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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Türkiye deprem kuşağında yer almasına ve birkaç yılda bir ölümlü depremlerin olmasına 
rağmen bu konuda toplumumuzda yeterli bilinç oluşmamıştır. Hazırlanacak 3d oyun ile 
deprem öncesi, süreci ve sonrasında görevler verilerek bu konuda insanların bilinçlenmesi 
ve bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Oyun içerisinde, deprem öncesi, deprem anı ve 
deprem sonrası ortamlar simülasyonu ile oyuncunun doğru işlemleri yapması 
beklenecektir. Seviye öncesi bilgilendirmeler ile oyuncunun ilk olarak bilgi sahibi olması 
sağlanacaktır. 

2. Problem/Sorun: 

Türkiye deprem kuşağında bulunan bir ülkedir. Her yıl 5 üzeri ortalama olmasına rağmen 
toplumumuzda bu konuda yeterli bilinç hala bulunmamaktadır. Deprem uygun ev tasarımı, 
hazırlıklar yapılmamakta, deprem anında da yeterli bilinç ve bilgi birikimi oluşmadığı için 
gerekli güvenlik tedbirleri alınamamaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşadığımız 5-6 arası 
depremlerde bile can kaybının olması bu sorunun gerçekliğini ortaya koymaktadır. Yapılan 
çalışmalar ortaya koymaktadır ki, evlerde eşyaların yerleşimi, sabitlenmesi, deprem çantası 
hazırlıkları konusunda hala yeterli bilgi ve hazırlık bulunmamaktadır. Bunun yanında, 
deprem anında insanlar yeterli bilgiye sahip olmadıkları için, kaçmaya veya yanlış 
eşyaların altına saklanmaktadırlar. Bu da binalardan kaynaklanan yıkımın insanlar 
üzerindeki etkisini daha da artırmaktadır.  

3. Çözüm  

Depremleri engellemenin mümkün değildir. Depremde oluşabilecek can ve mal kayıplarını 
önlemenin pek çok ayağı vardır. Bunlar, gerekli sağlamlıkta binalar yapmak, afet yönetim 
sistemleri, toplumun afetler konusunda eğitilmesidir. Toplumun afet konusunda eğitilmesi 
bu konunun  en önemli ayağıdır. Özellikle çocukluk yaşlarından itibaren yapılan eğitim ve 
bilinçlendirme çalışmaları ile toplumda güçlü bir bilinç oluşacak, oluşan bilinçli toplumda 
yapılacak binalar, sistemler daha güvenilir olacaktır. 
Projemizde deprem, afet konusunda daha bilinçli bir toplum oluşturmak için 8-14 yaş 
grubu öğrencileri seçtik. Türkiye de bu yaş grubunda yaklaşık 15.000.000 kişi 
bulunmaktadır. Bu yaş grubu eğitime en açık ve 10-20 yıl içerisinde hayata katılarak 
toplumu değiştirecek olan bir kitledir. 
Günümüzde deprem ve afet eğitimi konusunda genellikle eğitim videoları hazırlanmakta, 
bunlar sosyal medya ve medya üzerinden paylaşılarak toplumsal bilinç oluşturulmaya 
çalışılmaktadır. Bu çalışmaların olumlu etkileri, katkıları elbette bulunmaktadır. 
Günümüzde 8-14 yaş grubu çocukların yaklaşık %.60’ı bilgisayar oyunu oynamaktadır. 
Hazırlanan oyunların pedagojik olarak uygun olmamasından dolayı çocuklar üzerinde 
olumsuz etkileri vardır. Deprem, afet konularında eğitici olarak hazırlanmış yerli bir oyun 
uygulaması bulunmamaktadır. 
Projemizde deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında hangi tedbirlerin alınması 
gerektiği, nelerin yapılması gerektiği konularında 3d bilgisayar oyunu ve bilgilendirme 
animasyonları hazırlayarak marketlere yüklenmesi, 8-14 yaş grubunun da oyun formatında 
hazırlanan bubç uygulamayı kullanarak hem kaliteli bir oyun oynaması hem de konu 
hakkında kalıcı bilgi edinmesi sağlanmış olacaktır. 

