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ÖZET 

 

Bir mobil aygıtın diğer mobil aygıtlar ve sabit bir sistem tarafından izlenmesi, bu 

izleme görevinin sağlanabilmesi için izlenen mobil aygıt ile diğer mobil aygıtlar ve 

sabit sistem arasındaki haberleşmenin sağlanması, kurulması, izlenen mobil aygıtın 

performansının değerlendirilmesi ve konum bilgilerinin raporlanması incelenmiştir. 

Böyle bir sistemin uygulanması için taksi iletişim sistemi örnek olarak seçilmiş ve bu 

sistemin gerçeklenmesi yapılmıştır. Bu taksi iletişim sistemi üç ana bilişenden 

oluşmuştur. Bu üç ana bileşenin arasındaki bilgi akışı bir veritabanı aracılığıyla 

sağlanmıştır. 

 Đlk bileşen, taksi tarafında var olan mobil cihazın izlenmesini sağlayacak taksici 

uygulamasıdır. Bu uygulama, konum ve taksici tarafından gönderilen durum bilgilerini 

veritabanına belli aralıklarda gönderir. Bu gönderilen veriler diğer bileşenler tarafından 

kullanılır.  

Đkinci bileşen müşteri uygulamasıdır. Bu müşteri uygulaması, taksici 

uygulamasının sunucu ve veritabanına gönderdiği verileri kullanarak, yakın civardaki 

taksileri izlemesini ve uygunluk durumlarına göre onları bulunduğu konuma çağırması 

için kullanılır. Bu esnada iki mobil aygıt arasında karşılıklı iletişim kurulur. 

Üçüncü ana bileşen web uygulamasıdır. Bu iki kısımdan oluşur. Bunlar durak ve 

sistem yöneticileri için yapılmış web uygulamasıdır. Web tarafındaki sistem yöneticisi 

durakların sisteme erişmesi için gerekli işlemleri yapabilir. Durak yöneticisi ise 

taksilerin sisteme giriş yapabilmesi, performanslarını görmesi, konumlarını incelemesi 

gibi haklara sahiptir. 
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ABSTRACT 

 

   A mobile device and other mobile devices by a system of constant monitoring, 

monitored to ensure that the task of tracking the mobile device and other mobile 

devices, and ensuring constant communication between the system, establishment, 

watched the performance evaluation of the mobile device and location information were 

reported. Taxi communication system for the implementation of such a system as an 

example of implementation of this system were selected. The taxi communication 

system consisted of three main components.  

The first component, a taxi cab driver to follow on the implementation of existing 

mobile device. In this application, the location and status information is sent by taxi to 

the database are sent to certain intervals. This data is sent to be used by other 

components.  

The second component is the customer application. This client application, taxi driver 

by the application server and database using the data in the near vicinity and taxis to 

follow them according to their suitability for the location of the call is used. In the 

meantime, mutual communication is established between two mobile devices.  

The third major component of the web application. It consists of two parts. These are 

made to stop the web application and system administrators. Of the procedures for 

accessing the Web on the system administrator can make the system stops. Stop the 

taxis to the system administrator can log in, to see their performance.
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1. GĐRĐŞ 

 
 
 
 

Günümüzde en çok kullanılan teknolojilerin başında gelen cep telefonları yani 

mobil sistemler her gün yeni ve bir o kadar da şaşırtıcı özellikleriyle karşımıza çıkıyor. 

Mesajla başlayan multimedia uygulamaları da günümüzde mobil internet ve görüntülü 

konuşma teknolojileriyle akıl almaz bir şekilde gelişmeye devam ediyor. 

Mobil uygulamaların kullanımı gün geçtikçe hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun 

nedenlerinden biri de sadece cep telefonu üreticilerinin değil, tüm kullanıcıların 

uygulama yazabilmesine olanak sağlanmasıdır. Bu olanak ile birlik de hem müşteriler 

daha zengin içerikli uygulamalar elde etmektedir hem de geliştiriciler bu pazarda 

kendileri yer bulmaktadırlar. 

Gelecekte mobil teknolojilerin kullanımının giderek artacağı gayet açıktır. Bu 

yüzden bu çalışmada mobil teknolojileri kullanmak amaçlanmıştır. Mobil teknolojiler 

sadece cep telefonları için değil aynı zamanda tablet bilgisayarlar için de geçerlidir. Cep 

telefonlarının yanı sıra dünyada tablet cihazlarına artan talep de göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda bu çalışmada mobil teknolojiler ve var olan web 

teknolojileri kullanılarak farklı sistemlerin birbirleri ile iletişimini sağlamak 

hedeflenmiştir. 

Bu çalışmada cep telefonların kullandığı bazı teknolojilerden de yararlanılmıştır. 

Mobil cihazların bu kadar gelişmesinde kullanılan 3G ve konum bulmada kullanılan 

GPS yararlanılan bu teknolojilerdir. 

Son zamanlarda dünya üzerinde en çok talep edilen mobil ve tablet cihazları 

arasında iOS işletim sistemine sahip cep telefonları ve tabletler vardır. iOS işletim 

sistemini Apple şirketi tasarlamış ve iPhone, iPod, iPad cihazlarında kullanılmaktadır. 
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Bu şirket cihazlarıyla birlikte çok kolay bir şekilde yazılım geliştiricilere kod geliştirme 

olanağı ve geliştirilen uygulamayı dağıtma gibi olanakları sağlamaktadır.  

iOS platformunun giderek artan kod geliştirme ve dağıtma kolaylıkları göz önünde 

bulundurularak bu çalışmada mobil platform olarak iOS işletim sistemi seçilmiştir. 

Sistemde mobil teknolojilerinin yanı sıra web teknolojileri kullanılmıştır. Web 

teknolojilerinin kullanılma amacı projedeki bazı kullanıcılarının sistemdeki nesneleri 

rahatça izleyebilmesi için tasarlanmıştır. 

Web tarafındaki sistemin rahat ve hızlı bir şekilde geliştirilebilmesi için ASP.net 

teknolojisi kullanılmıştır. Sistemdeki verileri saklamak için bir veritabanı tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Veritabanında çeşitli verileri saklamak için birbirleriyle 

ilişkilendirilmiş tablolar kullanılmıştır. Sistemin başka sistemlerle bütünleşmiş bir 

şekilde çalışması için her türlü kontroller ve erişimler dinamik bir şekilde veritabanı 

seviyesinde gerçekleştirilir. 

ASP net ve MSSQL hizmetleri kullanabilmek için veritabanı ve web alanı dağıtan 

bir firmadan sunucu kiralanmıştır.Projede mobil, web, veritabanı, 3G ve GPS 

teknolojilerinin tümünü kullanarak sistemlerin birbiriyle anlık iletişim kurmasını 

sağlayan bir proje tasarlanmıştır.  

 
 
 

1.1. Konuyla Đlgili Uygulamalar 
 

iOS ortamında geliştirilen uygulamalar incelenmiş ve projedeki benzerlikleri ve 

farklılıkları gözlenmiştir. 
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1.1.1. Harita 
 
 

Harita isimli program, iPHONE’nun sabit programlarından biridir. Program, 

Telefonun içinde varsayılan olarak gelmektedir. 

 Uygulama, kullanıcının o anki konumunu bir harita üzerinde göstermektedir. 

Harita platformu için iOS ortamındaki Mapkit aracı kullanılmıştır.  Bu araç harita ara 

yüzü ve kullanıcının haritadaki konumunun gösterilmesini sağlamaktadır. Yapılan 

çalışmada da kullanılan harita ve konum göstermek için aynı araç kullanılmıştır. 

