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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan) 

 

Takım Kaptanı: Tüm işleyişi ve görev dağılımını yaparak projenin yürütülmesini sağlamakta 

ve görevlerin yerine getirilmesinden sonra takım koordinasyonunu, iletişimini sağlayarak 

projeyi bütünleştirmektedir. Takım arasındaki iletişimi sağlayıp, toplantıları ve çalışma 

takvimini oluşturmaktadır. Bu sayede tüm takım koordineli bir şekilde çalışmakta ve ayrı ayrı 

ayrı yerine getirilen görevler birleştirilmektedir. 

 

Grafik Tasarım: Çalışmamız görselliği ön planda olan bir sanal gerçeklik çalışmasıdır. Bu 

yüzden grafik tasarım oldukça önemlidir. Grafik tasarım bölümünü üç alt başlıkla 

inceleyebiliriz. 

 Fotoğraf Çekimi: Sanal gerçeklikte kullanılacak resimlerin uygun açılardan, uygun 

cihazlarla ve uygun açılarla çekilmesi gerekmektedir. Bu rolde bulunan öğrencimiz kişisel hobi 

olarak fotoğrafçılıkla uğraşmakta ve daha önce okulumuzda yapılan fotoğraf yarışmasında 

birinci olmuştur. O yüzden bu projede kendisi bu görevde yer almaktadır. 

 Program İçerisinde Grafik Tasarım: Sanal gerçeklik uygulaması için çekilen 

fotoğraflar birleştirilmek üzere sanal gerçeklik uygulamasına yüklenecektir. Burada program 

kullanılırken aynı şekilde geçişlerin sağlanması, uygun fotoğraf algoritmasının oluşturulması 

adına programın kullanımı esnasında da grafik tasarım önem arz etmektedir. 

 WEB Sitesi Grafik Tasarımı: Oluşturduğumuz çalışmanın daha geniş kitlelere 

ulaşması için web sitesinde yayınlanması gerekmektedir. Bu web sitesinin oluşturulmasında 

aynı şekilde grafik tasarım büyük öneme sahiptir.  

 Tüm bu detaylar dikkate alındığı zaman projemizde grafik tasarım konusunun ne kadar 

önemli olduğu görünmektedir. Bu yüzden takımımızda grafik tasarım konusunda ilgili 

öğrenciler çoktur ve görev dağılımında da buna dikkat edilmiştir. 

 Ar – Ge: Proje içerisinde kullanıcılara Narman Peri Bacaları ile ilgili; oluşum şekli, 

yapısı, içerisinde barındırdığı hayvan ve bitki türleri gibi bilgiler verilecektir. Bu bilgilerin 

toplanması ve projede gerekli yeri alması için projemizde bir araştırma görevlisinin de 

bulunması gerekmektedir. Bu görevde bulunan öğrencimiz hem araştırma yaparak gerekli 

bilgileri toplayacak, hem de fotoğraf çekimleri için uygun ürünleri listeleyecektir. 
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 Algoritma: Projemizde tüm çalışmaların birleştirilmesi, kullanıcıya gerçekten de orada 

geziyor hissi verilebilmesi için sanal gerçeklik uygulamamızda algoritma büyük önem 

kazanmaktadır. Çekilen fotoğraflar arasında geçişlerin belirlenmesi, sıralamanın belirlenmesi 

gibi konular sanal gerçeklik uygulamasında oldukça önemlidir. Sanal gerçeklik uygulamasını 

yapacağımız alanın büyüklüğü ve genişliği, kapladığı vadiler de göz önüne alındığı zaman 

algoritmamızın kesinlikle mükemmel olması gerekmektedir. Bu yüzden projemizde algoritma 

da önemli bir yer kaplamaktadır.  

WEB Tasarım: Sanal gerçeklik uygulamamızın daha geniş kitlelere erişmesi ve hedef 

kitlenin büyümesi için bu projemizde web sayfası olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Bu 

yüzden ekibimizde web tasarımı görevi de bulunmaktadır. 

Tüm görevler öğrencilerimize ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre verilmiştir. Tüm ekip 

okulumuzda 2019 yılında kurulan, şuan çalışmalarına ve eğitimlerine devam eden 

KODLAYAN ANDOLU GENÇLERİ (KANGENÇ) ekibindedir. Bu yüzden de takımımızın 

adı KANGEÇ TURTEK olarak belirlenmiştir.  

