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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı, ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş yöresel kelimeleri cep tele-

fonu uygulamasından bulut sistemler vasıtasıyla kayıt altına almak ve gelecek nesille-

re bunu aktarabilmektir. Ayrıca yaptığımız araştırmalarda eskiden kullanılan kelimele-

rin bir arada olduğu derlenmiş genel bir kaynağın bulunmadığını gördük. Özellikle 

Türk dil Kurumunun sitesinden bazı kelimelerin anlamını bulamadık (Örneğin “geze-

me”). Tüm bunlar “Yöresel Sözlük” projesinin ülkemiz için çok gerekli olduğu ve ha-

yata geçirilmesi gerektiğini göstermiştir. 

İnsanlara en hızlı şekilde ulaşabileceğimiz ve bilgi aktarımının kolay olduğunu 

düşündüğümüz, dünyada en çok kullanıcı sayısına sahip olan Android telefonlara özel 

tasarladığımız Yöresel Sözlük adında Mobil uygulama geliştirdik. Uygulamada kul-

landığımız bulut sistemli veri tabanı sayesinde tüm cep telefonlarında yapılan değişim-

ler anında gözlemlenebilmektedir. Bu sayede kullanıcı etkileşimli bir şekilde herkes 

kendi yöresine ait bildiği, duyduğu veya araştırarak öğreneceği kelimeleri sisteme ek-

leyebilecek ve tüm kullanıcılar da bunu anlık olarak görebilecektir. Ayrıca eklenen bu 

kelimelere diğer kullanıcılar yorum yapabilecek ve beğeni butonuna basarak beğenebi-

leceklerdir. Sosyal bir ortamın oluşmasının avantajıyla kelime dağarcığı giderek arta-

caktır. 

2. Problem/Sorun: 

Büyüklerimizle yaptığımız sohbetlerde kullandıkları bazı kelimeleri anlamadığı-

mızı fark ettik. Bu durumu büyüklerimize sorduğumuzda ise, “yeni nesillerin bunları 

hiç kullanmadığını ve onlardan sonra da unutulup gideceğini” söylediler. Bu değerle-

rin yok olmaması gerektiğini ve unutulmasının büyük bir kültürel kayıp olabileceğini 

düşündük. Yapılacak bir mobil uygulamayla değerlerimiz kayıt altına alınarak, özel-

likle eğitim kurumlarında kaynak olarak kullanılabilecektir. 

 

3. Çözüm  

        İnsanların anlaşmayı sağlamak için kullandıkları en temel iletişim aracı olan dil, 

kendini sürekli yenileyen dinamik bir yapıdır. Bu dinamik yapının bütün milletler için 

ortak/evrensel özellikleri olduğu gibi, milletleri birbirinden en temel çizgileriyle ayı-

ran ulusal birtakım özellikleri de vardır. Bu ulusal özellikler milli kimliğin, kültürün 

inşasında bir harç vazifesi görür. Milletleri birbirinden ayıran, uluslara özgü bu özel-

likler dilin ses, şekil ve cümle yapısında görülebildiği gibi söz varlığında da karşımıza 

çıkar. Dillerin söz varlıkları, milletlerin varlık, nesne, olay ve durumları nasıl algıla-

dıkları, düşünce dünyalarında nasıl konumlandırdıkları dolayısıyla hayata bakış açıları 

noktasında önemli ipuçları veren, dil denen değişken sistemin ihtiyaçlara, zamana, 

şartlara bağlı olarak en çok değişim gösteren unsurlarıdır. (Güngör, O. (2020)) 



4 

 
(Caferoğlu, A. (2012)) 

 

Araştırmalarımız sonucu okuduğumuz tüm bu yazılar ve geçen yaz dedelerimi-

zin kullandığı bazı kelimelerin anlamını bilmiyor oluşumuz eskiden kullandığımız yö-

resel kelimeleri bir şekilde kayıt altına almamız gerektiğini ve bunu insanların ulaşabi-

leceği bir şekilde yapmamız gerektiğini bize hissettirdi. Ayrıca yaptığımız araştırma-

larda eskiden kullanılan kelimelerin bir arada olduğu derlenmiş genel bir kaynağın bu-

lunmadığını gördük. Özellikle Türk dil Kurumunun sitesinden bazı kelimelerin anla-

mını bulamadım (Örneğin “gezeme”). Tüm bunlar “Yöresel Sözlük” projesinin ülke-

miz için çok gerekli olduğu ve hayata geçirilmesi gerektiğini göstermiştir. 

