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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

İnsanların şehir içinde yoğun toplu taşıma araçlarına alternatif olarak hızlı ve rahat ulaşım 

sağlamak için kullanabileceği veya kullanıcının seyahatine uygun yol arkadaşı bulabileceği 

bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar, telefon numarası ile kayıt olup kendisini tanıttığı özel 

bir profil oluşturduktan sonra, kendi seyahat zamanına ve rotasına uygun olan ilanların 

detaylarını görüntüleyebilir ve ilanın rotasına uygun bir konumdan istek gönderebilir. İstek, 

ilan sahibi tarafından onaylanırsa ilan sahibiyle uygulama üzerinden iletişim kurup 

belirtilen tarih ve konumda seyahate katılabilir. 

 

 Eğer kullanıcı ilan vermek istiyorsa yapacağı yolculuğun tarihini, saatini, yolculuk 

detayını, yolculuk yapacağı araç bilgisini, yanına alabileceği yol arkadaşı sayısını, yapacağı 

yolculuğun harita üstünden kalkış ve varış noktalarını, rotasını belirttiği bir ilan ekleyebilir.  

 
 

 

 

Projenin daha dinamik ve modüler bir yapıya sahip olması için karakteristik özelliklere 

sahip olan veri türleri sınıflandırılmış ve nesneye yönelik programlama konseptine uygun 

bir yapı tasarlanmıştır ayrıca kullanıcının etkileşimde olacağı arayüz ile projenin 

fonksiyonel kısımları ayrıştırılıp katmanlı mimari yapısına uygun hale getirilmiştir. 

 

 

 

Proje geliştirme sürecinde kullanılan teknolojilerin birlikteliği üç farklı 

alanda incelenebilir: 

• Ana kod ve tasarım kısmında programlama dili olarak “Java”, geliştirme ortamı olarak 

“Android Studio”, kullanıcı arayüzü tarafında ise “XML” kullanılmıştır. Temel 

fonksiyonların işlemesinde veritabanı için “Firebase API”, kullanıcılara bildirim 

gönderilmesi için “OneSignal API”, harita işlemleri için “Google Map API” ve bunlara 

bağlı yardımcı API’lar kullanılmıştır. 
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• Veritabanı tarafı, projemizin gerekliliğine bağlı olarak "ilişkisel olmayan" veritabanı 

teknolojisi “Firestore” ve kullanıcı işlemleri tarafında kimlik onaylama teknolojilerini 

kullandığımız “Firebase” iskeleti ile geliştirilmiştir. 

 

• Projenin güvenilirliği açısından araç sahibinin, yolcuları tarafından ve sistemsel olarak 

izlenmesi için yolculuğu başlamış araç sahibinin anlık konum ve zaman bilgilerini 

prediyodik olarak, tasarladığımız “MSSQL” veritabanına yükleyen ve getiren “C#” ve 

“.NET Core” ile geliştirdiğimiz bir arka plan servisi oluşturulmuştur. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Tekil araç kullanımı, günlük hayatta yaşam kalitesini düşüren ana problemlerden biridir.  

Çünkü insanların tekil araç kullanımı yüzünden: 

 • Aynı yönde yolculuk yapan insanların trafik problemi oluşturması, 

 • Araçların yaydığı zararlı gazların çevre kirliliği oluşturması, 

 • Akaryakıt masraflarının bütçede fazla yer kaplaması, 

gibi diğer problemler ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 
Tekil araç kullanımı yüzünden oluşan trafik sıkıntısı 

 

 

 

Trafik sıkıntısına ve tekil araç kullanımına en yaygın ve belirgin çözüm olan toplu taşıma  

araçlarının: 

• Mesai giriş ve mesai çıkış saatlerinde kapasitelerinin üstünde kalabalık olması 

• Özellikle kırsal kesimlerdeki toplu taşıma araçlarının yolculuk saatleri arasında çok fazla 

fark olması. 

• Duraklarının insanların gitmek istediği noktaya uzak kalabilmesi. 

• Dur kalk yapmaları yüzünden zaman kaybı oluşması. 

gibi bir çok eksiği bulunmaktadır. 
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3. Çözüm  

Tekil araç kullanımı problemi insanların daha fazla toplu taşıma kullanması, bisiklet 

kullanımının yaygınlaştırılması veya aynı yolculuğu yapan insanların bir araya getirilerek 

tek araçla yolculuğu gerçekleştirmesi sağlanarak çözülebilir. 