 

1.1.2. Taksimetre uygulaması 
 
 

Taksimetre uygulaması ile Türkiye'nin birçok ilinde yapılan taksi seyahatlerinin 

tutarlarını önceden öğrenilebilen ve bulunulan konuma en yakın taksi durağının 

aranmasını sağlayan bir programdır. 

Bu uygulama iOS teknolojisi ile tasarlanmıştır. Kullanıcıların konum bilgilerine 

göre en yakın duraklar listelenmekte ve istenilen durak telefon aracılığı ile 

aranabilmektedir. 

Taksimetre uygulaması durağa bağlı olarak çalışmaktadır, taksi çağırmak için ilk 

başta durağı aramak gerekmektedir. Yapılan çalışmada ise kullanıcılar taksileri duraktan 

bağımsız olarak kendi mobil cihazlarının ekranında görebilmektedirler ve onları kendi 

konumlarına sadece uygulamadaki harita üzerindeki taksi resmine dokunarak 

çağırabilmektedirler. 
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1.2. Mobil Uygulama Geliştirme 
 
 

Mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalar masaüstü bilgisayarlar için 

geliştirilen yazılımlardan yapısal olarak farklıdır. Mobil bir cihaz için yazılım 

geliştirmek masaüstü ve web tabanlı uygulama geliştirmekten farklıdır. [1] 

 

1.2.1.  Bant genişliği 

VPN(Virtual Private Network)ler, DSL(Digital Subscriber Line), kablo internet 

sayesinde masaüstü sistemler çok daha büyük veri transferi hızlarına ulaşmışlardır. 

Kablosuz ağ teknolojilerini kullanan mobil sistemler bunların yanında daha düşük veri 

transfer hızına sahiptir. 3G teknolojisi ile veri transfer hızı arttırılmış olsa da bir DSL 

teknolojisine göre daha yavaştır. Mobil sistemlerin bu veri transfer hızı düşüklüğü 

uygulama sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

1.2.2.  Sistem kaynakları 

Bir sunucu-istemci uygulaması geliştirilmesinde bant genişliği kadar sistem 

kaynakları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür uygulamalarda en önemli nokta, 

işin istemci tarafında mı yoksa sunucu tarafında mı yapılacağıdır. Bu noktada sadece 

transfer hızı önemli değildir. Aynı zamanda yerel sistemin performansı da önemlidir. 

Mobil cihazlarda program tarafından harcanacak enerji, bellek gibi sistem kaynakları bu 

kararın verilmesinde etkilidir. Genel yaklaşım, eğer uygulama çalışma sırasında çok 

fazla veri üretiyorsa, veri transferi mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Eğer uygulama 

nispeten daha az veri kullanarak, daha çok işlem gerektiriyorsa, işlemler mümkün 

olduğunca sunucu tarafında yapılmalıdır. Örneğin; büyük bir veritabanında arama 

işlemi yapılıyorsa bu işlem sunucu tarafında yapılır. Ama bir mp3 dosyası çalınacaksa 

bu işlemi mobil cihazda yapmak uygundur. 
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1.2.3.  Bellek sınırlaması 

 Bir sistemde programcıyı sınırlayacak neredeyse en önemli faktör sistemdeki 

bellek miktarıdır. Günümüzde, PClerde gigabytelarca olan bellek mobil cihazlarda en 

fazla birkaç yüz megabyte olabilmektedir. Bellek sınırlaması nedeniyle uygulamalar 

mümkün olduğunca az yer kaplamalıdırlar. Bu nedenle çok daha sıkı optimizasyonlar 

yapılmalıdır. Programlar modüler olmalıdır. Bu sayede işlemlerin çoğu sunucu tarafında 

yapılabilir ve bazı modüller gerek duyulduğunda sunucudan indirilirler 

1.2.4.  Güç 

Güç tüketimi mobil sistemlerde önemli bir noktadır. Bu nedenle geliştiriciler 

bunun farkında olmalı ve düşük güç tüketen sistem özelliklerini kullanmalıdır. Đşletim 

sistemi,  sistem boşta iken sistemde kısmi kapanmalar sağlayarak güç tüketimini 

azaltmaktadır. Bir uygulama bir sistem kaynağını beklerken böyle bir şey olabilir. 

Örneğin bir uygulama bir tuşa basılmasını istediğinde bir olay oluşturur ve işletim 

sisteminin ona olayın gerçekleştirildiğini bildirmesini bekler. Böyle bir durumda busy-

waiting oluşur ve kontrol işletim sistemine geçmezse boşuna güç harcanmış olur. Mobil 

cihazın çok iyi bir performansı olsa bile güç tüketimi her zaman göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

1.2.5.  Görüntü sınırlaması 

Uygulamalar, performans ve yeterlilik dışında sağladığı ara yüz ile de 

değerlendirilirler. Mobil uygulamalarda bu iş zordur Çünkü mobil cihazlarda küçük 

ekranlar vardır ve bu alan en iyi şekilde kullanılmalıdır. Aynı şekilde çözünürlük çok 

daha düşüktür. Geliştirici ekranı daha iyi kullanmak için, ekrana gereksiz bilgiler 

koymaktan sakınmalıdır. Bu sayede sade, anlaşılabilir bir görüntü sağlanmış olur. 
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1.3. Problemin Tanımı 
 
 

Giderek artan mobil cihaz kullanımlarından dolayı, mobil cihazların takip 

edilmesi ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Bir mobil cihazın anlık 

izlenebilinmesi ve konumun bulunması problem teşkil etmektedir. 

Bir mobil cihaz, farklı yöntemlerle takip edilebilir ya da konumu bulunabilir. 

Genelde konum bulmak için GPS teknolojisi kullanılır. Yalnız GPS teknolojisi sadece o 

mobil cihazın konumunu bulmak için yeterlidir. Sabit bir sistemin, ya da başka bir 

mobil cihazın, takip edilen cihazı izleme yapabilmesi sorunu ile karşılaşılmıştır. Bu 

çalışmada bir mobil cihazın takip edilebilmesi, bir başka mobil cihaz tarafından hem de 

sistemi kullanan tüm kullanıcıların sisteme giriş yapıp izleyebileceği bir web tabanlı 

uygulama tarafından sağlanmıştır. Yani takip edilmek istenen nesne ya da araç istenirse 

bir mobil cihazdan, istenirse bir web tabanlı bir uygulamadan takip edilebilinir. 

Konum bulmak ve izleme yapabilmek için aşağıdaki gibi bir model 

geliştirilmiştir.(Şekil 1.1) 
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Şekil 1.1 Mobil Đzleme Modeli 
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Tasarlanması amaçlan sistemde takip edilmek istenen araç veya nesnede 

bütünleşmiş bir mobil cihaz vardır. Mobil cihaz lokasyon bilgisini uydudan alır ve 

alınan bilgi her on saniyede bir sunucu tarafındaki veritabanına yollanır. Bilgiler sunucu 

tarafına geldikten sonra takip edilmezse gereken nesne diğer bir mobil cihaz tarafından 

http protokolü ile erişilir ve mobil cihazı kullanan kişi diğer mobil cihazı takip etmiş 

olur. 

Aynı şekilde web tarafında, hak verilen kullanıcılar kendi araçlarının sisteme 

giriş yapabilmesi için bir sayfa geliştirilmiştir. 

