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İçindekiler 

1) Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 Ülkemizde artan nüfus ve artan taşıt sayısıyla beraber yıl içerisinde trafik kazaları 

artmaktadır. Bununla beraber ölüm, yaralanma ve sakat kalma gibi üzücü olaylar yaşanmaktadır. 

Trafik kazalarının gerçekleşmesinde sürücü, yolcu, yaya, yol ve taşıt faktörleri etkin olmaktadır. 

Her ne kadar son yıllarda yeni yapılan ve genişletilip yenilenen yollarla birlikte yol faktörünün 

etkisi azalmakta olsa da halen trafik kazalarında yol durumu ve şekli kazada bir etmendir. Yol 

faktörü içerisinde de arazinin engebeli olmasından ötürü bazı bölgelerde yollarda keskin virajlar 

bulunabilmektedir. Keskin virajlar da trafik kazalarının gerçekleşmesinden etkin bir faktördür. 

 

 Günümüzde kullanılan navigasyon yazılımlarında rota üzerinde keskin virajlar 

gösterilmemektedir. Bu sebeple yolu bilmeyen sürücüler yoldaki keskin virajlarda trafik kazası 

geçirebilmekte ya da virajlarda sürüş zorluğu yaşamaktadırlar. 

 

 Bu sebeplerden ötürü yollardaki keskin virajları tespit edebilen Android işletim sisteminde 

çalışabilen bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Keskin virajın tespiti noktasında koordinat 

sisteminde eğim hesaplamaları algoritma oluşturulmasında önemli yer tutmaktadır. Algoritma 

sonrasında harita görüntüleme işlemleri için uygun Uygulama Geliştirme Kiti (SDK: Software 

Development Kit) seçilmiştir. Uygulama rota üzerindeki keskin virajları tespit edip bu noktalara 

kırmızı yuvarlak yer işaretleri ekleyecektir. 

 

 Uygulama Java programlama diliyle yazılmıştır. Daha önceki yıllarda C# ve C++ 

programlama dilleriyle farklı projelerin gerçekleştirilmiş olması mevcut proje için önemli bir 

tecrübe kaynağı olmuştur. İşletim sistemi olarak Android işletim sistemi seçilmiştir. Bunda bu 

işletim sisteminin diğer mobil işletim sistemlerine göre daha yaygın kullanılması ve uygulama 

geliştirme araçlarının kolay ulaşılabilir ve ücretsiz olması etkili olmuştur. 

 

 Yapılan mobil uygulama istenen rota üzerindeki keskin virajları büyük oranda doğru tespit 

edebilmiştir. 

 

2) Amaç 

 Ülkemizde artan nüfus ve artan taşıt sayısıyla beraber yıl içerisinde trafik kazaları 

artmaktadır. Bununla beraber ölüm, yaralanma ve sakat kalma gibi üzücü olaylar yaşanmaktadır. 

Trafik kazalarının gerçekleşmesinde sürücü, yolcu, yaya, yol ve taşıt faktörleri etkin olmaktadır. Her 

ne kadar son yıllarda yeni yapılan ve genişletilip yenilenen yollarla birlikte yol faktörünün etkisi 

azalmakta olsa da halen trafik kazalarında yol durumu ve şekli kazada bir etmendir. Yol faktörü 

içerisinde de arazinin engebeli olmasından ötürü bazı bölgelerde yollarda keskin virajlar 

bulunabilmektedir. Keskin virajlar da trafik kazalarının gerçekleşmesinden etkin bir faktördür. 

 Günümüzde kullanılan navigasyon yazılımlarında rota üzerinde keskin virajlar 

gösterilmemektedir. Gidilecek olan güzergâhta yolu bilmeyen sürücüler yoldaki keskin virajlarda 

trafik kazası geçirebilmekte ya da virajlarda sürüş zorluğu yaşamaktadırlar. İşte bu navigasyon 

yazılımlarındaki eksikliğin giderilmesi için keskin virajları tespit edebilen bir mobil uygulamanın 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

3) Giriş 

 Ülkemizdeki 2009-2018 yılı sonuna kadar olan trafik kaza ve denetim istatistikleri 

incelenmiştir. Bununla beraber sorunun çözümünde kullanılabilecek yazılım dilleri, yazılım araçları 

(IDE, SDK, vb.) incelenmiştir. 

 

a) Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri 
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Resim 1 - 2009-2018 Trafik Kazasına Neden Olan Sürücü, Yolcu, Yaya, Yol ve Taşıtın Kusur Oranı 

 Görüldüğü üzere yol kusuru trafik kazalarında çok büyük bir etmen olmasa da genellikle 

ilk dört kusur arasında bulunmaktadır. 