 

  

İlçemiz dünyada eşi benzeri az olan bir doğa güzelliğine Kırmızı Peri Bacalarına sahiptir. 
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Resimler farklı açılardan ve farklı genişliklerden Narman Peri Bacalarında çekilmiştir. İşte bu güzel 

görüntüleri yerli yabancı turist potansiyeli olan herkese tanıtmak amacıyla Narman Sanal Peri Bacaları 

projesini yapıyoruz. Projemizin aşamaları şu şekildedir; 

 

1. Peri Bacalarının gezilmesi ve uygun fotoğraf çekim noktalarının belirlenmesi: Bir turist gibi 

Peri Bacalarını girişten itibaren geziyoruz ve bulunduğumuz konumdan hangi konuma daha çok 

gitmek istediğimizi belirliyoruz. Bu sayede sanal gerçeklik uygulamasında hangi aşamalarda 
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resimleri yükleyeceğimiz belirliyoruz. Nereye gideceğimizi seçtikten sonra o gideceğimiz kısmın 

en güzel fotoğraf açısını belirliyoruz ve o noktayı temel alıyoruz. O nokta civarında bulunan 

özellikle dikkat çeken noktaların videolarını da çekmek için notlarımızı alıyoruz. 

 

2. Sanal gerçeklik uygulaması için 360 derece fotoğraf çekimlerinin en güzel açılardan ve 

profesyonelce çekilmesi : İlk aşamada belirlenen konumlarda 360 derece fotoğrafların çekimlerini 

yapıyoruz ve algoritma hazırlarken kolaylık olması açısından sıralamayı not alıyoruz. Eğer o 

noktalarda video ile belirteceğimiz noktalar varsa o noktaların da videolarının çekimlerini 

yapıyoruz. 
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3. Fotoğraflar arasında yapılacak olan sıralamanın ve hareket yönlerinin belirlenmesi. Hangi 

fotoğraftan hangisine geçilecek, geri gelinecek fotoğraflar ve ileri gidilecek noktaların 

belirlenmesi ve algoritmanın oluşturulması:  Çekimler tamamlandıktan sonra gezi sırasında ve 

çekim sırasında aldığımız notlar yardımıyla sanal gerçeklik uygulamasının senaryo ve algoritmasını 

oluşturuyoruz. 

 

4. Oluşturulan algoritmaya göre ayarlanmış sıralama ile sanal gerçeklik uygulamasına 

fotoğrafların yüklenmesi ve fotoğraflar arsındaki geçiş işlemlerinin kodlanması: Yaptığımız 

algoritma ve senaryoya uygun bir şekilde kullandığımız sanal gerçeklik uygulamasına 

fotoğraflarımızı yüklüyoruz ve geçiş noktalarını yerleştirip kodlama işlemlerini yapıyoruz. 

 

 

5. Yapılan çalışmanın yayınlanması için web sitesinin kurulması: Yaptığımız tüm çalışmaların 

daha geniş kitlelere ulaşması için kullanacağımız web sitesinin alan adını ve saklama alanını alıp 

çalışmalarımızı siteye yüklüyoruz. Web sitemizin ve çalışmalarımızın duyurulması için sosyal 

medya hesapları kuruyoruz. 

 

6. Çalışmaların web sitesinde yayınlanması ve duyurularının yapılması: Artık hazır olan 

çalışmamızı kurduğumuz web sitesini yüklüyoruz ve çalışmamızı yayınlıyoruz. Kurduğumuz sosyal 

medya hesaplarında ve çeşitli platformlarda çalışmamızın tanıtım ve reklamını yapıyoruz. 

 Aşağıdaki linkte yaptığımız çalışmanın bir demosunu göreceksiniz. Fakat bu demo kesinlikle 

yapacağımız çalışmanın çok az bir kısmını oluşturmaktadır. Çünkü şuan bu demoyu yaptığımız 
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çalışma asıl projemizde yapacağımız sayfa geçişlerini, yürüme hissini desteklememektedir ve çekilen 

resimler yeterince kaliteli olmamıştır. Tam istediğimiz kaliteyi elde etmek için telefon değil 360 

derece fotoğraf destekleyen fotoğraf makinesi kullanmamız gerekmektedir. Bu sadece bir ön fikir 

oluşturması açısından yapılmış bir demo çalışmasıdır. 

