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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacı ile okulumuzda Bilişim Tekno-

lojileri derslerinde öğrendiğimiz çevrimiçi, blok tabanlı bir programlama aracı olan Scratch 

programında bu oyunu tasarladık. Geri dönüştürülebilir atıkları uygun geri dönüşüm kutu-

larına atarak puan kazanıyoruz. Uygun miktarda geri dönüşüm sağlayıp belli bir puana ulaş-

tığımızda da geri dönüşümün olumlu yönleri ile ilgili oyunu kullanan kişiye farkındalık 

sağlayarak gerçek hayatta da kendisinin bu konuya dikkatini çekip, sosyal hayatındaki ki-

şileri de uyararak çevreye katkı sağlamalarını planlıyoruz. Ayrıca çevreye verdikleri zarara 

göre de topladığımız puanlar değişiyor. Ne kadar zararlı bir geri dönüşümü uygun kutuya 

atarsak o kadar yüksek puan kazanırken, yanlış yere attığımızda da puanımız o kadar çok 

düşüyor. Yaptığımız bu oyunu da özellikle küçük yaş grubundaki öğrencilerimizin kullanı-

mına sunarak akran eğitimini de desteklemeyi hedefliyoruz. 

Kullanıcıları hem eğlendirmek hem de geri dönüşümün önemini kavramalarını sağla-

mak nihai amacımızdır. 

Şekil 1-Oyunumuzun başlangıç sayfası 
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Şekil 2- Geri dönüştürülebilir atıkların doğru ve yanlış toplandığındaki puan değerleri 

 

 

 

 

Şekil 3-Oyunumuzda kullandığımız koşul, değişken, döngü yapılarını içeren örnek bir kod 

bloğu 
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2. Problem/Sorun: 

Çevre sorunları bugün dünyanın önemli sorunları arasında yer almaktadır. Giderek artan 

dünya nüfusuna paralel olarak artan sanayileşme ve şehirleşme gibi olgular çevre sorun-

larının gelecekte daha fazla gündeme geleceğini göstermektedir. Bireylerin çevre ko-

nusunda eğitilmesini zorunlu kılmakta ve çevreye zarar vermeden gelişmenin yolları 

aranmaktadır. Bu durum, çevre konusunda bilinçli, çevreye yönelik olumlu tutum sahibi, 

çevresel çalışmalarda katılımcı bireylere gereksinim olduğunu göstermektedir. 

 

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem 

maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dü-

nya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir 

artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın 

dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum 

göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem 

bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır. 

 

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar; 

 Verimliliğin artması, 

 Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, 

 İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması, 

 Çevresel risklerin azalmasının sağlanması, 

 Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından 

çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması, 

 Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının 

sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır. 

(Sıfır Atık Nedir?, 2019; Sıfır Atık Nedir?, 2019) 

 

 

3. Çözüm  

Geri dönüştürülebilir atıkları uygun geri dönüşüm kutularına atarak puan kazanı-

yoruz. Yaptığımız bu oyunu da özellikle anaokulu eğitim programlarında da bulunan 

“Geri Dönüşüm” temasında kullanılmak üzere küçük yaş grubundaki öğrencilerimize 

kullanmalarını sağlayarak akran eğitimini de desteklemeyi hedefliyoruz. Geri dönüşüm 

kavramının bu yaştan itibaren kazandırılarak bireylerin hayat görüşü haline gelmesini 

istiyoruz.  
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Geri Dönüşümün Önemi 

 Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar. 

 Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder. 

 Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar. 

 Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur. 

 

Geri Dönüşebilen Maddeler 

Demir • Çelik • Bakır • Alüminyum • Kurşun • Piller • Kağıt • Plastik • Kauçuk • 

Cam • Motor yağları • Atık yağlar • Akümülatörler • Araç lastikleri • Beton • Rönt-

gen filmleri • Elektronik atıklar • Organik atıklar 

 

Örneğin 1 ton kullanılmış kağıt geri dönüştürüldüğü zaman; 

 12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi, 

 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması, 

 Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu, 

 

Camın Geri dönüşümünün faydaları 

 Enerji tüketiminde azalma %25  

 Hava Kirliliğinde azalma %20 

 Maden atığında azalma %80 

 Su Tüketiminde azalma %50 

(İşletmesi, 2014) 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Çevre kirliliği ve geri dö-

nüşüme dikkat çekilerek 

sınırlı dünya kaynağını 

korunmasının sağlanması. 

Küçük yaştan itibaren geri 

dönüşümün önemini kav-

ratarak çevre bilincinin ka-

zandırılması.  