 

b) İşletim Sistemi 

 Uygulamanın yazılacağı işletim sistemi seçiminde işletim sisteminin yaygınlığı, yazılım 

geliştirme araçlarına kolay ulaşılabilirlik, kütüphane çeşitliliği gibi etmenler önemli olmuştur. Bu 

kıstaslar değerlendirildiğinde Android işletim sistemi öne çıkmıştır. 

 

c) Java Programlama Dili 

 Java, Sun Microsystems'den James Gosling tarafından geliştirilen bir programlama dilidir 

(Sun Microsystem'in şu anda Oracle Corporation ile bağlı ortaklığı bulunmaktadır) ve 1995 yılında 

Sun Microsystems'in çekirdek bileşeni olarak piyasaya sürülmüştür. Bu dil C ve C++'dan birçok 

sözdizim(syntax) türetmesine rağmen bu türevler daha basit nesne modeli ve daha az düşük seviye 

olanaklar içerir. Java uygulamaları bilgisayar mimarisine bağlı olmadan herhangi bir Java Virtual 

Machine (JVM)'de çalışabilen tipik bytecode'dur (sınıf dosyası).[3] 

 

4) Yöntem 
 Amaç doğrultusunda neler yapılabileceği tartışıldı. Elde edilen fikirler değerlendirildi ve ilk 

etapta Android işletim sistemine uygun harita SDK’sının belirlenmesi sonucuna ulaşıldı. SDK 

seçimi sonrasında algoritma oluşturma aşamasına geçildi. Algoritma belirlendi ve algoritmaya 

uygun program yazılmaya başlandı. İşlem basamakları aşağıdaki gibi planlanmıştır. 

a) Harita Kütüphanesi Belirleme 

 Uygulamada haritanın ve belirlenen iki konum arasındaki rotanın gösterilmesi işlevlerini 

• Harita Kütüphanesi Belirleme

• Algoritma Oluşturma

• Kütüphaneyi Projeye Ekleme 

• Uygulama Görsel Ara Yüz Tasarımı

• Kodlama

• Uygulamanın Testi
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harita kütüphaneleri yapacaktır. Yazılacak olan yazılım ise tespit ettiği keskin virajları rota üzerinde 

işaretleyecektir. Kullanılması planlanan harita kütüphanesinde şu ölçütlerin olması beklenmektedir: 

 Kolay kullanım,  

 Yeterli dokümantasyon, 

 Yeterli sayıda örnek,  

 Haritaların sürekli güncel tutulması. 

 Yapılan araştırmalar neticesinde dünya üzerinde iki önemli harita kütüphanesinin belirlenen 

kıstaslara uygun olduğu görülmüştür. Bunlar: Google Directions Api ve Yandex MapKit 

uygulama geliştirme kitleridir. Fakat bu kütüphanelerden Google Directions Api’nin ücretli olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sebepten ötürü yazılımda Yandex MapKit kütüphanesinin kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

b) Algoritma Oluşturma 

 Sorunun çözümüne yönelik olarak beyin fırtınası yapılmıştır. Elde edilen fikirler tekrar 

değerlendirilmiştir ve koordinat sisteminde eğim hesaplama yöntemi ile rotanın belirli bir kısmının 

keskin viraj olup olmayacağının tespit edilebileceği fikri öne çıkmıştır. Algoritma şu şekilde 

oluşturulmuştur: 

Adım-1: Belirlenen iki konum arasındaki rotanın harita kütüphanesi vasıtasıyla oluşturulması. 

Adım-2: Rotayı oluşturan ara noktaların alınması. 

Adım-3: Yaklaşık her 100 metrede bir olan rota parçasının başlangıç, yaklaşık 50. metre ve son 

noktasının kıstas alınması. 

Adım-4: Elde edilen üç koordinatın koordinat sistemindeki değerlere dönüştürülmesi. 

Adım-5: Üç noktanın eğiminin aynı koşullarda değerlendirilebilmesi için başlangıç ve bitiş 

noktalarının X eksenine paralel olması gerekmektedir. Bu sebeple başlangıç noktası sabit kalmak 

kaydıyla diğer iki nokta başlangıç noktası etrafında X eksenine paralel olana kadar döndürülecektir. 

Adım-6: Başlangıç ve orta noktaya göre eğimin hesaplanması. 

Adım-7: Eğimin belirlenen değerin altında veya üzerinde olması durumuna göre keskin virajın tespit 

edilmesi. 

