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 Özet - Bu makale günümüzde şirketlerde sıkça kullanılan şirket 

cep telefonlarının iş amaçlı kullanım süresi dâhilinde; GPS bilgisinin 

alınıp kaydedilmesi ile oluşacak veri içinde veri madenciliği yaparak 

iş verimini arttıracak bilgilerin tespiti yöntemlerini sunmaktadır. 

Makalede belirtilen yöntem ile özellikle ofis dışı işlerde çok çalışan, 

şirket telefonu kullanan çalışanların anlık konumunu, hangi konumda 

ne kadar zaman harcadığı gibi bilgiler kolayca toplanabilecektir. Bu 

veri ambarından; çalışanlar en çok nerelerde zaman kaybediyor, daha 

az zaman kaybı veya birkaç işi birleştirerek yolda kaybedilen zaman 

kaybını azaltmak için neler yapılabilir gibi çıkarımlar 

yapılabilecektir. Sistem sadece iş telefonlarına uygulandığı için özel 

hayatın gizliliğini ihlal etmemesinin yanında çalışanların harcadığı 

zamanlar gibi bilgilerden çıkarımlar yaparak yöneticiye zamanın daha 

verimli kullanılması için yollar gösterebilmektedir.  
 

 Anahtar Kelimeler- GPS ile takip, GPS ile iş verimi artırımı, iş 

verimi, iş zekası 

 

I.  GİRİŞ 

 Çok çalışanlı şirketlerin, ofis dışı işleri için çalışanlarının 

sıkça ofis dışında hareket halinde olması artık tüm sektörlerde 

görülen bir durumdur. Ofis dışındaki işlerde olması 

gerekenden fazla zaman harcanması; maliyeti arttırmakta 

verimi ise düşürmektedir. Günümüzde birçok şirket kendi 

çalışanlarına şirket ile alakalı hususlarda kullanılması için 

şirket hatlı telefon tahsis etmektedir.[7] 

 

 Teknoloji geliştikçe, akıllı cihazlar daha çok hayatımızın 

içine girmektedir. Akıllı cihazları sadece ses ve mesaj iletişimi 

için değil işimizin her alanında kullanmaktayız. Bu akıllı 

cihazların nerdeyse tamamına yakını GPS'i desteklemekte yani 

konum bilgisini almaktadır [2][6]. Sektörde kullanılan akıllı 

cihazların büyük bir bölümünün işletim sistemi 

programlanabilen işletim sistemlerindendir.  

 

 Bu programlanabilir işletim sistemlerine yazılacak bir 

uygulama ile kişinin GPS bilgisi merkeze kolayca aktarılır ve 

büyük bir veri havuzu oluşturulması için veriler kaydedilir.  

 

 Ofis dışı çalışma durumunda olan çalışanların ve yapılan 

işlerin takibi yapılarak yapılan işlere harcanan zamanların 

istatistikleri çıkartılır. Bu veriler ile işler daha verimli şekilde 

planlanacak ve boşa harcanan zaman engellenerek maliyet 

düşürülebilecektir. 

 

 Makale aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. İlk bölüm 

giriş olup şirketlerdeki GPS destekli şirket telefonu 

kullanılması ile ilgili genel bilgi vermektedir. İkinci bölüm 

çalışmanın genel yapısını anlatmaktadır. Üçüncü bölüm 

yapılan  uygulama projesinin tasarımı ve uygulamasını ifade 

eder. Diğer bölüm tartışma bölümü olup çalışma hakkında fikir 

ve düşünceler tartışılır. Son bölümler ise sonuç ve kaynakça 

bölümleridir.  

II.  GENEL DİZAYN VE SİSTEM 

 Günümüzde cep telefonları gibi mobil cihazların 

neredeyse tamamı GPS desteği olan programlanabilir esnek 

bir mobil işletim sistemine sahiptir. Bu işletim sistemine 

yazılacak bir uygulama programı ile GPS bilgisi belli aralıklar 

ile kolaylıkla alınıp cep telefonunun bağlı olduğu GSM ağı 

üzerinden ana sisteme gönderilir. 

