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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Suyunu Koru Projesi Ankara Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi bir grup tarafından su-
nulmaktadır. Proje, günümüzde çok ciddi bir sorun haline gelen temiz su kaynakları 
kullanımı ve önemi konusunda insanları bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Belirlenen 
hedef kitle ilk ve ortaokul çağında olan 8-13 yaş grubudur. Sorunu çözmek amacıyla 
bir dijital oyun hazırlanacak, bu oyun içerisinde bulunan hikâyeler ve senaryolar ile 
temiz su bilinci oluşturulacaktır.  

2. Problem/Sorun: 

Son yüzyılda dünya nüfusunun üç kat, su tüketiminin ise yedi kat arttığı rapor edilmiş-
tir. (Müsiad 2010, Şahin 2016) Küresel nüfusun artması, ekosistemler üzerinde önemli 
baskılar yaratmaktadır. Bununla beraber su kaynaklarının eşit ve dengeli bir şekilde 
dağılmaması nedeniyle dünya genelinde nüfusun %40'ı (yaklaşık 80 ülke) arz ettiği su 
talebine ulaşamamaktadır. Ülkemizde su sorunlarından etkilenecek kişi sayısının 2020 
yılında yaklaşık 30 milyon olacağı, 2050 yılında ise bu sayının yaklaşık üç katına çı-
kacağı öngörülmektedir. Bununla beraber 2025 yılında Dünya genelinde 1,8 milyar in-
sanın daimi su kıtlığı olan bölgelerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Nüfus artışının, 
su kaynakları üzerine doğrudan veya dolaylı bir baskı yarattığını ve bu baskının ön-
lenmesi mümkün olmayan bir problem olduğunu göstermektedir. Bu sürecin olabildi-
ğince uzun olması için insanlara suyun bizim için ne kadar önemli olduğu ve suyun 
nasıl elde tutulması gerektiğinin bilinci verilmelidir. 

 Su kaynaklarının kısıtlı olması 

 İnsanların bu konuda bilinçsiz olması 

 Büyük şehirlerde bazı yıllarda ortaya çıkan kuraklıklar 

 

3. Çözüm  

Dünyada yaşanan su kirliliği ve temiz su kaynakları konusunda çözüm için 2 aşamalı 
bir çözüm öngörülmektedir. İlk aşamada bilinçlendirme, ikinci aşamada ise bilgilen-
dirme olacaktır. 8-14 yaş gurubu ilk ve ortaokul seviyesinde eğitim gören 
öğrencilerdir. Bu yaş gurubu öğrencilere verilecek bir eğitim daha kalıcı ve etkili 
olacaktır.  
8-14 yaş grubu öğrencilere verilecek bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimi ile gele-
cek yıllarda oluşacak bu sorunlara daha kalıcı çözümler üretilmesi, su kirliği ve 
korunması konusunda daha duyarlı ve dikkatli bir nesil yetiştirilmesi hedeflenmekte-
dir.  
Günümüz eğitim ortamlarında farklı teknolojiler kullanılmaktadır. Bunlar sunum, vid-
eo, gösterim, deney olarak sıralanabilir. Ders dışı çalışmalarda genellikle video 
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kullanılmasına, bu konularda çok büyük yatırım ve harcama yapılmasına rağmen iste-
nen sonuca ulaşılabildiği söylenemez.  
Projemizde çözüm olarak, bilinçlendirme ve bilgilendirme ortamı olarak bir 3d oyun 
tasarlanarak uygun senaryo ve etkileşimler ile suyun önemi, korunması konularında 8-
14 yaş grubunun oyun ortamında kendi istekleri ile oynayabilecekleri ve faydalı olabi-
lecek bir ortam tasarlanmış olacaktır.   
 

