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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Isparta Halısı, unutulmaya yüz tutmuş 900 yıllık bir kültür hazinesi. 1972 yılında zirve yapmasına 

rağmen son 50 yılda nerdeyse bitmeye yaklaşmış, gerçek bir Türk-İslam simgesidir. 12'nci yüzyıldan 

itibaren Türkmen nüfusunu barındıran Isparta ve çevresinde, meşhur Türkmen halıları dokunarak, 

komşu ülkelere ihraç edilmiştir. Avrupa’dan gelen siparişlerle geleneksel dokuma tarzında büyük 

bir kültür değişimine uğramıştır. 1891 yılında teşkilatlanarak köylere kadar yayılmıştır. Buna bağlı 

olarak yöreye ait motifler ortaya çıkmış ve her motif kendi içerisinde hikayesini barındırmıştır. Yöre 

Halkı hikayelerini, duygu ve düşüncelerini motiflere eklemiştir. Şimdilerde yok olmak üzere olan 

ve bu kadar köklü geçmişe sahip bir kültürün yaşaması için mücadele etmemiz gerektiğini fark ettik. 

Bu kültürü bir şekilde gençlere ve çocuklara aktarmalıydık. Halı motiflerinin ve onların hikayelerini, 

yaşadıkları coğrafyada ne anlama geldiğini, geçmişinin sahip olduğu kültürünü yaşatmak 

öğrencilere ancak onların en çok ilgisini çeken ve keyif aldığı teknolojik aktiviteler ile olabilir. Bir 

oyun tasarladık. Öğrenciler oyuna girdiklerinde aşamalı olarak bölümlerden geçecekler. Her 

bölümden önce o motif veya halının hikayesini ve resmini okuyacak ardından o motifi veya halıyı 

renkli boyayacak. Böylelikle öğrencinin aklında motifin anlamı hikayesi ve görseli yerleşecek. 

Kültürümüzü ve tarihimizi anlamakta, hayal gücünün gelişmesi için önemli bir aşama olacaktır. 

Bizde bunu teknoloji ile sağlamaya çalıştık. Çocuklarımızda bu bilincin oluşması gelecek 

nesillerimiz güvencesi için önemlidir. (Oğuz, Kılıç, 2011) 

Kaptan: Projenin raporlanması, yazılımının ve tasarımının yapılmasından sorumludur. Tasarım, 

yazılım ve proje yönetimi gibi uzmanlık alanları vardır. Teknofest 2020 Final, Teknofest 2021 Final 

ve Başarılı Örnekler Sergisi Teşvik Ödülü gibi tecrübeleri bulunmaktadır. Projenin tüm 

aşamalarında yer almıştır. 

Üye 1: Projenin yazılımının ve tasarımının yapılmasından sorumludur. Tasarım ve yazılım uzmanlık 

alanları vardır. Projenin tüm aşamalarında yer almıştır. 

Danışman: Projenin danışmanlığının yapılması ve raporlamanın kontrolünden sorumludur. 2021 

Mart’tan bu yana tüm aşamalarda yer almıştır. 

2. Algoritma ve Tasarım 

 
Görsel-1 HL032 Algoritması 

HL032’nin çözüm algoritması Görsel-1’de görüldüğü gibidir. 2021 Ocak ayında, Isparta 

Halısı kültürünü gelecek nesillere aktarmak üzere çıkmış olduğumuz bu yolda yapmış olduğumuz 

araştırmalarımız sonucunda “Oyunlaştırma” yönteminin en doğru çözüm yolu olduğu kanısına 

vardık. Bu yöntem küçük yaş grubunun ilgisini çekecek şekilde hazırlanmalı ve onları oyuna 

bağlamalıdır. Projemizin tamamını bu durumları göz önünde bulundurarak hazırladık. 
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HL032 oyunumuzun arayüz tasarımları Görsel – 2-3-4-5 ve 6’da gösterilmiştir. Tüm 

tasarımlar hedef kitlemize uygun olarak tasarlanmış olup küçük yaş grubu kitlemizin ilgisini 

çekebilecek unsurlar tasarıma eklenmiştir. Ana amacımız olan motifin tarihinin, geldiği 

coğrafyasının ve anlamının aktarılması ön planda tutulup Görsel – 1’de belirtilen algoritmaya 

tamamen uyulmuştur. Oyunda ilerlendikçe Isparta Halısı üzerinde bulunan motiflerin öğretimi 

gerçekleştirdiğine saptanmıştır. Hedef kitlemizin geniş olduğu ve okuma yazma bilmeyenlerin de 

olabileceği dikkate alınarak yazılardan daha çok çeşitli ikonlar ve görsellerin kullanımına özen 

gösterilmiştir. Görsel – 2 ‘de sesli okuma özelliği olduğu gösterilmiştir. 