Ana sistem gelen GPS verisini alır ve veritabanına 

kayıt eder. Makalede önerilerin sistem belli bir sayıda cep 

telefonuna belli bir süre uygulandığında (30 çalışan ile 100 

gün gibi) çalışanların mesai saatinde şirket dışında nerelerde 

zaman geçirdiği ile ilgili büyük bir veri bütünlüğü oluşacaktır. 

Veri madenciliği ve iş zekası uygulama algoritmaları 

başta olmak üzere veriyi analiz edip çalışanlarla ilgili öne 

çıkan bilgileri veriden çıkartacak metotlar ile çalışanlar ile 

ilgili analizler yapılır.[8] 

Sistem çıkartılan bu veriden elde edilen bilgiler ile 

çalışanların şirket dışı zaman kayıplarının azaltılması için 

alınacak önlemleri bulmaktadır. Bununla birlikte bu zaman 

kayıplarının telafisi ve engellenmesi için yeni planlar 

önermekte ve/veya kaçınılması gereken durumları 

bulmaktadır.  

    Sistemde yer alan web tabanlı uygulama ile 

bulunan zaman kayıpları, planlar ve kaçış yöntemleri 

yöneticiye grafikleri ile sunulmaktadır. 

 
Diagram 1: Sistemin Genel Çalışma Şeması 

 

 



III.  VERİ TOPLAMA, VERİ ANALİZİ VE BİLGİ AKTARIM 

YÖNTEMLERİ 

 Verilerin çok büyük bir kısmı şirket dışında olan 

çalışanların mobil cihazlarındaki uygulamamızdan alınan GPS 

verilerinden oluşmaktadır.[4][1] Bunun dışında çalışanlar ile 

ilgili küçük miktarda veriler de mevcuttur. Bu veriler 

çalışanların çalışma saatleri, izin durumları ve üzerlerine 

kayıtlı cihaz numarası gibi bilgileri kapsar.  

 Sistem, toplanan konum verileri kullanılarak çalışanların 

iş akışını ve alışkanlıklarını belirten modeller çıkartılmaya 

çalışılacaktır. Bu modeller çalışanların çokça zaman kaybı 

yaşadığı görevlerden, trafik yoğunluğuna göre ekstra zaman 

kayıplarından ve çalışanların görevlerinin birbiri ile 

etkileşimlerinden doğan verilerden oluşturulmuştur. Modellere 

göre iş veriminin arttırılması veya zaman kaybının azaltılması 

için kullanılabilecek plan ve önlemleri, iş zekâsı ve veri 

madenciliği algoritmaları kullanarak çıkartılmaktadır. 

Sistem yönetici için bu modelleri zamana göre grafikler ve 

planlar, iş akışı diyagramları ile göstermektedir. Yöneticiye 

sunulacak bu gösterimler maps gibi API'lar ve zengin görsel 

gösterim metotları ile desteklenmektedir. 

 
Şema 1: Veri Tabanı Dizayn Tablosu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV . Tasarım ve Uygulamalar 

 

A. Mobil Cihaz Uygulaması ile İş Takibi 

 Günümüzdeki en popüler 3 mobil işletim sistemi de GPS 

destekli uygulamaları geliştirmek için uygundur. 

  Mobil cihazlarda çalışacak uygulamanın ilk açılışında 

kullanıcıdan kişiye özel tanınma numarasının (ID) girilmesi 

istenecektir. Girilen bilgileri programın hafızasında tutulacak 

ve tekrar girilmesi gerekmeyecektir. Kullanıcının girmiş 

olduğu bilgiler ana bilgisayardan yetkilendirme kontrolü 

yapıldıktan sonra sistem açılacaktır. Yetkilendirme kontrolü 

birçok sistemde hali hazırda kullanılan LDAP standartları ile 

sağlanmaktadır. 

 Program mobil servisler ile tamamen arka planda 

çalışacağı ve gönderim işlemini belli aralıklarda yapacağı için 

sistemin kaynaklarını gereksiz yormayacak ve ekranda 

olmadığı içinde kullanıcıyı rahatsız etmeyecektir. 