 

 
Kelimeleri mobil uygulama üzerinde kayıt altına alma sebebimiz ise; grafikte 

de görüldüğü üzere dünya üzerinde cep telefonu ve akıllı telefon kullanım oranları 

artmaktadır.[9] İnsanlara en hızlı ve kolay ulaşabilmenin anahtarı, günümüzde cep te-

lefonlarıdır. 
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(Bal, E. (2017)) 

 

Yukarıdaki kaynakta ortaya çıkan tablo sonucunda insanların cep telefonu kul-

lanma sebepleri arasında Sosyalleşme, eğlence, rahatlama, mobilite ve bilgilenme ol-

ması, yapacağımız uygulamada da bunlarla ilgili kullanıcıların aradıklarını bulmalarını 

sağlamak olacağını düşündük. Bundan dolayı kullanıcılar hem kendileri kelimeleri ek-

lesinler, araştırma yapsınlar hem de eklenen kelimelerle ilgili yorum yazıp sosyalleş-

sin, beğeni yaparak eğlenebilsinler istedik. Ayrıca arama yaparak istedikleri kelimeleri 

bulup ne anlama geldiklerini öğrenerek bilgilenme sağlamış olacaklardır. 

Yaşadığımız şehirdeki büyüklerimize de eski kelimeler hakkında “Eskiden kulla-

nılıp şimdi kullanılmayan kelimeler var mı? Günümüzde kullanılan eski kelimeler var 

mı?” şeklinde sorular sordum. Aldığım yanıtlar da yine araştırmalarımda edindiğim 

bilgilerle aynıydı. Tüm bu bilgiler ışığında uygulamamızı geliştirmeye başladık. 

Projemiz kullanıcı etkileşimli olduğu için öncelikle programa kayıt olarak giriş 

yapılması gerektiğini düşündük ve yine FirebaseAuth özelliğini kullanarak hem Goog-

le hesabı hem de email adresiyle kayıt olabilecek şekilde yazılımları ve aşağıdaki ara-

yüzü yaptık. Ayrıca Email ve Şifre bilgisiyle giriş yapılabilecek ve şifremi unuttum 

diyerek yeni şifre alınabilecektir. (Resim-1ve Resim-2) 

                          
         (Resim-1)        (Resim-2)                 (Resim-3) 
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Giriş yaptıktan sonra programın ara yüzünü tasarlama aşamasına geçtik. (Resim-

3) Android programlama da Recyclerview yapısını kullanarak Firebase Database ile 

veri tabanından çektiğimiz kelime bilgilerini bu sayfada gösterdik. Ayrıca bu sayfada 

artı butonuna tıklayarak Firebase Database veri tabanına kelime eklenebilmektedir. 

Büyüteç işaretine tıklandığında ise kelime araması yapılabilmektedir. Her kelimeye 

özel kart şeklinde bir tasarım mevcuttur. Kartın sağ üst köşesindeki 3 noktaya tıkla-

yınca kendi eklediğiniz kelimeleri düzenleme ve silme işlemine ulaşılabilir. Kullanıcı 

kendi eklediği kelimeleri ise kırmızı renkte görmektedir. Kartlarda bulunan bilgiler 

ise; Kelime adı, açıklamanın bir kısmı (32 karakterle sınırlı), yöre adı, kullanıcı adı ve 

fotoğrafı, o kelimeye ait yorum ve beğeni sayıları gibi bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca 

uygulamada eklenebilecek gereksiz kelime ve yorumları tespit edip silmesi için, yöne-

tici statüsünde kullanıcı yetkileri verilecek öğretmen veya öğrenciler görevlendirile-

cektir. 

Kelime kartlarına tıklandığında ise, o kelimeye ait detaylar açılmaktadır. (Resim-

4) Bu bölümde ise; Kelime adı, detaylı açıklama, yöre adı, yapılan yorumlar ve beğe-

niler bulunmaktadır. Yine bu bölümde yorum ve beğeni yapılabilmektedir. Yorum ya-

pan kullanıcı kendi yorumunu silebilir veya düzenleyebilir. Ayrıca beğeniyi geri ala-

bilmektedir.  

