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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Starfish  ekibimiz denizlerde oluşan kirlilikler üzerine farkındalık oluşturma fikrinden yola 

çıkılarak kurulmuştur hem denizleri temiz tutma bilincini aşılamak için projeler yürütmek hem de 

denizleri tanıtmak amaçlanmıştır. Oluşturacağımız web sitemizde denizlerin ve plajların temizlik 

oranları ve aynı zamanda hava durumu gibi birçok bilgiyi aynı anda kullancılarımıza sunacağız ve 

onlar için bilgilere ulaşım kolaylığı sağlayacağız. Ekibimiz araştırma, inceleme ve geliştirme olarak 

birbiri ile ilişkili üç kolda ilerliyor. Araştırılan bilgiler detaylıca inceleniyor ardından bilgileri 

projemizi geliştirmek için kullanıyoruz. 

 

 

2. Algoritma ve Tasarım  

 Web sitemizde öncelikle bizleri türkiye geneli hava durumu haritası ve denizlerin biyolojik kirliliğini 

gösteren haritamız, yürütülmekte olan sosyal sorumluluk projelerimizi içeren bir akış ana sayfası 

olacaktır. 

 Ekibimizin kuruluş amacını ve hakkımızda iletişim dahil olmak üzere bilgiler içeren bir kısım da 

olacaktır. 

 Sitemize üye olunduğunda, üyelerimizin girdikleri bilgilere göre onlara veriler sunulacaktır. Örneğin 

üyemizin bulunduğu şehirde kendine yakın olan plajların ve hava durumunun bilgileri olacaktır. Ve 

üyelerimiz kendilerine yakın plajlardaki sosyal sorumluluk projelerinden haberdar olup bizzat gidip 

o plajda faaliyette bulunabilecektir. 

 Ayrıca üyelerimiz gittikleri plajlarda denizin ve plajların fotoğraflarını sisteme yükleyebilecektir 

böylelikle de o plajın tanıtımında kullanabileceğimiz veriler elde edeceğiz.bununla birlikte 

memnuniyet anketlerimiz olacaktır ve algoritmamız bu anketlere göre topladığı verilerle hangi 

plajlarda ne oranda şikayet ve beğeni olduğunu toplayacak bu bilgilerle de yeni sosyal sorumluluk 

projemizin bir sonraki hedef plajını ve denizini belirlemiş olacağız  
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 Web sitemizde paydaşlarımızla birlikte yürüteceğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz için bağış 

toplayacağımız bir alan da olacak. Bunun için gerekli olan izinler alınacak ve kullanıcılarımıza  

detaylı bilgilendirmeler yapılacaktır. 

 

3. Sistem Mimarisi  

Web sitemizde üyelerimize özel kullanıcı adı ve şifre ile yüksek güvenlikle isteğe bağlı olarak kullanıcı 

bilgileri depolanacak, yapay zeka yöntemi ile en çok tercih edilen ve memnuniyet anketimizden en yüksek 

puanı alan plajlar sunulacaktır.  

Platform için gerekli olan alan adı, depolama için gerekli olan alan satın alınacaktır(domain ve hosting). Yine 

gerekli olan yazılım mimarisi satın alınıp platforma uygun hale getirilecektir 

Sistemin daha verimli hale getirilmesi için yazılımın geliştirilmesi gerekmektedir. İşletme ve kullanıcıların 

bilgilerinin güvenliği, sosyal sorumluluk projelerimizdeki bağışların toplanması için gerekli donamım ve 

yazılımın tespiti yapılmıştır. Ayrıca içerik geliştirmek için gerekli olan kamera, 360 derece kamera, gimbal, 

drone, mikrofon gibi  görüntü cihazlarına ihtiyaç duyulacaktır. 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

4.1. Projemizi en başta bir web sitesi olarak tasarlayıp konaklama ve deniz temizliği bilgilerini aynı anda 

sunmayı, normal turizm ve konaklama filtrelemelerinin yanı sıra doğa ve deniz temizliğini de gösteren ve 

filtrelemenin içine katan, aynı zamanda insanlara doğa ve deniz temizliği için bağış ve sosyal sorumluluk 

çalışmalarına teşvik fırsatları sunacağız. 

