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1. Proje Özeti 

 

Önerilen proje ile göç konusunu ülkemizin sorunları arasından çıkartmak adına Python 

programlama dili kullanılarak gelecekteki göçler ile ilgili tahmin yapabilen düşük 

maliyetli simülasyon programı tasarlanmıştır. Makine öğrenimi teknikleri kullanılarak 

geliştirilen simülasyon programında programa okutulan veri seti, yapılan modelleme ve 

denenen senaryolar sayesinde kullanıcı en az 5 yıllık bir göç tahmini elde 

edebilmektedir. Elde edilen bu tahmin Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kalkınma 

planları hazırlanırken ve göç ile ilgili veri ihtiyacı duyulan her alanda 

kullanılabilecektir. Bu sayede, bu proje kapsamında geliştirilecek olan Türkiye 

Göç/Göçmen Gözlem Tahmin ve Simülasyonu (TGGTS) ile Türkiye’nin göç 

konusunda geleceğe dönük net ve kesin adımlar atabilen ülke haline gelmesi sürecine 

doğrudan fayda sağlanması hedeflenmiştir. 

  

 

2. Problem/Sorun 

 

Geçmişte aldığımız verilerle beraber gelecek hakkında bilimsel tahminlerde 

bulunamadığımız için göç bir sorun haline gelmiştir. Ülkeler bu sorundan son yıllarda 

oldukça muzdarip olmakla beraber bu sorunun sebeplerini net olarak belirleyemedikleri 

için çözüm bulmakta oldukça zorlanmışlardır (Deniz T. 2014). Ülkeler genellikle savaş 

ve ekonomik sıkıntılar yüzünden ani bir göç akımı ile karşı karşıya kalabiliyor ama ani 

ve büyük göçlerin temelinde yatan küçük ya da büyük birçok sebep vardır (Ekici S. & 

Tuncel G. 2015). Görevi bu tarz sorunlarla ilgilenmek olan insanlar, bu sorunların 

sebeplerini tahmin edebilir ya da kişisel olarak fikirlerini öne sürebilirler ama doğru bir 

tespit yapmak zordur bu nedenden dolayı net çözümler de elde edilemez. Ülkemiz bir 

göç simülasyonuna sahip değildir. Bu yüzden göçlerin sebeplerini ve dolayısıyla da 

çözümlerini bulamamaktayız. TGGTS projesi ile kişisel fikirler ve tahminler yerine 

bilimsel verilerle hareket edeceğiz. Böylece göç sorununun sebeplerini bilimsel olarak 

tespit edip buna yönelik çalışmalar gerçekleştirebileceğiz. Örneğin gelecekte 

gerçekleşebilecek bir göç akımının sebeplerini önceden tespit edip direkt olarak bu 

sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yaparak bu göç akımı engellenebilir 

veya sebepleri ortadan kaldırılamasa da bu göçe yönelik tedbirler gelecek için alınabilir.      

 

 

3. Çözüm   

 

Önerilen proje göç konusunda gelecekle ilgili bilimsel tahminde bulunulmasına imkân 

verecektir. Bu tahminler ülkemizin gelecekte olabilecek senaryolara karşı zamanında 

harekete geçmesini sağlayacaktır. Zamanında atılan her adım ülkemizi bu alanda öne 

çıkaracak ve örnek alınan ülke pozisyonuna taşıyacaktır. Bütün bunların 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla önerilen proje Makine Öğrenimi teknikleri kullanılarak 

Python programlama dili ile geliştirilecektir. Programın beklenen tahmini elde 
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edebilmesi için Sklearn kütüphanesi kullanılacaktır. Bu sayede, geçmiş yıllarda elde 

edilen veriler kullanılarak geleceğin bilinmezliği öngörülebilir hale getirilebilecektir. 

Bunlara ek olarak kullanıcılardan veri toplamak ve ardından tahmin sonuçlarını 

görüntülemek için Tkinter Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) programa eklenilecektir. 

GUI yardımıyla kullanıcıların verileri basitleştirilmiş bir şekilde yönetebilmeleri 

hedeflenmektedir. Programın kapsamlı işleyişi yöntem bölümünde ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. 

 

 

4. Yöntem 

 

Geliştirilen simülasyon, geçmiş yılların verilerine göre önümüzdeki yılların göç 

verilerini tahmin edebilen çıktılar üretmektedir. Şekil 1. de simülasyonun ülkemizde 

oluşan göçlerin ülkelere göre ayrı ayrı analiz ettiğini görmekteyiz. Simülasyonda, 

solda ülkeleri, cinsiyet, ve yılı seçebileceğimiz bir combobox, ortada Türkiye haritası, 

sağda kod dizini ve geçmiş yıllara ait veriler, alt tarafta ise yıllara göre Şekil 2. de 

görüldüğü gibi karşılaştırmaları analiz edebileceğimiz ve çıktı alabileceğimiz bir tablo 

bulunuyor. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Ülkemizin göç konusundaki veri odaklı planlama ihtiyacı ve bu ihtiyaç sebebiyle 

karşılaştığı sorunlara üretilen çözümlerin yetersiz kalması sebebiyle sunulan göç 

simülasyonu projenin en yenilikçi özellliğidir. Bu simülasyon sayesinde ülkemiz, almış 

olduğu göçlerin belirsizlik durumunu gözetmeksizin daha somut çözümler üretebilir. 