Adım-8: Keskin viraj tespit edilmesi durumunda bu noktaya kırmızı yer işareti eklenmesi. 

 

 Algoritmada Adım-5’deki noktaların döndürülmesi işlemleri için geometri kurallarından 

faydalanılmıştır. Örneğin belirlenen 3 nokta aşağıdaki gibi olsun: 

 
Resim 2 - Örnek 3 noktanın konumu 

 a, b ve c uzunluklarının dik üçgende Pisagor bağıntısına göre bulunması. 

 C noktasının bulunan c uzunluğuna göre yeni koordinatının hesaplanması. C noktasının X 

değeri A’nın X değerinden c uzunluğu kadar fazla olacaktır. C’nin Y noktası ise A’nın Y 

değeri ile aynı olacaktır. 

 

C(x, y) = (A(x) + c, A(y)) 

 

 Döndürme işleminden sonra yeni üç nokta aşağıda A, BI ve CI noktaları olarak gösterilmiştir. 
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Resim 3 - ABC üçgeninin A noktasına göre döndürülmesi 

 

 BI noktasının koordinatı bulmak için de trigonometriden faydalanılmıştır. Sin(m), Cos(m), 

Sin(n), Cos(n) değerleri hesaplanmıştır ve aşağıdaki toplam-fark formüllerine göre Sin(m+n) 

ve Cos(m+n) değerleri bulunmuştur. 

 

𝑆𝑖𝑛(𝑚 + 𝑛) = 𝑆𝑖𝑛 (𝑚) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑛) + 𝐶𝑜𝑠(𝑚) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑛) 

𝐶𝑜𝑠(𝑚 + 𝑛) = 𝐶𝑜𝑠(𝑚) ∙ 𝐶𝑜𝑠(𝑛) − 𝑆𝑖𝑛(𝑚) ∙ 𝑆𝑖𝑛(𝑛) 
 

 |AD| ve h uzunlukları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

|𝐴𝐷| = 𝐶𝑜𝑠(𝑚 + 𝑛) ∙  𝑐 

ℎ = 𝑆𝑖𝑛(𝑚 + 𝑛) ∙ 𝑐 
 

 BI noktasının koordinatı şu şekilde oluşmuştur: 

 

BI(x, y) = (A(x) + |AD|, A(y) + h) 

 

 Çevirme işleminden sonra m (eğim) değeri hesaplanmıştır. A noktasının koordinatlarının (x1, y1) 

olduğu, BI noktasının koordinatlarının da (x2, y2) olduğu kabul edilirse eğim formülü aşağıdaki gibi 

olmaktadır. 

 

𝑚 =  
(𝑦2 −  𝑦1)

(𝑥2 −  𝑥1)
 

 

 Çalışılan örnekler neticesinde eğim değerinin daha keskin dönüşlerde daha yüksek çıktığı 

görülmüştür. Bu değer de keskin virajın tespit edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Örneğin 

aşağıdaki iki örnekte farklı eğim değerleri elde edilmiştir ve eğimi büyük olanın daha keskin bir 

dönüşe sahip olduğu görülmüştür. 

 

 
Resim 4 - Örnek Yol Rotası   Resim 5 - Örnek Yol Rotası 
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c) Kütüphaneyi Projeye Ekleme 

 Bu harita kütüphanesinin kullanılabilmesi için Yandex Geliştirici Konsolundan API anahtarı 

alınması gerekmektedir. Bu anahtar ücretsiz olarak verilmektedir. Anahtar alındıktan sonra Yandex 

Geliştirici Konsolunda API anahtarını kullanacak olan android uygulamanın paket adının 

(com.ornek.proje_adi vb.) tanımlanması gerekmektedir. 

 API anahtarı alınmasından sonra Android Studio IDE’sinde kullanılan Gradle inşa aracında 

kütüphanenin eklenmesi işlemleri yapılmıştır. 

d) Uygulama Görsel Ara Yüz Tasarımı 

 Android Studio uygulamasında program ara yüzü aşağıdaki tasarlanmıştır. 