 4.2. Projemizde gerçekleştireceğimiz site için elde etmemiz ve oluşturmamız gereken veri bankası, sürekli 

güncel tutulan veri banka sistemlerinden alınarak algoritmalarla analiz edilecek ve sadece web sitesi değil, 

diğer turizm şirketi paydaşlarımıza güncel veriler sunulacak. 

 4.3. Sosyal sorumluluk tarafında ise hâlihazırda deniz temizliği yapılmakta olmasının yanı sıra sosyal 

sorumluluk çalışmaları yürütmek isteyen insanlar bulunacak ve deniz temizliği, profesyonel ekiplerin 

liderliğinde bu arkadaşlarla yürütülecek. 
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 4.4. Deniz temizliği için gerekli cihazların geliştirilmesi için gerekli her türlü ArGe çalışmasına destek 

verilerek yerli ve milli teknolojiye de proje tarafından destek verilecek. 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

 

Deniz kirliliği, konaklama ve bu konudaki sosyal sorumluluk projeleri hakkında bize bilgi 

veren ayrı ayrı bir çok site bulunmakta. Ama biz farkımızı tam bu noktada ortaya koymayı 

planlıyoruz. Bu verilerin hepsini aynı anda bize sunan bir site bulunmamakta. Biz insanların 

rahatça kullanabileceği bir site oluşturacak ve sağlayacağımız veri tabanı bankasıyla 

destekleyeceğiz. Projemizle sosyal sorumluluk gibi projelerle ülkemizin doğal habitatını 

korumayı, deniz çevrelerinde bulunan çok sayıda konaklama imkanlarını bir arada 

kullanıcıya sunarak bu bölgeleri insanlara tanıtmayı amaçlıyoruz. 

 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

 Dünyada okyanus ve denizlere ulaşan kara kökenli plastik kirliliği küresel ölçekte her yıl 12 

milyon ton artmaktadır. Bu şekilde her yıl milyonlarca başka kirlilik etkeni atıklar denizlere 

karışmaktadır. Bu kirliliğin farkındayız ve yapmayı amaçladığımız bu proje ile deniz canlılarını 

korumayı, güvenli yaşam alanlarını arttırmayı ve bunu yaparken de turizm sektörünü, insanları temiz 

denizlerle buluşturmak ve bu yöndeki farkındalıklarını arttırmak için yenilikçi bir yöntemle çözüm 

bulmayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için yapmak istediğimiz şey deniz kirliliğinin olduğu alanları 

tespit ederek bir kirlilik haritası çıkartıp bu yönde, turizme katkı sağlayacak temizlik çalışmaları için 

proje ekipleriyle ar-ge çalışması yürütmek, kirliliğin turizm üzerindeki etkisinin farkındalığını 

yaratmak ve yatırım destekli deniz temizleme projesi yönetmek istiyoruz.  

 Denizleri temizlemek ve temiz denizlerle turizmi canlandırmak 

 - Atıklar ve bunlarla birlikte gelen bakterilerle artan deniz kirliliği insan sağlığını ve 

denizlerde yaşayan canlıların hayatını olumsuz etkilemektedir. 

 İnsanların denizlerdeki kirlilik oranlarının verilerine ulaşmasını kolaylaştırmaya ve deniz 

kirliliği konusunda farkındalık oluşturmayı planlıyoruz. 

 - İnsanların bu bilgilere ulaşımlarını kolaylaştırmak için projemiz kapsamında bilgilendirme 

ve farkındalık etkinlikleri hazırlayıp bilinci arttırmayı hedefliyoruz. Denizlerin temizlik oranları ve 

çevredeki konaklama yerlerinin bilgilerini bir arada kullanıcılara sunmayı ve buna göre konaklama 

yer seçimini daha uygun hale getirmeyi hedefliyoruz. 