                         
           (Resim-4)       (Resim-5)                 (Resim-6) 

 

Kelimelerin bulunduğu sayfada Navigation menü bulunmaktadır. Bu menüde ise 

kullanıcıya ait resim, kullanıcı adı, profil bilgileri, şifre değiştirme, hesaptan çıkma ve 

uygulama hakkında bilgi verilmektedir. (Resim-5) 

Profil bilgilerine tıklandığında ise kullanıcı hem fotoğrafını hem de kullanıcı adını 

değiştirebilmektedir. (Resim-6) 

Uygulamamızın genel olarak özelliği bu şekilde. Şimdilik çalışmayan herhangi bir 

özelliği bulunmamaktadır. 
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Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Büyüklerimizle yaptığımız 

sohbetlerde kullandıkları 

bazı kelimeleri anlama-

mamız ve eskiden kullanı-

lan kelimelerin bir arada 

olduğu derlenmiş genel bir 

kaynağın bulunmaması. 

Herkesin mobil uygulamaya kayıt 

olduktan sonra kendi yöresindeki 

yöresel kelimeleri ekleyerek, büyük 

bir yöresel kelime havuzu oluşturu-

labilir ve kullanıcıların bu kelimele-

rin anlamlarını öğrenmeleri sağ-

lanmış olur. Ayrıca eklenen kelime-

lere yorum ve beğeni yaparak etki-

leşim arttırılabilir. 

Örgün eğitimdeki tüm bi-

reylerin kendi yöresindeki 

kelimeleri mobil uygulama 

vasıtasıyla ekleyerek bu 

kaynağı oluşturması ve 

ulaşabilmesi. 

 

4. Yöntem 

Mobil platformda programı yapmak istediğimiz için Google tarafından gelişti-

rilen Android Studio programını ve yine Java tabanlı Google tarafında geliştirilen Kot-

lin programlama dilini kullanmaya karar verdik. 

(https://developer.android.com/studio) Programın kullanımını daha iyi öğrenebilmek 

için daha önceki programlama bilgimizin yanında, Youtube ve Udemy tarafından veri-

len uzaktan eğitim kurslarına katıldık. En sonunda aklımızdaki “Yöresel Sözlük” uy-

gulamasını yazabilecek seviyeye ulaştık.  

Android programımızda kullandığımız bulut sistemi ise Google tarafından ge-

liştirilen ve ücretsiz olarak sunulan Firebase platformudur. Bu platform cep telefonu 

programlarına hızlı bir şekilde entegre edilebilmekte ve anlık olarak veri tabanındaki 

değişimler gözlemlenebilmektedir. (https://firebase.google.com) 

Ayrıca Edebiyat Öğretmenlerimizden de yöresel sözlük uygulaması ile ilgili 

düşünce ve önerilerini öğrenmek için destek aldık. Bilişim Teknolojileri öğretmenimi-

zin yardımıyla Mobil uygulamamızın temellerini atarak, adım adım uygulamamızı 

yazdık. 

Yapacağımız uygulamadaki öncelikli amaçlarımızdan biri de kelimeleri kulla-

nıcı etkileşimli olarak herkesin istediği gibi ekleyebilmesi idi. Bunun bu şekilde olma-

sıyla uygulamayı deneme olarak kullanan kişilerin çok memnun kaldığını gördük. Ay-

rıca eklenen kelimelere yorum ve beğeni yapılması ise kullanıcıların daha iyi eğlene-

bileceği sosyal bir ortam oluşmasına sebep olduğunu kullanıcılardan gelen geri bildi-

rimlerden anladık. Özellikle Türk dil kurumunun kayıtlarında bile olmayan kelimeler-

le karşılaştık. 