Kullanıcı araca mesaj yollayabilir, aracın nerede olduğunu görebilir ya da aracın 

yaptığı aktiviteleri web sayfasından görebilir. Raporlama içinde kullanıcı bu bilgileri bir 

tablo üzerinden görebilir ve araç kullanıcıların takibini sağlamış, performanslarını 

incelemiş olur. 
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2. ARAÇLAR 

 
 
 

Bu çalışmada ortaya çıkan sistemin geliştirilmesinde, farklı teknolojileri barındıran 

araçlar kullanılmıştır. 

 
2.1. iOS 
 
 

iOS, iPhone, iPAD, iPOD cihazlarında çalışan işletim sistemidir. Bu işletim 

sistemi yerel uygulamarın geliştirilmesinde istenen teknolojiyi sağlar ve aygıt 

donanımlarını yönetir. 

Đşletim sistemi aynı zamanda kullanıcıya standart servis temin eder ve Mail, Browser, 

Telefon gibi çeşitli sistem uygulamalarını kullanıcıya sunar.  

Yerel ugulamalar(Native Applications), IOS system framework ‘u kullanarak ve 

objective-c dili ile direk olarak IOS üzerinde calışır. [2]                                           

 
2.2. iOS Mimarisi 
 
 

iOS mimarisi, Mac OSx içerisinde bulunan mimari ile benzerlik gösterir. En üst 

seviyede iOS, ekranda görünen uygulamalar ile temeldeki donanım arasında arabulucu 

olarak çalışır.(Şekil 2.1) 
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Şekil 2.1 iOS 

 
 
 

iOS değişik işlevlere sahip katmanlardan oluşur. Sistemin alt katmanlarında 

temel servisler ve teknolojiler vardır. Üst seviye katmanlar daha karmaşık ve gelişmiş 

teknolojileri içerir.iOS’ de kod yazılırken, alt seviyelerdeki sistemlerden(framework) 

daha çok üst seviyedeki sistemler kullanılır. Yüksek seviyedeki sistemlerdeki 

teknolojileri kullanılarak daha çok geliştirme yapılır[2] 

 
2.2.1. iOS katmanları 

 

iOS katmanları dörde ayrılmıştır.(Şekil 2.2) Bunlar Cocoa Touch, Media, Core 

Services ve Core OS katmanlarıdır. 
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Şekil 2.2 iOS Katmanları 
 
 
 

Cocoa Touch Katmanı, IOS geliştirtme yapılabilmesi için gereken anahtar 

frameworkleri içerir. Bu katman uygulama alt yapısını belirler ve yüksek seviye sistem 

servislerini, push bildirimlerini, dokunma esaslı girdiler, çoklu görevler gibi anahtar 

teknolojileri destekler. Uygulama dizayn edilirken öncelikle, ihtiyaçların karşılanıp 

karşılanmadığını görmek için, kullanılan teknolojiler bu seviyede ele alınır. 

Multitasking, Printing, Data Protection, Peer-to-Peer Services, File-Sharing 

Support, External Display Support gibi teknolojileri bu katman destekler. 

Address Book UI Framework,Event Kit UI Framework,Game Kit 

Framework,iAd Framework,Map Kit Framework,Message UI Framework,UIKit 

Framework’leri bu katmanı oluşturur. 

Bu projede Map Kit Framework(Harita kiti) ‘den yararlanılmıştır. Harita kiti 

ana yapısı sizing mevcut görüntü yapısına bütünleşebilen, rulolaşan harita ara yüzünün 

görüntülenmesini sağlar. 

MKMAPView, iPhone kullanıcıları için bir harita arayüzü sunan bir geliştirme 

aracıdır. Paralel ve meridyen koordinatlarını kullanmamızı sağlar. Sisteme sunduğumuz 

koordinatları haritada gösterdiği gibi, bilinen paralel ve meridyenler koordinatlarında 

bilinen adrese çevirme yapabilir. 
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Ekrana yansıtılan görüntü, farklı seçeneklerde görüntülenebilir. Bunlar Uydu 

modu, Harita Modu ve bunların karışımı olan Hibrit’dir. Uydu modu seçilip geliştirme 

yapılmak istendiğinde, yeryüzündeki yollardan daha çok coğrafik ara yüzler ön 

alandadır. 

Projeyi tasarlarken, harita modu seçilmiştir. Amaç taksileri göstermek olduğu 

için yollar ve sokaklar uygulamada daha net gözükmektedir. 

Harita üzerinde zoom-in ve zoom-out yapılarak, kullanıcı istediği kadar detayı 

görebilir, haritayı sürükleyerek dünya üzerinde sağlanan olanaklar doğrultusunda 

istediği yeri harita üzerinde görebilir. 

MKAnnotationView, Geliştirme esnasında MKMAPView aracını kullandığımız 

zaman, harita üzerinde verilen noktaları, görsel olarak kullanıcının görmesini sağlar. 

Kullanıcılar için bazı görsel grafikler içeren daha güzel bir ara yüz sağlanmış olur. 

MKAnnotationView projede taksileri göstermek için kullanılmıştır, taksi üzerine 

gelindiği zaman ilk tıklama anında, bir baloncuk sayesinde kullanıcı aracın plakasını 

rahat bir şekilde görebilir. 

 
Medya katmanı, IOS içinde multimedia sistemi ile ilgili geliştirmeler 

yapılmasını sağlar. Tüm grafik, ses ve video teknolojilerinin kullanılmasına olanak 

sağlar. Assets Library Framework, AV Foundation Framework, Core Audio, Core 

Graphics Framework, Core MIDI Framework , Core Text Framework, Core Video 

Framework, Image I/O Framework, Media Player Framework, OpenAL Framework, 

OpenGL ES Framework, Quartz Core Framework’ler bu katmanı oluşturur. 

Core Services katmanı, sistemin çalışma için gereken temel servislerin olduğu 

katmandır.Bu katmanda HTTP ile erişim ya da XML ile veri alışverişi gibi işlem 

yapılabilinir. Block Objects, Grand Central Dispatch, In-App Purchase, SQLite, XML 

Support gibi teknolojileri bu katman destekler. 
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Address Book Framework, CFNetwork Framework, Core Data Framework, 

Core Foundation Framework, Core Location Framework, Core Media Framework, Core 

Telephony Framework, Event Kit Framework, Foundation Framework, Mobile Core 

Services Framework,Quick Look Framework,Store Kit Framework, System 

Configuration Framework’leri bu katmanı oluşturur. 

Projede mobil aygıt ile web sunucu arasında veri alışverişini sağlaması için  

CFNetwork frameworku kullanılmıştır.HTTP request ve HTTP Response teknolojileri 

sayesinde veriler iki taraflı olarak alınıp verilmiştir. 

Core Location framework’u projedeki en önemli frameworklerden biridir. Aygıt 

kullanıcısının GPS verileri sayesinde dünya üzerindeki konumun saptanmasını ve bu 

bilgiler ile bazı hesaplamalar yapılmasını sağlar. 

Core Os katmanı düşük seviyedeki teknolojileri içerir ve bu teknolojiler, daha 

çok üst katmanlarca kullanılır. Bu katmanda daha temel tanımlamalar vardır. Güvenlik 

kontrolü ve haberleşmeyi bu katman sağlar. Accelerate Framework, External Accessory 

Framework, Security Framework, System bu katmanın frameworkleridir. 

 
 
 

2.3. iOS Sdk 
 
 

iOS SDK, geliştiricilerin geliştirme yaparken zorlanmaması için yazılım 

geliştirme imkanı sunan araç, dokümantasyon ve kütüphanelerden oluşan yazılımlardır. 