 
Görsel – 2 HL032 Ana Sayfası 

HL032 oyunumuzun ana sayfası Görsel – 2’de belirtilmiştir. “Oyna”, “Seviye Seç” ve “Bilgi” 

sayfalarının butonları ikonlarla ayarlanmıştır. 
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Görsel – 3 HL032 Seviye Seçim Sayfası 

Görsel – 3’de oyunumuzun seviye seçim sayfası belirtilmiştir. Seviyeler “3-5”, “5-9”, “10-13”, “14-

17” ve “Genel” olmak üzere hedef kitlemizle paralel olarak ayarlanmıştır. Kullanıcının seçtiği 

seviyeye uygun bölümler ve motifler yer alacaktır. 

 
Görsel – 4 HL032 Bölüm Seçme Sayfası 

Görsel – 4’de oyunumuzun bölüm seçme sayfası belirtilmiştir. Görselde görülen 5 bölümden daha 

fazlası yer almaktadır. 5. bölüm tamamlandığında yeni bölümler 5’li 5’li açılacaktır. Bölüm 

başarıyla geçildiğinde yeşil renge dönüşecektir. Her 5’linin zirve bölümü altın rengindedir. 
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Görsel – 5 HL032 Motif Bilgilendirme Ekranı 

Görsel – 5’de boyama ekranına geçilmeden önce gözükecek olan motif bilgilendirme ekranı 

belirtilmiştir. Ekranda sırasıyla; motif ismi, görseli, açıklaması, sesli okuma butonu ve “BAŞLA” 

butonu yer almaktadır. Açıklama kısmında motifin anlamı, hangi coğrafyadan ve kültürümüzdeki 

önemi yer almaktadır. 

 
Görsel – 6 HL032 Motif Boyama Ekranı 

Görsel – 6’da oyunun başladığı nokta yani motifin boyama işleminin yapıldığı ekran belirtilmiştir. 

Sayfanın üst tarafında motif görseli ve ismi, alt tarafında ise kullanıcının boyama yapabileceği alan 

yer almaktadır.  Seviye arttıkça renklerde çoğalma ve 20x20’lik boyama tahtasında büyüme olması 

planlamaktayız. 
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3. Sistem Mimarisi 

Projemiz içerisinde yer alan sistemimiz tamamen yazılım odaklıdır. Herhangi bir donanımsal 

parçaya gerek duymamaktadır. Projemizin yazılımını takımımızın yapmasını planlamaktayız. 

HL032, Unity3D altyapısına sahip olması ve motif tasarımlarının Adobe Illustrator programı ile 

profesyonel olarak üzerinden geçilmesi planlanmıştır. Öncelikle Illustrator programı sayesinde 

motifimizin tasarımını vektörel olarak çizilecektir. Gerekli tasarım işlemleri sona erdikten sonra 

tasarım Unity3D programına aktarılacaktır. Görsel – 6’da belirtilen Motif Boyama Ekranı’nda yer 

alan ilgili bölüm içerisine motif tasarımı yerleştirilip gerekli ayarlamalar yapılacaktır.  

Kareli olarak ayrılan motif resmimiz Unity3D’ye aktarılacak. Unity üzerinden tıklama noktası 

belirlenmesi için kod yazılacak. Tıklanılan alan belirlendikten sonra tıklanılan karenin boyanmasını 

sağlamak için gerekli kod yazılacaktır. Boyama işlemi yapıldıkça Görsel-6’da sayfanın üst tarafında 

gözüken motifin orijinal resim ile pikseller karşılaştırılarak resmin doğru boyanıp boyanmadığı test 

edilecektir. Doğru boyama yapıldığı anda diğer bölüme geçiş için Görsel-4’de belirtilen sayfaya 

geçiş yaptırılacaktır.  