Bu noktada günümüzün en popüler proglamlama dili olan python ile tasarlanmış 

basitleştirilmiş arayüz kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır (Malkoç B. 2012). Bu 

alandaki benzer çalışmalara bakıldığında ise litaritürde bu alanda yapılmış birkaç benzer 

çalışma yer almaktadır. Ancak, geliştirilmiş olan simülasyonda geçmiş verilere 

bakaraktan gelecek veriler adına tahminde bulunması alanında tek olduğunu 

göstermektedir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

      Göç sorunlarından yola çıkarak geliştirilen göç simülasyonu programı, gelecekte 

olabilecek göçler ile ilgili bilimsel tahminlere ulaşmakla kalmayıp aynı zamanda 

ülkemizin kalkınması için planlar hazırlayan ve son yıllarda göçü üst sıralara taşıyan 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na ve yine ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunabilecek 

bu gibi kurum veya kuruluşlara veri paylaşımı sağlayacak bir uygulama olacaktır 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projenin kod dizilimleri, internet üzerinden ücretsiz temin edilebilen yazılım 

programları üzerinden oluşturulduğundan dolayı tasarım ve yazılım aşamasında 

herhangi bir harcama yapılmamıştır. Uygulama aşamasında kontrol sağlamak için 1 adet 

bilgisayar gerekmektedir.  

 

Malzeme Listesi: 

• 1 adet bilgisayar= 8.000 TL 

 

Geliştirilen proje için tasarım ve yazılım kapsamında herhangi bir harcama 

yapılmayacaktır. Bu proje, yazılan kod dizilimlerini kontrol etmek için kullanılan 

bilgisayar dışında başka harcama yapılmadığından en az maliyetle uygulanabilmektedir. 

 

 

NO İŞ PAKETİ Görevli 1.AY 2.AY  3.AY 4.AY 

  

1. 

Hafta 

2. 

Hafta 

3. 

Hafta 

4. 

Hafta 

1. 

Hafta 

2. 

Hafta 

3. 

Hafta 

4. 

Hafta 

1. 

Hafta 

2. 

Hafta 

3. 

Hafta 

4. 

Hafta 

1. 

Hafta 

2. 

Hafta 

3. 

Hafta 

4. 

Hafta 

1 
Göçün Sebebi Olan 

Unsurların Belirlenmesi 

Mehmet Emin 

Aydın 

Yusuf Demirağ 

    

 

                          

2 
Göç ile ilgili Veri Setinin 

Elde Edilmesi 

Muhammed Ali 

Beşli 

Ecem İpek Cerit 

       

 

                      

3 

Veri Seti Üzerinde Ön işlem 
ve Özellik Çıkarımlarının 

Yapılması 

Sultan Yaren 
Özsoy 

Fatma Tiryaki 

                               

4 
Göç Sebeplerinin 

Modellenmesi 

Yunus Emre 
Yakışan 

Ebrunur Ayyıldız 

                                

5 
Göç Yazılımının 

Geliştirilmesi 

Muhammed Ali 

Beşli  
Ecem İpek Cerit 

                                

6 

Yazılım Ortamında 

Jeostratejik Senaryoların 

 Test Edilmesi 

Mehmet Emin 

Aydın 
Yunus Emre 

Yakışan 

          

 

                 

7 
Senaryoların Sonuçlarının 

Analiz Edilmesi 

Ebrunur Ayyıldız 
Mehmet Emin 

Aydın 

                              

8 
Senaryoların Sonuçlarının 

Görselleştirilmesi 

Ebrunur Ayyıldız 

Muhammed Ali 

Beşli 

                

 

  
 

             

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

 

Ülkemiz göç alan ve göç veren transit bir ülke konumundadır (Yılmaz,2014). 

Dolayısıyla ülkemizde göçün her çeşidi yer almaktadır. Özellikle 2011 yılından itibaren 

ülkemize gelen göçmen sayısında büyük bir artış gözlenmektedir (2018, 1-3). Kalkınma 

Planları hazırlayan Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bu sebeplerden ötürü göç konusuna bir 

hayli önem vermektedir. Önerilen proje yaklaşık 10 yıllık bir süreci ele almaktadır. Hem 

planlarının kapsadığı zaman hem de 2030’lu yıllarda demografik piramidinin tersine 

dönmesiyle beraber Bütçe Başkanlığına yardımcı olabilecek bir sistemdir. 
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9. Riskler 

 

Sunduğumuz proje her ne kadar bilgisayar üzerinden çalıştırılsa da yapay zekanın hata 

yapma oranı her zaman vardır. Belirtilen çözümlerle beraber yaşadığımız sorunlar en 

kısa sürede düzeltilip simülasyonun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Şekil 1. Göç verisi 
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Şekil 2. Ülke bazlı yıllık göç regresyonu 
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