Geliştirme ortamı doğrudan kullanıcı arabirimlerini oluşturup uygulamanın nasıl 

görüneceğini tasarlamayı sağlayan araçlar, geliştirme ortamını simüle eden simülatörler 

ve kod editörleri sunar.[3] 
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2.3.1. Sdk’nın parçaları 

 

Xcode, uygulama projelerini yöneten, düzenleme, derleme, çalıştırma ve hata 

ayıklama yapmaya izin veren bütünleşmiş gelişmiş derleyici ortamıdır. iPhone ile 

programlama yapabilmek için tek derleyicidir. [4] .Xcode diğer birçok alet ile bütünleşir 

ve geliştirme esnasında kullanılan ana uygulamadır. Bu projede, iOS ortamında 

geliştirilen mobil uygulamalarda Xcode IDE ‘ si kullanılmıştır. 

Interface Builder, kullanıcı ara yüzünü görsel olarak düzenlenmesini 

geliştirilmesini sağlayan ortamdır. Instruments aracı, çalışma zamanında performansı 

ölçen, analiz ve hata ayıklama yapan bir araçtır. Çıkan sonuçlara göre uygulamanın 

daha verimli çalışması sağlanabilir.  

iOS teknoloji paketini simüle eden ve IOS uygulamalarını test etmeye yarayan 

iOS Simulator’dur.  Projenin test aşamasında bu araç kullanılmıştır. 

 

Objective-C C’nin üzerine yazılmış, yansımalı, nesne yönelimli bir programlama 

dilidir. ObjC, Objective C ve Obj-C olarak da anılabilir.[5]Günümüzde OpenStep 

standardı üzerine kurulu olan Mac OS X ve GNUstep işletim sistemlerinde 

kullanılmaktadır. Objective-C’nin en yaygın olarak kullanıldığı alan Cocoa çatısının 

kullanıldığı yazılımlardır. Bu özel kütüphanelere erişime ihtiyaç duymayan bir 

Objective-C programı Objective-C derleyicisi içeren gcc ile derlenebilir.  

Xcode IDE’sinde iOS için uygulama yazılırken Objective-C dili kullanılmalıdır. 

Bu projede Objective- C dili kullanılmıştır 
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2.4.  JavaScript Object Notation (JSON) 
 
 

XML dilinin çok farklı kullanım alanları olmasına karşın JSON yalnızca veri 

alış-verişi amacıyla oluşturulmuş bir veri biçimlendirme yöntemidir. Açılmış haliyle 

JavaScript Object Notation demektir. javaScript dilinin bir parçası olduğu için 

XML’den çok daha kolay ve hızlı bir şekilde işlenebilir. Ayrıca XML ile 

biçimlendirilmiş bir veri kümesini JSON ile biçimlendirdiğinizde, JSON, XML’e göre 

daha az yer kapladığını görülür. 

JSON, tamamen programlama dillerinden bağımsız, ancak C türevi dillere (C, 

C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python ve daha pek çoğu), yazılış bakımından çok 

benzeyen bir veri tanımlama formatıdır. Bu özellikler, JSON’u veri değiş tokuşu için 

ideal hale getirmektedir. [6] 

Projede mobil cihaz ile asp.net sunucu arasındaki veri alışverişi bu teknoloji ile 

sağlanmıştır. 

 

2.5. Extensible Markup Language (XML) 

 

XML günümüzde ve gelecekte çok önemli bir teknolojidir. Verinin platform 

bağımsız taşınabilir ve kullanılabilir olmasını sağladığı gibi, yapısal olarak da gerçekten 

basit bir mantık üzerine kurulmuştur. XML sayesinde, web siteleri verinin bir sureti 

olmaktan çıkıp, gerçek anlamda veriyi kullanılır olabilmiştir.[7] 

Google ‘ un servisleri kullanılırken XML teknolojisinden yararlanılmıştır. Mobil 

cihazdan servise bazı parametreler gönderilmiştir. Bunun sonucunda servis bir XML 

yapısı ile cevap vermiştir. Sonuçta çıkan XML datası yorumlanarak sistemde gerekli 

işlemler yapılmıştır. 
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2.6.  Asp.Net 
 
 

ASP Web sayfaları ve web servisleri oluşturmak için Microsoft tarafından NET 

vizyonu çerçevesinde geliştirilen teknolojidir. Yeni bir yaklaşım ortaya konarak klasik 

web uygulamalarının nesneye dayalı paradigmasıyla çalışması sağlandı. Böylelikle web 

sayfaları ve web sayfalarındaki kontroller birer obje olarak kullanılabilir hale geldi. 

Projede sunucu tarafındaki tüm geliştirilmeler ASP.NET ile yapılmıştır. 

 

2.7. SQL Server 2005 
 
 

SQL Server 2005, bütünleşmiş iş zekâsı (BI) araçlarıyla kurumsal sınıf veri 

yönetimi sağlayan kapsamlı bir veritabanı platformudur. SQL Server 2005 veritabanı 

motoru, işletmenizde kullanmanız için yüksek kullanılabilirliğe ve performansa sahip 

veri uygulamalarını oluşturup yönetmenize olanak vererek, ilişkisel ve yapılandırılmış 

veriniz için güvenli ve güvenilir depolama sağlar.   

SQL Server 2005 veri motoru, kurumsal veri yönetimi çözümünün temelini 

oluşturur. Ayrıca SQL Server 2005, analiz, raporlama, entegrasyon ve uyarı 

servislerinin en iyi özelliklerini birleştirir. Microsoft Visual Studio, Microsoft Office 

System ve Business Intelligence Development Studio gibi yeni geliştirme araçları ile 

sıkı entegrasyonu, SQL Server 2005'i diğerlerinden farklı kılar. SQL Server 2005, 

geliştirici, veritabanı yöneticisi, bilgi çalışanı veya karar alıcıların verilerden daha fazla 

değer almasına yardım eden yenilikçi çözümler sağlar 

Sistemin performanslı bir şekilde çalışması için bu projede SQL SERVER 2005 

kullanılmıştır. 
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2.8. Visaul Studio.Net 
 
 

Visual Studio.NET, .NET platformu için geliştirilmiş uygulama geliştirme 

platformudur. En büyük özelliklerinden birisi IDE (Integrated Development 

Environment) dediğimiz ortak bir uygulama geliştirme platformu sunmasıdır. Đster C# 

ile uygulama geliştirin, ister VB.NET ile; kullanacağınız en etkin ve ortak uygulama 

geliştirme platformu Visual Studio .NET dir. 

Projede ASP.NET kodları geliştirilirken Visual Studio ortamı kullanılmıştır. 

 

2.9.  Google Servisleri 

 

Projede lokasyon bilgilerini haritada göstermek, iki nokta arasındaki uzaklığın 

farkını bulmak gibi işlemleri yapabilmek için Google şirketinin sağladı servisler 

kullanılmıştır.  

 

2.9.1. Coğrafi kodlama 

 

Bu servis paralel ve meridyen bilgileri bilinen nesneleri harita üzerinde 

göstermeye yarar. Google, http istekleri üzerinden bu servis’den faydalanmayı olanak 

sağlar. Google aynı zamanda bu yapılan işlemin tersini yapmamızı da sağlar. 

Kullanıcının verdiği herhangi bir adresi enlem boylam olarak saptar. 