4. Yöntem 

Projemizde 8-14 yaş gurubunun bilgilendirme be bilinçlendirmesi amacıyla animasyonlar, 
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videolar ve 3D oyun hazırlanacaktır. 3 aşama halinde planlanmıştır. Geliştirme platformu 
olarak Unity kullanıalcaktır. Unity ücretisiz olarak kullanılabilen oyun ve VR geliştirme 
ortamıdır. Takım üyelerimizin tamamı Unity konusunda Pursaklar Gençlik Merkezinde 
kursalara katılmıi ve çalışma yapmıştır. 

 

1. Aşamada da deprem öncesi alınması gereken önlemlerle ilgili kısa bir video 
gösterielcektir. Bu video ekip üyeleri tarafondan hazırlanacaktır. Bu konuda 
www.afad.gov.tr/deprem-oncesi-ani-ve-sonrasi-alabileceginiz-onlemleri-biliyor-musunuz 
adresinde yer alan kılavuz çerçevesinde gösterim uygulama şeklinde bir video 
hazırlanacaktır. Videonun izlenmesinin ardından oyunun birinci aşaması başlayacak ve 
kullanıcıların verilen görevleri yapması beklenecektir. Kullanıcıya belirli bir bütçe 
verilecek, bu bütçe karşılığında ekranda bulunan görevler ile ilgili tercihleri yapması 
istenecektir. Örneğin dolabı sabitleme 20tl, otomatik gaz kesici 50 tl gibi seçenekler 
oluşturularak oluşturulan ev ortamında yapması gereken tedbirleri kendilerinin bulması ve 
uygulaması istenecektir. 1. aşama sonrası oyunda 2. aşamaya geçilecektir.  

 

2. aşamada depren anında yapılması, yapılmaması gerekenler ile ilgili kısa bir animasyon 
video gösterilecektir. Bunun ardından, birinci aşamada hazırlanan ev için 3 farklı, her biri 
45 saniye süren deprem similasyonu oluşturulacaktır. Deprem hareketini başlaması ile 3d 
ortamda kullanıcın bir yere saklanması, sağlam olmayan eşyaların düşmesi, enkaz 
oluşması sağlanacaktır. Böylece kullanıcı gerçek bir ortamında neler olduğunu, hangi 
tehliklelerin oluştuğunu görebilecektir. Bu esnada, yapılması gerekenleri yaptığında puan 
alacak, yanlış yaptıklarında ise puan kaybedecektir.  
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3. aşamada deprem sonrası yapılması gerekenler ile ilgili sahneler olacaktır. Binadan 
çıkış, bina dışı ortamı oluşturularak afet sonrası anı canlandırılacaktır. Burada belirli 
görevler ve durumlar verilecektir. Örneğin, yaralı insanlar, enkaz altında kalan insanlar, 
evden çıkışında alması/almaması gereken eşyalar, yapası/yapmaması gereken iş ve 
görevlerle ilgili durumlar verilerek gerekli tepkimeler ölçülecek ve yönlendirmeler 
yapılacaktır.  

Oyun sonunda hatalar ve doğrularla ilgili bir geri bildirim yapılacaktır.  

 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Projemiz, günümüzde bazı alanlarda yeni yeni kullanılmaya başlanan oyun ile öğrenme 
alanında deprem konusunda bir ilk olma niteliği taşımaktadır. İnternet ortamında ve 
kurumların hazırladığı çalışmalarda video ve broşür tabanlı çalışmalar yapılmaktadır. 
Bunlar yeterince ilgi çekici olmadığı için her öğrenciye ayrı ayrı ulaştırılması ve maliyete 
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katlanılması gerekmektedir. Projemizin tasarım ve kodlama kısmı %100 kendi 
imkânlarımızla yapılacaktır. Bu açıdan bakıldığında yerli ve milli bir yazılım olma niteliği 
taşımaktadır. Takımımız Kod Adı 2023 projesi kapsamında eğitimler almaktadır. 
Öğrendiği bilgileri de gerçek hayatta kullanılan bir ortamda uygulama ve geliştirme imkanı 
olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Hazırlanan uygulama Windows, macos, ios, android işletim sistemleri için çıktı 
alınabilmektedir. Unity multi platform olarak hazırlanan yazılımın tüm platformlarda 
çıktısını verebilmektedir. Alınan çalışabilir uygulamalar bir sunucu üzerinden indirilebilir 
ve android, ios gibi marketlerde sunularak hazır hale getirilebilir. Projenin ticari yönünden 
çok sosyal yönü ön plana çıkmaktadır. Ticari olarak ise eğitim kurumları, AFAD, MEB 
gibi kurumlara satışı yapılarak gelir elde edilebilir. Bunun dışında farklı dillerde de 
versiyonları hazırlanarak farklı ülkelere de satışı yapılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tamamı yazılım ve tasarım projesidir. Bu kısımları ekip üyelerimiz kendi 
imkânları ile hazırlayacaklardır. Proje ekibimiz Pursaklar Gençlik Merkezi bünyesinde 
faaliyet göstermektedir. PGM bünyesinde bulunan BT sınıfı bu konuda elverişlidir. Bu 
nedenle oyun geliştirme konusunda bir maliyet öngörülmemektedir. Oyun içerisinde 
kullanılan nesneler ise başlangıç olarak Unity tarafından ücretsiz olarak sunulan 
assetlerden seçilecektir. Videolar ise ekip üyeleri tarafından gönüllü olarak çekilecektir. 
Benzer etim içerikler profesyonel firmalar tarafından yapılmakta ve yaptığımız 
araştırmalarda 20000-30000 TL maliyet öngörülmektedir. Bu açıdan bakıldığında projenin 
yapılan kurs çalışmaları sonucu ortaya çıkması pek çok açıdan avantaj sağlamıştır 

