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BEN KİMİM

 Hollanda'da 35 yıldan uzun bir süredir karayolu güvenliği alanında trafik mühendisliği yaptım
 Son 10 yıldır yazılım geliştirerek bilgimi paylaşmaya odaklandım

 VIA Trafik Çözümleri Yazılımı şirketinin kurucusu

 Üyelikler:

 OECD/IRTAD

 Daha Güvenli Şehir Sokakları Ağı 
 (Safer City Streets Network)

 Avrupa Ekonomik Komisyonu 
Kara Ulaşımı Komitesi
Karayolu Trafik Güvenliği Küresel Forumu 
ECE/TRANS/WP.1
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ViA YAZILIM

 Misyon: karayolu güvenliğinde Dijital Ortak yaratmak

 Kullanılması ve uygulaması kolay stadartlaştırılmış bir yazılım

 Mevcut verilere ve risk yönetimine dayalı karayolu güvenliği politikası

 Tüm görevler için tek bir yazılım paketi

 Kayıt, analiz ve raporlama

 Veri yönetimi ve kalite kontrolleri 

 Uygulama ve kapasite geliştirme

 VIA Yazılım Hollanda, Belçika, Senegal ve Hindistan’da kullanılmaktadır

 Standartlaştırılmış araçlar

 BLIQ: Otomatik karayolu güvenliği raporu

 CROSS: Karayolu Güvenliği Performans Endeksi
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VİA YAZILIMI’NIN KULLANILDIĞI PROJELER

 Akıllı Trafik Kazası Raporlaması

 Kaza raporlaması ve veri doğrulama

 Verileri erişilebilir hale getirmek

 Hız bilgisi

 Navigasyon uzmanı HERE

 Hareketli Araçlardan Toplanan Veriler

 Yol özellikleri

 Hindistan’da Journey (Yolculuk) Risk Yönetimi

 EuroRAP

 Save Live (Hayat Kurtar) Afrika

 Kazaların raporlanması ve analizleri

 Uygulama 
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KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ İÇİN STAR 
(AKILLI TRAFİK KAZASI RAPORLAMASI) YAKLAŞIMI

1. STAR’ın tanıtımı

2. Yapı Taşları

3. Süreç

4. Araçlar

Veri Sistemleri, gün 2 7
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Hollanda'daki akıllı telefon uygulamalarıyla trafik kazalarının kendi kendini bildirimi

Hollanda'daki polis kayıtları vahim derecede kaza verilerinden yoksundu. Bu tür bir bilgi 
yoksunluğunun veriye dayalı yol güvenliği politikalarının teşhis, izleme ve değerlendirmesini 
zayıflattığını bilen üç kuruluş, tüm trafik kazalarının tam olarak kaydedilmesi yönünde bir 
araya geldi; ulusal polis, Sigortacılar Birliği ve yazılım firması VIA. Akıllı Trafik Kaza 
Raporlaması (STAR) adı altında grup, polis bilgilerini ve sigorta verilerini birleştirmek ve 
boşlukları doldurmak için işbirliği yaptı.

11 ulusal paydaş kuruluş karayolu kullanıcılarının kaza raporlamasını kolaylaştırmak için bir 
anlaşma imzaladı. STAR girişimi, Mart 2016'da Mobil Hasar Raporlaması 
(MobileDamageReporting) adlı bir akıllı telefon uygulamasını başlattı. Bu, bireylerin trafik 
kazalarını raporlamasını sağlamakta ve polis veya sigorta şirketleri tarafından destek ve 
(kısmi) doğrulamaya izin vermektedir. Uygulama, konumu belirlemek için GPS kullanmakta ve 
yalnızca bisiklet kazaları gibi hiçbir motorlu araç içermeyen kazaların raporlanmasına izin 
vermektedir. Elde edilen veri setinin kalitesi ve kapsamlılığı henüz değerlendirilmemiştir, 
ancak umut, motorlu taşıtları içermeyen ciddi bisiklet kazalarının bu uygulama ile rapor 
edileceği yönündedir.

Bir çarpışma durumunda, ilgili kişilerin çarpışmayı çevrimiçi bir platformda basit, kullanıcı 
dostu bir uygulama ile bildirmeleri teşvik edilir. Kazalar motorlu taşıtları içerdiğinde, 
uygulama, posta kodunu ve bina numarasını girerken ilgili kişilerin adres ayrıntılarını 
belirlemek için nasıl yeterliyse, araç ve sigorta verilerini otomatik olarak toplamak için de 
araç plakasını kullanır.

Yaralanma ve hasarı sınırlamakla büyük ilgisi olan sigortacılar, MobileDamageReporting'i
Avrupa hasar talep formu için müşteri dostu ve verimli bir yedek olarak kabul eder. Yol 
yöneticileri, altyapı güvenliği ve kilitlenme nedenleriyle ilgili bilgiler hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olacaklarından uygulamadan da yararlanabilirler. Bu önleyici tedbirlerin uygulanması 
ve doğrulanması çok daha verimli hale gelir.



STAR Girişimi 2012'den beri Hollanda'da uygulanmaktadır. 
Bu süre zarfında, kendimize bir sürü dersler çıkardık ve 

sürdürülebilir bir yaklaşım için en önemli unsurların neler 
olduğunu keşfettik. Yurtdışında bir STAR Girişimi 

başlatırken, bu bilgi Akıllı Trafik Kaza Raporlaması için hızlı 
ve başarılı bir başlangıç yapmaya yardımcı olabilir.

Veri Sistemleri, gün 2 9
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KAZALARIN VE KAYIPLARIN KAYDEDİLMESİ
İÇİN YENİ BIR YAKLAŞIM GEREKİYORDU
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STAR aşağıdakilerin bir girişimidir:

Sigortacılar 
Derneği

Özel ŞirketUlusal Polis

Güvenilir kaza verilerine dayanan entegre bir karayolu
güvenliği politikası gerçekleştirmek için yenilikçi bir yaklaşım

Veri Sistemleri, gün 2
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 Hem polis hem de vatandaşlardan toplanan kaza verileri ulusal bir veri
tabanında toplanmaktadır. Hollanda, vatandaşların bir uygulama aracılığı
ile kaza bildirebildikleri dünyadaki ilk ülkedir;

 Akıllı yazılım çözümleri veri yönetimi, kapasite geliştirme ve kaza ile
veritabanlarının erişilebilirliği için kullanılır;

 Polis, sigorta şirketleri ve VIA arasında iş birliği; 

 Karayolu güvenliği sorunlarının medyada yer alması politika yapıcılar 
arasında farkındalığı artırmıştır;

 Diğerleriyle birlikte, spesifik  bir alanda, karayolu güvenliği hakkında güncel 
verilere dayanan bir sinyal fonksiyonuna sahip Dijital Ortak geliştirmek.