Çalışmamızın demo linki:  

 

https://kuula.co/share/collection/7vpw0?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&sd=1&thumbs= 
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2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

 

NARMAN PERİ BACALARI GİRİŞİ

SAĞ TARAFTAKİ VADİ

VADİ GİRİŞİ

VADİ SAĞ TARAFI

VADİDEN VİDEO

VADİ SOL TARAFI

VADİDEN VİDEO

SOL TARAFTAKİ DERİN VADİ

VADİ GİRİŞ

VADİ SAĞ TARAFI

VADİDEN VİDEO

VADİ SOL TARAFI

VADİDEN VİDEO

SOL TARAFTA 
KALAN DERİN 

VADİ

ALGORİTMA NARMAN PERİ 
BACALARINI OLUŞTURAN 3 

VADİYİ DE TAM OLARAK 
KAPSAYACAK ŞEKİLDE BÖYLE 

DEVAM ETMEKTEDİR.
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Yukarıda akış şeması verilen işlemler denendikten sonra arasından seçilen programlardan birisi 

ile tamamlanacaktır. Fotoğraflar arasında geçiş işlemleri ve yükleme işlemleri tamamlanan 

sanal gerçeklik programı yayınlamak için publish işlemi yapılacaktır. Böylelikle programımız 

yayınlanmaya hazır hale gelecektir. 

 

Çalışmamızın çok küçük bir parçasının demosunu burada bulabilirsiniz. 

https://kuula.co/share/collection/7vpw0?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&sd=1&thumbs= 

 

Demonun dışında ilk giriş sayfasında Narman Peri Bacaları ile ilgili bilgilerin olduğu tanıtıcı 

bir metin olacaktır. Bu metinde Narman Peri Bacalarının oluşumu, coğrafi yapısı, konumu, 

ulaşım şekli, içerisinde yaşayan hayvanlar ve yetişen bitkilerle ilgili bilgiler yer alacaktır.  

 Tüm bu yapılacak olan çalışmalarının temel amacı Narman Peri Bacalarının tanıtımını 

daha geniş kitlelere yapmak ve daha fazla yerli ve yabancı turiste ulaşmak. Bu sayede ilçemizin 

sahip olduğu turizm potansiyelini değerlendirerek ilçe gelir ve refah düzeyini artırmaktır.  

 İlçemizde turizm potansiyeli bulunmaktadır fakat bu tam olarak 

değerlendirilememektedir. Bunu değerlendirmek için tanıtım çok önemli bir ihtiyaçtır. Şuanda 

ilçemize turizm anlamında yeni yatırımlar yapılmakta ve bu yatırımlar sayesinde turizm 

gelirleri daha da artmaktadır.  
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Yapımı tamamlanan Narman Peri Bacaları Sosyal Tesisi 

 Tüm bu yatırımlar yeni teknolojik tanıtımlarla birleştirildiğinde hedef kitleye 

ulaşmamız ve ele aldığımız sorunu çözmemiz daha da olası görünmektedir. 

  

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Sistem Bileşenlerini iki başlık altında gruplayabiliriz. 

I. Yapım Aşaması Sistem Bileşenleri 

a. 360 Derece Fotoğraf Destekleyen Kamera: Fotoğraf çekim işlemleri için 

olmazsa olmaz donanımlardan birisidir. Kullanılacak kamera sistemin tam 

istenildiği gibi çalışması için gerekli olan 360 derece görüntüleri yüksek 

çözünürlükte alabilmelidir. Görüntü kalitesi ve çekimler ne kadar iyi olursa 

projemizin başarıya ve istenilen hedefe ulaşması o kadar olası olacaktır. 

b. Drone: Havadan 360 derece görüntü almak için kullanılacaktır. Projemizde 

Narman Peri Bacalarının ilk genel görüntüsünü verebilmek için, oluşan 

çeşitli yapılan tam görüntülerini havadan alabilmek için sistemde drone 

kesinlikle olmalıdır. Drone ile çekilen görüntüler Peri Bacalarının kapladığı 

alanın büyüsünü ve oluşumlarının güzelliğini göz önüne serecektir. 