 
Resim 6 - Ara Yüz Tasarımı 

 Ara yüzde üç adet bileşen bulunmaktadır. MapView bileşeni haritayı, rotayı ve keskin 

virajlardaki kırmızı noktaları gösterecek olan bileşendir. Ayrıca uygulamanın testinde simülasyonun 

başlatmak ve durdurmak için Başlat ve Durdur isminde iki adet Button bileşeni kullanılmıştır. 

e) Kodlama 

 Bu aşamada ilk etapta uygulamanın Android işletim sisteminde kullanacağı izinler 

AndroidManifest.xml doyasında şu şekilde tanımlanmıştır: 

android.permission.INTERNET: Uygulamanın interneti kullanabilmesi için gereklidir. Harita 

kütüphanesi konum değiştikçe haritanın faklı bölümlerini göstermek için internete ihtiyaç 

duymaktadır. 

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION: Yaklaşık veya kaba konum bilgisini 

kullanabilmek için kullanılır. 

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION: Daha net ve düzgün konum bilgisini 

kullanabilmek için gereklidir. 

android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION: Uygulamanın test edilebilmesi için sahte 

konum bilgisi gereklidir. Uygulamada sahte konum bilgisi oluşturabilmek için bu izin gereklidir. 

 Gerekli izinler sonrasında uygulamanın Activity yani pencere görünümünü oluşturan 

sınıfında Java ile kod yazma aşamasına geçilmiştir. 

f) Uygulamanın Testi 

 Uygulama farklı noktalar baz alınarak bir çok defa test edilmiştir. Mevcut örnekte Uşak 

Merkez ile Manisa Alaşehir arasında aşırı virajlı bölgelerin olmasından ötürü bu bölge rotası 

kullanılmıştır. Uygulamanın ekran görüntüleri: 
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Resim 7 - Uygulama Ekran Görüntüsü 

5) Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Mevcut navigasyon uygulamalarında keskin virajları belirten görsel veya sesli herhangi bir 

bilgilendirme ve uyarı bulunmamaktadır. Basit gibi görünen fakat efektif olan bu çözüm ile keskin 

virajlardan kaynaklanan kazaların önüne geçebilmek büyük oranda mümkün olacaktır. 

6) Uygulanabilirlik 

 Mevcut uygulamada sadece keskin virajların tespiti yapılabilmektedir. Tabi bu haliyle çok 

kullanışlı olmamaktadır. Bu özelliğin uygulanabilir olması için iki farklı senaryo üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. 

 İlk senaryoda uygulamaya piyasadaki diğer navigasyon uygulamalarında bulunan diğer 

özelliklerin (Sesli asistan, trafik bilgisi, Önemli konumlar, vb.) de uygulamaya eklenerek tam 

teşekküllü bir navigasyon uygulaması haline getirmektir. 

 İkinci senaryoda ise mevcut navigasyon uygulamaları için eklenti(Plugin/Extension) haline 

dönüştürülmesi düşünülmüştür. 

7) Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projenin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki gibi bir iş – zaman çizelgesi oluşturuldu. 

Böylelikle her adımın planlanması projede hangi aşamada olduğumuzu ve sonrasında neler 

yapılması gerektiği konularında yardımcı olmuştur. 
 AYLAR  

İşin Tanımı Eylül 2019 Ekim 2019 Kasım 

2019 

Aralık 

2019 

Ocak 2020 Şubat 2020 

Literatür Taraması X      

Harita Kütüphanesi 

Belirleme 
 X     

Algoritma Oluşturma  X     

Kütüphaneyi Projeye 

Ekleme 
  X    

Uygulama Ara Yüz 

Tasarımı 
  X    

Kodlama    X   

Uygulamanın Testi     X  

Proje Raporunun 

Yazılması 
    X X 
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 Projenin gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık olarak 10.000 TL gibi bir maliyet ortaya 

çıkmaktadır. Bu maliyet içinde test için kullanılacak android cihaz, geliştirme araçları, internet vb. 

masraflar bulunmaktadır. 

8) Riskler 

 Uygulanabilirlik aşamasında belirnenen iki senaryonun da kendilerine göre riskleri 

bulunmaktadı  

 İlk senaryoda daha fazla zaman, ekip arkadaşı vb. gereklilikler bulunmaktadır. Fakat ticari 

yönden daha kazançlı olacağı açıktır.  

 İkinci senaryoda ise daha az iş yükü gerekmektedir; fakat piyasadaki mevcut navigasyon 

uygulamalarının büyük çoğunluğunun kapalı kaynak olduğu düşünülürse çok efektif bir çözüm 

olamayabilir. 

9) Proje Ekibi 

Takım Lideri: Alper ÇELİK 

Danışman: Necati TUFAN 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Alper ÇELİK Arayüz Geliştirme, Kodlama 
Uşak Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Unity İle Oyun 

Geliştirme, C# 

Programlama Dili, 

Java Programlama 

Dili, Arduino 
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