STAR KAZA RAPORLAMASINDA BİR DÖNÜM NOKTASI 
GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR, ÇÜNKÜ:

11Veri Sistemleri, gün 2
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 Güvenilir kaza verilerine dayanan entegre bir 
karayolu güvenliği politikası geliştirmek için 
yenilikçi bir yaklaşım

 Her seviyede kullanımı kolay yazılım geliştirme

 Politika yapıcılar=>>  Karayolu güvenliği uzmanları

 Tüm karayolu güvenliği paydaşları ile işbirliği 
yapma

STAR: AKILLI TRAFİK KAZASI RAPORLAMASI
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www.star-traffic-accidents.eu

Veri Sistemleri, gün 2

http://www.star-traffic-accidents.eu/
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Kazaların Rapor Edilme Düzeyi

KARAYOLU GÜVENLİĞİ BASKI ALTINA GİRMİŞTİR

 Uzun yıllardan beri Hollanda’daki kazalara 
bağlı can kaybı sayısı azalmaktaydı

 Sınırlı kaza raporlama sistemi

 Ulusal seviyede can kaybı sayılarının
arttığını biliyorduk

 Yerel ve bölgesel düzeyde izleme ve analiz
yapmak mümkün değildi

Veri Sistemleri, gün 2 13



YALNIZCA VERİLERİ KULLANILABİLİR HALE GETİRMEK 
YETERLİ DEĞİLDİR

 Hollanda’da karayolu güvenliği ulusal, bölgesel ve yörel bir görevdir

 Sorumluluğun dağıtılması karayolu güvenliği ile mücadele etmek
için ihtiyaca özel bir yaklaşım yaratır

 Ama o dönemde

 Akıllardaki zihniyet “Karayolu güvenliği konusunda hala iyiyiz”’idi 

 Güvenilir kaza verilerinin hala eksik olduğu düşüncesi

 Veri kullanımı yok = bilgi yok = eylem/faaliyet yok

 Çoğu belediyelerin karayolu güvenliği planı yoktu

 Mali krizden dolayı, yol güvenliği bütçesi büyük ölçüde azaltıldı

 Hükümet küçüldü: daha az uzman ve daha az kapasite
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Gündem belirleme
(siyasetçiler)

Kapasite geliştirme
(kamu personeli)
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HAYAT KURTARMAK İÇİN VERİ

İnsanlar

Araç

Yol

Denetim

Hayat 
kurtarmak

Mühendislik
Eğitim

3 Unsur (3E)
Güvenli Sistem
Yaklaşımı

Veri Sistemleri, gün 2
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STAR YAPI TAŞLARI

Veri Sistemleri, gün 2

Kaza 
raporlanması

Erişebilirlik
Kapasite 
geliştirmek

Ekip 
çalışması

Veri yönetimi
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 Polis ciddi kazaların olduğu yerde vardır

 Ilgili verileri kaydedebilir ve toplayabilir

 Bu veriler ambulans servisinde ve itfaiyede çalışanlar tarafından
desteklenebilir.

 Vatandaşlar ayrıca kazaların raporlanmasına katkıda bulunabilirler, özellikle
daha az ciddi kazalarda.

 Kazaların en iyi şekilde raporlanması için vatandaşlar, örneğin cep
telefonlarında bir uygulama kullanarak, kazaları kolayca rapor edebilmelidir.

 Bu, daha az ciddi kazalar hakkındaki verilerin ulusal kaza veritabanına dahil
edilmesini sağlayacaktır.

 Daha az ciddi kazaların da dahil edilmesi karayolu güvenliği hakkında
gerçek durumun daha eksiksiz bir tablosunu ortaya çıkarır

 Böylece, daha uygun politika müdahaleleri ve tedbirleri seçilebilir.

KAZA RAPORLANMASI

Veri Sistemleri, gün 2



18

 Bildirilen tüm kaza verileri bir coğrafi veri tabanında toplanmaktadır.

 Ancak bu veriler henüz analiz için kullanılamaz. Veriler doğrulanmalı, 
kalite açısından test edilmeli ve erişilebilir hale getirilmelidir.

 Ek olarak, farklı veri setleri (örneğin polis hastane, ve/veya sigorta
şirket verileri) bağlantılı olmalı ve senkronize edilmelidir.

 Ayrıca, veriler hızlı bir şekilde (bulutta) erişilebilir olmalıdır. Diğer bir
deyişle, güncel kullanılabilir bilgiler üretmek için ham veriler
işlenmeli ve doğrulanmalıdır.

VERİ YÖNETİMİ

Veri Sistemleri, gün 2
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 Tüm paydaşlar kaza verilerine ulaşabilmelidir.

 Bu, verileri eyleme geçirilebilir bilgiler haline dönüştürmek kullanıcı
dostu bir yazılım geliştirmekle mümkündür.

 Bu şekilde çok sayıda kullanıcı/paydaş gerekli verilere erişebilir ve
bunları kullanabilir.

ERİŞEBİLİRLİK

Veri Sistemleri, gün 2
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 Tüm paydaşlar aynı kaza verileri ile çalışmalıdır. 

 Bütünleşik bir karayolu güvenliği politikası için, analiz yapabilmek, 
riskleri belirleyebilmek ve önlemler alabilmek için tüm paydaşların
aynı verilere erişimine izin verilmesi gerekmektedir.

KAPASİTE GELİŞTİRME

Veri Sistemleri, gün 2
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 Kaza verileriyle çalışan tüm taraflar, kendi ekipleri içinde, kaza
ortamlarında kazaların düzgün şekilde rapor edilmesine katkıda
bulunmalı ve bu konuda daha etkin bir şekilde çalışmalıdır.

 Belki daha fazla özellik gereklidir veya bazı veri öğeleri hala eksik
olabilir.

 Taraflar, entegre yaklaşımın daha hedeflenmiş ve eksiksiz olması için
bilgileri ve diğer trafik verilerini (hız, yol ve trafik özellikleri gibi) 
birbirleriyle paylaşabilmelidir.

EKİP ÇALIŞMASI

Veri Sistemleri, gün 2



Veri yönetimi aslında diğer tüm yapı taşlarını destekler. 
Bulutta çalışmak en uygun işbirliğini sağlar: taraflar

uzaktan geri bildirim sağlayabilir, verileri kolayca iletebilir
ve paylaşabilir. Bu şekilde, entegre yaklaşım günümüzün

dijital dünyasının gereksinimlerini tam olarak
karşılamaktadır.

Veri Sistemleri, gün 2 22



STAR SÜRECİ

Veri Sistemleri, gün 2 23

Karayolu 
Yetkilileri

Çıkar Grupları Araştırma Kurumları



STAR GİRİŞİM GRUBU

 Başlatıcılar, işbirlikleri için bir Girişim grubu oluşturdular.

 Uygun kaza raporlamasından faydalanacak taraflar belirlenmiştir: Polis, 
hayat dışı sigortacıları ve VIA (trafik mühendisliği BT danışmanlığı).

 Bu taraflar kaza işleme sürecinde bir zincir oluştururlar.

