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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

Projemizin amacı yabancı ve yerli turistlere gezdikleri kültürel miraslar hakkında bilgiler 

vererek Türkiye tarihi açısından bilgilendirmek ve onlara kültürlü bir gezi sağlamaktır. Turistlerin 

gezdiği tarihi yerlerdeki tarihçelerde oluşan karmaşaları ortadan kaldırır. Ayrıca yabancı turistler 

için de tarihçelerimizde dil sorunlarını çözmek için turistlere farklı dillerde metinlerle, seslerle ve 

videolarla doğru ve anlaşılır bilgiler verilecektir. Diğer bir sorun ise güncel olmayan bilgilerdir. 

Uygulamamız en güncel bilgilerle ziyaretçilere; harita bilgisini ve mekânlarla ilgili bilgileri 

sunacaktır.  Projemizin eserler hakkında verdiği bilgiler sayesinde Tarihi eserlerin kıssalarını, neden 

ve nasıl yapıldıklarını, geçmişteki toplumların yaşamları hakkındaki bilgileri vb. öğreniriz. Bununla 

birlikte de milli ve yerli özelliklerimi tanımış, kendimizi kültürel açıdan geliştirmiş oluruz. 

2. Algoritma ve Tasarım
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3. Sistem Mimarisi
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik

Teknolojik gelişmeler insanların hayatlarının her alanında hızlı bir şekilde hareket 

edebilmesini sağlar. Projemiz mobil uygulama üzerinden uygulanacağı için insanlar pratik olarak 

seyahat edebilirler. Yapacağımız uygulama yerli-yabancı turistlere kolaylık sağlaması için farklı 

dillerde sesli anlatımlarla, videolarla ve metinlerle tüm yerlere gezi rehberliği edecek ve ulaşım 

şekillerini (karayolu, havayolu, denizyolu vb.) belirleyecektir. Ülkemiz her köşesinde Türkiye tarihi 

için değerli kültürel miraslar bulundurur. Geçmişten bugüne gelen ve bugünden yarına kalması 

gereken bu kültürel miraslar milyonlarca turist tarafından ziyaret edilir. Ama asıl sorunumuz da nasıl 

ziyaret edildiğidir. Toplumumuzda çoğu kişi kültürel mirasları gezip görmüştür ama onların 

meydana gelmesinde rol oynayan kıssaları bilmemektedir. İnsanların birçok kısmı yıllarca yaşadığı 

yerdeki tarihi yerleri gezerken onları anlatacak bilgilere erişim sağlayamamaktadır. Projemizde 

insanlar bu kültürel mirasları gezerken onların nasıl, ne zaman, hangi amaçla yapıldığını 

öğrenecektir. Gezi sonrası insanlar kültürel açıdan gelişecektir. 

5. Yenilikçilik/Özgünlük

Projemiz kültürel miraslarımızın tanıtımı için piyasada bulunmayan bir uygulama olacaktır. 

Bu durumda yenilikçi ve özgünlük yönümüzüz oldukça öne çıkaracaktır. 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi

Projemizin amacı turistlerin gezip gördükleri yerler hakkında oluşan tarihçe karmaşasını, 

yerler hakkındaki bilinen yanlış bilgileri ve dil sorunlarını engellemektir. Projemiz bir mobil 

uygulama üzerinden hayata geçirilecek, IOS ve Android uyumlu tabletler ve telefonlardan kullanıma 

uygun hale gelecektir. Projemizi ocak ayında belirlemiş olup, proje fikrinin analizini, ön 

değerlendirmesini, uygulamanın tasarlanması vb. şeyleri yapıp, haziran ayında projenin izleme ve 

değerlendirmesini yaptıktan sonra nihai ürün olarak kullanıma sunmayı hedefliyoruz. 
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7. SWOT Analizi (5 Puan)
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8. Kaynakça 

 https://www.turizmebakis.com/turizm-sektorunun-sorunlari/  

 http://www.sdd.org.tr/public/images/24_63237.pdf 

 https://www.ktb.gov.tr/TR-96283/kulturel-miras.html 

 https://www.unesco.org.tr/Pages/168/19 
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