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

Projemiz günlük hayatta kullanıma geçirmek oldukça rahat olacaktır. Yapılan mobil uygulama 

Android’te Play Store iOS’ta ise App Store’a yüklenip kullanıcıya sunulacaktır. Projenin hayata 

geçirme adımları aşığa detaylı olarak verilmiştir: 

1) “Algoritma ve Tasarım” kısmında belirtilen Görsel-1’deki algoritma şeması dikkate alınarak 

uygulama tasarımlarının üzerinden geçilip iyileştirme geliştirme yapılması, 

2) Unity3D ile yazılımının kodlanması ve aktarılması, 

3) Seviye seviye motif tasarımlarının boyamaya uygun hale getirilmesi, 

4) Motif tasarımlarının Görsel-6’da gösterilen Motif Boyama Ekranı’nda uygun yere 

yerleştirilmesi, 

5) Kullanıcı geri dönüşleri için sırasıyla alfa ve beta testlerinin yapılması, (Yener, 2015) 

6) Son ürünün kullanıcıya sunulması. 

Projenin daha geniş kitlelere ulaşması için bazı kurumlarla iş birliği yapmayı planlamaktayız. Bu 

kurumların başında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yer almaktadır. Hedef kitlemizin çok bütük bir 

kısmı öğrencilerden olduğu için okullarda da sıklıkla uygulanabilmesi için T.C. Millî Eğitim 

Bakanlığı ile de anlaşma yapmayı düşünmekteyiz. Sosyal medya üzerinden reklam kampanyası 

yapmanın da faydalı olacağını belirledik. 

Oyunumuzda her seviye için farklı zorluk derecesine sahip motifler yer alacaktır. Bu motifler 

seviyedeki yaş grubunun gelişimine yönelik özel olarak seçilmekte ve hazırlanmaktadır. 

Uygulanabilirlik açısından önemli bir nokta olarak gördüğümüz bu özellik kültür tanıtımının tam 

verimle çalışması için mühim bir durum olduğunu düşünmekteyiz.  

Günümüzde çocuklar ebeveynlerinin cep telefonlarına çok fazla miktarda mobil oyun yüklemektedir 

Bu mobil oyunlar çoğu zaman çocukların zihinsel gelişimine faydalı olmaktan ziyade tam tersi bir 

etki yapmaktadır. Kişisel ve zihinsel gelişim açısından faydalı mobil oyunlar çocuklar tarafından 

indirilip oynanmamaktadır. Bizim oyunumuz çocukların ilgisini çekebilecek şekilde dizayn edilip 

çocuklar için özel içeriklere sahiptir. Başta aile ve okul olmak üzere gerekli yönlendirmeler yapıldığı 

takdirde  
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Motif - 1 Akrep 

Akrep: Gerek Anadolu, gerekse Orta Asya Türk kültüründe yer ve toprakla birlikte ele 

alınmış, dolayısıyla yeraltı güçlerinin ya da kötülüğün sembolü olmuştur. Anadolu’da 

özellikle sıcak yörelerde ve yaylalarda akrep zehirli ve öldürücü gücüyle korkulan bir 

hayvandır. Bu yönüyle akrep motifleri ölüm, hastalık, acı, keder gibi anlamlara işaret 

etmektedir. Ayrıca akrep motifi Anadolu’da korunma amacıyla kullanılan motiflerdendir. 

Aynı anda dört mevsimin yaşandığı Anadolu’da akrebe dağlık, kuraklık, rutubetli hemen her 

yerde rastlanılabilir. Bu yüzden Anadolu insanı bu hayvana karşı korunma ihtiyacı 

hissetmiştir. Kilimler dokunma tekniği açısından akrebin üzerinde zorlukla yürüdüğü bir 

yüzeydir. Türkmen Çadırı ve Kara Çadırların zemininde bu kilim ve keçeler kullanılır. 

 
Motif - 2 Bereket 

Bereket: Doğum ve çoğalma kategorisine giren bereket motifi; yaşamın temeli olan kadın 

erkek ilişkisi ile doğanın yeniden canlanmasıyla ilişkilendirilir. Genellikle koçboynuzu ve 

elibelinde motifleriyle birlikte kullanılmaktadır. 