 Özel ve kamu ortaklarının bu eşsiz kombinasyonu, her bir tarafın işbirliği ve
bağlılığını gerektirir ve başka türlü mümkün olmayacak bir sonuç doğurur.

Veri Sistemleri, gün 2 24



GİRİŞİM GRUBUNUN HEDEFLERİ

 Girişim grubunun ana amacı işbirliği yoluyla kaza raporlaması için yeni bir
itici güç sağlamaktır

 Bunu, işbirliğine yatırım yaparak, strateji belirleyerek, ilgili tarafları
tetikleyerek ve teşvik ederek, birbirlerine yeni anlayışlar vererek ve trafik
dünyasında destek oluşturarak yaparlar.

 Aynı zamanda karayolu güvenliği içindeki tüm paydaşların günlük temas
noktasıdır. 

Veri Sistemleri, gün 2 25



İŞBİRLİĞİ

 Polis, sigorta şirketleri ve VIA arasındaki işbirliği, sigortacılar ile polis 
arasında zaten var olan işbirliğinin bir sonucudur.

 Hollanda polisi sigorta tazminatının sağlanması adına sigorta şirketleri ile resmi
kaza raporunu kanunen paylaşmak zorundadır. 

 Bu verileri özellikle bu amaç için kurulmuş bir vakfa sağlarlar: Resmi Raporlar
Vakfı (Stichting Processen Verbaal). Bu vakıf, resmi polis raporlarını sigorta
şirketleri, acenteler ve kişiler için erişilebilir kılmaktadır.

 Bu vakıf, polislerin bu yükü omuzlamak zorunda kalmamasını sağlar.

Veri Sistemleri, gün 2 26



ÜÇ BAŞLATICI

 Polis, bu işbirliğinin başkanlığını yapar ve kaza raporlamasında kamu
yararını temsil eder. Aslında, sigorta şirketlerinin yanı sıra kaza verilerinin
“tedarikçisi”dir.

 Sigortacılar, vatandaşların sigorta şirketlerine iddialarını bildirebilecekleri
bir uygulama geliştirmiştir: MobilKayıpRaporlama (MobielSchadeMelden).

 Trafik BT şirketi VIA, BT uygulamaları ile birlikte kapsamlı bir yol güvenliği
uzmanlığına sahiptir ve gerekli tüm yazılım ve veri yönetiminin
geliştirilmesi konularını ele almaktadır

 VIA ayrıca Polis ve sigorta şirketlerinden elde edilen verilerin, ileride
politika belirleyebilecek, kampanyalar oluşturabilecek veya (bilimsel) 
araştırma yürütebilecek doğru taraflara sunulmasını sağlar.

Veri Sistemleri, gün 2 27
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STAR- AKILLI TRAFİK KAZASI RAPORLAMASI

Veri Sistemleri, gün 2

Ciddi 
kazalar

Polis

Küçük kazalar

Sigorta Şirketleri 
Derneği



STAR PAYDAŞ TOPLANTISI

 Belirtildiği gibi, karayolu güvenliğinde birçok farklı taraf vardır. Bu taraflara
“paydaş” denir. 

 Uygun bir kaza veritabanı paydaşlar için önemlidir.  

 Bu nedenle, STAR Girişimi farklı kuruluşların (karayolu yetkilileri, araştırma
kurumları ve çıkar grupları) katıldığı bir Paydaş toplantısı içerir. 

 Geniş bir temsil, yüksek düzeyde destek ve kaza raporlamasının sürekliliği
için önemli olan istikrarlı bir durum sağlar.

 Katılan tüm paydaşların, Girişim grubundan gelen verilerin aynısına erişimi
vardır. VIA, paydaşların hemen üzerinde çalışmaya başlayabilmeleri için
verileri yararlı bilgi olarak sağlar. 

Veri Sistemleri, gün 2 29
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ORTAKLARDAN GELEN GİRDİLER

 Girişim grubu günlük teması oluşturur ve yılda en az bir kez paydaşlarla bir
araya gelir. Girişim grubu ayrıca, STAR Bülteni ve yayınları aracılığıyla
paydaşları her zaman yeni gelişmeler hakkında bilgilendirir. 

 Paydaşların kendileri de veri girebilirler. 

 Bunun bir örneği, yol yetkilileri ve aynı zamanda denetim çerçevesi açısından
polis için de alakalı olan hız verileridir (Hareketli Araçlardan Toplanan Veriler). 

 Başka bir örnek, EuroRAP (STAR Derecelendirmesi)'den veri girmiş olan ANWB 
(Hollanda Kraliyet Tur Kulübü). Bu veriler tüm partiler tarafından kullanılabilir. 
VIA daha sonra bir Risk Derecelendirmesi yapılabilmesi için bu verileri kaza
verileriyle birleştirebilir.

Veri Sistemleri, gün 2 31



“Yol güvenliğinin iyileştirilmesi iyi ve güvenilir verilerle
başlar. EuroRAP tarafından yapılan analizlerle kaza

verilerinin zenginleştirilmesi, kalite iyileştirilmesine yönelik 
işbirliğinin iyi bir örneğidir. Politika yapıcılar bu verilerle
daha iyi hedeflenmiş önlemler alabilir ve altyapıyı daha

güvenli hale getirebilirler. Başka ülkelerin de bu bu
yaklaşımdan faydalanabilmeleri güzel olur. Buna katkıda

bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.”
Ferry Smith, başkan, Avrupa Yol Değerlendirme Programı (EuroRAP)

Veri Sistemleri, gün 2 32



STAR GÜVENLİK ANLAŞMASI

 STAR Girişiminin temeli STAR Güvenlik anlaşmasıdır. 

 Bu, STAR’ın amaçlarını ve tüm anlaşmalarını kaydeden bir anlaşmadır.

 Bu belge STAR içindeki işbirliği için gereklidir.

 STAR içindeki işbirliği, ancak farklı tarafların anlaşmalarının yazılı olarak
kaydedilmesi ve bunlara uyulması durumunda başarılı olacaktır. 

 Tüm taraflar (Girişim grubunun üyeleri ve paydaşlar), eşit ortak olduklarını
düşünmektedirler. 

 Hepsi aynı sayfada oldukları için bu daha fazla bağlılık sağlar. 

 Birbirlerine saygı vardır ve 'takım ruhu' vurgulanır: çünkü üzerinde anlaşılan
hedeflere ulaşmak için her bir paydaşa ihtiyaç var.

Veri Sistemleri, gün 2 33
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Nisan 2014'te Ulusal Yol Güvenliği Kongresi'nde imzalandı



STAR GÜVENLİK ANLAŞMASI

 STAR Girişimi'nin temel amacı: güvenilir kaza verilerine dayanarak entegre
bir karayolu güvenliği politikası oluşturmaktır. Hollanda'da Güvenlik
anlaşmasında 2020 yılına kadar her yıl 200.000 kaza ile ilgili ayrıntılı bilgi
bulunması gerektiği belirtilmiştir.