 

Projemiz sayesinde tekil araç kullanımı yüzünden oluşan trafik sorununun çözülmesi 

hedeflenmektedir. 

İnsanların, sıkça kullandığı akıllı telefonlar için geliştirilen projemiz sayesinde, aynı yolda 

ve aynı zaman diliminde yolculuk yapan diğer insanları kolayca bulabilmelerini ve beraber 

yolculuk yapabilmelerini hedeflemekteyiz. 

 

 
                  a.Anasayfa           b.İlan Arama Sayfası  c.Listelenen uygun ilanlar 

 

  

Araç sahibinin yolculuğu için onayladığı yol arkadaşları, araç sahibi yolculuğu uygulama 

üstünden başlattığında yolculuk boyunca takip edebilmesi ve sistem tarafından da 

güvenlik nedenleri yüzünden incelenebilmesi için yolculuk takip olarak 

adlandırabileceğimiz bir alt bileşenimiz bulunmaktadır. Android için yazılmış  

kütüphaneler (Location, Foreground Service, Volley, Thread) kullanılarak araç sahibinin 

her iki dakikada bir veya belirli bir mesafeyi katettikten sonra veritabanımıza konum 

bilgisini gönderir ve yolculuk arkadaşları araç sahibinin nerede olduğunu görmek 

istediğinde veritabanından bilgileri çekip uygulama içindeki haritadan nerede olduğunu 

görebilir. 
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4. Yöntem 

      Çevik yazılım geliştirme metodolijisi olan ekstrem programlama yöntemi ile trello aracılığı 

ile belirlediğimiz bölümler üstünde günlük çalışmalar ve haftalık toplantılar sayesinde 

modüler ve geliştirilmesi kolay prototip geliştirilmiştir. Haftalık toplantılar sırasında grup 

üyeleri arasında bilgi alışverişi sonucu oluşturduğumuz diyagramlar ile daha rahat ve 

sorunsuz bir geliştirme süreci geçirilmiştir. Ayrıca grup üyelerinin proje üstünde senkron 

çalışması için github kullanılmıştır. 

 
a.Projemizin Trello panosunun örnek bir bölümü 

 

 
b. Projemizin post yüklemek için oluşturduğumuz diyagram örneği 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz sayesinde aynı yolculuk rotasını kullanan insanlar bir araya gelerek taksiye göre 

daha hesaplı, toplu taşıma araçlarına göre daha konforlu ve daha kısa sürede yolculuklarını 

yapabilirler. 

 

Projemize benzer diğer uygulamalar ve farkları: 

• BlaBlaCar: BlaBlaCar’a araç sahipleri üye olur ve gideceği destinasyonu, aracında 

ne kadar boş yer olduğunu, toplam masrafı ve diğer detayları bir ilan niteliğinde 

girer. Seyahat eden yolcular ise ilanları kontrol edip uygun tarih ve saatlerde boş 

koltuk bulduğu takdirde araç sahibine istek gönderir. Eğer araç sahibi yolcuyu 

onaylarsa belirledikleri bir noktada buluşurlar ve daha önce belirtilmiş olan ücret 

yolcu tarafından araç sahibine ödenir. BlaBlaCar sadece şehirlerarası yolculuklar 

için kullanılabilir. Bizim projemiz ise şehir içi yolculuğun paylaşılması için 

tasarlanmıştır ayrıca projemizde araç sahibinin onayladığı kullanıcılar yolculuk 

saati geldiğinde araç sahibinin nerede olduğunu takip edebilir. 

• Uber: Uber, kullanıcılara gidecekleri yere götürecek ulaşım aracını tespit etme, 

bulma, çağırma, fiyatını ve güzergahını belirleme hizmeti vermektedir. Kullanıcı 

gideceği yere taksi, lüks araç ya da herhangi bir araç ile gitme seçeneklerine sahip 

olabiliyor. Bizim projemizden farkı olarak araç sahipleri kullanıcının istediği binme 

noktasına gitmektedir ayrıca araç sahipleri bu işi maddi gelir olarak yapmaktadır. 

Uber’de fiyatlandırmayı Uber'in kendi algoritması Uber'e anlık yapılabilecek talebe 

göre belirlemektedir. Bizim projemizde fiyatlandırmayı araç sahibinin kendisi 

yapmaktadır. 