 - Sosyal sorumluluk projelerimizle paydaşlarımız yardımıyla deniz temizliğini sağlamayı ve 

insanlara temiz bir denizin turizm açısından önemini vurgulamayı hedefliyoruz. 

 - Yapacağımız web sitesi ile projemizi insanlara ulaştırıp kültürel güzelliklerimizi korumak 

üzerine bilinçlendirme yapmaya çalışıyoruz. 
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7. SWOT Analizi  

Güçlü yönler:Geliştirilen uygulama ve ARGE çalışmaları sayesinde denizlerin temizliği sağlanır ve 

kullanıcılar hangi yerlerdeki denizlerin kirli hangi yerlerdeki denizlerin temiz olduğuna rahatlıkla ulaşabilir. 

Bu sayede deniz kaynaklı (rekreasyonel) hastalıkların (ishal, idrar yolu enfeksiyonları, kırmızı göz, dış kulak 

yolu enfeksiyonları, molluskum  kontagiosum, hepatit A, naegleria) insanlara bulaşması engellenir. Havuz 

ve denizden bulaşan hastalıklar için risk grupları çocuklar, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan 

kişiler (örneğin AIDS hastaları organ nakli olan veya kemoterapi alan kişiler) enfekte olduğunda daha ağır 

hastalığa yakalanabilir. Bu saydığımız risk grubunda yer alan bireyler, rekreasyon suyunun özellikle 

Cryptosporidium bakterisi içeren insan veya hayvan dışkılarıyla kirlenebileceğini bilmelidir. Çünkü bu 

bakteri bağışıklık sistemi güçsüz olan kişilerde yaşamı tehdit eden bir enfeksiyona neden olabilir. Bu yüzden 

insanların tatilinin hastalıkla sonuçlanmaması için gidebileceği temiz denizlere erişmesi sağlanır. Bu sayede 

oteller denizleri temizlemeye teşvik edilir.  

Zayıf Yönler: Denizleri kirli olan oteller müşteri kaybetmemek için deniz kirliliği verilerini vermek 

istemeyebilirler veya sahte veriler sunarak müşterileri kandırabilir. Bu yüzden tarafsız bir ekip ile veriler 

doğrulanabilir. 

Fırsatlar: Uygulamaya gittikçe daha fazla otel dahil olabilir. Proje uluslararası olarak da kabul görebilir. 

Yurt dışındaki otelleri de bünyesinde barındırabilir. Deniz temizliğiyle ilgilenen kuruluşlar uygulamaya 

destek olabilir. (WWF, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve kontrol daire başkanlığı vs.) Bu 

sayede denizlerin temizliği artar ve kolaylaşır. Proje amacına daha fazla ulaşmış olur. 

Tehditler: Deniz temizliğine önem vermeyen oteller uygulama nedeniyle müşteri kaybedeceğinden 

uygulama için engel teşkil edebilir. Ayrıca yapılan uygulamanın benzerlerinin de olması uygulama için 

tehdittir.  
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8. Kaynakça  

1-Web:https://www.anadolusaglik.org/blog/deniz-ve-havuzda-bulasabilecek-hastaliklardan-nasil-

korunmali 

2- Web:https://www.istac.istanbul/tr/temiz-istanbul/cevretemizlik-yonetimi/deniz-yuzeyi-temizligi 

3- Web:https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/oceans/deniz_ky_temizlii/ 

4- Web: https://armatec.com.tr/deniz-temizligi/ 

5- Web: https://yuzme.saglik.gov.tr/ 

6- Web: http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajDetay.aspx?plaj_refno=1597 

7- Web: https://csb.gov.tr/sss/deniz-ve-kiyi-yonetimi 

8- Web: https://taz.de/Tuerkiyenin-plastik-ithalat/!5594658/ 
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