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1.Proje Özeti  

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu bir kesim mobil cihazları kullanmada zorluklar 
yaşamaktadırlar. Genelde bu sorunu çevrelerindekilerden yardım alarak çözmeye çalışırlar. Bu 
durumu kendi çevremizde de yaşamamız, bizi bu konuda bir proje yapmaya yönlendirdi. Bu 
noktadan hareketle bu soruna çözüm getirmek için uygulama mağazalarından indirilebilir bir 
rehber uygulama geliştirilmesi amaçlandı. Bu uygulama içerisinde Google hesabı nasıl açılır, 
yeni bir uygulama nasıl indirilir gibi birçok soruna çözüm niteliğinde etkileşimli içerikler yer 
almaktadır. Bu konuda problem yaşayan kişilerin önerileri dikkate alınarak bir içerik belirlendi. 
Bu içerik doğrultusunda bir mobil rehber uygulaması geliştirildi. Uygulama yazılırken çoklu 
platform desteği dikkate alınarak Android Studio IDE’sinde Flutter kullanıldı. Uygulama 
içerisindeki grafikler Adobe XD programında hazırlanırken hedef kitlenin yaşayabileceği 
zorluklar göz önünde bulunduruldu. 

 
2.Problem 

Günümüz toplumlarında teknolojiyle olan ilişkilerde yaş, belirleyici bir faktördür (Özkan ve 
Purutçuoğlu, 2010). Özellikle son yıllarda teknolojinin baş döndürücü hızıyla birlikte bu 
faktörün önemi daha çok artmıştır. Toplumların teknolojinin de etkisiyle hızla değişmesi 
sonucu toplumsal hayattaki her yaş grubunun olduğu gibi yaşlı bireylerin de kendilerini sürekli 
yenilemeleri gerekmektedir. Bu durumda bireyler ömür boyu yenilikleri hem kendileri 
öğrenmek hem de diğer yaş gruplarına bu yenilikleri öğretmek durumunda kalırlar. Yaşlılar; 
cep telefonunu nasıl kullanacaklarını, iletişim teknolojisinde kullanılan yeni kelimeleri ve 
kavramları etraflarındaki insanlara sormak zorunda kalabilmektedirler (Tuna Uysal, 2020). 
Bazı insanlar ise etraflarında bunu sorabilecek kişiler bulamayabilirler. Yaşlı yetişkinlerin 
teknolojiyle zor bir ilişkisi vardır çünkü çoğunlukla donanım ve yazılım tasarımı onlara uyacak 
şekilde tasarlanmamıştır. Eski nüfusun büyük bir bölümü için teknoloji alışılmadık ve 
yabancıdır (Leonardi, Mennecozzi, Not, Pianesi, Zancanaro, 2008). Yapılan araştırmalar 
sonucunda bu konuda daha önce benzer bir yöntem ile yapılmış bir çalışma yahut ürün 
olmadığına ve bu konuda sorun yaşayan insanlara yardım sunacak rehber niteliğinde bir 
uygulama yapılmasına karar verilmiştir. 

  
3.Çözüm  

Günümüz dijital çağında rastlanılan, teknolojiyi etkili kullanamayan insanlara yardımcı 
olmak için anında pratik yapabilecekleri sayfalara geçebilecekleri ve arayüzde gezinirken 
öğrendiklerini uygulayabilecekleri etkileşimli bir rehber uygulama geliştirilmesi düşünüldü. 
Sağlam temellere oturtulan çözüm yönteminin ayrıntıları gerekçeleriyle planlandı. Buna göre, 
öğrenim hız ve verimini maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla ekran görüntüleriyle 
desteklenmiş kısa ve öz yönergeler belirlendi ve bunlar içerik adı altında toplandı. Kullanıcının 
hiçbir yabancılık çekmemesi için içeriklerin kapak ve sunum bölümlerine renk, yazı fontu ve 
şekil bakımından şablonlar hazırlandı ve uygulandı. Bu içeriklerin yerleştirileceği arayüzün 
menüleri için de aynı işlemler gerçekleştirildi ve düzen basit tutularak tüm uygulamada hedef 
kitlemizden insanların rahatça okuyabilmesi için büyük yazılar ve göz yormayan renkler öne 
çıkarıldı. Düşük depolama alanına sahip cihazlarda sorun yaşanmaması için yönergelerin ekran 
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görüntüleri uygulamanın kendisine değil bir bulut ortamına kaydedildi ve cihazın ağa bağlı 
olması halinde görüntülenebilir hale getirildi. Uygulamanın ihtiyacı olmaması ve gizliliğin 
önemi nedenleriyle internet erişimi hariç ekstra izinler talep edilmiyor. Deneyimsiz 
kullanıcıların istenmeyen yerlere yönlendirilmemesi için reklamlardan arındırıldı ve kolayca 
erişilebilmesi için ücretsiz olarak Google Play Store uygulama mağazasında yayınlandı. 
 

