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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Göçmenler, çeşitli nedenlerden ötürü bulundukları ülkeden bir başka ülkeye göç 

eden kişilerdir. Ülkemizde de yıldan yıla artan göçmenlerin sayısı beraberinde 

göçmenlerin ülkeye uyum problemlerini de getirmiştir. Bu problemleri çözmek 

amacıyla; uyumu kolaylaştırıcı, erişimi kolay, göçmenlerin hayat standartlarını 

yükseltecek, ihtiyaçlara cevap verebilen; programlama olarak ise Flutter programı ve 

Dart dili kullanılan mobil uygulamamızı geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu uygulamada 

ulaşımdan, sağlığa, konumlanan yerin kültürel öğelerinden ibadet yerlerine varıncaya 

kadar daha birçok bilgiyi bir arada kategorize şekilde görsellere ağırlık vererek birden 

fazla dil seçeneğiyle sunup göçmenlerin kafasında oluşabilecek sorulara en kısa sürede 

yanıt verip oluşabilecek uyum problemlerine son vermek istedik. Ayrıca bu 

uygulamadan tasarladığımız ve “TekTık ekranı” diye tabir ettiğimiz kiosk cihazı benzeri 

bir cihazla da elektronik cihazı bulunmayan ve bilgiye ulaşmada zorluk çeken 

göçmenlerin de faydalanmasını amaçladık. TekTık ekranını güneş enerjisiyle kombine 

ederek elektriksiz bölgelerde de ulaşımı sağladık. Ayrıca geliştirdiğimiz bu cihaza hızlı 

şarj istasyonu da kurarak çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilmek istedik. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 Belirli sebeplerden ülkemize gelen göçmenlerin, ülkeye ve şehre alışmasındaki 

sürecin dil ve kültür farklılıklarından dolayı zor olduğunu gözlemledik. Bunun en kısa 

sürede ve etkili şekilde nasıl çözümlenip iyileştirilebileceği bizim ana problem 

konumuzdu. Bu alanda hâlihazırda bulunan sistemlerin, uygulamaların yetersiz 

kaldığını fark ettik. Oluşturulan bu yöntemlerin birçoğunda ise yeterli dil desteği 

olmadığı için göçmenlerin ihtiyaçlarına cevap bulamadıklarını ve dil imkânı 

sağlanabilse oluşabilecek veya oluşmuş sorunlarına cevap alabileceklerini fark ettik. 

 Elbette göçmenler için hazırlanan çeşitli Türkçe - Arapça çeviri uygulamaları 

var ancak acil bir anda bu tip uygulamaların soruna cevap bulmakla zaman kaybettiğini 

fark ettik. Örnek olarak kanaması olan bir göçmenin hastane arayışını verebiliriz. Aynı 

şekilde farklı bir konu üzerinden örnek verirsek insanlar bazen göçmenlerle konuşmaya 

çekinebiliyor veya dillerini bilmedikleri için anlaşamıyorlar. Bu gibi durumlarda hızla 

bilgi alabilecekleri bir kaynak olmuyor. Başka bir örnek olarak ise ulaşım 

uygulamalarını örnek verebiliriz. Sadece Türkçe dil desteği olması sebebiyle sıkıntı 

yaratıyor. Bu uygulamalara dil desteği eklenerek daha kullanışlı hale getirilebilir. 

Ayrıca bu uygulamalarda sadece otobüs ve saat bilgileri veriliyor ancak şehre yeni gelen 

insanlar durakların dahi yerini bilmiyorlar. Bu bilgi yetersizliği göçmenler için büyük 

bir sıkıntı oluşturduğunu fark ettik. 

 

3. Çözüm  

 Problem kısmında dile getirdiğimiz göçmenlerin hayat standartlarını 

yükseltecek ihtiyaçlara cevap niteliğindeki problemin çözüm önerilerini TekTık ekranı 

ile belirtmiş bulunmaktayız. 