Programı bu halde çalışır vaziyete getirene kadar birçok kod yazdık, sildik. Ha-

https://developer.android.com/studio
https://firebase.google.com/
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ta aldığımız yerlerde araştırmalarımızı daha çok yoğunlaştırdık. Uygulamanın etkin 

olabilmesi için hiç hata vermemesi gerekiyordu. Sonunda her türlü hatayı giderdikten 

sonra, uygulamayı kullanılabilecek seviyeye getirebildik. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ülkemizde yayında olan mobil uygulamaları arattığımızda, bizim düşüncemiz-

le benzer şekilde yapılan bir uygulama bulamadığımız için karşılaştırma şansımız ol-

mamıştır. Ekşi Sözlük ve benzeri yabancı platformlarda sadece kelime anlamı içeren 

içerikler bulunmamakta, çok fazla kategoride içerikleri barındırmaktadır. Ancak bizim 

mobil uygulamamızda sadece yöresel kelimeler ve anlamlarını barındıran içerikler bu-

lunacaktır. 

Yaşlılarımız bizim yürüyen kütüphanelerimizdir. Güzel Türkçemizin nerden 

nereye geldiğini en iyi bilen ve gözlemleyenler onlardır. Ayrıca günümüzdeki genç 

nesillerin artık kullanmadığı kelimeleri ve anlamlarını da en iyi onlar bilmektedir. An-

cak insanların da bir ömrü var ve eski nesiller de bir gün aramızdan ayrılacaklardır. 

Onları kaybettiğimizde, yürüyen bir ansiklopediyi de kaybetmiş oluyoruz. Bunu göz 

önüne alırsak, Türkçemizde bizim bilmediğimiz ancak büyüklerimizin bildiği altın de-

ğerindeki kelimeleri gelecek nesillere aktarmak bu konuda çok önemli. Bunu yapama-

dığımız takdirde koca bir kütüphanenin yangında yok olması gibi, tüm bilgiler sonsuza 

dek kaybolacaktır. “Gençler nasıl olsa artık bu kelimeleri kullanmıyor, ne gerek var 

kayıt altına almaya?” gibi bir düşünceye giren arkadaşlarımız da oldu tabi. Gençler her 

ne kadar kullanmasa da biz biliyoruz ki bir gün bu hazineler değer bulacak ve belki de 

insanlarımız tarafında konuşulmaya ve sorgulanmaya başlayacaktır.  Özellikle ders-

lerde Edebiyat veya Tarih öğretmenleri dilin gelişimi, değişimi gibi konularda, çok 

değerli bir kaynakla ders işleyeceklerdir. Tez yazılarında dahi kaynak gösterilebilecek 

yapıya ulaşabilecektir. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz hali hazırda kullanılabilecek durumdadır. Projemiz değer görülür ve 

hayata geçirilmesi yönünde teşvik edilirse okullarda özellikle Edebiyat ve Tarih ala-

nında kaynak olarak kullanılabilir. 

Projemizi yaygınlaştırmak için öncelikle Google Play Store’a yüklenecektir. 

Sonrasında ise resmi kanallardan izin alınarak tüm illerimizin Milli Eğitim Müdürlük-

lerine yazı yazılabilir. Bu vasıta ile tüm okullara gerekli duyurular hızlı bir şekilde ya-

pılabilir. Ayrıca sosyal medya üzerinden veya yazılı ve görsel basın üzerinden proje-

mizi duyurabiliriz. 

Gerekli tanıtımdan sonra uygulamamız yoğun ilgi görürse en çok beğeni alan 

kelimeler, en çok beğeni alan kelimeleri ekleyen kullanıcılar, en çok kelime ekleyen 

kullanıcılar gibi bilgileri görebileceğimiz kullanıcıları teşvik eden gerekli güncelleme-

ler yapılabilir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz hayata geçirilmesi için ilk yapılması gereken iş, Google Play’de mo-

bil uygulamamızı yükleyebilmek için Play Console sistemine üye olmamız gerekmek-

tedir. Bunun için ise bir seferliğe mahsus 25 dolar (1 dolar yaklaşık olarak 15.50 Tl) 

yani yaklaşık olarak 387.50 Tl (Üçyüzseksenyedi lira 50 kuruş) tutarında bir ücret 

ödenmesi gerekmektedir. Yazılım bize ait olduğundan dolayı, uygulama yazımı ve 

güncellemeleri için ekstra bir ücrete gerek yoktur. 