3.1.Uygulamaya Ait Ekran Görüntüleri 
 
Uygulamaya ait ekran görüntülerine aşağıda yer verildi. İlk üç görseli kapsayan Resim-1’ de 

içeriğe ulaşma yollarından; ana sayfanın, sık sorulan sorular bölümünün ve arama sayfasının 
ekran görüntülerine yer verildi. Sonraki üç görseli kapsayan Resim-2’ de ise örnek içeriğe ait 
ekran görüntülerine yer verildi. 

Resim-1: Uygulama İçerisinde İçeriğe Ulaşma Yollarına Ait Ekran Görüntüleri 

Resim-2: Uygulamadaki Örnek İçeriğe Ait Ekran Görüntüleri 
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4.Yöntem 

Akıllı mobil cihazları kullanmakta zorluk çeken insanlar ile konuşuldu. Onların görüşleri 
doğrultusunda bir içerik oluşturuldu. Bu içerik mobil rehber uygulama ile kullanıcılara sunuldu. 
Uygulamanın yazılımında Dart dili destekli Flutter ve uygulama içerisinde olan grafiklerin 
hazırlanması için Adobe XD yazılımı kullanıldı. Uygulama Google Play Store’da yayınlandı. 
Şu anda özellikle Türklerin yoğun yaşadığı 5 ülkede (Türkiye, Birleşik Krallık, Fransa, 
Almanya ve ABD) kullanıma açıktır. Görüşülen görsel tasarım uzmanının görüşleri dikkate 
alınarak kullanıcılara göz yormayan renklere sahip, yazı fontu büyük, hızlı ve basit bir arayüz 
sunuldu. Zorluk çeken insanlar uygulamada bulunan; ana sayfadaki kutucuklardan, sık sorulan 
sorular bölümünden ve var olan içerikler arasında arama yapabilecekleri bir arama sayfasından 
anlaşılması basit içeriklere ulaşabiliyorlar. İçerikler adım adım rahat anlaşılabilir yönergeler ve 
o yönergelerin uygulandığı ekran görüntülerini kapsamaktadır. Düşük depolama alanına sahip 
cihazlarda sorun yaşanmaması için yönergelerin ekran görüntüleri uygulamanın kendisine değil 
bir bulut ortamına kaydedildi ve cihazın ağa bağlı olması halinde görüntülenebilir hale getirildi. 
 

Rehber uygulama ilk kullanıma sunulduğunda 8 içerik barındırmakta idi. Zaman geçtikçe 
uygulama içerisindeki değerlendirme sayfasındaki kullanıcıların talepleri dikkate alınarak 
içerik sayısı 33’ e çıkartıldı ve devam eden süreçte aynı şekilde arttırılmaya devam edilecektir.  

 
4.1.Flutter 
 
Flutter, açık kaynaklı bir arayüz ve yazılım geliştirme kitidir. Android, iOS, Windows, Mac, 

Linux ve web için uygulamalar geliştirmek için kullanılabiliyor. Bu rehber uygulamanın 
geliştirilmesinde tercih edilmesinin nedenleri; çoklu platform desteği ve arayüz oluşturmak için 
dinamik yapılara sahip olmasıdır. Aşağıda Flutter kitini kullandığımız geliştirme ortamına ve 
uygulamanın önizlemesi yapılan emulatorlere ait ekran görüntüsüne yer verildi. 

Resim-3: Uygulamanın Geliştirilme Ortamının Ekran Görüntüsü 
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4.2.Adobe XD 
 
Adobe XD, internet siteleri ya da uygulamalar için arayüz tasarımları yapmak için kullanılan 

bir Adobe programıdır. Mobil uygulama geliştiricilerinin genelde tercih ettiği bu program; 
işlevsel, pratik ve çabuk olmasından dolayı rehber uygulama içerisindeki grafiklerin 
hazırlanmasında tercih edildi. 

Resim-4: Adobe XD’ ye Ait Ekran Görüntüsü 
 

5.Yenilikçi Yönü 

Mobil cihazları kullanmada zorluk yaşayanlara yönelik internet ortamında derli toplu 
olmayan ve kolay ulaşılamayan bir takım açıklamalar ve yönlendirmeler bulunmaktadır. Proje 
kapsamında geliştirilen rehber uygulamanın piyasadaki diğer benzer hizmetlerden en büyük 
farkı içeriklerin hepsinin rahatça bulunabilir ve tek bir uygulamada olmasıdır. Diğer benzer 
hizmetlerin karmaşıklığı ve kolay erişilebilir olmayışının aksine rehber uygulama hedef kitleyi 
göz önünde bulundurarak içeriğini ekran görüntüleri ile desteklemekte ve Android işletim 
sisteminde bulunan en geniş uygulama mağazası olan Google Play Store' da kolayca bulunup 
indirilebilmektedir.  