 Bu uygulamada kiosk cihazı benzeri bir şekilde TekTık ekranı ve güneş enerjisi 

kombinasyonu ile ses ile de çalışma imkânı vardır. Hızlı şarj istasyonu da kurarak güneş 
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enerjisi ile hızlı şarj imkânı da sağlanacak. Ekranda kulaklık girişi sayesinde ses ile 

komut etmek isteyenler için bir kolaylık da sağlamış bulunmaktayız. TekTık ekranını 

Konya merkez olarak ve göçmenlerin de ana geçiş yeri olduğu için Kültür Park’ta 

konumlandırmayı düşünüyoruz. Burada ücretsiz wi-fi noktası da olduğu için en ana 

merkez yerdir.  

 TekTık uygulamamızın giriş ekranında 4 farklı dil seçeneği ile daha anlaşılabilir 

bir çözüm entegre etmeyi amaçladık ve tüm göçmenlere ulaşmayı kolaylaştırdık. Giriş 

ekranında yazılara çok boğmadan görsellerle bir ara yüz tasarladık. Görsellerle sunulan 

seçeneklerde kullanıcı kendi sorununa cevap bulurken zorlanmayıp kısa sürede dilediği 

kısma yönlendirilebilir bir halde tasarladık. Seçeneklerde sağlık, ibadet, kültür, ulaşım, 

beslenme, gezi ve eğlenip öğrenelim gibi sekmeler bulunuyor. Örneğin sağlık 

sekmesinde aşı takvimleri, ibadet sekmesinde en yakın cami, kültür sekmesinde 

konumlanan yerin kültürel zenginlikleri, ulaşım sekmesinde otobüs durakları ve 

duraklardan geçen otobüslerin bilgileri, beslenme sekmesinde o bölgenin ünlü 

yemekleri, gezi sekmesinde turistik yerleri ve eğlenip öğrenelim sekmesinde ise o 

bölgenin tekerlemeleri ve bilmeceleri yer alıyor. Sunulan bu seçeneklerde daha birçok 

sorunun cevabı yer alıyor. Ayrıca verilen hizmet sayesinde yalnızca göçmenlerin değil 

şehri merak eden halkın ve turistlerin de bilgi alabilmesi sağlanılıyor. 

 Uygulama örnek görselleri Görsel - 1 de gösterilmiştir. 

Görsel - 1 
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4. Yöntem 

TekTık ekranı uygulamamız ve TekTık kiosk uygulamamız Android Studio’da 

Dart programlama diliyle geliştirilecektir. Göçmelerin teknoloji ulaşılabilirliği 

kolaylaşması açısından Android ve İos işletim sistemlerine uygun olacaktır. Bu imkânı 

sağlamak için Flutter framework kullanılacaktır. Yazılım dili ve framework aracısı 

birçok yönüyle riskleri en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Uygulama içerisinde etkin 

olarak konum verileri kullanılacaktır. Bu veriler kiosk sisteminde pilot şehirde seçilen 

bölgenin konumuna göre ayarlanacaktır. Uygulama kısmında mobil olarak konum 

kullanılacaktır. 

      4.1 Proje Planlanmasının Yapılması 

      Göçmen bireylerin günümüz ve ulaşılabilir olması için ihtiyaç duyabilecekleri 

özellikleri analizi belirlenmiştir. Projenin geliştirilmesinde projenin gereksinimleri 

saptanmış olup, bu gereksinimlere göre aşamalara bölünmüştür. Bu aşamaların gerekli 

ya da gereksiz yönleri toplantılarda konuşulmuş ve en opsiyonlu hale getirilmiştir. 

Uygulama ve kiosk uygulamasının sistem tasarımı birbirine oldukça yakındır. Aşamalar 

alt başlıklara bölünerek en düzenli ve anlaşılır bir biçimde uygulama tasarımında 

gösterilmiştir. Aşamaların amaçları ve yararları yapılan araştırma ve sonuçlarına göre 

şekillendirilmiştir. 

       4.2 Sistem Arayüzlerin Oluşturulması 

       TekTık uygulamasının ana tasarımları Adobe Xd kullanılarak gerçekleştirildi. 

Uygulamamızda kullanıcı girişi ya da çıkışı olmadığı için firebase kullanılmayacaktır. 