35

Hollanda’nın Kaza Raporlama Seviyesi

Önceki veri tabanı Amaçlanan Polis STAR 
oranı

Amaçlanan MobileLossReporting oranı 



STAR GÜVENLİK ANLAŞMASI

 Örgütsel form: Bir Girişim grubu kurulması ve paydaşlara danışma. 
 Kim hangi pozisyonu alacak

 Ve kim neyi yapacak

 Tüm tarafların STAR Yapı taşlarını teşvik etme ve destekleme taahhüdü.

 Hollanda'da, STAR İnisiyatifi'nin amacının, vatandaşların kaza hakkındaki
temel verileri her zaman basit ve açık bir şekilde bildirebilmelerini
sağlamak olduğu konusunda hem fikiriz. 

 Girişim grubu ve paydaşlar, Mobil Kayıp Raporlaması
(MobileLossReporting)'nın web sitesi ve uygulamasının kullanılması teşvik 
eder ve destekler.

 Gizlilik ve verilerin açıklığı gibi hususlar, işbirliğini en son gizlilik
mevzuatıyla tam olarak uyumlu hale getirmek için STAR Güvenlik
anlaşmasında da düzenlenmelidir.

Veri Sistemleri, gün 2 36



STAR ARAÇLARI

Veri Sistemleri, gün 2 37

Ciddi 
trafik 
kazası

Raporlama

Veri 
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Polis

Trafik mühendisliği 
BT şirketi

Kalite 
hızlandırıcı

Karayolu yetkilisi, polis 
ve çıkar organizasyonu

Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde 
entegre yol güvenliği politikası 
dijital ortağı

Sigortacı

Küçük 
trafik 
kazası

Dijital Avrupa 
Kaza Raporu



VERİLERİ KULLANILABİLİR HALE GETİRMEK YETERLİ
DEĞİLDİR

 Hollanda’da karayolu güvenliği ulusal, bölgesel ve yerel bir görevdir

 Sorumluluğun dağıtılması karayolu güvenliği ile mücadele etmek
için ihtiyaca özel bir yaklaşım izlenmesine neden olur

 Ama o dönemde

 Akıllardaki zihniyet “Karayolu güvenliği konusunda hala iyiyiz”’idi 

 Güvenilir kaza verilerinin hala eksik olduğu düşüncesi var idi

 Veri kullanımı yok = bilgi yok = eylem/faaliyet yok

 Çoğu belediyelerin karayolu güvenliği planı yoktu

 Mali krizden dolayı, karayolu güvenliği bütçesi büyük ölçüde azaltılmıştı

 Hükümet küçüldü: daha az uzman ve daha az kapasite vardı

38

Gündemi belirleme
(siyasetçiler)

Kapasite geliştirme
(kamu personeli)



AKILLI YAZILIM: DİJİTAL ORTAK

 VIA'nın tüm partiler tarafından kolayca erişilebilir olmasını sağlamak için
Dijital Ortak şeklinde akıllı yazılımlar geliştirildi. 

 VIA karayolu güvenliği, kaza verileri ve BT hakkındaki bilgileri bir araya
getirmiştir. 

 Dijital ortak, aktif bir şekilde yazılım kullanıcılarına ( Örn; polis veya hükümet
içinde bulunan trafik memurları ya da uzmanları ve/veya çıkar grubundaki
politika memurları ya da çalışanları) farklı aktivitelerini daha kolay, hızlı ve
daha odaklı hale getirmek için yardımcı olur. 

 Dijital ortak, güncel kaza verilerine dayanan bir sinyal fonksiyonuna sahiptir: 
(ciddi) trafik kazalarını gösterir ve kazanın nerede, ne zaman ve nasıl
gerçekleştiği hakkında güvenilir bilgi verir. 
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AKILLI YAZILIM: DİJİTAL ORTAK

 Dijital ortak, tek net bir ana sayfa aracılığıyla çeşitli işlevleri destekler.

 Ana sayfa, ciddi kazalar hakkında bilgileri, trafik kazasının yoğunlaştığı yerlerin 
listesini ve meslektaşların görüşleri ile yakın tarihli yayınlara ilişkin genel bir
bakışı içerir. 

 Aşağıdakiler için özel uygulamalar vardır:

 politika yapıcılar (gösterge tablosu)

 karayolu yetkilileri (tematik haritalar)

 uzmanlar (kapsamlı analiz olanakları)

 somut başlıkları ele alacak konsey üyeleri (tam politika raporu (BLIQ))

Veri Sistemleri, gün 2 40
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VIA YAZILIM

Veri Sistemleri, gün 2



AKILLI YAZILIMLA YETKİLİLERİ VE POLİSLERİ
DESTEKLEMEK

42

Dijital Ortak

Veri Sistemleri, gün 2



VATANDAŞLARA AÇIK KAZA VERİLERİ

43

www.star-traffic-accidents.eu/Map

Tüm kazalar, günlük güncelleme, umumi sitedeki
harita:

Veri Sistemleri, gün 2

http://www.star-traffic-accidents.eu/Map


İLGİLİ KAMU PERSONELİNİ TEŞVİK ETMEK

 Tüm paydaşlar için düzenli bir haber
bülteni

 Yeni araçlara ve gelişmelere odaklanan
yazılım-kullanıcı günleri

 Yazılımı kullanarak karayolu güvenliği
analizine odaklanan eğitim: kanıta dayalı
yaklaşım

 Karayolu yetkilileri ve polis tarafından
yazılım kullanımının izlenmesi
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SORUMLU SİYASETÇİLERİN DİKKATİNİ ÇEKMEK

 BLIQ raporu

 Trend, karşılaştırmalı değerlendirme, hedef gruplar ve güvenli olmayan
konumlara sahip eksiksiz bir yol güvenliği izlemesi

 Kazalara ve hız verilerine dayalı

 STAR tarafından yılda üç kez tüm yol yetkililerine ve polise sunulur

45Veri Sistemleri, gün 2



AKILLI MEDYA STRATEJİSİ İLE VATANDAŞLARI DAHIL EDİN

Medya aracılığıyla
yayınlanan araştırma

sonuçları

46Veri Sistemleri, gün 2



47

KAZALARI VE HIZI BİRLEŞTİRMEK İÇİN CROSS (YOL 
GÜVENLİĞİ PERFORMANS ENDEKSİ)

Tüm ana yolların risk haritası, İlk 10 tehlikeli yol bölümü ve kaza ve hız hakkında ayrıntılı analiz

Yol güvenliği araştırma ve bilgi geliştirme

www.bliq.report

http://www.star-traffic-accidents.eu/


VERİ KALİTESİNİN VE EKSİKSİZLİĞİNİN SAĞLANMASI

1. Veri toplamayı otomatikleştirme

2. Veri doğrulama

3. Farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirmek

Veri Sistemleri, gün 2 48



STAR VERİ TOPLAMAYI OTOMATİKLEŞTİRME

Veri Sistemleri, gün 2 49



“Polisin Hollanda'da bir sorunu vardı: Karayolu yetkilileri
güvenilir verilerin eksikliğinden şikayet ediyordu. Özellikle

yerel düzeyde, kazaların polis açısından doğru
raporlanmasına yeterli dikkat gösterilmemekteydi. Bu 

nedenle STAR'dan çok memnunuz. Raporlama tüm
alanlarda büyük ölçüde iyileşmiştir.“

Egbert-Jan van Hasselt, Ulusal düzeyde Ulusal Polis Gücü altyapı proje lideri

Veri Sistemleri, gün 2 50



VERİ HİZMETİ “SERVICE4DATA”

 Ortaklık içinde veri yönetimi esastır. Ancak Hollanda'da STAR için bütçe
yoktu, bu yüzden polis, sigortacılar ve VIA arasındaki işbirliği para el 
değiştirmeden gerçekleşmek zorunda kaldı.

