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1.Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  
              Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi öğrencileri olarak derslerde öğrendiğimiz tarihi - 

kültürel geçmişimizi daha iyi tanımaya ve tanıtmaya karar verdik.Özellikle ilçemizde bulunan 

tarihi – kültürel yerleri ve bu yerlerin hakkında ki bilgileri öğrenmemiz gerektiğine karar 

verdik.Öğretmenimiz Yalçın ATAK danışmanlığında Proje ekibimiz 4 öğrenciden 

oluşmaktadır.İlker UZER  , Selenay ULUFER,Enes POLAT ve İzel ZEREN görev dağlımı 

olarak İlker UZER takım kaptanı olarak daha çok araştırma ve sunum kısmıyla ilgilenirken 

,Selenay ULUFER yazılım kısmına daha çok ağırlık verecektir. 

Açık hava müzesi gibi olan ülkemizde tarihi –kültürel geçmişimizi tanımıyor veyerli-

yabancı turistlere tanıtamıyoruz.Aslında turizm ekonominin en temel ayaklarından biridir. 

Yapılan analiz sonucunda GOÜ’ler açısından turizm ve ekonomik büyüme arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, turizm gelirlerindeki %1’lik bir artışın uzun dönemde 

ekonomik büyüme üzerinde %2,825’lik bir artışa yol açtığı saptanmıştır.[1] Ülkemizde yerli 

turist sayısı azdır.Yapılan araştırma 2013 yılında müze gezenlerin %30 u Türk vatandaşı 

olduğu tespit edilmiştir.[2] Bu açıklamalar ışığında tarihi –kültürel geçmişimizi 

tanımadığımız ve yabancılara tanıtıp ekonomimize katkı sağlamamız gerekiyor. 

Tarihi Mekanlar Cebimde Uygulaması yaparak insanlarımız ülkemizdeki tarihi –

kültürel geçmişimizi tanımış olacaktır.Daha çok merak edenler  bu mekanlara gezi 

yapabilecekler.Yada gezerken bulundukları bölgedeki tarihi –kültürel yerleri gtanımış 

olacaklar.Uygulamamız da ikinci bir dil seçeneği olacağından uygulamamız ve videolarımız 

İngilizce olarak izlenebilecek.Bu da tarihi –kültürel yerlerin turistlere tanımı yapılmış 

olacak.Daha çok turist ülkemize gelecek.Buda ekonomimizi olumlu yönde etkileyecektir. 

Ülkemiz özellikle Anadolu tam bir açık hava müzesidir. Ülkemiz topraklarında 

binlerce yıl içinde bir çok medeniyet geçmiştir. Bu medeniyetlerde ülkemiz topraklarında bir 

çok izler bırakmıştır. Bazı tarihi  - kültürel miraslarımız sapa sağlam gelirken bazıları ise 

günümüze tam ulaşamamıştır. Bizler bu tarihi - kültürel miraslar hakkında çok bilgi sahibi 

değiliz. Yaşadığımız çevredeki bir çok tarihi eser hakkında tam bilgi sahibi değiliz. Ya da 

ülkemizde kültürel mirasları gezerken bir çoğunu gözden kaçırıyoruz. İyi bir gezi planı 

yapamıyoruz. İnternet sitelerinde gezip bilgi toplamaya çalışıyoruz. Oradaki bilgiler ne yazık 

ki kısıtlı ve hemen hemen bir birinin kopyasıdır.Hep aynı şeyler karşımıza çıkıyor. 

    Tarihi Mekanlar Cebimde Projemizi APP İnventor uygulamasını kullanarak yaptık. 

Uygulamayı akıllı telefonlarda ve tabletlerde rahatlıkla kullanabiliriz. Projemiz 81 il ve 913 

ilçeden oluşmaktadır. Uygulama açıldığında ilk önce ana ekran çıkıyor, bu ekranda  dil seçme 

tercihi bulunuyor.Dil seçimini yaptıktan sonra tıkladığımızda coğrafi bölgeler çıkıyor.Coğrafi 

bölgelerden bir bölgeye tıkladığımızda o coğrafi bölgede bulunan illerin adları çıkıyor. 