c. Tripot: Fotoğraf çekiminde kullanılacaktır. Fotoğrafların titremeden, sabit 

bir şekilde çekilebilmesi için gereklidir. 

d. Bilgisayar: Fotoğrafların birleştirilmesi, yayınlanması ve diğer işlemler için 

kullanılacaktır. Kullanılacak bilgisayarda yüksek çözünürlükteki resimlerle 

işlemler yapılacak ve bu yüksek çözünürlükteki resimlerin birleştirilmesi 

geçişlerinin yapılması, tüm işlemlerin publish edilmesi gerekecektir. Tüm 

bu işlemler göz önüne alındığı zaman işlemcisi ve görüntü işlem yeteneği 

yüksek bir bilgisayar olması gerekmektedir.  

e. Sanal Gerçeklik Oluşturma Programı: Çektiğimiz fotoğrafları istediğimiz 

şekilde birleştirebilmek ve geçişler yapabilmek için kullanılacaktır. 

Kullanımlarını denediğimiz bazı uygulamalar şunlardır; 
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i. PanoramaStudio Pro  

ii. Easypano Tourviewer 

iii. Kuula 

iv. Pano2VR 

Bu uygulamalar içerisinden bizim için en iyi sonuç verecek olanı seçip 

projemizi onunla tamamlayacağız. 

II. Yayın Aşaması Sistem Bileşenleri: 

a. Web Sayfası: Yapılan çalışmaların mobil ve masaüstü cihazlarda uyumlu 

olarak çalışabilen bir web sayfası gerekmektedir. 

b. Sanal Gerçeklik Gözlüğü: Sistemin istediğimiz etkiyi vermesi için sanal 

gerçeklik gözlüğü ile kullanılması gerekmektedir. 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Geleneksel turizm pazarlaması,  görsel ve duyusal faktörleri kullanarak turistin 

seyahat motivasyonu etkilemeyi amaçlar. Turistlerin satın alma davranışlarını etkilemek için 

tek boyutlu fotoğraf içeren broşürler kullanıldı.  Teknolojik değişiklikler iki ve üç boyutlu 

fotoğraf ve videoların oluşturulmasını sağladı. Teknolojik değişikliklerden biri olan “Sanal 

Gerçeklik” ise bilgisayar ortamında üretilen gerçek zamanlı üç boyutlu bir etkileşim deneyimi 

sağlamaktadır. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da yeni 

teknolojilere uygun gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerden birisi de oluşturulan sanal 

gerçeklik ortamları ile sanal turlar yapmaktır. Bu teknoloji şuan ülkemizde gelişim gösteren bir 

teknolojidir. Hali hazırda T.C. Kültür ve Turizm bakanlığı https://sanalmuze.gov.tr/ adresinde 

sanal turlar düzenlemekte ve ülkemizdeki birçok ören yeri ve müzenin sanal turlarını 

yayınlamaktadır. Projemize başlamadan önce incelediğimiz Aksaray Ihlara Vadisi( 

https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/AKSARAY_IHLARA_VADISI/ ), Adıyaman Nemrut Ören 

Yeri( https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ADIYAMAN_NEMRUT_ORENYERI/ ), Nevşehir 

Göreme Açık Hava Müzesi ( 

https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/NEVSEHIR_GOREME_ACIKHAVA_MUZESI/ ) gibi açık 

hava müzelerinin ve ören yerlerinin sanal gerçeklik ortamları ve sanal turları bize ilham 

vermiştir.  