 Hollanda'da veri yönetimi sunmak için STAR Girişimi, Veri Hizmeti için
finansal hizmet kurdu. 

 Veri Hizmeti, VIA'nın veri toplama ve işleme sürecinde polisi tam olarak
desteklemek için yazılım geliştirdiği anlamına gelir. 

 VIA daha sonra bir yazılım aboneliği de dahil olmak üzere verileri politika
yapıcılara ve yol yetkililerine (bu tür veri isteyen taraflara) sunar. 

 Bu;

 Veri yönetiminin düzgün uygulanmasını ve

 Eksiksiz analiz ve rapor geliştirilmesi için iyi bir yazılım imkanı sağlar

Veri Sistemleri, gün 2 51



ÖZEL YATIRIM

 STAR girişiminin başarılı olabilmesi için özel tarafların da yatırım yapması
gerekir. Hem Sigortacılar Birliği hem de VIA ortaklık ve kaza raporlamasına
(özel taraflar olarak) yatırım yapıyor.

 Hollanda Sigortacılar Birliği, Mobil Kayıp Raporlaması'nın
(MobileLossReporting) yönetimini ve bakımını kar amacı gütmeyen bir
kuruluşa vermiştir.
 Maliyet paylaşımı ilkesine dayanarak çalışmaktadır. Yani, ne kadar çok taraf

uygulamayı kullanırsa, maliyeti de o kadar düşük olur. 

 Bu aynı zamanda diğer ülkelerin bağlantı kurma yollarını da açar.

 Bu nedenle sigorta şirketlerinin daha verimli bir kaza raporunun
sayısallaştırılmasıyla ilgilenmeleri ve karayolu güvenliği için veri paylaşmaları
beklenmektedir..

 VIA için yatırım, yüksek kaliteli yazılım geliştirmek, geri bildirim döngüsü ve
veri hizmeti (Service4Data) aracılığıyla veri yönetimi ile ilgilenmektir.

Veri Sistemleri, gün 2 52



UYGULAMANIN BİRLEŞTİRİLMİŞ TASARIMI

 Uygulamanın anketi iki amaca hizmet eder

 Polis/sigorta şirketine rapor vermek

 Karayolu güvenliği için veri toplamak

 Doldurulacak olan sadece net sorular

 Akıllı araçlar

 Otomatik plaka tanıma

 Vatandaş Hizmet Numarası ile kişi kimliği

 GPS koordinatları ile kesin konum belirleme

 Durum ile ilgili fotoğraflar



GÜVENCE UYGULAMASI: YAPARAK ÖĞRENME

 Kamuoyu ve gizlilik
 İlk senede uygulama 125.000 kez indirilmiştir

 Kullanıcıların %75’i internet uygulamasını kullanmaktadır (mevcut kağıt
formundaki web adresi)

 Veri tabanında 20.000 kaza vardır

 İletişim
 Yeni halkla ilişkiler planı: daha fazla görünürlük

 Promosyon için araç/alet kiti

 Bisikletçiler için bir teşvik arayışı

 Sigorta şirketlerininin angajmanı önemlidir
 Kendi uygulamalarını tanıtmaları

 Arka ofise bağlanmak

 Yeni müşteri hizmetleri geliştirmek



VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAZA RAPORLAMASI

www.star-traffic-accidents.eu

http://www.star-traffic-accidents.eu/


STAR VERİ DOĞRULAMA

Veri Sistemleri, gün 2 56



GERİBİLDİRİM DÖNGÜSÜ

 İyi raporlamanın önemine ilişkin desteğin az olduğu farkedilmiştir, çünkü
(önemli) özellikler eksiktir. 

 İyi raporlamanın yararlılığı ve gerekliliği bilinmediği sürece, doğru
raporlanma önemli görülmeyecektir. 

 Bu nedenle raporlama meselesi daha yüksek bir seviyeye taşınmalıdır. 
Çözüm, VIA'nın polis için geliştirdiği "geri bildirim döngüsü"nde
bulunmuştur. 

 VIA ham verileri polisten aldığında, kalite kontrolü sağlarnır.

 Örneğin, belirli bir kazayla ilgili temel niteliklerin rapor edilmediği anlaşılmıştır. 

 Daha sonra bu nitelikleri ekleyebilen geri bildirim döngüsü aracılığıyla polise
iade edilir. 

Veri Sistemleri, gün 2 57



YÖNETİM RAPORLARI

 Ayrıca, geri bildirim döngüsünün bir parçası olarak, yazılım hem yönetim
hem de çalışma katı düzeyinde polise sık sık durum raporları gönderir.

 Bu raporlar, kazaların ne kadarının “doğru” raporlandığını ortaya çıkarır ve
nelerin geliştirilebileceğini gösterir. 

 Geri bildirim döngüsü Hollanda'da kaza raporlamasında önemli bir
iyileşme sağlamıştır.

Veri Sistemleri, gün 2 58
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YÖNETİM RAPORU: BİRİM BAŞINA KAZA KAYDININ GENEL 
KALITESİNE ULUSAL BAKIŞ

Hedef: %80 doğru

Altın madalya

Geçen ayın ilerlemesi
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GERİBİLDİRİM DÖNGÜSÜ: BİRİM BAŞINA VE BÖLGE 
BAŞINA ALT BÖLÜMLERE AYRILMIŞTIR

Birim

Bölglere/İl
çeler

Ortalama
Puan

En yaygın dikkat çekici nokta

İlk kaydın kalitesi Dikkat gerektiren açık
noktalarİlerleme

Raporlama
anı
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GERİBİLDİRİM DÖNGÜSÜ, KONTROL MERKEZİ: KAZA 
BAŞINA RAPORLAMA

Bölge/İlçe

Polisin kişisel
kayıt
numarası

Email addresi

Tek kaza İlgili iletişim

Harita üzerinden
konumu seçin
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GERİBİLDİRİM DÖNGÜSÜ İLETİŞİM MERKEZİ: SOHBET



“Raporlamalarımızı geliştirebileceğimiz geri bildirim
döngüsü çok iyi çalışıyor. Bu da, polis memurları arasında
kazaları doğru bir şekilde rapor etmenin ne kadar önemli

olduğununa yönelik farkındalığın artmasını sağladı.”