Herhangi bilgi girişi olamayacaktır. Bu özelliği ile kullanıcı gizliliği korunacaktır. Daha 

iyi konum bilgisi ve güvenirliği için uygulamanın ana sayfasında izin alınması gereken 

konum izni özelliği olacaktır. Kullanıcı pasif olarak yer alacaktır. Bu sebeple veri girişi 

ve çıkışı akış şemasında görülmemektedir. Şekil 1’de sistem giriş arayüz akış şeması 

gösterilmiştir. 

 
                                                           Şekil - 1 
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      4.3 Uygulama Girişi Sonrası Alt Başlıkların Tanıtılması 

      Uygulama ana sayfasında temel ihtiyaçların ve ülkemizi tanıtıcı alt başlıklar 

bulunmaktadır. Bu uygulama ekranından olabildiğince basit tasarımlar yaparak 

kullanıcının kolayca anlayabilmesi amaçlanmıştır. Alt başlıklar yönlendirme amacını 

taşımaktadır. Alt başlıkların amaçları genel olarak ihtiyaca odaklı yönlendirme 

içermektedir. Alt başlıklara giriş yapıldığından ilgili konu ile ilgili yardım sağlayacak 

yönlendirmeye ulaşacaktır. Konumsal yönlendirmelerle en kolay ve hızlı bir şekilde 

sorununa çözüm olması planlanmaktadır. En yakın hastane, en yakın cami, en yakın 

müze vb. opsiyonlarla hem şehre adapte hemde belirli yerlerde konumlandırılan kiosk 

sistemimizle en ihtiyacı olduğu zaman ve yerde yardım sağlayacaktır. Uygulamanın alt 

başlıkların konumu ve işleyiş akış şeması Şekil 2’ de verilmiştir. 

 
Şekil - 2 

      4.4 Konum Hizmetinin Tasarlanması ve Kodlanması 

      Göçmenlerin adapte kısmı büyük bir sorun ve bu sorun en çok dil ile kaynaklı 

olunduğu saptanmıştır. Bu soruna çözüm olarak uygulamamıza entegre ettiğimiz konum 

özelliği ile adapte süreci daha hızlanması sağlanacaktır. Konum özelliği göçmenlere göç 

ettikleri şehirde aradıkları temel ihtiyaç yerlerin konumunu kendi dilleriyle kolay bir 

şekilde yönlendirip şehri tanımaları sağlanacaktır. Konum bilgisi için Google Konum 

API’si kullanılacaktır. Konum izinin uyguluma içeresindeki etkinliğinin akış şeması 

Şekil - 3’ te verilmiştir. 
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Şekil - 3 

      4.5 Kiosk Sistemin Tasarımı ve Kodlanması 

      Kiosk sistemi uygulaması Dart programlama ile kodlanıp Flutter framework ile 

destelenecektir. Pilot şehirlerde seçilen bölgeler konumlandırılan kiosk sistemi sadece 

mobil uygulama olarak kullanılmayıp aynı zamanda şehrin etkin olunan bölgelerde 

göçmenlere yardım edecektir. Kiosk sistemin tasarımı hava koşullarına uygun ve çevre 

dostu olarak tasarlanmıştır. Sistemin üstündeki yarı oval şeklindeki tabela sistemin hava 

koşullarından korunması için eklenmiştir. Tabelanın destek merkezine eklenen solar 

powerbank güneş enerjili panel sayesinde elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacaktır.  

Gerekli hesaplanmalar ve tetkikler yapıldıktan sonra seçilen solar powerbank güneş 

enerjili panel uygun görülmüştür. Kiosk tasarımı ve modellemesi Görsel – 2, 3, 4, 5, 6’ 

da gösterilmiştir. 