Yapılan literatür taramasında sanal gerçeklik teknolojisinin turizme sağladığı faydalar 

ve bu teknolojinin turizmde kullanımının önemini ortaya anlaşılmıştır. Bu amaca yönelik olarak 

gerçekleştirilen araştırmaların sonucu artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin turizmde 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlaması, hizmet kalitesini artırması, sürdürülebilirliği desteklemesi, 

çekiciliği artırması, bilgiye erişimi kolaylaştırması, imaj oluşturması, pazarlama, tanıtım ve tutundurma 

faaliyetlerine katkı sağlaması, planlama ve yönetim faaliyetlerine katkı sağlaması, gelir artışı sağlaması, 

ulaşılabilirliği artırması, iş ve görevlerde kolaylık ve profesyonellik sağlaması, güvenliği artırması, 

yenilik sağlaması, memnuniyeti sağlaması, satışları artırması ve marka sadakati sağlaması olmak üzere 

birçok faydası tespit edilmiştir. Bu faydalar da sanal gerçeklik teknolojisinin turizmde kullanımının 

önemli olduğunu göstermektedir. Sanal gerçeklik teknolojisinin sağladığı bu faydalar turizmi daha da 

geliştirmektedir. Ayrıca, turizm faaliyetlerine katılımı artırmaktadır.   

https://sanalmuze.gov.tr/
https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/AKSARAY_IHLARA_VADISI/
https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ADIYAMAN_NEMRUT_ORENYERI/
https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/NEVSEHIR_GOREME_ACIKHAVA_MUZESI/
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Literatür taramalarından ve örnek incelemelerinden sonra oluşan fikirler sanal 

olarak gezilen yerlere gerçekten de gidilmesi gerektiği fikri daha baskın bir şekilde ortaya 

çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler sonucunda projemizin yapılış yöntemi ve kurgusu ortaya 

çıkmıştır.  

Kurgu ve fikir aşamasından sonra bu sanal gerçeklik uygulamalarının nasıl ve hangi 

teknolojilerle yapıldığı araştırılmış ve gerekli bilgiler toplanmıştır. Önümüze çıkan 

programlar incelenmiş eğitim videoları izlenmiş ve denemeler yapılmıştır. Peri Bacalarında 

Kısıtlı imkanlarla, telefonlarla çektiğimiz fotoğraflar birleştirilerek bir demo yapılmıştır. 

(https://kuula.co/share/collection/7vpw0?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&sd=1&thumbs= ) bu demo 

uygulama sayesinde projemizin uygulanabilir olduğu ve gerçek ayaklar üzerinde durduğu 

anlaşılmıştır. 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Projemizde hem sanal bir gezi çalışması yapılacak hem de bilgilendirme çalışması 

yapılacaktır. Bu yönü çalışmamızı sanal turlardan farklı bir noktaya taşımaktadır. İlçemizde 

bulunan Kırmızı Peri Bacalarının tanıtımı için bu güne kadar yapılan çalışmalar kısıtlı 

çalışmalardır. Yapacağımız çalışma üç boyutlu panoramik görüntünün kullanıcı müdahaleli olması 

ve görsel gerçeklik hissi sağlaması açısından bu güne kadar Narman Peri Bacaları için yapılmış tüm 

tanıtımlardan farklıdır. Bu şekilde bir sanal gerçeklik uygulaması ile ilk kez bir tanıtım 

yapılacaktır. Bu yönü ile ilçemizin tanıtımında yenilikçi bir yaklaşımdır.  Bu yaklaşımda 

hedefimiz Sanal Gerçeklik uygulaması ile turistlere bir ön deneyim yaşatmak, ön deneyimden 

sonra Narman Peri Bacalarına olan talebin artması, artan taleplerle birlikte rezervasyon ve 

pazarlamanın artması ve pazarın canlanması. Canlanan Pazar ile birlikte rekabetin ve kalitenin 

artmasıdır. 

Yapacağımız sanal gerçeklik eğitsel bir sanal gerçeklik olacak ve bu da ziyaretçilerin gelip 

görme arzularını artıracaktır. 