Egbert-Jan van Hasselt, Ulusal düzeyde Ulusal Polis Gücü altyapı proje lideri

Veri Sistemleri, gün 2 63



STAR’DA FARKLI KAYNAKLARDAN GELEN VERİLERİ
BİRLEŞTİRME

Veri Sistemleri, gün 2 64
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 Hız yapmak: karayolu güvenliği ve emisyon/gürültü kirliliği gibi
çevresel yönler üzerinde olumsuz etkileri vardır

 Gecikmeler: ulaşılabilirliği kısıtlar, trafik sıkışıklığına yol açar ve ek
emisyon üretiminden dolayı çevreye zararlıdır.

 Vukuatlar: sürüş hızı, trafik olaylarının çevredeki yolların üzerine
olan etkisini ayrıntılı bir şekilde görülmesine yardımcı olur

HIZ, TRAFİK YÖNETİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGEDİR
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 Hareketli Araçlardan Toplanan Veriler

 Navigasyon sistemleri ve akıllı telefonlar aracılığıyla veri toplama

 Yolculuk sırasında GPS koordinatlarının sürekli kontrol edilmesi

 Bir haritaya bağlı depolanan veriler

 Hareketli Araçlardan Toplanan Veriler artık hız ve trafik akışını
ölçmektedir

HIZ VERİSİ
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HIZ ANALİZLERİ İÇİN VİA YAZILIM

Vatandaşların Şikayetleri Trafik akışında tıkanıklıklarHız yapma konusuna genel bakış
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GÜVENLİK PERFORMANS GÖSTERGESİ (GPG)

Kazalar

Hız

Yoğunluk

Yol kesitleri Hız denetimi bölgeleri



69

HIZ VE KAZALARA DAYALI ROTA ANALİZİ

15 kilometreden
fazla rota yaklaşımı

'Zaman - yol' şemasında hızlanma

Görünen trafik ışıkları ve hız kontrolleri

100 metrede yol uzunluğu

1
5

 d
ak

ik
a

iç
in

d
e

sü
re

Kazaların
konumları

Değerlendirme: aylık ortalama hız
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 Hızın karayolu güvenliği üzerindeki etkisi açıktır

 Ancak uygulamaya geçirmek farklı bir şeydir

 Karşılaştığımız zorluklar

 Farklı veri setleri nasıl birleştirilir?

 Karmaşık BT sonuçları nasıl basitleştirilebilir?

 Takip yaklaşımıyla yol yetkilileri ve polis nasıl
desteklenebilir?

CROSS (KARAYOLU GÜVENLİĞİ PERFORMANS ENDEKSİ) 
HIZ
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high

low
speed score

high

low

a
c
c
id

e
n
t 
s
c
o

re

CROSS (KARAYOLU GÜVENLİĞİ PERFORMANS ENDEKSİ)  
MATRİKSİ: BİRLEŞTİRİLMİŞ GÜVENLİK PUANLARI

• Yüksek kaza puanı ve
• Yüksek hız puanı
Olan yol kesimleri

• Düşük kaza puanı ve
• Düşük hız puanı
Olan yol kesimleri

K
az

a 
p

u
an

ı

Hız puanı

yüksek

yüksek

düşük

düşük
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 Farklı veri tipleri nasıl birleştirilir:

 Kaza verileri nokta verilerdir

 Hız verileri segment (parça) 
verilerdir

 Hedef: verileri güvenilir bir
raporlama düzeyinde birleştirmek

 Çözüm: Birleştirilmiş karayolu ağı

VERİ YÖNETİMİ

Segment veri

Hız verisi

Nokta veri

Kaza verisi

CROSS rapor
seviyesi
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 En büyük zorluk, otomatik birleştirilmiş bir karayolu ağı
oluşturmak
 Evrensel katman: mevcut yol kullanımı, hız sınırı, trafik

yoğunluğu, yol karakteristikleri vb. unsurlara dayanan
Fonksiyonel Yol Sınıflandırması (FYS) olan HERE CBS 
haritası sayesinde

 Bu verilerin faydaları
 Karşılaştırma Noktası (Benchmark): ülke içinde ve

standardizasyon yoluyla ülkeler arasında da mümkündür

 Güvenilir: HERE'den gelen Hareketli Araçlardan Toplanan 
Veriler (HATV) ile fiili sürüş hızı ve trafik yoğunluğu

HERE VERİLERİ
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 Trafik mühendisliği açısından bir coğrafi sınıflandırma
3 gruba ayrılır:

 Ana kavşaklar: en yoğun yol ağının kesişimi

 Yol bölümleri: iki ana kavşağın arasındaki bağlantı

 Alanlar/Bölgeler: yol bölümleri ve ana kavşaklarla çevrili
kalan karayolu grubu (düşük sıralı) ve bir demiryolu
bağlantısı veya su gibi bariyerler

 İlk CROSS (Karayolu Güvenliği Performans Endeksi) 
puanı, toplam yol uzunluğu yaklaşık 65 bin kilometre 
olan 43 binin üzerinde yol bölümü için belirlenmiştir

OTOMATİK BİRLEŞTİRİLMİŞ KARAYOLU AĞI

Main junction

Road se
ct

io
n

Area

Barrie
r

Area

Ana kavşak

Alan

Alan
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 Kaza puanı, 4 göstergenin kombinasyonu: 

 Toplam kaza sayısı => kamu odaklı

 Toplam kazazedeli kaza sayısı => politika odaklı

 Toplam ölümlü kaza sayısı => medya ve politikacı odaklı

 risk oranı (kazazede kazaları/trafik hacmi) =>yol uzunluğu ve trafik yoğunluğunun
düzeltilmesi

 Hız puanı, 3 göstergenin kombinasyonu::

 V85 ile hız sınırının aşılmasının payı => polis politikası

 Suçlu sayısı => kullanıcı güvenliği üzerine direkt etkisi

 Trafik hacmi => tedbirlerin geri dönüşünün bir göstergesi olarak

PUANI BELİRLEYEN GÖSTERGELER
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CROSS (KARAYOLU GÜVENLİĞİ PERFORMANS ENDEKSİ) 
SİZİN İÇİN NE YAPABİLİR?