Projede paralel ve meridyen bilgileri bilinen araçları harita üzerinde göstermek 

için bu servis kullanılmıştır. 
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2.9.2. Ters coğrafi kodlama 

 

Coğrafi Kodlama genelde bir harita üzerindeki yerin içindeki adresin, insanların 

anlayabileceği bir dile çevrilmesini sağlar. Coğrafi kodlama API’si paralel ve meridyen 

parametrelerini kullanarak ters coğrafi kodlamayı destekler. [8] 

Bu servis, projede paralel ve meridyen bilgisi bilinen bir müşterinin, taksiyi 

nereden çağırdığının tespit edilmesi için kullanılmıştır. 

 

2.9.3. Yön bulma 

 

Google yönleri API ve http isteklerini kullanarak yerler arasındaki yönleri 

hesaplayan bir servistir. Yönler ya enlem boylam koordinatlarını ya da metin dizisi 

gibi başlangıç ve bitiş noktaları verilerek gidilen yolun nerelerden gidildiği kaç 

kilometre gidildiği, ne kadar süreceği gibi bilgileri erişmemize olanak sağlar. 

Başlangıç ve bitiş noktasından başka geçilmesi gereken noktalarda da servise 

parametre olarak verilecek değere göre daha yakın bir yön bulma datası elde edilir.[9] 

 

Servis geçilen noktaları kullanarak, bize birden fazla yol seçeneği sunabilir. Bu 

servis, genelde bir harita üzerinde uygulama içeriklerin harita kullanarak statik 

adreslerin daha kolay olarak yerleştirilmesini sağlar. 

 

Bu servis, projede taksicinin müşteri ile birlikte ne kadar yol gittiğini 

hesaplamak için kullanılmıştır. Servis verilen iki nokta arasındaki mesafeyi yolları göz 

önüne alarak hesaplamaktadır. Sistem, taksici müşteriyi aldıktan, bırakana kadar 

geçtiği noktaları saklar. Sonra bu noktalar arasındaki mesafeyi hesaplarken bu servisi 

kullanır. 

 

 

 

 



 19 

3. MOBĐL KONUMLANDIRMA VE ĐZLEME UYGULAMASI 

 
 
 

Saha çalışması yapan kurumlarda, bu çalışmaların verimli ve düzenli bir şekilde 

yürütülmesi çok önemlidir. Bu tür süreçlerin düzenlenmesinde mobil sistemler büyük 

yarar sağlar. Saha aktörlerinin uzaktan konumlandırılması ve izlenmesi görev 

dağıtımında en etkin süreçlerin düzenlenmesine olanak sağlar. 

Bu çerçevede benzer yapıya sahip taksi-durak-müşteri optimizasyonunu 

sağlayan bir uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Günümüzde müşteriler herhangi bir yere taksi çağırmak istediğinde ilk önce 

durağı aramak zorundadırlar. Duraktaki yönetici, duraktaki taksi durumuna göre ya 

duraktan ya da dışarıdaki bir yerden, müşterinin istediği yere taksiyi göndermeye çalışır.  

Bu durumda müşteri durağı aramakta mecburdur ve adresini yöneticiye anlatmak 

zorundadır. Ayrıca durak yöneticisi taksilerini takip edememektedir. Taksinin hangi 

müşteriye nereden nereye ne zaman götürdüğü belli değildir. 

Tasarlanmak istenen uygulamada ise, müşteri sadece mobil bir uygulama 

sayesinde harita üzerindeki taksileri görerek ve sadece uygulamanın harita ara 

yüzündeki taksi simgesine dokunarak taksiyi çağırması hedeflenmiştir. Bu sayede 

müşteri durak yöneticisi ile konuşmadan, haritada taksileri görerek bulunduğu konuma 

çağırabilecektir. Aynı zamanda durak yöneticileri de taksilerinin nerede olduklarını, 

nerelerden geçtiklerini görebileceklerdir.  
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3.1. Gereksinim Analizi 
 
 

Bir taksi-durak uygulamasında, tüm durakları aynı şemsiye altında toplayacak 

bir senaryo düzenlenmiştir. Bu senaryoda yer alan aktörler; sistem yöneticisi, durak 

yöneticisi, taksi sistemi ve müşteri sistemdir.Bu sistemi kullanacak aktörler Şekil 3.1’ 

de gösterilmiştir. 

Sistem yöneticisi; duraklarla iş yapmak, durakları abone yapmak, teknik hizmet 

vermek ve durakların sisteme giriş yapabilmelerini sağlamak gibi hakları vardır. Durak 

sisteminde; taksi bilgilerini sisteme girmek, düzeltmek ve silmek gibi işlemler 

yapılabilinir. 

Taksi sisteminin yapabilecekleri devamlı mobil olmak, müşteri durumuna göre 

statülerini güncellemek, müşterinin taksi çağırma isteklerine göre cevap vermektir. 

Müşteri sisteminin yapabilecekleri ise, sisteme üye olmayı sağlamak ve taksi çağırmaya 

olanak sağlamaktır. 

 

Şekil 3.1 Sistemin Aktörleri 
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Bu senaryoda amaç durakları tek şemsiye altına toplamaktır. Tüm duraklar bir 

çatı altında olunca, müşteriler duraktan bağımsız olarak istedikleri durağın taksilerini 

istedikleri zaman, durak ile irtibata geçmeden çağırabilirler. 

3.2. Sistem Mimarisi 
 
 

Bir sistem mimarisi oluşturulmuştur.(Şekil 3.2). Bu mimaride; Taksi 

Uygulaması, Müşteri Uygulaması, durak ve sistem yöneticisinin kullanabilecekleri Web 

Uygulaması ve sistemin faydalanacağı diğer servis uygulamalarının birbirleriyle 

iletişime geçmesi amaçlanmıştır. 

 

Şekil 3.2 Sistem Mimarisi 
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3.2.1. Taksici uygulaması sistem tasarımı 

 

Taksici tarafındaki modeller sunucu ile iletişime geçerek konum bilgilerini 

sunucuya gönderir ve sunucuya giden bilgileri de müşteri tarafındaki sistem tekrar 

sunucuya bağlanarak alır ve haritada görebilir. 

Taksici, taksici yazılımdaki statü bilgilerini seçerek hem konum hem de 

statüsünü yani boşta olduğunda ya da çalışmadığı gibi bilgileri seçebilir. 

Taksicinin tarafının sunucu ile haberleşmesi http request ve response 

protokolleri ile yapılır. 

3.2.2. Müşteri uygulaması sistem tasarımı 

 

Müşteri ortamındaki mobil geliştirme her 10 saniyede bir sistemde olan 

taksilerin konum bilgilerini http protokolü ile mobil cihaza alır.Bu protokol 

kullanılırken aynı zamanda JSON teknolojisinden yaralanılmıştır. 

 

Login olmakta, taksi çağırmakta, gelen taksi mesajlarını okumakta aynı 

protokoller kullanarak mobil aygıt ile sunucu arasında iletişim sağlanmış olunur.(Şekil 

3.3) 
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Şekil 3.3 Müşteri Sistemi Diyagramı 
 
 
 
 
3.2.3. Web uygulaması sistem tasarımı 

 

Web uygulaması C# dili ile yazılmıştır. Web uygulamasında, iki tane rol 

belirlenmiştir. Bunlar sistem yöneticisi ve durak yöneticisidir. Sistem Yöneticisi, 

sisteme giriş yapmaları için uygulamada yeni durak ekleme, güncelleme ve silme gibi 

işlemler yapabilir. Durak yöneticisi kendi hakları doğrultusunda bazı işlemler 

yapar.(Şekil 3.4) Yapılan işlemlerde asp.net ve mssqlserver 2005 arasındaki kullanımı 

sağlamak amacıyla ADO.NET teknolojisi kullanılmıştır.Genelde bu platformda 

tanımlama ekranları ve durak yöneticisinin taksilerini takip ve izlemek amacıyla 

kullandığı ekranlar vardır. 
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Şekil 3.4 Taksi ve Web Uygulamasının Tasarımı 
 
 
3.2.4. Sistemin kullandığı diğer servisler 

 

Sistem gerekli bazı işlemleri yapabilmek için sistem dışarısından başka bir 

şirketin verdiği servisleri kullanmıştır. 