Küçük yaştan itibaren bu 

davranışın kazandırılması 

gelecek nesillere daha gü-

zel bir dünya bırakmamıza 

katkı sağlayacaktır.  

 

Şekil 4-Yukarıdan düşen atık türlerini yönlendirme tuşları ile doğru geri dönüşüm ku-

tusunda ayrıştırabilme 
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4. Yöntem 

Blok tabanlı bir programlama olan Scratch programı kullanarak eğitsel bir oyun 

tasarımı yapılmıştır. Projenin yapım aşamaları aşağıdaki gibi ilerlemiştir. 

1. adım: Oyun Sahne tasarımları yapılması, 

2. adım: Oyun karakterlerinin kukla tasarımı yapılması, 

3. adım:  Kuklaların blok tabanlı kodlanması. 

 

Şekil 5-Örnek bir nesnenin kodlaması 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Programlama öğretiminde blok tabanlı kodlama uygulamamız Scratch sayesinde soyut 

kavramların kolayca somutlaştırabilmeleri sağlanmaktadır. Bu sayede hem algoritma 

tabanlı ve bilgi-işlemsel düşünme becerilerini daha kolay ve etkili biçimde geliştirebiliyor, 

hem de programlama dersleriyle gerçek yaşam durumları arasında daha güçlü bağlantılar 

kurabilmektedir. 

Yukarıdaki şekilde, bir kukla ve kod blokları şekildeki gibi oluştu-

rulmuştur. Burada kodlarla oyunun başlangıcındaki x,y konum bilgileri 

her seferinde ayrı yerden gelmesi için rasgele ayarlanarak, klavyeden sağ 

ve sol ok tuşları ile oynayabilmek için gereken kodlar ile birlikte, doğru 

ya da yanlış geri dönüşüm kutusuna çarptığında algılayann “eğer karar 

yapısı” ile kodlanması gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda “değişkenler” 

de kullanılarak kazanılan ya da kaybedilen puanlar değişkenler içerisinde 

tutulmuştur. 
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Bu proje sayesinde kullanıcıyı eğlendirerek öğretmeyi ve çevre sorumluluğu kazan-

dırmayı hedeflemekteyiz.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Bu projemiz okul öncesi öğrencilerine “Geri Dönüşüm” teması altında uygulatılarak 

çevre bilincini o yaştan itibaren kazanmalarına yardımcı olunabilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullandığımız blok tabanlı bir kodlama uygulaması olan Scratch uygulaması ücretsiz 

ve çevrimiçi kullanılan bir uygulamadır.  

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Öncelikle İlkokul grubu öğrencileri tarafından en çok geliştirilmeye açık bilişimsel 

düşünme ve kodlama uygulamasıdır. Bu doğrultuda algoritma ve blok tabanlı kodlama 

becerisi kazanacaklardır ve bu yaş seviyesindeki diğer arkadaşlarına da örnek teşkil ede-

ceklerdir. Tüketen değil üreten bir birey olma konusunda, oyun oynayan değil kendisi oyun 

yazan, ürün geliştiren konumunda olacaklardır. Daha sonra oluşturacakları eğitim içerikli 

interaktif uygulamalar ile anaokulu ve ilkokul grubu akran öğrencileri için bir ders matery-

ali olarak kullanılmaya hazır hale getirilecektir. 

 

 

 

 

İş-Zaman Çizelgesi 

 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS 

Proje Konusu Seçimi x    

Senaryo oluşturulması x x x  

Görsel materyallerin 

hazırlanması 
 x x  

Oyunun kurgulanıp 

kodlanması 
  x x 

Proje Raporu   x x 
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9. Riskler 

Projeyi uygulayacak olan kurumların yeterli teknolojik donanımlara sahip olmaması. 

 

 

10.  Proje Ekibi 

Proje Yöneticisi: Fadime ÇERİ ÖZLAL 

Ekip Üyeleri: Kerem ATAK, Yiğit GÜLER 

 

Adı Soyadı 
Projedeki 

Görevi 
Okul 

Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Kerem ATAK 
Tasarım ve 

Kodlama 

Özel Çamlıca Bilfen 

İlkokulu 

Oyunun senaryosunun oluşturu-

larak blok tabanlı programlama 

olan Scratch programında ko-

dlanması. 

Yiğit GÜLER 
Tasarım ve 

Kodlama 

Özel Çamlıca Bilfen 

İlkokulu 

Açık kaynak kodlu Scratch pro-

gramında bulunan görsllerin 

düzlenlenmesi ve tasarlanması 

ve kodlanması. 
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