Tüm ana yolların risk haritası, En tehlikeli 10 yol bölümü ve kaza ve hız hakkında ayrıntılı analiz

Yol güvenliği araştırma ve bilgi geliştirme
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HIZ SINIRINA GÖRE YOL UZUNLUĞUNUN (KM) CROSS 
(YOL GÜVENLİĞİ PERFORMANS ENDEKSİ) PUANI

77

Kesinlikle: çoğu “kırmızı” 
kilometreler saatte 50, 60 
ve 80 km hızı olan
yollarda

low
speed score

high

low
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HIZ SINIRINA GÖRE YOL UZUNLUĞUNUN (KM) CROSS 
(KARAYOLU GÜVENLİĞİ PERFORMANS ENDEKSİ) PUANI

Nispi: çoğu "kırmızı" 
kilometreler
otoyollardadır (100, 120 
ve 130 km/s)

low
speed score

high

low

a
c
c
id

e
n
t 

s
c
o
re
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15% 22%
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snelheidscore

Slachtoffers Vervoerswijze 2015-2018 (alleen exact gekoppeld)

Overige

Bestelauto

Personenauto
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Slachtoffers Wegsituatie 2015-2018 (enkel exacte locatie en kenmerk bekend)
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Rechte weg

Kruispunt, 4 takken

Kruispunt, 3 takken

Rotonde
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Slachtoffers Aard ongeval 2015-2018 (alleen exact gekoppeld en kenmerk bekend)

Kop/staart

Frontaal

Flank

Enkelvoudig

Voetganger

Kazanın doğası, ulaşım
modu ve yol durumunun
bölünmesi 4 CROSS puanı
arasında farklıdır

CROSS (KARAYOLU GÜVENLİĞİ PERFORMANS ENDEKSİ) 
PUANI: KAZAZEDE ÖZELLİKLERİ
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CROSS PUANI: YERLEŞİM YERİ İÇİ VE DIŞI BÖLGELERDE

Yol bölümleri üzerinde, 
kazazedelerin %58’i yerleşim
yerlerinde bulunmuşlardır ve bu
alandaki karayolu bölümlerinin %55’i  
yüksek kaza puanı ancak düşük hız
puanı olan yerlerdir. 

low
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Yerleşim yeri başına kazazede sayıları (2014-2018) ve CROSS puanı 
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Proaktif Güvenlik
Performans Göstergeleri

STAR puanı

Reaktif Güvenlik Performans
Göstergeleri

Kazalar ve Hızlar

Risk Değerlendirmesi
Önceliklendirmek

STAR Değerlendirmesi
Optimize etmek
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 EuroRAP Hollanda il yolları

 Düzenlenmiş STAR Değerlendirmesi (karayolu bölümleri)

 STAR Değerlendirmesi (100 metre)

 Kaza Veritabanı (2014-2015, bisiklet yok) 

 Toplam kaza sayısı

 Toplam kazazedeli kaza sayısı

 Sonuçları sınıflandırmak için BoxPlot (kutu grafiği) yöntemi

 Kaza Risk Değerlendirmesi

EURORAP STAR DEĞERLENDİRMESİ VE KAZA RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ
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STAR DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
KARŞILAŞTIRMASI

STAR 
Değerlendirmesi

Risk 
Değerlendirmesi
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 Farklı veri depolama teknikleri

 Kazalar: yol segmentlerine ve kavşaklara bağlı (dijital karayolu ağı)

 Hız: yol segmentlerine bağlı (dijital karayolu ağı, iki yönlü)

 STAR Değerlendirmesi: 100 metreye bağlı (GPS noktaları)

 Rota arama algoritması

GELİŞMİŞ VERİ BAĞLAMA SİSTEMİ
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ÖRNEK ROTA

85

STAR Değerlendirmesi 100 
Metre

STAR Değerlendirmesi
Düzenlenmiş

5	Stars

4	Stars

3	Stars

2	Stars

1	Stars

A

B

A B
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Rota raporu
 Kazalar
 Hız
 STAR 

değerlendirmesi
100 metre ve
düzenlenmiş

 Fotoğraflar
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KARAYOLU GÜVENLİĞİ KARAR MATRİKSİ: CROSS 
(KARAYOLU GÜVENLİĞİ PERFORMANS ENDEKSİ)

Denetime 
ve/veya

farkındalığa
odaklanma

Yolun
yeniden

tasarımında
yüksek
öncelik

Düşük
öncelikli, 
yeniden

tasarımı bakım
ile birleştirmek

👍

STAR Değerlendirmesi

5YILDIZ 1 YILDIZ

Yüksek

Düşük

R
is

k 
D

e
ğe

rl
e

n
d

ir
m

e
si

Karayolu Güvenliği
Odak Haritası
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KAZALARI VE CEZALARI İZLEME
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Number of accident versus number challans per police station
Puducherry per week

Puducherry Traffic Police Station East Puducherry Traffic Police Station North Puducherry Traffic Police Station West Puducherry Traffic Police Station South

Puducherry Traffic Police Station East Puducherry Traffic Police Station North Puducherry Traffic Police Station West Puducherry Traffic Police Station South

Denetimin optimize edilmesi Kaza sayıları ve polis karakolu başına tutanak sayısı kıyaslaması
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KAZALAR VE PARA CEZALARI KARŞILAŞTIRMASI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Cell Phone Drive

Disobedience of Order/ Athouri ty

Disobey traffic signal

Disobey traffic Sign

Disobey traffic Rule

Drunken Drive

Excessive Height /length

Foot board traveling

Improper Number Plate

Improper Parking

One Way/Wrong Side Movement

Private Vehicle Used for Commercial  Purpose

Rash Driving /Dangerous drive

Traffic Obstruction

Tr iples Ridding

Using Pressure Horn

Without Conductor Licence

Without DL

Without Fi rst Aid Box

Without Helmet

Without Pollution Certificate

Without Records

Without Seat Belt

Without Uniform

Without Insurance Certificate

Black film (Black sticker)

Without Alteration

Excess Speed

Without Permit

Traffic Violation

Demanding Excess Auto Fare

No Auto Meter

Without fitness Certificate

Number of challans Puducherry (Feb 24 - July 25)

Parties involved in accidents % Challans %

Para cezalarının çoğu kask
takılmaması nedeniyle (%44) 
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 5 hız kontrol noktaları

 Her konumda çok fazla
kaza yoktur

HIZ KONTROL NOKTALARI VE KAZALARIN 
KARŞILAŞTIRMASI 
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 Durdurulan araç başına
kesilen ceza sayısı çoğu
yerde azalmıştır

 Ancak bu sonuç sadece
daha uzun bir süre
yapıldığında ortaya
çıkmıştır

HIZ DENETİMİNİN ETKİNİLİĞİ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

15-05-19 04-06-19 24-06-19 14-07-19 03-08-19 23-08-19 12-09-19

A
st

it
e

l

Date

Results of speed control by number of stopped versus number of challans 

Beach Road Cuddulore Road Highway NH-32 Ahead HP Fuel Station ECR Road Opp. Datsun Showroom

ECR Road Opp. Vasanta Bhawan Jipmer Road towards RajIv Gandhi Statue Rajiv Gandhi Statue to Jipmer Road VVP Nagar