İllerden birine  tıklandığımız da ilin altında ilçeler çıkıyor. İlçelerden birine tıklandığında 

altında da tarihi –kültürel  eser bölümleri çıkıyor. Bölümlerden birine tıkladığımızda o 

bölümle ilgili tarihi yerlerin isimleri açılıyor. O ilçede bulunan tarihi yer ismine 

tıkladığımızda o tarihi yer ile ilgili bize bilgi veren video açılıyor ve tarihi eseri görüntülü ve 

sesli olarak anlatıyor. Böylece il ve ilçeler olarak tarihi eserler hakkında bilgi sahibi 

olabileceğiz. Özellikle yaşadığımız bölgenin hakkında bilgi sahibi oluyoruz. İnsanlar gezi 

yaparken bilgi sahibi olup daha bilinçli bir şekilde gezi planı yapıp daha bilinçli gezecekler. 

Uygulamanın İngilizce bölümünü yaparak yurt dışından gelen turistlere de yardımcı 

olabiliriz.Yabancı dil ile anlatılan tarihi eserlerimiz yurt dışından gelecek turistler için daha 
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çok ilgi kaynağı olabilir.Yurt dışında yapılacak uygulamanın tanıtımı ile ülkemize daha çok 

yabancı turist gelecektir. 
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2.Algoritma ve Tasarım  
Tarihi Mekanlar Mobil Uygulaması akış şeması şöyledir. 

 
1.Aşama:Tarihi Mekanlar Cebimde Uygulama ikonu tıklanarak uygulama başlatılır. 

2.Aşama:Ana ekran açılır.Türkçe yada İngilizce dil seçimi yapılması(Dil seçimi sadece akış 

şemasında izlenecek videoyu etkilemektedir.Coğrafi bölge ,il adları ,ilçe adları özel isim 

olduğundan tasarımda çok büyük farklılık olmayacaktır.) 
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3.Aşama:Coğrafi bir bölge seçilmesi 

4.Aşama:Bir il seçiniz 

5.Aşama: ilçe seçiniz 

6.Aşama :Gezmek istediğiniz bir yer seçiniz. 

7.Aşama:Seçtiğiniz yer ile ilgili bilgilendirici videoyu izleyiniz.(Dil seçimine göre Türkçe 

yada İngilizce) 

8.Aşama:Başa dönünüz. 

 

Akış şemamızı problemleri göz önüne alarak hazırladık. Tarihi Mekanlar Mobil 

Uygulaması açıldığında ana sayfa açılacak ve burada dil tercihi olacaktır.Ana menü Türkçe alt 

tarafta İngilizce dil seçeneği olacaktır. Tarihi – kültürel mekanlara ulaşmak için Tümdengelim 

yöntemini kullandık.Bütünden yola çıkarak parçaya ulaşma yöntemi.Ana sayfaya 

tıklandığında 7 coğrafi bölgemizin isimleri açılacak.Daha sonra herhangi bir  coğrafi bölgeye 

tıkladığımızda o coğrafi bölge içindeki iller açılacak.Sayfada açılan illerden birine 

tıkladığımızda ,tıkladığımız ilin ilçeleri açılacaktır.Sayfada açılan ilçelerden birine 

tıkladığımızda ,tıkladığımız ilçenin içerisinde bulunan tarihi-kültürel yerlerin genel isimleri 

açılacak.Açılan sayfada gezmek yada görmek istediğiniz tarihi-kültürel yere tıkladığınızda 

daha önce hazırladığımız Türkçe sesli  tarihi – kültürel yeri anlatan video açılacak ve bilgi 

verecektir.. 

Akış şemasında başka bir dil seçimi olduğunda aynı sıralama devam edecektir.Sadece 

İngilizce dili seçildiğinde en son aşamadaki video İngilizce seslendirilmiş olarak karşımıza 

çıkacak. 
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Türkçe Uygulamamız     İngilizce Uygulamamız 

 

3.Sistem Mimarisi  
 

  

 

Ana sayfanın Tasarımı ve Kod Yazımı 

İlk önce App Invertor sitesine kaydımızı yaptık.Daha sonra ilk sayfamızda tasarım bölümünden , 

laybel gerekli renkleri ,yazıları,yazı tipleri, yazı renklerini ve butonlar ekleyerek sayfamızı 
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hazırladık.Daha sonra kod bölümünden  bloklar kısmına geçerek bas tut ve sürükle yaparak  

kodlarımızı iç içe geçirerek oluşturduk.  