Lokasyonu bilinen nesneyi haritada gösterme; projede durak yöneticisi 

tarafından taksileri göstermek için Google şirketinin harita servisi kullanılmıştır. Bu 

servis JavaScript altyapısı ile kolayca web sitesine entegre edilerek çalışabilmektedir. 

Kodlar  geliştirildikten sonra ekranda aşağıdaki gibi bir görüntü 

oluşmaktadır.(Şekil 3.5) 
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Şekil 3.5 Noktayı Harita Üzerinde Gösterme 
     

         

          

Lokasyonu bilinen nesnenin adresini bulma servisi ile koordinatları bilinen bir 

yerin insanın okuyabileceği ya da tanıyabileceği bir adrese çevirmeye yarar. Çünkü 

nesneler, bilgileri paralel ve meridyen bilgileri seviyesinde tutulur. (36,2351 

42,443543). Bunun gibi bilgilerin aslında tam olarak nereye denk geldiğini 

bilemediğimiz için bu servis kullanılır. 

 

Sistem cevap bilgisini işlemek için, sunucu tarafında xml belgisini okunacak 

geliştirmeler yapılmıştır. XML de gelen veri okunduktan sonra artık bilgi kullanıcının 

tanıyabileceği bir adrese çevrilmiş olunur. 

 

Durak yöneticisinin, taksilerini takip edebilmesi için sistemde taksinin kaç 

kilometre gidebildiğini hesaplamak için Google Şirketinin iki nokta arasındaki farkı 

hesaplayan servisinden faydalanılmıştır. Taksici yolcuyu aldıktan yolcuyu bırakana 

kadar 10 saniyede bir lokasyon bilgileri saklanır ve en son sunucuya gönderilir. Sunucu 
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tarafında bilinen koordinat noktaları ikişerli olarak noktalar arasındaki uzaklık 

toplamları hesaplanarak saklanır. 

Đki nokta arasındaki fark, bir adrese http request yaparak bulunabilinir.Request 

yapıldıktan sonra servis bize XML olarak dönüş yapar.XML bilgileri parse edildikten 

sonra bilgiler kullanılmaya başlanır. 

 

3.3. Veritabanı Tasarımı 
 
 

Projede veritabanı olarak SQL Server 2005 kullanıldı. Taksi konum bilgilerini, 

müşteri bilgileri, mesajlaşma ve taksi çağırma gibi verilerin saklanması için 

veritabanına gerek duyulmuştur.  

3.3.1. Tablolar arası ilişkiler 

 

Tablolar arası ilişkiler yapılmıştır. (Şekil 3.6) 
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Şekil 3.6 Veritabanı Tasarımı 
 

 
3.3.2. Aktivite tablosu 

 

Aktivite tablosu, taksicinin yaptığı aktivitelerin tutulduğu tablodur (Şekil 3.7). 

Taksicinin yaptığı tüm aktiviteler bu tabloda tutulur. Hangi müşterinin, hangi taksiyle 

nereden nereye, ne kadar zamanda gittiği gibi bilgiler bulunabilir.  
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Şekil 3.7 Aktivite Tablosu 

 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. Durak tablosu 

 

Durak tablosu sistemde bulunan durakların bilgilerini içeren tablodur(Şekil 3.8) 

Bu tabloda durak yöneticisinin sisteme giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifre gibi 

bilgiler saklanır. 

 

 

 
Şekil 3.8 Durak Tablosu 
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3.3.4. Mesaj tablosu 

 

Mesaj tablosu, sistemde müşterinin taksi isteklerinin tutulduğu tablodur (Şekil 

3.9).Hangi müşterinin, hangi taksiyi nereden çağırdığı gibi veriler bu tablodadır. 

 
 

3.3.5. Müşteri tablosu 

 

Müşteri Tablosu, müşteri bilgilerini içeren tablodur. Müşterinin bazı kişisel 

bilgilerini ve mobil uygulamaya giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifre bilgilerini 

saklar. (Şekil 3.10) 

 

 

 

 
Şekil 3.9 Mesaj Tablosu 

 
 

 

 

 

 

Şekil 3.10 Müşteri Tablosu 
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3.3.6. TaxiAppData tablosu 

 

Sistemde enteraktif olarak taksicinin paralel, meridyen ve statü bilgilerini içeren 

tablodur. Sistemin çalışmasındaki en önemli tablodur.(Şekil 3.11) Müşterinin, harita 

ekranındaki taksilerin koordinatları ve plaka bilgileri bu ekranda saklanır. 

 
 

3.3.7. Users tablosu 

 

Taksici bilgilerinin saklandığı tablodur. Taksicinin sisteme girerken kullandığı 

kullanıcı adı ve şifre bu tabloya bakılarak kontrol edilir.(Şekil 3.12) 

 

 

 
Şekil 3.11 TaxiAppData Tablosu 

 

 
 

 

 
Şekil 3.12 Users Tablosu 
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4. TAKSİ UYGULAMASI 
 
 
 

 
4.1. Giriş 
 
 

 
Üç bölümde tasarımı yapılan uygulamada sistem yöneticisi ve durak yöneticisi 

parçalarından oluşan web uygulaması, müşteri telefon sistemi(iPhone), taksici 

telefon sistemidir. 

 
• Web Uygulaması 

o Sistem Yöneticisi 
� Durak Bilgisi Ekleme, Silme, Güncelleme 

o Durak Yönetici 
� Taksi Bilgisi Ekleme 
� Taksi Bilgisi Silme 
� Taksi Bilgisi Güncelleme 
� Taksilerin konumlarını haritada görme 
� Taksiyi Durağa Çağırma 
� Taksinin yaptığı aktiviteleri görme 

 
• Müşteri Telefon Sistemi 

o Sisteme Üye olma 
o Sisteme Login olma 
o Sisteme Login olduktan sonra harita üzerinde taksileri görme ve 

çağırma 
 

• Taksici Telefon Sistemi 
o Durak yöneticisi tarafından üye olduktan sonra sisteme giriş 

yapabilme 
o Konum bilgilerini Sisteme belli aralıklarda gönderme 
o Müşteriden gelen taksi isteklerine cevap verme 
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4.2. Web Uygulaması 
 
 

Yöneticilerin girişi için web tabanlı, asp.net platformu ile sayfalar 

geliştirilmiştir.Hem sistem yöneticisi hem de durak yöneticileri aynı Login sayfasından 

sisteme giriş yapabilirler(Şekil 4.1). Sistem, girilen kullanıcı adı ve şifreye göre 

kullanıcının sistem yöneticisi mi yoksa durak yöneticisi mi olduğunu otomatik olarak 

anlaşılır. Veritabanında bu roller bir alan içinde tutulun bilgiye göre ayrılmıştır. 