 Uygulama programı ilgili çalışanın çalışma saatlerine göre 

aktif hale geleceği için kişinin iş dışı saatlerdeki özel hayatının 

kaydını tutmayacak ve kişisel hakların gizliliğine dikkat 

edilecektir. Uygulamanın çalışma aralığına çalışan hiçbir 

şekilde müdahale edemeyecektir. 

B. Web Tabanlı Yönetim Programı ve Sonuç Gösterimi 

 Sistemin analiz kısmında oluşturulan modellerin, öneri 

niteliğinde iş planı parçalarının, analizlerden çıkartılmış 

istatistiklerin ve diyagramların yöneticiye gösterimine ihtiyaç 

vardır.  Yöneticinin bu gösterim ve çıkarımlar ile iş verimini 

arttıracak önlemler alması beklenmektedir. 

Şirket yöneticisi bu sisteme giriş yaparak çalışanlarının iş 

yeri dışındaki görevlerdeki performanslarını görsel olarak 

zenginleştirilmiş grafikler ile görebilmekte, çalışanların en çok 

nerede zaman kaybı yaşadığı ve zaman kayıplarının azaltılması 

için alınabilecek önlemler ile önerilen planları bu ekranlarda 

görecektir. 

 Sistem'e bağlı bir yetkilendirme varsa bazı sonuçların orta 

yetkideki yöneticilere tüm sonuçların ise en üst düzey 

yetkideki yöneticilere gösterilmesine, yetkilendirme yoksa  

tüm sonuçların tüm yöneticilere gösterilmesine olanak 

sağlayan bir mekanizma içermektedir. 

 Aynı anda çok sayıda çalışanın bilgi göndereceği ve bu 

bilgilerin bir süre sonra çok büyük bir veri alanını işgal 

edeceği düşünüldüğü için eski bilgilerin arşivlenmesi veya 

silinmesi de sistemin özellikleri arasında olacaktır.  

 Yönetici sistemin web uygulaması aracılığı ile kişi 

tanımlayabilir, kişileri yönetebilir, kişilerin çalışma saatlerini 

düzenleyebilir. 



 
 

Diagram2:Sistemin çalışma şekli 

V.  TARTIŞMA 

 GPS destekli bu sistemin bireyler üzerinde 

uygulanması ile elde edilen verilerden iş verimini arttıracak bir 

sistem çıkartılması ilk defa uygulamaya konulmuştur.[3] 

Bu uygulama ile bireysel kullanıcılardan toplanmış veriler 

üzerinde iş zekası geliştirme ve optimizasyon algoritmaları 

uygulanarak çıkarım yapılacak ve böylece bireysel performans 

denetimi gibi alanlarda da yüksek kalitede sonuçlar 

çıkarılabilecektir.[4]
  

Mevcut mobil cihazlara entegre 

edilebildiği için server sistemi maliyeti dışında bir maliyeti 

yoktur.  

Sistem mobil cihazların iletişim eksiklikleri veya şarj 

yetersizliği gibi durumlarda çalışamayacaktır. Sistemin 

çalışması için mevcut mobil cihazların internet bağlantısı 

olmak zorundadır. Bu yüzden ekstra bir maliyete neden 

olmaktadır. 

 Çalışan sayısının çok fazla olması durumunda veri 

miktarı da büyüyeceği için veri ambarı çözümlerine başvurmak 

gerekebilir[3][5]. Uygulamada analizler çevrimdışı(off-line) 

bilgiler ile yapılacağı için çok çalışanlı şirketler için yük 

dağıtıcı(load balancer) kullanılarak birden fazla serverda 

uygulamanın çalıştırılması düşünülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  SONUÇ 

 Çalışma, bir şirketteki çalışanların telefonlarına 

yüklenecek bir GPS uygulaması ile çalışanların şirket dışı 

konum bilgilerini kullanarak, çalışanların şirket dışında 

kaybettikleri zamanları engellemek için öneriler üreten ve hem 

zamanı verimlileştirmek hem de maliyetleri azaltmak için iş 

planları hazırlayıp sunan bir sistem olmaktadır. Önerilen 

sistem daha verimli bir iş hayatını destekleyen iş planlarını 

sunarak iş verimini arttırmaktadır.  
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