 
Motif - 3 Çengel 

Çengel: Bu motif koruma motifi kategorilerinde yer alır ve farklı anlamları ifade eder. Kötü 

gözün etkisini kırmak amacıyla nazarlık anlamında ve kadın-erkek, deniz-dalga, dağ-vadi 

gibi zıt odakları birleştiren hareketleri sembolize eder. Evlilik ve bereket anlamlarıyla da 

sembolize edilir. Günümüzde de çengel iğneler iki şeyi bir araya getirmek, birleştirmek için 

kullanılır. Motiflerin günlük hayatla ilişkili olduğu görülmektedir. 
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Motif - 4 Kurt İzi 

Kurt İzi: Anadolu’da geçimini hayvancılıkla sağlayan halkın sürülerine saldırdıkları için 

kurtlar, korkulan hayvanlardır. Korkulan şeyden kaçmak değil, korkulan şeyin üzerine 

gitmek psikolojisiyle hareket eden Anadolu halkı, hayvandan bir parçayı yanlarında taşıma 

yoluna gitmişlerdir. Bu mantığın uzantısı olarak dokumalarında kurt izi ve kurtağzı 

motiflerini kullanmışlardır. 

 
Motif - 5 Pıtrak 

Pıtrak: Anadolu’da yetişen ve dikenli bir bitki olan pıtrak dikenlerinden ötürü göz değmesi 

ve nazarlardan korunma amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca bereketi de sembolize eder. "Pıtrak 

gibi" deyimi ağaçlardaki meyve bolluğunu ifade etmektedir. Bu yüzden de un çuvallarında, 

tandır örtülerinde pişmiş toprak kapların üzerinde kullanılmıştır. 

 
Motif - 6 Su 

Su: Türkler suya önemli anlamlar yüklemişlerdir. Bereket ve kuvvet kaynağının yanında 

kahredici ve koruyucu gibi anlamlar bunlardan birkaçıdır. Ayrıca su eski ve kutsal bir 

varlıktı. Altay mitolojisine göre; hiçbir şey yaratılmadan önce yalnızca Talay denilen büyük 

su vardı. Su yaşamı simgeleyen motifler kategorisindedir. Suyolu simgesi motifini Ege’deki 

mendereslerin kıvrımından alır (Meandros-Meander). Anadolu’da su; akıp giden, her şeyi 

silen, örten ya da yeniden yaratan yapısıyla hayat, temizlik, üreme ve bereketin aynı zamanda 

da sonsuzluğun ve devamlılığın bir sembolü olmuştur. Dokumalarda da özellikle bordürlerde 

yer alan kenar suları; soyut, geometrik ve devam eden yönleriyle cennet ve ölümden sonra 

yaşam inancını  
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Motif - 7 Yıldız 

Yıldız: Pazırık kurganındaki halıdan başlayan dokuma serüveninin en parlak motiflerinden 

biri yıldız motifi olmuştur. Anadolu’dan Batı’ya doğru yaygınlaşmış Gördes düğümü denilen 

Türk halı düğüm tekniğinde yıldız motiflerine sıklıkla yer verilmiştir. Anadolu 

Selçuklularına ait Konya’daki Alaaddin Camii’ndeki sekiz halı çeşitli müzelerde 

sergilenmektedir. Bu halılardan birinde mavi zemin üzerine kırmızı renkle yapılmış sekiz 

köşeli yıldız bulunmaktadır. Ayrıca 13. yüzyıl Selçuklu halılarında da sıklıkla yıldız motifi 

kullanılmıştır.1 

 
Motif - 8 Tavus Kuşu 

Tavus Kuşu: Ölümsüzlüğün ve yeniden doğuşun sembolüdür. Cenneti anlatır. 

 
Motif - 9 Hayat Ağacı 

Hayat Ağacı: İnsanların, dünya ile gökyüzü arasındaki basamaklarını simgeler. 

 
Motif - 10 Yılan 

Yılan: Yeniden doğmak, ölümsüzlük ve sonsuzluğu anlatır. Yılanı simgeleyen “s“ 

işaretinden yola çıkarak yaratılan çift “s“ desenli nazar işareti. 