 

Maliyet: 0 TL 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje 8-14 yaş grubu öğrenciler için hazırlanacaktır. Bu yaş grubu, okuma yazma bilen, 
bilgisayar kullanımı konusunda bilgili ve genel olarak oyun oynama konusunda olumlu 
bakışı vardır. Fakat, internet ortamında bulunan olumsuz içerikler oyun oynama isteğini 
yanlış sonuçlandırmaktadır. Özellikle son dönemde ortaya çıkan dijital ortamların eğitim 
için kullanımı son derece önemli bir hal almış ve önümüzdeki dönemde de daha da önem 
kazanacağı öngörülmektedir.  

 

 

9. Riskler 

Projenin hazırlık çalışmaları temmuz, ağustos 2020 dönemi olarak planlanmıştır. Covid 
19 salgını nedeniyle ortaya çıkabilecek kurumların kapalı olması, çalışmalarda mekan 
sorunu ortaya çıkması muhtemeldir. Böyle bir sorunda tüm ekip üyeleri çalışmalarını 
evlerinden tamamlayacaklar, çevrimiçi toplantılar ile eşgüdüm sağlanacaktır.  

 



6 
 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: NAGEHAN BUSE FERHAN 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  

NAGEHAN BUSE 
FERHAN 

Literatür taraması, 
Hikayeleştirme, 
Yazılım 

Ankara Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje 
Okulu 

FURKAN AVCI 3d Modelleme Feride Bekçioğlu Ortaokulu 

ENES ALTINZİNCİR Yazılım 

 

Abdürrahim Karakoç Ortaokulu 

BERRANUR KURT 3d Modelleme Ayyıldız Anadolu Lisesi 

AHMET KARA Yazılım Dede Korkut Anadolu Lisesi 

 

Proje detay raporu sonuçlarının açıklanmasından sonra 10 haftalık bir çalışma planı 
hazırlanmıştır.  

 

İP 
No 

İP 

 Adı/Tanımı 

Kimler 
Tarafından 
Yapılacağı 

TEMMUZ AĞUSTOS 
EYLÜ

L 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 11 

 1 Level 1 Modelleme FURKAN AVCI 
 

  
 

 
       

2 Level 1 Yazılım 
ENES 
ALTINZİNCİR 

    
 

 

 

 

     

3 Level 2 Modelleme FURKAN AVCI     
 

 
       

4 Level 2 Yazılım AHMET KARA     
 

 
       

 5 Level 3 Modelleme 
BERRANUR 
KURT 

    
 

 

       

6 Level 3 Yazılım AHMET KARA            

7  Test ÖMER ÖZÇELİK            

8 Proje Yönetimi 
NAGEHAN 
BUSE FERHAN 
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11. Kaynaklar  

 https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/RjARy.pdf 

 www.afad.gov.tr/deprem-oncesi-ani-ve-sonrasi-alabileceginiz-onlemleri-biliyor-musunuz 

 http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst4.asp 

 https://deprem.afad.gov.tr/ 

 
 