 

PROJE TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 

Maliyet İçeriği Dolar 

Türk Lirası  

(1 dolar yaklaşık olarak 15.50 

Tl) 

Google Play Console’a uygulama yüklemek için 

gereken ve tek seferlik ödenen abonelik ücreti 

25 Dolar 387.50 Tl  

Firebase Database Veritabanı 1GB yetersiz gelir-

se, her 1GB için ödenecek aylık ve yıllık ücret* 

Aylık: 5 Dolar 

Yıllık: 60 Dolar 

Aylık:77.50 TL 

Yıllık: 930 TL  

Uygulama tutulur ve talep olursa İOS platformlar 

için geliştirilecek uygulama için Apple App Store 

yıllık üyelik ücreti** 

Yıllık: 100 Dolar Yıllık: 1550 TL 

EN DÜŞÜK TOPLAM MALİYET 387.50 TL 

(Üçyüzseksenyedi lira elli ku-

ruş) 

TOPLAM MALİYET 

(İkinci ve üçüncü sıradaki harcamalara ihtiyaç duyulursa oluşabile-

cek maliyet) 

Yıllık: 2867.50 TL 

(İkibinsekizyüzaltmışyedi lira 

elli kuruş) 

 

* Firebase Database veri tabanı şu an için ücretsiz olarak verilen 1GB veri kapasiteli hizmeti 

kullanılmaktadır. Ancak ilerleyen zamanlarda kullanıcı sayısı ve kelime sayıları arttıkça üc-

retli hizmete geçiş yapmak zorunda kalınabilir. Her 1GB artırıldığında aylık 5 Dolar, yıllık 60 

Dolar (1 dolar yaklaşık olarak 15.50 TL) yaklaşık 930 TL (Dokuzyüzotuz lira) ödeme alın-

maktadır.  

Tahmini veri analizi: Kullanıcı firebase database’den 1024 karakter uzunluğunda bir veri 

okur ya da yazarsa 1kb veri alışverişi olur. 1.000 kullanıcı bu işlemi yaparsa 1mb, 1.000.000 

kullanıcı yaparsa 1gb. 

**Daha çok kullanıcıya ulaşabilmek için İOS platformlarına da uygulama geliştirip eklemek 

gerekebilir. Apple App Stora uygulama eklemek için ise yıllık olarak 100 Dolar yani 1550 TL 

(Binbeşyüzelli lira) ücret ödenmesi gerekmektedir. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Millî Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 18 milyon öğrenci 

ve 1 milyonu aşkın öğretmenin örgün eğitimde olduğunu açıklamıştır.[8] Amacımız 

örgün eğitimdeki tüm bireylerin kendi yöresindeki kelimeleri ekleyerek bu kaynağı 

oluşturması ve ulaşabilmesidir. 

 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz etkileyebilecek yazılımsal bir durum görmüyoruz. Yazılıma 

olan hakimiyetimiz sayesinde gereken tüm güncellemeleri hızlı bir şekilde yapabile-

ceğimize inanıyoruz. 

Ancak kelimeleri ekleyen kullanıcı sayısı arttıkça, kelimelerin doğruluğunu 

sorgulamak için, uygulamadaki gereksiz kelimeleri silme izinlerine sahip, yönetici sta-

tüsünde görev alacak birçok öğrenci ve öğretmene ihtiyaç duyulacaktır. 

İlerde projemiz yoğun ilgi gördükten sonra kullanıcı ve kelime sayıları artarsa, 

uygulamamızda kullandığımız Firebase Database veri tabanında tuttuğumuz veriler, 

ücretsiz olarak sunulan veri boyutunu geçebilir. Ancak yine de bu durumda ek bir üc-

ret karşılığında hizmet almaya devam edebiliriz. 

Ayrıca uygulamamız sadece Android telefonlara özel olduğu için, İOS plat-

formunu kullanan kullanıcılar uygulamamızı kullanamayacaktır. İlerleyen zamanlarda 

projemiz ilgi görür ve talep gelirse İOS platformuna özel uygulama geliştirilebilir. 

PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Teknofet Top-

lantısı 
X X          

Takım oluş-

turma 
  X         

Sorun tespit 

çalışması    X X       

Çözüm bulma 

ve araştırma    X X X      

Proje ön yapım 

ve uygulama-

nın yazılması 

     X X X    

Proje Detayın 

yazılması        X    

Uygulamanın 

tamamen biti-

rilmesi 
      X X X X  

Teknofest Ha-

zırlık Çalışma-

ları 

     X X X X X X 
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