 
Motif - 11 Ejderha 

Ejderha: Tabiat ötesi güçleri ifade eder. 

 
1 age, Erişim Tarihi:01.02.2021 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/480649 

Aynı motif bu kaynakta da geçmektedir. 

age,  Erişim Tarihi: 01.02.2021 

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Y%C3%B6r%C3%BCk%20Hal%C4%B1s%C4%B1%20

Desenleri.pdf 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/480649
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Y%C3%B6r%C3%BCk%20Hal%C4%B1s%C4%B1%20Desenleri.pdf
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Y%C3%B6r%C3%BCk%20Hal%C4%B1s%C4%B1%20Desenleri.pdf
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Motif - 12 Göz 

Göz: Kötülüklere karşı koruyan, genelde mavi renkte olan noktalar. 

 
Motif - 13 Genel 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük 

Projemizin eşi benzeri kesinlikle hiçbir yerde bulunmamaktadır. HL032, kültürel aktarımını 

teknoloji kullanarak oyunlaştırma yöntemi ile yapmayı planlayan ilk projedir. Sadece Isparta Halısı 

değil diğer tüm Türk-İslam değerleri için de bu şekilde bir şey yapılmamıştır. Biz bu alanda tek ve 

öncü olarak hareket etmekteyiz. Yapılacak olan oyunun yazılımının ve tasarımının tamamını 

takımımız üstlenecektir. Oyunumuzun yazılımındaki kodlardan, motiflerdeki tasarım işlemine kadar 

bizim ellerimizden çıkacaktır. Kültürel değerlerimizi aktarmak amacıyla daha önce çeşitli aktiviteler 

yapılsa da bunların hiçbiri teknolojik altyapı ile desteklenmemiş ve havada kalmış çalışmalardır. 

Gazi ve Aksaray Üniversitelerinin yaptığı “Motiflerdeki Tarih” isimli ders nadir bulunan bir örnek. 

Bu dersteki amaçları “Öğrencilerin geçmişten günümüze gündelik eşyalar üzerinde sanatsal bir 

değerlendirme yapmaları ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilme.” olarak belirtilmiş. Hedef olarak 11. 

Sınıf verilmiş. Kilim motifleri hakkında bir çalışma olsa da aynı yüzyılda ve benzer yörelerde 

yaşayan insanlardan çıktığı için bize önemli fikirler ve bilgiler sağlayacaktır. Bizim yaptığımız ile 

aralarında oldukça farklılıklar var. Biz motiflerin ve desenlerin anlamlarını ders olarak değil boş 

vakitlerinde uygulamamızda hem bilgilendirip hem eğlendirerek kalıcı şekilde aktarıyoruz. Bir diğer 

çalışma ise yine Gazi Üniversitesinde yapılan bir araştırma ortaokul öğrencilerinin halı ve kilim 

motifleri hakkındaki görüşleri alınmış. Ortaokul öğrencilerine 4 adet açık uçlu sorulmuş ve motifleri 

yorumlamaları istenmiş. Bizim içinde kaynak olan bu çalışmada bilip bilmediği ölçülmüş, herhangi 

bir şekilde öğretme girişimi olmamıştır. Biz her yaştan öğrenciye onları sıkmadan, zorlamadan 

kültürlerini, teknolojinin imkanlarını tam olarak kullanarak tanıtıyoruz. Kültürel tanıtım alanına yeni 

bir soluk getiren HL032 ülkemizin tüm kültürel değerleri için uyarlanabilir, tüm değerlerimizin 

tanıtımında ve gelecek nesillere aktarılmasına direkt olarak katkı sağlayabilir. 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

Türk Kültürel değerleri gündün güne kaybolmakta. Gençler artık kendi kültürlerini, değerlerini ve 

tarihini tam olarak bilmemekte. Bu gençlerimiz, ilerde bizim geleceğimiz olacak. Ne yazık ki bu 

soruna yönelik geniş kapsamlı ve çözüm odaklı çalışma bulunmamaktadır. Kültürel unsurlarımızın 

gelecek nesillere aktarımı Türk örf, adet ve gelenekleri için oldukça mühimdir. Isparta Halısı 

değerleri köklü bir tarihe sahip önemli bir değerimizdir. Bu kadar köklü geçmişe sahip bir kültürün 

yaşaması için mücadele etmemiz gerektiğini fark ettik. Kültürel anlamda yaygınlaştırma ve gençlere 

teknolojik aktarım alanlarında ilk adımı biz attık geliştirmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. 