Tüm bu yönleri ile projemiz ilçemiz adına yenilikçi ve özgün bir proje olarak karşımıza 

çıkıyor. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

 

FAALİYETLER 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA 

ÖRNEKLERİN 

TARANMASI 

X X       

LİTERATÜR 

TARAMASI 

 X X      

KULLANILACAK 

PROGRAMLARIN 

ARAŞTIRILMASI 

 X X      

KULLANILACAK 

DONANIMLARIN 

ARAŞTIRILMASI 

 X X      

KULLANILACAK 

PROGRAMLARLA 

İLGİLİ 

  X X     
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EĞİTİMLERİN 

ALINMASI 

KULLANILACAK 

DONANIMLARLA 

İLGİLİ 

EĞİTİMLERİN 

ALINMASI 

  X X     

PERİ BACALARI 

İLE İLGİLİ 

ARAŞTIRMALARIN 

YAPILMASI 

 X X X     

PERİ 

BACALARINDA 

ALGORİTMALAR 

İÇİN GEZİ 

YAPILMASI 

  X      

ÖN HAZIRLIK 

ÇEKİMLERİNİN 

YAPILMASI 

  X      

DEMO 

SÜRÜMÜNÜN 

OLUŞTURULMASI 

   X     

ASIL ÇEKİMLERİN 

YAPILMASI 

   X X    

PROGRAMIN 

KULLANILMASI 

VE SANAL 

GERÇEKLİK 

ORTAMININ 

YAPILMASI 

    X X   

YAYINLANMA      X X X 

 

 Yerel turizmin geliştirilmesi ve yerel bölgelerin kalkınması turizm gelirlerinin artması 

bu sayede kalkınmada turizmin payının olması günümüz ihtiyaç ve sorunlarından birisidir. Bu 

noktada yerelde yapılacak olan etkinlikler bu amaca uygun olarak yapılmalıdır. Yaptığımız bu 

projemizin en büyük amacı bölgemizdeki turizm değerini tanıtmak ve bölgesel olarak turizm 

gelirlerimizi artırmaktır. Bu amaçla teknolojiyi kullanarak yaptığımız bu proje bölgemizin 

tanıtım eksikliğini giderecek ve bu ihtiyacı karşılayacaktır. Sanal gerçeklik kullanmamızın bu 

probleme çözümü şu şekilde olacaktır; 

 Sanal turların merak duygusu uyandırarak seyahat isteğini arttırabileceği ve sanal 

gerçeklik deneyimi ile beğenilen yerlerin canlı olarak görünmek istenebileceği 

belirtilmiş ve katılımcıların özel hayatlarında bu teknolojiyi kullanarak seyahat 

planlarını oluşturduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

 Sanal gerçeklik teknolojisinin turizm sektöründe tanıtım gibi maliyeti yüksek 

çalışmaları çok daha ucuza indirgeyebileceği belirtilmiştir. 

 Sanal turların yerinde ve doğru bir biçimde kullanılmasıyla elde edilecek ön deneyimin 

bilinçli turist üzerinde dezavantaj yaratmayacağı, sanal tur ile ön deneyim yaşayan 
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bilinçli turistlerin “gittiği yerde beklediğini bulma” noktasında avantaj sahibi olacağı 

kanısına varılmıştır. 

 Bir zamanlar web sitesi olan işletmelerin prestijli bir imaj oluşturması işletmeleri 

güvenli kılarken, günümüz teknolojilerini kullanan (Sanal gerçeklik, Sanal Tur vd.) 

işletmelerin de zamanla aynı noktaya geleceği vurgulanmış ve sanal gerçeklik 

teknolojisinin marka imajına olumlu etki yapması öngörülmüştür. Bunun yanı sıra, 

sanal gerçeklik teknolojisinin kurumsal kimliği ve doğru iletişimi olumlu yönden 

etkileyeceği öngörülmüştür. 

 

 

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz 

 İlçemizde Bulunan Peri Bacalarının 

benzerlerinden farklı olması ve 

dünyada belli yerlerde olması 

 Bölgemizde turizme yapılan 

yatırımların artması 

 Bu işi yapmaya hevesli gençlerimizin 

olması 

 İlçemizin küçük olması 

 İlçemizin henüz yeteri kadar 

tanınmıyor olması 

 Turizm yatırımlarının yeni başlaması 

 Gerekli ekipmanların elimizde 

olmaması  

Fırsatlar Risklerimiz 

 Böyle bir Teknoloji Festivalinde yer 

alma ihtimalimiz 

 Yerel yönetimlerce destek alabilecek 

olmamız 

 

 

 Projemizin desteklenmemesi 

 İlçemizin tanınırlılığının az 

olmasından dolayı tanıtım işlerinin 

istenilen hızda yapılamayacak olması 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 
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kaldırma ve depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık 
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