 

 

Coğrafi Bölgeler sayfanın Tasarımı ve Kod Yazımı 

Ana sayfamızı oluşturduktan sonra coğrafi  bölgeler sayfamızı oluşturuyoruz.Coğrafi bölgeler sayfası 

tasarım bölümünden , laybel gerekli renkleri ,yazıları,yazı tipleri, yazı renklerini ve butonlar ekleyerek 

sayfamızı hazırladık.Daha sonra kod bölümünden bloklar kısmına geçerek bas tut ve sürükle yaparak  

kodlarımızı iç içe geçirerek oluşturduk. 
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Şehirler sayfanın Tasarımı ve Kod Yazımı 

Coğrafi bölgeler sayfasını oluşturduktan sonra iller sayfamızı oluşturuyoruz.İller sayfası tasarım 

bölümünden , laybel gerekli renkleri ,yazıları,yazı tipleri, yazı renklerini ve butonlar ekleyerek 

sayfamızı hazırladık.Daha sonra kod bölümünden bloklar kısmına geçerek bas tut ve sürükle yaparak  

kodlarımızı iç içe geçirerek oluşturduk. 

 

 

                                            İlçeler sayfası Tasarımı ve Kod Yazımı 

İller  sayfamızı oluşturduktan sonra ilçeler sayfamızı oluşturuyoruz.İlçeler sayfası tasarım 

bölümünden , laybel gerekli renkleri ,yazıları,yazı tipleri, yazı renklerini ve butonlar 
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ekleyerek sayfamızı hazırladık.Daha sonra kod bölümünden bloklar kısmına geçerek bas tut 

ve sürükle yaparak  kodlarımızı iç içe geçirerek oluşturduk. 

 

 

Tarihi Yer Genel sayfanın Tasarımı ve Kod Yazımı 

İlçeler sayfamızı oluşturduktan sonra tarihi alanların genel adlarını oluşturuyoruz.Tarihi alanların 

genel adları sayfası tasarım bölümünden , laybel gerekli renkleri ,yazıları,yazı tipleri, yazı renklerini 

ve butonlar ekleyerek sayfamızı hazırladık.Daha sonra kod bölümünden bloklar kısmına geçerek bas 

tut ve sürükle yaparak  kodlarımızı iç içe geçirerek oluşturduk. 
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Tarihi Yer sayfanın Tasarımı ve Kod Yazımı 

Paşa cami butonumuza tıkladığımızda Türkçe dil seçeneği ile bu bölüme ulaştıysa Paşa Cami 

tanıtımını yapan daha önce hazırladığımız 2 dakikalık video ya ulaşıyoruz.Eğer İngilizce dilini seçip 

geldiysek aynı videonun İngilizce seslenmiş haline ulaşıyoruz. 

4.Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  
Sorunumuz 3 kısma ayırabiliriz. 

Birinci kısımda  bizim kendi tarihi – kültürel tanımamız.Bizler yaşadığımız çevredeki 

tarihi - kültürel yerleri bilmiyoruz.Yaşadığımız çevremizdeki tarihi - kültürel eserleri tanıtan 

Tarihi Mekanlar Cebimde uygulamamızı yaptık. 

İkinci kısımda  kültürel geziler yapılırken bölgedeki tüm tarihi – kültürel yerlerin 

bilinmemesinden gezilememesidir.Gezi yapanlar için bir tür gezi rehberi olmamasıdır.Bu 

sorunu çözmek için Tarihi Mekanlar Cebimde mobil  uygulama yapmaya karar verdik. 

Üçüncü kısımda yabancı turistlerin birçok tarihi - kültürel yerden haberi olmamasıdır. 

Tarihi Mekanlar Cebimde uygulamamızda yabancı dil seçeneği sayesinde videolarımız 

yabancı dil ile izleyip bilgi sahibi olabilecekler. 