Projemiz gerçek hayatın birebir içerisinde yer almaktadır. Projemiz; her gün daha da fazla gelişen 

ve değişen dünyamızda, kültürümüzün can damarı niteliğindeki ana direklerinden biri olan 

geleneklerimizin ve göreneklerimizin, gelecek nesillere taşınması ve korunması yönüyle gerçek 

hayat ile direkt olarak bağlantılı haldedir. Hayata geçirildiği anda gençlerimize kişisel gelişimi ve 

kültürel hayatları açından önemli gelişimler kazandıracaktır. Tasarım, yazılım, test ve sunuş 

aşamalarının tamamı detaylı olarak hazırlanıp geçildikten sonra gündelik hayatta uygulanabilmesi 

rahatlıkla gerçekleşecektir. 

Projeye ilk olarak minimal tasarımla yola çıkıldığı projemizde, ilerleyen aşamalarda profesyonel 

oyun içi tasarımlar ile devam edildi. Motif tasarımlarının tamamı profesyonel olarak Illustrator 

kullanılarak hazırlanacak. Unity3D oyun motoru ile yenilikçi ve işlevsel bir altyapıya sahip 

oluyoruz. 
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7. SWOT Analizi 

 

Güçlü yönler, hem işletme içi bir bakış açısı ile hem de müşterilerin ve piyasa aktörlerinin bakış 

açısı ile değerlendirilmelidir.  

İşletme, girişim ya da kişi güçlü yönlerini belirler iken aşağıdaki sorulara objektif bir şekilde cevap 

vererek bu sorulardan faydalanabilir. 

1. Başkalarının sahip olmadığı hangi avantajlara sahipsiniz? (Yetenek, başarı, network ve 

benzeri) 

2. Rakiplerinize oran ile hangi konularda daha başarılısınız? 

3. Rakiplerinizden farklı olarak kullandığınız en düşük maliyetli kaynağınız nedir? 

4. Bilgi ve beceri seviyesi yüksek çalışanlarınız var mı? 

5. Yeni bir ürün ya da strateji geliştiriyor musunuz? 
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Zayıf Yönler: İşletme, girişim ya da kişi zayıf yönlerini belirlerken aşağıdaki sorulara objektif bir 

şekilde cevap vererek bu sorulardan faydalanabilir. 

1. Başarısız olduğunuzu düşündüğünüz iş konuları nelerdir? 

2. Rakiplerinize oranla zayıf olduğunuz iş ve yönleriniz nelerdir? 

3. Kötü iş alışkanlıklarınız var mıdır? (dağınık çalışmak, geç kalmak ve benzeri) 

4. Satış, pazarlama ve hizmet alanlarında kalite ya da verimde bir düşüklüğünüz var mı? 

5. Çalışan, yönetici ve liderlerin yetenek ve bilgi seviyeleri yeterli midir? 

Fırsatlar: İşletme, girişim ya da kişi fırsatları belirlerken aşağıdaki sorulara objektif bir şekilde 

cevap vererek bu sorulardan faydalanabilir 

1. Yapılan işi kolaylaştıracak yeni teknolojiler var mı? 

2. Yeterince bağlantınız var mı? 

3. Sektörel gelişimi avantaja çevirebilecek misiniz? 

4. Rakiplerin zorlandığı konularda nasıl daha avantajlı olabilirsiniz? 

Tehditler: İşletme, girişim ya da kişi tehditleri belirlerken aşağıdaki sorulara objektif bir şekilde 

cevap vererek bu sorulardan faydalanabilir 

1. Ne tür engeller ile karşılaşıyorsunuz? Ne tür engeller meydana gelebilir? 

2. Mevcut rakipleriniz kimler? 

3. İşinizin gerektirdiği beceriler değişir mi? 

Zayıf yönler ve tehtidler kısmında yer alan tespitlerimizi iyiye çevirmek üzere geliştirmeler ve 

iyileştirmeler yapmayı planlamaktayız. 
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