 
6.Uygulanabilirlik  

Uygulama şu an zaten erişime açıktır. Uygulamanın daha geniş bir kitleye erişebilmesi için 
diğer uygulama mağazalarında kullanıma sunulması erişim kolaylığını arttıracaktır. Bunun 
dışında; uygulamayı deneyimleyen bazı kullanıcılar, kullandığı cihazın markasının sunduğu 
arayüzün farklı olduğunu ve bundan dolayı yapmak istedikleri şeyi tam olarak yapamadıklarını 
bize iletti. Bu durum Android işletim sistemini cihazlarında kullanıcılara sunan markaların 
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kendi arayüz tasarımlarında bazı değişikliklere gitmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu problemi 
çözebilmek için ilerleyen aşamalarda mevcut içeriklerin yanında nadiren yaşanan problemlerin 
çözümüne yönelik içeriklerin yer aldığı bir sitenin de geliştirilmesinin faydalı olacağı 
düşünüldü. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje dijital ortamda geliştirildiğinden ve süreç boyunca yazılım ve tasarım için kullanılan 
hizmetler ücretsiz olduğundan geliştirilme aşamasında herhangi bir maliyet ortaya çıkmadı. 
Daha sonrasında uygulamanın Google Play Store’da yayınlanabilmesi için Google’a 25 TL 
ödeme yapıldı. Bundan başka geliştirilebilecek olan site için domain ve hosting hizmetlerinin 
ücretleri için ortalama 360 TL/Yıl maliyet beklentisi vardır. 

Aşağıdaki Tablo-1’ de takımın kuruluşundan yarışma zamanına kadar olan süre için bir 
zaman planlamasına ait bilgiler yer almaktadır. 
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Tablo-1: Zaman Planlaması Tablosu 
 

8.Hedef Kitle  

Yaşlı nitelemesi genelde takvim yaşı temelinde yapılmaktadır. Örneğin Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre yaşlı kategorisi kronolojik olarak 65-74 yaştır (İçli, 2008). Yaşlanma, tüm 
biyolojik ve zihinsel işlevlerde aksamanın gerçekleştiği, yorgunluğa ve sabır kaybına yol açan 
doğal bir evredir. Yaşlı insanlar, hızlı gelişen teknoloji beraberinde getirdiği zorluklarla sürekli 
yüzleşirler. Bu nedenle, günlük yaşamın zorluklarıyla başa çıkabilmek için uygun desteğe ve 
yönlendirmeye ihtiyaçları vardır (Roupa vd., 2010). Yaşlılar, ürün geliştirme ve pazarlamada 
genellikle ihmal edilen bir gruptur, ancak çoğu gelişmiş toplumda büyüyen tek yaş grubudur 
(Mallenius, Rossi, Tuunainen, 2007). Her geçen gün yaşlı bireylerin dijital teknolojiyi kullanım 
oranları artsa da yaşlılar gençler kadar bu teknolojiyi aktif kullanamamaktadırlar. Çünkü 
gençlere kıyasla dijital teknolojiyi kullanma ve ona entegre olma konusunda farklı yeteneklere, 
farklı ihtiyaçlara, farklı endişelere sahiptirler. Nesil etkileri dışında dijital teknolojinin 
benimsenmesini ya da kabul edilmesini etkileyen fiziksel, bilişsel, tutumsal ve sosyo-ekonomik 
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faktörler bulunmaktadır (Tuna Uysal, 2020). Hedef kitlenin yaşayabileceği zorluklar göz 
önünde bulundurulup basit bir arayüz ve büyük yazı fontu sunmak için gerekli çalışmalar 
yapıldı. 
 

9.Riskler 

Proje, uygulamanın geliştirilme ve kullanım ortamı dijital olduğundan dolayı fiziksel bir risk 
barındırmamaktadır. Uygulama herhangi bir reklam içermediğinden Google Play Store’ dan 
indirildiği zaman kullanıcıların farklı yerlere yönlendirilmesi yahut dolandırılması gibi bir risk 
bulunmamaktadır. Bu durumlar dikkate alındığı zaman projenin uygulanabilirliği ve kullanımı 
açısından bir risk öngörülmemektedir.  
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