Mobil uygulamamızı  App İnvertor uygulaması ile yaptık. App İnvertor  mobil 

uygulama tasarımı yapmaya yarayan web sayfası halinde bir araçtır. Blok 

kodlama yöntemiyle uygulama geliştirmesine olanak sağlar. Özellikle yapboz gibi olan yapısı 

ve sürükle-bırak mekanizması sayesinde kolaylıkla uygulama yapılabilir.[3] Bir çok insanın 

akıllı telefon kullanması ve uygulamayı indirip bilgiye ulaşması kolay olmasıdır.Uygulama 

ikonuna tıkladığımızda Tarihi Mekanlar Cebimde uygulaması açılacak.Uygulamanın ilk   

sayfasını altında dil tercihi olacaktır.Uygulaya tıkladığımızda Coğrafi Bölgeler 

açılacaktır.Burada 7 coğrafi bölgemiz  ismi yazılı butonlar bulunacaktır.Seçtiğimiz bölge 

butonuna tıklayarak bu bölgede bulunan şehirlerin sayfası açılacaktır.Bu sayfada o bölgede 

bulunan iller buton şeklinde yer alacaktır.Şehre tıkladığımızda yeni bir sayfa da ilçeleri 

açılacaktır.Herhangi bir ilçe seçip tıkladığımızda  o ilçede bulunan tarihi – kültürel yerlerin 

genel adları açılacaktır.Örneğin Camiler ,Köprüler,Türbeler … gibi .Bu menülerden birini 

tıkladığında menü altında bulunan  tarihi – kültürel eserler açılacak.Buradan da hangisini 

istiyorsa onu tıklayıp o tarihi – kültürel eser hakkında video izleyecek .Böylece tarihi –

kültürel eserler hakkında bilgi sahibi olacak. 

Gezi yapanlar gezdikleri bölgede hangi tarihi – kültürel yerler var Tarihi Mekanlar Cebimde 

uygulaması ile bulunduğu bölgedeki tarihi-kültürel yerleri öğrenebilecekler. 

Uygulamamızda İngilizce dil seçeneği olduğundan yabancı turistlere tanıtım yapılabilinecek. 
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Tarihi Mekanlar Cebimde uygulamasının demo bir sürümünü yaptık.Uygulamamız şöyle 

çalışıyor: 

Tarihi Mekanlar Cebimde uygulaması ikonuna tıkladık ve uygulamamız 

açıldı.Uygulamamızın ortasına tıkladığımızda 7 Coğrafi Bölgemiz açıldı.Marmara Bölgesini  

tıkladık.Marmara Bölgesinde bulunan şehirler açıldı.Burdan Tekirdağ iline tıkladık.Yeni 

sayfada Tekirdağ’ın 11 ilçesi buton şeklinde açıldı.İlçeler içinde Hayrabolu’ya 

tıkladık.Camiler,Köprüler,Türbeler diye butonlar açıldı.Camilere tıkladığımızda Hayrabolu da 

bulunan 4 tarihi camilerin listeleniyor. Buradan  Paşa camine tıkladığımızda Paşa cami 

hakkında daha önce hazırladığımız bilgi veren video açılıyor.Paşa cami hakkında 2 dakikalık 

bilgi  veriyor.Video bittiğinde geri tuşu ile ana menüye ulaşıyoruz. 

Tarihi Mekanlar Cebimde uygulamasında ana menüden dil olarak İngilizceyi 

seçtiğimizde aynı menüler açılıyor fakat isimler İngilizce.Paşa cami videosuna geldiğimizde 

daha önce İngilizce olarak hazırladığımız bilgi veren video açılıyor.Paşa cami hakkında 2 

dakikalık İngilizce dilinde  bilgi  veriyor.Video bittiğinde geri tuşu ile ana menüye ulaşıyoruz. 

  

5.Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 
 

Projemin yenilikçi yönleri ülkemizdeki tüm tarihi-kültürel mirası öncelikle ülkemiz vatandaşlarına 

tanıtmak.Daha sonra yurtdışından gelen turistlere tanıtıp ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamak 

olmasıdır. Tarihi Mekanlar Cebimde projesinin en yenilikçi yanı ülkemizde bulunan tüm tarihi 

eserler hakkında bilgiyi bir uygulama altında toplamaya çalışmaktır.Diğer yenilikçi yönü ise 

yabancı dil seçeneği sayesinde yabancı turistlere hizmet etmesidir.Böylece turizm geliri 

artmış olacak. 