 

 

Şekil 4.1 Web Uygulaması Giriş Ekranı 
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4.2.1. Sistem yöneticisi rolü 
 
 

Sistem yöneticisi, durak yöneticilerinin sisteme giriş yapabilmeleri için durak 

yönetici bilgilerini ekleme, silme gibi işlemleri yapabilir.(Şekil 4.2) 

 

 
 

Şekil 4.2 Sistem Yöneticisi Sayfası 
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Ekranda çıkan bilgiler ve üzerinde yapılan işler veritabanındaki durak tablosuna 

denk gelir. 

 
 
4.2.2. Durak yöneticisi rolü 
 
 

Durak yöneticisi, sistem yöneticisi tarafından sağlanan kullanıcı adı ve şifreyle 

sisteme giriş yaptıktan sonra işlemler sayfasına giderek kendi durağına ait taksi 

bilgilerini görme, ekleme, silme ve güncelleme gibi işlemleri yapabilir.(Şekil 4.3). 

Đşlemler sayfasında gösterilen bilgiler ve işlem yapılan kayıtlar veritabanındaki users 

tablosuna denk gelir. Bu sayfadaki veriler sayesinde taksici, kullanıcı adı ve şifresiyle 

taksici uygulamasına giriş yapabilir. Yönetici, yukarıdaki menüde bulunan harita ve 

aktivite linklerine tıklayarak gerekli sayfalara gidebilir. 

  

 



 35 

 

Şekil 4.3 Durak Yöneticisi Sayfası 
 

 
 
 
 

Harita sayfasında, durak yöneticisi haritada taksilerinin nerede olduğunu 

görebilir.X işaretli noktalar taksinin yerini gösterir.Bu işaret tıklandığı zaman açılan 

pencerede o yerde bulunan taksinin plakası görünür.Harita taksileri göstermek için 

Google şirketinin harita servisi kullanılmıştır.(Şekil 4.4) Harita üzerindeki taksi 

bilgileri,  veritabanındaki TaxiAppData tablosundan gelir. 

Durak yöneticisi, haritanın altında bulunan açılır kutudan durağının taksilerinden 

birini seçerek durağa çağırabilir. Taksiyi çağırması için Taksiyi çağır butonuna basması 

gerekmektedir. Yönetici yenile butonuna basarak taksinin cevabını görebilir. Taksicinin 
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verdiği cevabı alttaki tabloda görebilir. Tablodaki Durum taksiciye gönderilen mesajın 

durumunu göstermektedir. Bu durum üç değerde olabilir. Bunlar “Mesaj Gönderildi”, 

“Đstek Reddedildi” ve “Đstek Kabul edildi’dir. 

 
 

 
Şekil 4.4 Web Uygulaması Harita Sayfası 
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Şekil 4.5 Durağa Çağırma Modülü 

 
 

 
 
 
 
 

Aktivite sayfasında; yönetici, açılır kutudan aktivitesini görmek istediği taksiyi 

seçer ve filtre butonuna basar. Seçilen taksinin aktivite bilgileri tabloda yer almaktadır. 

Aktivite bilgileri tabloda yer almaktadır. Aktivite bilgisi, taksicinin yolcuyu ne zaman 

aldığı, ne zaman bıraktığı, kaç kilometre gidildiği ve tutar gibi bilgileri içerir (Şekil 

4.6). Bu sayfadaki aktivite listesi, veritabanındaki activity tablosundaki verilerdir. 
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Şekil 4.6 Aktivite Filtre 
 

Taksicinin yolculuğu sırasında kaç kilometre gittiği Google yön bulma servisi 

kullanılarak yoluculuk boyunca elde edilen koordinatlar doğrultusunda hesaplanır. 

Tutar bilgisi ise gidilen kilometreyle taksimetre değerlerinin kullanılmasıyla 

hesaplanır. Sistem tutar bilgisinde en az tutması gereken değer gözükür. Çünkü sistem 

trafik yoğunluğunu hesaplamaz. 

 
Gösterilen tablodan seçilen taksinin aktivitesi seçilir ve sayfanın en alt kısmındaki 

haritanın taksinin nerelerden geçtiği koordinat bilgisi sayesinde durak yöneticisine 

gösterilir.(Şekil 4.7) 
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Şekil 4.7 Aktivite Sayfası Gidilen Yol 
 

4.3. Taksi Mobil Uygulaması 
 
 

Taksici, daha önce durak yöneticisi tarafından verilen kullanıcı adı ve şifreyle 

sisteme giriş yapabilir. Login formunda taksicinin sisteme giriş yapabilmesi için 

kullanıcı adı ve şifre kutucukları bir de Login olabilmesi için bir buton vardır.(Şekil 

4.8) Taksici kullanıcı adı ve şifresine girdikten ve login butonuna bastıktan sonra bu 

bilgiler sunucu tarafına yollanır. Sunucu tarafındaki kodlar bu bilgilerin doğruluğunu, 

veritabanındaki gerekli tabloya bakarak kontrol eder ve mobil cihaza login olabileceği 

ya da olamayacağı bilgisini yollar.  
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Şekil 4.8 Taksi Uygulaması Giriş Ekranı 
 
 

Taksici sisteme giriş yaptıktan sonra ana ekrana ulaşır. Bu ekranda beş tane 

buton vardır. Bu butonlar “Boştayım”,”Müşteri Var”,”Çalışmıyorum”,”Duraktayım” 

ve “Müşteri Vardır”. Taksici çalıştığı zamandaki durumlarına göre bu ekrandaki 

butonlara basarak sistemdeki statüsünü günceller. Taksicinin konum bilgileri 

veritabanı tarafına 15 saniyede bir gönderilir. Bu sayede müşteri taksinin nerede 

olduğu bu sayede görmüş olur.Taksici butonlara bastığı zaman ekranın alt kısmındaki 

bölümde o an geçerli olan statüsü gözükür. Taksicinin statüsünü güncelleme hareketi, 

JSON teknolojisi ile sunucu tarafında ASP.NET ile yazılmış sunucu kodları arasındaki 

bağlantıyı sağlamasıyla gerçekleşir.(Şekil 4.9) 
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Şekil 4.9 Taksi Uygulaması Ana Menü 
 

 

Müşteri sadece taksinin boşta olduğu zaman taksiyi haritada görür. Taksici 

müşteriyi aldığı zaman “Müşteri Var” butonuna basmalıdır ve müşteriyi de bıraktığı 

zamanda “Yolcuyu bıraktım” butonuna basmalıdır. Bu sayede durak yöneticisi aktivite 

sayfasında taksinin aktivite bilgilerini ulaşmış olur. 

Aktivite bilgisi 15 saniyede bir alınan konum bilgisi ile telefonun hafızasında 

saklanır. Taksici “Yolcuyu Bıraktım” butonuna bastığı zaman taksicinin müşteri ile 

geçtiği noktaların tümü sunucu tarafına yollanır. 

Müşteriden herhangi bir taksi isteği doğrultusunda müşterinin konum bilgisi 

direk olarak ekrana bilgi mesajı olarak gelir.(Şekil 4.10). Bu bilgi müşterinin konum 

bilgisinin Google şirketinin sağlamış olduğu ters kodlama metoduyla sağlanır. 
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Şekil 4.10 Taksi Uygulaması Đstek Anı 
 
 

Taksici gelen isteği ekranda görünen mesaj kutusundaki butonlara basarak 

kabul veya reddedebilir. Kabul veya reddettiği anda durum direk olarak sisteme 

yollanır. Bu sayede de müşteri isteğinin kabul veya reddedildiği bilgisini görür. 