Villiyanur Highway Vadamanglam Villupuram Highway Near Renault Showroom

Hız kontrolü için araç durdurmak ve tutanak sayısı karşılaştırması



VİA YAZILIMI

Veri Sistemleri, gün 2 92
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VİA YAZILIM PAKETİ

93

1. Kayıt (kullanılışı gösterme)
2. Kalite hızlandırıcı (sizin için geçerli

değil)
3. Arka ofis (sizin için geçerli değil)
4. Analiz ve izleme

Dijital Ortak
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 Hedef: Görev Timinin oluşturulması için iş birliği gerekir

 Zorluk: Her yerden, her zaman erişilebilen kolay yazılım: Dijital ortak

 Çözüm: Hizmet olarak Yazılım şu anlama gelmektedir:

 Yazılım yüklemeye gerek yok, tüm cihazlar için çevrimiçi yazılım vardır

 Tüm çalışmalar web tabanlı yapılacaktır

 İnternet sunucularına ve yedekleme sistemlerine donanım yatırımı
yapılmaz

 Yazılım ve donanım yöneticilerine gerek yoktur

 Sınırsız sayıda tüm profesyoneller için kişisel giriş kodu, 

 Her şey dahil: veri yönetimi, yazılım güncellemeleri ve veri depolama

HİZMET OLARAK YAZILIM
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OTURUM AÇMA

95

1. www.via.software adresine
gidin

2. Gri ‘LOGİN' tuşuna basın
3. Kullanıcı adınızı (email) ve

şifrenizi girin
4. Yeşil ‘Log in' tuşuna basın

2

3

4

1

http://www.via.software
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VİA ANA SAYFASI

1. Profil ayarları, E-posta kutusu, 
Yardım Masası (sohbet)

2. Yönetim alanını değiştirme

3. Sinyal başlıkları

4. Meslektaşlar (sohbet)

5. Yazılım ayarları

6. İlk 10 kara nokta

7. Belgeleme

8. Son yazılım sürümü

1

2

6

3

4

5

8

7
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ANALİZ VE İZLEME

97
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Analiz ve izleme seçim yapmaktır

1. Bölgeyi seçin: “Puducherry”

2. Veri ve dönemi seçin

3. Yeşil “Aç” düğmesine tıklayın

TEMEL DOSYA

98

1

2

3
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 İş pozisyonuna ve bilgi talebine bağlı olarak

 “gösterge paneli”

 “harita”

 “tablo”

SEKMELER 

99
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 Grafikleri okuma ve kullanma
 Sadece karayolu kazazedeleri

(yaralanan ve ölen)

 Nasıl kullanılır
1. grafik değeri ile seçim

1. İstenen grafik değerlerini seçin
2. Yeşil “Uygula

(apply)”düğmesine tıklayın
3. Etkin seçimi göster

2. Bir gösterge bileşenini açma
veya kapatma
 Sekmeler arasında geçiş

yaparken filtre etkin kalmıyor

 Zaman seçimi yaparken dikkatli
olun

GÖSTERGE PANELİ

100

1

2

3
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1. 2019 içinde bir çeyrek seçin ve soru 2 ve soru 3'ü etkinleştirin. 
“Ölümlü kazalar” da hangi ulaşım aracı daha baskındır?

 “Motosiklet”

2. “Motosiklet”i seçin. Haftanın hangi günleri daha baskındır?

 “Pazar”

3. Çaışma dosyanızda hala kaç tane kaza vardır?

 424 “kaza”

4. Tüm seçimleri geri al. Kazaların sayısı önceki görevlerinizden elde 
ettiğiniz yanıtlarla aynı mı?

 894 “kaza”

GÖREVLER- GENEL İŞLEVLER GÖSTERGE TABLOSU

101
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HARİTA

 İki tür harita vardır

1. Tam bağlantılı kazalar.

2. Tam bağlantılı kazalara sahip kara nokta trafiği

 Harita değiştirmek

1. Hatira başlığına tıklayın

2. Başka bir harita seçin

 Detaylı bilgi alabilmek

1. Kaza/kara noktalardan birinin üzerine tıklayın

2. "Ayrıntılı bilgi al”a tıklayın

3. Bilgileri görüntüleyin

4. Kayıt numarasını seçin

5. Manevra videosunu izleyin

102

1 2

1

1

2
2

3

4
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 Seçimleri etkinleştirin
 Özellikleri ile

1. Bir özellik grubu seçin

2. Bir özellik seçin

3. Yeşil “uygula” düğmesine basın 

4. Ektin olan seçim görünür

 Coğrafi çokgen aracılığıyla (Yalnızca tam bağlantılı

kazalar haritası)
1. "Manuel çokgen" i seçin ("Manual polygon”)

2. Çokgeni çizin

3. Yeşil “uygula” düğmesini seçin

4. Etkin çokgen görünür

 Seçimleri geri almak
1. "Çokgen" veya "Özellikler" i tıklayın

2. Çarpılara basarak kaldırın

3. Yeşil “uygula” düğmesini seçin

HARİTA 

103
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1. “Ay: Mart, Nisan ve Mayıs” için bir seçim yapın. Bu dönemde kaç
kaza meydana geldi?
 288 Kaza

2. “Gökyüzü koşulları: Karanlık” üzerinde bir seçim yapın. Haritada
net bir rota veya mahalle bulabilir misiniz?
 Evet, Villupuram Puducherry Nagapattinam

3. Bu alanın çevresinde bir çokgen yapın. Çokgen içinde kaç kaza
oldu?
 11 kaza

4. Çokgen ve nitelik seçimlerinizi geri alın. Kaza sayısı tekrar doğru
mu? 
 894 kaza

GÖREVLER – GENEL FONKSYON HARİTASİ

104
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 Tabloyu etkinleştirin

 Sütundaki simgeler

 Özellikleri etkinleştirme
1. Özellik listesinden bir özellik

grubu seçin

2. Arama işleviyle de arama
yapabilirsiniz

3. İstenen özellikleri işaretleyin

4. İsteğe bağlı ayrıntılı özellikleri

5. Verileri dışa aktarma

 Sütun adları - ayrıca sıralanabilir

 Toplam seçim - Toplam

TABLO

105

1

2

3

4

5
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GÖREVLER – GENEL İŞLEVLER TABLOSU 

106

1. “Çarpışma ortaklarını” tabloda görünür hale getirin. Hangi kombinasyon
en baskın? Ve bu kombinasyon sırasında kaç adet kaza meydana geldi? 

 “Motosiklet– Motosiklet | 245 Kaza”

2. Bir iş günü için "Hız" dan kaynaklanan kaza sayısını görebileceğiniz bir
tablo oluşturun. Kaç ölüm söz konusu?

 75 ölüm

3. Hız kaynaklı kazaların en fazla olduğundan emin olun. Hangi hız bu?
 30

4. Hangi "yol tipi" nde en fazla risk altındasınız ?
 Ulusal otoban

5. Etkin özellik seçimlerinizi geri alın. Kaza sayısı tekrar doğru mu?
 894 kaza