Piyasada tarihi – kültürel yerleri tanıtan uygulamalar var.Bu uygulamalar daha çok belli başlı 

tarihi yerlerin tanıtımını gösteriyor.Yada 3 boyutlu olarak bir eseri  gösteriyor.Bir çok 

uygulama tek bir ilin tanıtımını gösteriyor.Benzer uygulamaları incelediğimizde ;bu 

uygulamaların daha çok yerel olduğunu görüyoruz.Bizim yenilikçi olarak tüm tarihi – eserleri 

bir uygulamaya toplamak istememizdir. Her il için ayrı ayrı uygulama indirmeye gerek 

yoktur. 

 

6.Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  
Ülkemiz toprakları üzerinde binlerce yıl boyunca bir çok medeniyet yaşamıştır.Tarihin sıfır noktası 

olarak kabul edilen Göbekli tepe ülkemiz sınırları içindedir.[4] Dünya da ilk bilim insanı ve filozof 

kabul edilen Thales’in Aydın Didim de yaşadığı , Roma komutanın Jelius SEZAR tarafından  söylenen 

Dünyalarca ünlü sözü ”Veni-vidi-vici” (Geldim-gördüm-yendim) Anadolu topraklarında 

söylenmiştir.Bunun yanında bir çok eser vardır.Bizler üzerinde yaşadığımız bu topraklar üzerindeki 

tarihi – kültürel eserleri çok büyük kısmını bilmiyoruz.Ya da çok az kısmının adını duymuştur.Bizlerin 

sorunları 3 bölüme ayırdık. 

Birinci bölümde bu ülkede yaşayan insanların üzerinde yaşadıkları topraklarda daha önceki 

medeniyetlerin bıraktıkları izleri bilmemektedir. Hatta yaşadığı çevredeki tarihi –kültürel 

geçmişlerinden haberleri yoktu.Gençler ise hiç haberdar değildir.Yapacağımız mobil uygulama ile 

insanların yaşadıkları topraklar üzerindeki  tarihi – kültürel yapıları hakkında video izleyerek bilgi 

sahibi olmuş olacaklardır.Hatta çok etkilendikleri yerlere gezmeye bile gideceklerdir. 

İkinci bölümde kültürel gezi yapan ülkemiz insanların gittikleri yerlerde gezilecekler yerler hakkında 

tam bilgi sahibi olmamalarıdır.Gittikleri yerde hangi tarihi – kültürel yerler olduğunu 
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bilmemektedir.Örneğin bir ilçeye gezilecek bir tarihi camiye geldiğinde o ilçede bulunan başka yerlere 

bakmadan dönmektedir.Kısaca bir yere gittiğimizde başka hangi tarihi –kültürel yerleri bilmemektedir. 

Üçüncü bölümde ülkemizin tam anlamıyla açık hava müzesi olmasına rağmen Dünya üzerinde turist 

ağırlayan ne yazık ki 8 ülkeyiz[5].Turistler gezmeye gelmelerine rağmen bir çok yeri bilmiyor. Bunlar 

hakkında yabancı bir ile ya da İngilizce olarak tanıtan videolar yok.Buda kültür turizmin fazla 

gelişmemesine neden oluyor.Ülkemiz sadece yaz mevsimi deniz ve güneş turizmi ibaret olmadığını 

bilgilendirmek.   

Sorunlarımızı belirledikten sonra bu sorunlara çözüm olarak Tarihi Mekanlar Cebimde isimli mobil 

uygulama yapmaya karar verdik.Mobil uygulamamız ilk sayfasında dil seçeneği var.Dil seçeneğinden 

seçtikten sonra 7 Coğrafi Bölgemiz açılıyor.Coğrafi bölge seçtikten sonra tıkladığımızda o coğrafi 

bölgede bulunan iller açılıyor.O illerden birini seçtiğimizde o ilin ilçeleri açılıyor.O il içinden 

seçtiğimiz ilçeye tıkladığımızda o ilçede buluna tarihi – kültürel yerler genel adları ile açılıyor.Oradan 

da seçtiğimiz genel butona tıkladığımızda altında seçenekler açılıyor.Hangisini seçersek o yer ile ilgili 

2 dakikalık videomuz tanıtımız başlıyor.Böylelikle bilgi sahibi olunuyor.İlk başta İngilizce dil 

seçeneğini seçersek sadece yazılar İngilizce olarak devam ediyor.Video seslendirilmesi İngilizce 

olacaktır. 