 

Projemizde onaylanan kullanıcılar seyahat saati geldiğinde bildirim üstünden, tasarlamış 

olduğumuz araç takip sayfasına yönlendirilebilir ve araç sahibinin nerede olduğunu takip 

edebilirler. Bu sistem C# , .NET Core ve MSSQL ile Rest API haline getirilmiş ve 

Android’in Location sınıfı kullanılarak konum bilgileri oluşturduğumuz API’ye 

gönderilmiştir.  

 

Projemizde veri depolama teknolojisi bakımından daha modern bir yaklaşım olan bulut 

veritabanı sistemi kullanılmıştır ve geleneksel sistemlere göre ana veriler daha verimli 

işlenip, daha güvenli depolanmıştır. 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz tamamlandıktan sonra mobil bir proje olduğu için Android tarafında Google Play 

Store'a yüklenecektir ve Android cihaz kullanan ve kullanım koşullarına uyan herkes, 

uygulamayı yükleyip kayıt olduktan sonra uygulamayı kullanabilecektir. 

İnsanların güven endişesi yüzünden uygulamayı kullanmaması veya proje içinde 

kullandığımız teknolojilerin eski tip android cihazlarda çalışmama durumu projemizin 

kullanılabilirlik risklerini oluşturabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz açık kaynak olan Android Studio ile tasarlanmaktadır. Projemizin masrafını 

Firebase iskeleti, MSSQL sunucu fiyatlandırması ve Google Play Store'a yükleme ücreti 

oluşturmaktadır. 

2021 fiyatlandırma politikalarına göre : 

• Firebase'in uygulamada 20 bin kullanıcı varsayımına göre her kullanıcıların toplam 

80 milyon veri okuma yaptığında ortalama ücreti aylık 1.440 TL olmaktadır. 

• Canlı takip sistemi için kurduğumuz sistemin aylık ücreti 42 TL olmaktadır. 

• Google Play Store'a yükleme ücreti bir defaya mahsus 200 TL olmaktadır. 

 

 
 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi 18 yaşını doldurmuş ve akıllı telefon sahibi bütün insanlardır. 

Projemizi daha fazla ve etkin kullanabilecek kişiler ise günlük hayatında işi, okulu vs. aynı 

yolculuğu aynı saatlerde düzenli olarak yapan kişilerdir. 

18 yaşını doldurmamış kişiler güvenlik ve sorumluluk endişeleri nedeniyle projemizi 

kullanmaya uygun görülmemektedir. 
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9. Riskler 

Projemizin: 

• Risk 1: Hackerlar tarafından sızma girişimi sonucu verilerin çalınması 

• Risk 2: Kullanıcıların sahte hesap açması 

• Risk 3: Kullanıcıların sahte ilan oluşturması 

• Risk 4: Kullanıcının araç sahibine gönderdiği ve kabul edildiği isteğe katılmaması 

• Risk 5: Araç sahibinin onayladığı kullanıcıyı, kullanıcının belirttiği noktadan 

almaması 

• Risk 6: Araç sahibinin ödemeyi aldığını reddetmesi 

• Risk 7: Yolculuğa katılan kişinin yolculuğa katılmadığını iddia etmesi 

• Risk 8: Araç sahibi olarak ilanı bulunan kullanıcının yolculuğuna katılmak isteyen 

onaylı istekleri bulunduğu halde yolculuktan vazgeçmesi 

gibi riskleri bulunmaktadır. 

Hack vb. durumlara karşı projemizin daha şifreli bir yapıda olması, Kullanıcıların 

ödemelerini veya yolculuklarını yapmamaları durumunda kullanım şartnamesinde 

belirtilen gerekli yaptırımların yapılması, yalan beyana karşı kullanıcıların karşılıklı onay 

vermesi gibi çözüm yöntemleri geliştirilmektedir. 

 
 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

https://firebase.google.com/docs 

https://developer.android.com/docs 

https://developer.android.com/training/volley 

https://developers.google.com/maps/gmp-get-started 

https://documentation.onesignal.com/docs/android-sdk-setup 

https://developer.android.com/reference/kotlin/androidx/recyclerview/widget/RecyclerView 

https://github.com/bumptech/glide 

https://firebase.google.com/docs/firestore/security/rules-query 

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-5.0 
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https://github.com/bumptech/glide
https://firebase.google.com/docs/firestore/security/rules-query
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-5.0

