının 36.976 ile 36.984 

arasında değiştiği alanda 5 ayrı kaza kaydedilmiş. Bu alan otoyol üzerine düşmesine rağmen 

kaydedilen diğer niteliklerle çelişki göstermektedir. Bu ufak alan içerisine düşen 5 kaza noktası 3 ayrı 

yol üzerinde kaydedilmiştir. Kaydedilen yollar 52-03, 52-04 ve 21-05 yollarıdır. 52-03 ve 52-04 yolları 

aynı yolun farklı kilometrelerini ifade ettikleri için ilk etapta mantıklı gelse de bu yollarla hiç bir 

kesişimi olmayan 21-05 yolunun da aynı alan içinde kaydedilmiş olması bu alanı şüpheli kılmaktadır. 

Algoritma tarafından şüpheli bulunan bu alanı kaydedilen diğer nitelik değerleriyle birlikte 

değerlendirdiğinde alan uzmanı da hatalı bulmuştur. 

İstanbul ili için toplamda 5 alan şüpheli bulunmuştur. Bu alanlardan üçü otoyol üzerine düşmediği için 

alan uzmanı tarafından direkt kabul görmüştür (31 kaza).  Geri kalan 2 alan otoyol üzerine düşse bile 
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bir çok tutarsızlık göstermektedir. X koordinatının 29 ile 29.0046; Y koordinatının ise 41.0597 ile 

41.1001 arasında değiştiği ufak alanda 35 kaza kaydedilmiştir. Bu kazaların üzerinde bulunduğu yollar 

01-01 ve 02-05 yolları olarak girilmiştir. Bu veriler Şekil 1’de de görüldüğü üzere yanlıştır. Bu 

tutarsızlığa ek olarak kaza noktaları 4 ayrı ilçede girilmiştir. Bu anormallik bu alana girilen kaza 

noktalarının gizli kayıp veri olduğunun göstergesidir. 

Analizimiz Gaziantep, Mersin ve Hatay illeri için gizli kayıp veri dönmemiştir. Danıştığımızda alan 

uzmanı bu verilerin güvenilir olduğunu onaylamıştır. 

En önemli sonuçlar 2006 yılında Osmaniye ilinde gözlenmiştir. Bu ilde gerçekleşen 108 kazanın 66sı 

(36.00, 37,00) noktasında gerçekleşmiş görülmektedir. Bu durum açık şekilde şüphe uyandırıcıdır. 

Girilen bu nokta 5 farklı yolda ve 4 farklı ilçede girilmiştir. 2009’de sorun azalsa da devam etmiştir. Bu 

yılın kayıtlarında 92 kazanın 26’sının yine (36.00, 37,00) noktasında gerçekleştiği ifade edilmiştir. Bu 

değer her iki yılda da algoritma tarafında gizli kayıp veri olarak önerilmiştir.  

SONUÇ 

Otoyol kaza verileri kara noktaların tespiti ve olası kazaları önleyebilecek önlemlere karar verne 

noktasında çok değerli bilgiler taşırlar. Ancak bu verilerin analizi veri kalitesi yüksek olduğu müddetçe 

anlamlı olacaktır. Bu çalışmada incelediğimiz 6 ilin 3ünde hiç bir alan bilgisi kullanmaksızın gizli kayıp 

veri olarak girilen noktalar tespit ettik. Bu noktaların bir kısmı yol üzerinde değildi. 

Bu çalışmada vurgulamak istediğimiz sıkça gizli kayıp veri olarak girilen bir değerin analizlerde hotspot  

olarak tespit edileceğidir. Dolayısıyla hotspot analizi yapmadan önce gizli kayıp verilerin açığa 

çıkarılması ve temizlenmesi çok önemlidir. Diğer türlü bu sahte hotspotlar üzerinde verilen kararlar 

değersiz ve yanıltıcı olacaktır. Gizli kayıp veriler araştırılırken kayıtlar içindeki tutarsızlık da kolayca 

açığa çıkarılabilmekte ve giderilebilmektedir. 

TARTIŞMA 

Gizli kayıp verilerin oluşmasını engellemek imkansız olsa da kullanıcıların tutarsız veri girmesini 

engellemek bir aşamaya kadar mümkündür. Kullanıcılar bir değeri girmeye zorlandıklarında bir çok 

nedenden ötürü sahte değerler girebilirler. Dolayısıyla kritik ve zorunlu alanlar için kullanıcıların 

girebileceği değerler geçerli bir değer aralığına zorlanabilir. Örneğin kullanıcı kazanın olduğu ilçeyi 

girdiği zaman kullanıcıya o ilçedeki yolları sunup arasından bir değeri seçmesini istemek çok daha 

mantıklı olacaktır. Öncesinde de bahsettiğimiz gibi analizlerimizi hiç bir alan bilgisi kullanmaksızın 

gerçekleştirdik. Daha kesin sonuçlar elde etmek için öncelikle alan bilgisinden faydalanarak otoyol 
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üzerinde olmayan noktaları veri kümesinden elemek ve sonrasında gizli kayıp veri aramak anlamlı 

olacaktır. Bunun yanı sıra bir sistemi gerçekleştirirken veri kalitesi konusunda bir takım politikaların 

baştan belirlenmesi ve uyulması oldukça önem taşımaktadır. 