Bu uygulamamızın sorunlara nasıl çözüm getireceğine ve gerçek hayatla ne kadar uyumlu olduğuna 

bakalım. 

Tarihi Mekanlar Cebimde mobil uygulaması ülkemiz insanlarının  ulaşmasını sağlamak için 

kampanyalar yapıp uygulamanın insanların ulaşması sağlanabilir.Yerel yönetimlerle 

işbirliğine gidilip Tarihi Mekanlar Cebimde uygulaması tanıtımlarına destek olmaları 

sağlanabilir.Çünkü çok turist gelmesi ilçe ekonomisine katkı sağlar.Milli Eğitim Bakanlığı ile 

proje yapılıp Tarihi Mekanlar Cebimde uygulamamızın afişi ve kare kodunu okullara astırıp 

ulaşılmasını kolaylaştırabiliriz.Yabancı turistler için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile proje 

yaparak yabancı turistleri kaldığı otellere ve yurtdışındaki acentelere Tarihi Mekanlar 

Cebimde uygulaması kare kodu ve afişi asılıp tanıtılması yapılabilinir. İnsanların büyük 

çoğunluğu akıllı telefon kullandığından ulaşmaları kolay olacaktır.Böylece Tarihi Mekanlar 

Cebimde projemiz hayata geçirilmiş olacak. 

Tarihi Mekanlar Cebimde uygulamasını App İnveeror web sitesi kullanarak yaptık.Bu 

teknolojiyi kullanmamızın nedeni kullanımı kolay olmasıdır. Tarihi Mekanlar Cebimde 

uygulaması tasarımı bu uygulama ile yaptık .Yine Tarihi Mekanlar Cebimde uygulamasın kod 

dizilimini yine App İnvertor uygulamasında  kod bloklarının sürükle bırak yöntemini 

kullanarak oluşturduk.  

Aralık 2020 de projemize başladık.İlk önce literatür taraması yapılarak başladık.Ocak 2021 de 

rapor yazmaya başladık.Şubat 2021 de projenin tasarım ve kod blokları yazmaya 

başlandı.Haziran 2021 de Tarihi Mekanlar Cebimde uygulamamız hazır hale geldi. 

 

7.SWOT Analizi  

Tarihi Mekanlar Cebimde projemizdeki mobil uygulamamız da şu iyileştirmeleri yapabiliriz. 

1. Tarihi Mekanlar Cebimde mobil uygulamamıza İngilizce yanında Almanca ,Rusca ve 

Fransızca gibi diller eklenebilir. 

2. Yerel yönetimlerden destek alınıp uygulamanın yaygınlaşması sağlanabilinir. 

3. Uygulamamıza kalacak yer bilgisi eklenebilinir. 

4. Uygulamamıza yöresel tatların olduğu lokantalar eklenebilinir. 
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5. Uygulamaya videodan önce görselde konulabilinir. 

6. İl ve ilçe tarihsel tanıtımları yapılabilinir. 

 

GÜÇLÜ YÖNLERİ 

-Turizmin ekonomik olarak güçlü bir sektör olması 

-Ülkemizde çok sayıda tarihi eser olması 

-Herkesin Playstoreden kolayca ulaşabilmesi 

-Yerel yönetimlerin tanıtımdan dolayı destek vermesi 

-Yabancı dil seçeneğinin olması 

-Yabancı dil seçeneklerin arttırıla bilmesi 

-Yabancı turistlerin yararlanabilmesi 

ZAYIF YÖNLERİ 

-Çok sayıda video olması sistemi zora 

sokabilir. 

-Bütün videoları çekmek için zaman sorunu 

-Her ilçeye dolaşmada zaman sorunu 

 

 

 

FIRSATLARI 

-Uygulamaya kalınabilecek yer bilgisi eklene bilir 

-Uygulamaya yemek yiyecek yer bilgisi eklenebilir 

-Uygulamaya yol tarif bilgisi konabilir 

-Yurtdışında tanıtımı yapılıp daha çok turist gelebilir 

RİSKLERİ 

-Uygulamanın bu kadar veriyi kaldıramaması 
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