 

Taksici kabul veya ret edebildikten sonra kabul veya ret bilgisi sunucu tarafına 

yollanır ve daha sonra da sunucu tarafından müşteri ekranına taksicinin cevabı 

yansır.(Şekil 4.11) 
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Şekil 4.11 Müşteri Uygulaması Cevap Mesajı 
 

 

 

4.4. Müşteri Mobil Uygulaması 
 
 
 
 

Müşterilerin programı kullanabilmesi için mobil platformda bir geliştirme 

yapılmıştır. Müşteri sisteme giriş yapabilmesi için ilk başta üye olmalıdır. Sadece üye 

olanlar sistemden faydalanabilirler. Sisteme giriş yapmak için bir Login olma formu 

vardır.(Şekil 4.12) Bu formda bir Login olma butonu bir de üye olma butonu vardır. 

Müşteriler üye olduktan sonra kullanıcı adı ve şifre bilgilerini yazarak sisteme giriş 

yapabilirler. Üye olma butonuna basıldığı zaman üye olma formu açılır. Login 

butonuna basıldığında ise kullanıcı adı ve şifre kontrolleri yapıldıktan sonra sisteme 
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giriş yapılabilir. Kullanıcının, kullanıcı adı ve şifre bilgisi sunucu tarafına yollanır, 

veritabanındaki kontrollere göre sunucu mobil aygıta bir response mesajı döner. Bu 

response mesajına göre, kullanıcının login olup olamayacağına karar verilir. 

 

Üye olma formunda, müşteri sisteme girebilmek için sistemde gerekli olması 

gereken bilgileri sisteme giriş yaparak üye olur.(Şekil 4.13) Kullanıcı adı, şifre, ad 

soyad ve telefon numarası girilmesi şarttır. Đki tane buton vardır. Bunlar; Kaydet ve 

geri dön butonudur. Müşteri bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basarak sisteme 

üye olur. 

 

 

 
Şekil 4.12 Müşteri Uygulaması Giriş Ekranı 
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Şekil 4.13 Müşteri Uygulaması Üye Olma Ekranı 
 

 

Müşteri sisteme başarılı bir şekilde üye olduğunda başarılı bir şekilde üye 

olduğuna dair bir bilgi mesajı çıkar. Müşteri sisteme giriş yaptıktan sonra ekranı 

kaplayan bir harita açılır ve bu haritada taksi resimleri ile gözüken ikonlar o an o 

lokasyonda bulunan taksilerdir. Müşteri aynı zamanda kendi yerini de haritada görebilir. 

Buradaki harita 10 saniyede bir güncellenir. Bu sayede müşteri taksilerin yerini dinamik 

bir şekilde görmüş olur.(Şekil 4.14)  
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Şekil 4.14 Müşteri  Uygulaması Ana Ekran 
 

 

Buradaki bilgi alışverişi JSON teknolojisi ile sağlanmış olur. Müşteri bir 

taksinin üzerine gelince o taksinin plakasını görebilir ve o taksiyi çağırmak için 

haritadaki taksi ikonuna iki saniye basmalıdır. Bu işlemden sonra ekranda bir bilgi 

mesajı çıkar. (Şekil 4.15)Müşteriye son anda vazgeçmemesi için emin olup olmadığı 

sorulur. Müşteri bunu kabul ettiği zaman taksi çağırılmış olur. 
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Şekil 4.15 Müşteri Uygulaması Taksi Çağırma 
 
 
 
 

Müşteri, taksiyi çağırdıktan sonra taksicinin cevabına göre müşteriye bir bilgi 

mesajı döndürülür. Taksici isteği ya kabul eder ya da ret eder bu cevaba göre müşteri 

bilgilendirilir. Taksicinin isteği kabul ettiği takdirde müşteri artık taksinin ikonunu 

haritada kırmızı kutucuklu bir şekilde görür. 
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5. SONUÇLAR VE TARTI�MA 
 
 
 

Bu tezde birden fazla mobil cihazların ve sabit masaüstü sistemin birbirleriyle 

haberleşmesi, konumunun belirlenmesi, izlenmesi, mesajlaşması için bir sistem tasarımı 

gerçekleştirilmiştir.  

Bu tasarım birden fazla mobil cihazın aralarına sadece bir sunucu koyarak iletişim 

yapabilmesini sağlamıştır. Bir mobil cihaz diğer mobil cihazın bilgilerine ulaşmak için 

sadece sunucuya ulaşması ve sorgulaması yetmiştir. Bunun çalışması için de tüm mobil 

aygıtların sunucuya konum veya durum gibi bilgilerini belli aralıklarla yollaması 

gerekmektedir. 

Bu projede bir takip edilen mobil cihaz vardır, bir de bu mobil cihazdan faydalanan 

diğer cihazlar vardır. Faydalanmak isteyen cihaz takip edilen aracın sorgusunu 

sunucuya sorarak gerekli bilgileri alabilir. 

Takip edilen cihazın bilgilerinin bir yerde saklanıp, daha sonra ileriye dönük 

raporlama, denetleme gibi işletme departmanlarının işe yarayacağı bilgileri takip etmek 

başka bir sorundur. Bu sorunda takip edilen cihazın konum bilgilerinin belli aralıklarla 

tutulup istenilen zamanda da sunucuya göndermesiyle çözülmüştür. Sunucuya 

gönderilen koordinat bilgileri veritabanında saklanıp daha sonra yöneticilerin istediği 

şekilde sergilenmiştir. Yöneticiler; takip etmek istedikleri araçları, web sitesinde 

yönetici sayfasına girip yolcu ile birlikte nerelere gittiklerini kaç kilometre gittiklerini 

ve ne kadar ücret kazandıklarını görebilirler. 

Bu proje sadece bir taksi iletişim sistemi olarak değil komple bir iletişim sistemi 

olarak farklı iş sahalarına kolayca entegre olabilir. Çünkü günümüzde işletmeler daima 

maliyetlerini düşürmek için kullandıkları araçların en az miktarda masraf çıkarmalarını 

istemektedirler. Bu model sayesinde işletmeler, kendi sistemlerinde takip etmek 

istedikleri araçlarını veya haberleşmek istedikleri araçlarını bu modeli uygulayarak 
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rahatça kullanıma geçirebilirler. Bu proje; nakliyat, güvenlik takip gibi sistemlere 

kolayca entegre olup, konum bulma ve izleme amaçları için çalışabilir. 

Sistem 3G teknolojisini kullandığı için en iyi sonucu kapalı olmayan yerlerde 

almaktadır. Kapalı yerlerde konum bulmada bazı sapmalar olmaktadır. Bu sapmanın 

olmaması için müşteriden taksiyi çağırdığı yerde, bir şekilde programın bir bölümünden 

o anki konumunun bilgisini girmesi istenerek sorun ortadan kaldırılır. 

Bu çalışmada mobil cihaz ve sunucu arasındaki iletişim http protokolü üzerinden 

sağlandığı için bazı güvenlik problemleri olabilir. Herhangi bir problem ile 

karşılaşmamak için mobil cihaz ile sunucu arasında iletişimin şifreleme ile 

gerçekleşmesi gerekir. 

Bu proje geliştirildikten sonra sistemin düzgün çalışabilmesi için bazı testler 

yapılmıştır. Bu testler sadece uygulama tabanlı yapılmıştır. Sistemde herhangi bir sorun 

ile karşılaşmamak için tüm sistemin test edilmesi gerekir. Entegrasyon/Bütünleşme testi 

(integration testing) veya baştan sona test (end-to-end testing) test çeşitleri ile sistem 

test edilebilinir.  
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