  
  

Görsel – 2, 3 
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                                                      Görsel - 4 

 

 
                                                      Görsel - 5 

 

 
                                                      Görsel - 6 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Projemiz teknolojik olarak iki alternatif seçenek üzerinden yürütüldü. Mobil bir 

uygulama ve kiosk sistemine uygun TekTık ekranıdır. TekTık ekranı özelliği sayesinde 
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teknolojik cihazı bulunmayan göçmenlere de ulaşmayı amaçladık.  Programlama olarak 

Flutter programı ve Dart dili kullanılacaktır. Benzer ürünler hakkında yapılan analizler 

sonucu ülkemiz dışında geliştirilen “Refaid, PeerBie TAC” adlı mobil uygulamaların 

mevcut olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 

tarafından yabancıların sorularına daha kolay cevap verilmesi amacıyla “Göç İdaresi” 

adıyla bir mobil uygulama geliştirildiği tespit edilmiştir. Projemizde; alandaki mevcut 

uygulamalardan farklı olarak dört dil seçeneği (Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca)  

mevcut olup aynı zamanda ülkemizde her ile özel hazırlanması planlanan tanıtıcı 

kültürel miraslarımıza da vurgu yapmayı hedefledik. TekTık ekranını 

konumlandıracağımız bölge pilot il olan Konya’nın ücretsiz Wi-Fi imkânı sağlayan ve 

şehrin en kalabalık yeri olarak bilinen Kültürpark mevkiidir. Göçmenlerin her şehirdeki 

en kalabalık yerlere konumlandırılmış cihazlar sayesinde uyum problemlerini en aza 

indirgemeleri amaçlanmaktadır. Güneş enerjisiyle çalışacak olan sistem bu imkânı 

sayesinde istenilen yere rahatlıkla konumlandıralabilecektir. Kiosk cihazına şarj 

istasyonu özelliğini de koyup teknoloji çağının getirmiş olduğu şarj sıkıntısının da 

çözülmesini amaçladık. Ses ve mikrofon girişi özelliğiyle göçmenlerin isteğe bağlı 

seçim yapmalarımı böylelikle cihazı kolaylıkla kullanmalarını amaçladık. Bu 

özgünlükler sayesinde projemiz yaygın olarak kullanılabilecek, göçmenlerin uyum 

konusunda yaşadıkları engelleri kaldıracak yerli bir çözüm üretilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Yaptığımız cihazımız her türlü göçmen vatandaşın, özellikle dezavantajlı olarak 

teknolojiye ulaşım sağlayamayan göçmenlerin, kültür, dil ve konum konularında 

zorlandığı göz önüne alınarak tasarlanmış uygulanabilirliği olan kullanımı gayet basit 

olan bir cihazdır. Cihazımızın çalışması için elektrik gerekmediği güç kaynağı olarak 

güneş paneli kullanıldığı için ortak internet bağlantısı bulunan her açık alanda kullanıma 

hazırdır. Telefon üzerinden kullanılabilen uygulamamız sayesinde de teknolojiye 

ulaşabilen her göçmene vatandaşın uygulamamızı kullanması mümkündür.  

Cihazımız masraf olarak çok fazla bir masraf gerektirmediği için ticari olarak, 

belediyelere hastanelere, kampüslere vb. ve turistik yerlere turistler için pazarlanabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Mobil uygulamamızın paket yöneticisi veya elektronik medya dağıtım/satış 

platformunda kullanıma açık olabilmesi için geliştirici hesap üyeliği Appstore için yıllık 

bir kere ödenir. Bunun dışında projemizin mobil uygulama süreci herhangi bir gider 

maliyeti oluşturmamaktadır.  Öte yandan kiosk cihazının prototip sürecindeki işlevsel 

ihtiyaçlar kendi iş gücümüzden karşılanmaktadır. Hazır kiosk cihazı üzerinde ilerlemek 

yerine kendi ihtiyaçlarımıza yönelik hizmetler sunan ve daha az maliyetle elde ettiğimiz 

kiosk benzeri cihazımız yerli ve milli kaynaklarla elde edilmiştir. Proje maliyeti 

internetten alınan fiyatlardır. Proje kapsamında teklifler sunularak daha uygun fiyatlar 

alınabilir. İlerleyen aşamalarda ise oluşabilecek mali ihtiyaçlar için öncelikle 

işletmelerle işbirliği gerçekleştirilerek sürdürülebilir bir mali kaynak oluşturma 
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hedeflenmektedir. Malzeme listesi Şekil – 4’ te, yapılacak çalışmalarımızın takvimi ise 

Şekil - 5’ te gösterilmiştir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Farklı etnik ve kültürel geçmişleri olan grupların bir arada yaşamaya 

başlamaları; bireysel ve toplumsal düzeyde birtakım güçlükleri beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle göçmenlerin ev sahibi toplumlarla gerçekleştirdikleri uyum 

sürecinde önemli sosyal ve psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır.[1] Bu nedenle daha 

fazla göçmene ulaşıp topluma entegrasyonlarını sağlamak için uygulamada dört farklı 

dil seçeneği(Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca)özelliği bulunmaktadır. Projemizde 

kullanacağımız görsellerin ve metinlerin bir arada etkin kullanılmasıyla birlikte 

geliştirilen uygulama ve TekTık ekranı; ülkemize gelen ve uyum sürecinde zorluk 

yaşayan tüm göçmenlere fayda sağlayacaktır. Ayrıca şehir içinde konumlandırılan 

TekTık ekranları sayesinde şehir hakkında bilgi almak isteyen yerli ve yabancı halk da 

bu hizmetten faydalanabilecek.  

 

9. Riskler 

Cihazımız elektronik yapılara sahip olduğu için elbette ki riskler barındırır. 

Şekil - 4 

Şekil - 5 



11 

 

 

1.Pilot şehrimiz Konya’nın yazın sıcaklığının yüksek, kışın kar ve yağmurun fazla 

olması sebebi ile cihazda oluşabilecek elektrik yapılarının zarar görmesi  

Çözüm: Cihaz yapısının üst ve yan taraflarının daha korunaklı yapılması. Kış şartlarında 

çözüm işe yaramaz ise de cihaz ekranını koruyucu bir kılıf yapılması. 

2.Bilinçsiz / keyfi kullanımlar sonucu cihaza, cihazın elektrik ve ekran yapılarına, şarj 

ünitesine zarar verilmesi  

Çözüm: Zarar sonucunda merkezi bir yere yerleştirdiğimiz cihazın etrafındaki 

kameralar yardımı ile tespiti zarar veren kişi/kişilerin emniyet mensuplarına bildirilmesi 

maddi zararın karşılanmasının talebi 

3.Cihaza entegre edilen bilgilerin değişikliğinden kaynaklanan yanlışlıklar 

Çözüm: Düzenli periyotlar ile bilgilerin yenilenmesi  

4.Sıklıkla kullanım sonucu oluşan kablo deformasyonları  

Çözüm: Düzenli periyotlar ile cihazların bakımının yapılması, zarar görmüş kabloların 

değişiminin yapılması. 

Olasılık – etki matrisi Şekil - 6’ da gösterilmiştir. 

 

10. Proje Ekibi 

Kapsül – SİA – Doz takımı, 2022 yılının şubat ayında birlikte daha sürdürülebilir ve 

inovatif fikirler düşünmek için bir araya gelmiş bir topluluğun içerisinden, takımın her 

üyesinin ortak fikirleri bir masaya yatırıp işte yapılması gereken bu denildiği sırada kuruldu. 

Takımımızın gerçekleştirdiği projemizin proje yöneticisi ve resmi sözcüsü takım kaptanı 

Merve Nur Gür’dür. Takımımızın proje ekip organizasyon şeması ise Şekil – 7 ‘ de 

gösterilmiştir. 

10.1 Projeye Dahil Edilmesi Planlanan Kurumlar 

Projede ele alınan soruna yönelik sunduğumuz çözüm önerimizin çıktısı olan 

TekTık ekranı ve TekTık mobil uygulamamızın geliştirilmesinde ve pazarlanmasında 

Şekil - 6 
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projeye çeşitli kurumların da dahil edilmesiyle projemiz daha iyi bir konuma yükseltilebilir. 

Özellikle göçmenlerin yoğun olduğu alanlarda yerel yönetimle ve üniversitelerle işbirliği 

yaparak örneğin kamp ve toplanma alanları, şehir merkezleri, İl Göç İdaresi, otogar, 

havaalanı, kampüsler ve turistik mekânlar gibi önemli konumlarda hizmet vermesi 

amacımıza ulaşmada büyük katkı sağlayacaktır.  
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