 Sorun  Çözüm  Eğitimdeki Katkısı 

 Video, sunu gibi yöntemlerin 

yeterli duygusal etkiyi oluş-

turmaması 

 Oyun ile öğrenme ile 3d 

oyunlar tasarlanarak eğitim 

ortamı oluşturulması 

 Daha kalıcı ve etkili öğrenme 

  
4. Yöntem 

Su kirliği, temiz su kaynakları ve korunması konusunda 3D oyun ortamında hazırlana-
cak bir eğitim ile 8-14 yaş gurubu öğrencilerin oynayarak gerekli süreçleri  
Çözümü oyunlaştırma ile çözmemizin mantığı ise, “oyunlar insan doğasında var olan 
ve her dönemde insanların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde rol alan 
önemli deneyimlere etkinlikleridir.(Öğrenme ve öğretimin oyunlaştırılması: çalışma 
ve eğitim için oyun tabanlı yöntem ve stratejiler Arş. Gör. Sezan SEZGİN a  Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Burdur, Türkiye 15030)”.  Ayrıca proje bi-
linçlendirmeye yönelik olduğu için büyük kitlelere ulaşılması elzemdir. Bu yüzden 
büyük bir kitlenin ortak bir paydada buluşabileceği bilgisayar oyunlarını kullanmaya 
karar verdik. 
Günümüzde rahatça ulaşılabilecek birçok yazılım ortamı bulunmakta. Ayrıca çoklu 
yazılım ortamlarının bulunması bize farklı durumlarda kolay olanı kullanma fırsatı 
sağlamakta. 
Ele aldığımız problemin gelecekte vereceği hasarı görenler şu anki çocuklar olacaktır. 
Bu yüzden önce kendilerinin bilinçlenmesini uygun gördük. Hem oyundaki problem-
leri çözebilecek hem de eğitim düzeyi uygunluğu olan 8-14 yaş grubunu hedef kitle 
olarak belirledik. Ayrıca bu yaş gruplarındaki çocukların 3d oyunlar konusuna yakın 
olması, günlük 1-2 saat zamanlarını oyun ile geçirmeleri 3d oyun yöntemi içi belirle-
yici olmuştur. 
Hazırlayacağımız oyun Unity ortamında geliştirilecektir. Tüm takım üyelerinin Unity, 
C# konularında tecrübeli ve yetenekli olması Unity geliştirme ortamı için tercih sebebi 
oluştur. 
Aşağıda oyun için öngörlen ve planlanan senaryo için story board hazırlanmıştır. 

 
Yıl 2050. Bütün dünyada su kutlığı var. Ve sen ülkenin yöneticisisin. Amacın ülkenin su rezervlerinin tükenmemesini sağlamak. 
Oyun Komutu:   
- “Hey X(Oyuncu ismi), koşulları değerledir ve suyu muhafaza ederken parametre düzeylerini iyileştirmeye çalış. Ama unutma 
suyun tükenirse her şey biter. Ayrıca X, suyunu korumak için savaşmaktan korkma. Yan görevlerden su kazanabilceğini unutma, yandaki 
panelden yan görevlere ulaşabilirsin. Bu arada Sİ(Siyasi İlişkiler)’yi 0’ın altına düşürmemeye çalış. Aksi takdirde savaş patlak verebilir. X, 
‘suyunu koru!’ ” 
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Faz 1: 

Oyunun başında Y(kesinleşmemiş bir değer) litre suyun bulunmak-
ta. Oh, şimdiden bir seçim yapman gerekiyor. Suyunu baraja mı 
yoksa tarım ve hayvancılığa mı yatıracaksın ? Naparsan yap, 
suyunun miktarını unutma !(Seçim değeri: -2 su) 

Baraj Seçimi: 

Elektrik kullanımı ülke genelinde %20 arttı. İnsanlar elektriğe artık 
biraz daha rahat ulaşıyorlar. Ayrıca, hastane ve sağlık işlemleri 
büyük oranda hızlandı. Barajlarda kullanılan suyun bir kısmı geri 
dönüştürüldü. 

Parametre Değişimi: 

+5 Refah   +2 Para   +1 Su (Geri dönüştürüldü) 

Tarım ve Hayvancılık Seçimi: 

Olay Örgüsü 1: 

Tarım ve hayvancılığa yardım sonucunda insanların ulaşabildiği 
besin çeşidi arttı. Gayet iyi. Ayrıca çeşit artışı toplum sağlığını 
etkiledi ve hastalık azalışına sebep oldu. Yaptığın tarım ve hayvan-
cılık yurt içini aşıp ihracata başladı. Karışılığında su ve para 
kazandın. 

Parametre Değişimi: 

+5 Refah      +1 Siyasi İlişkiler      +1 Para      -2 Su 

Olay Örgüsü 2: 

[Gizli Zarar] Oh, maalesef birçok tarımcı ve besici yardım edilen 
sulardan daha fazla alabilmek için hırsızlık yaptı ve arbade ortaya 
çıktı. Devlet, arbadeyi bitirmek için araya girdi ve kaynaklarının bir 
kısmını kullandı. 

Parametre Değişimi: 

+4 Refah    +1 Para +1 Siyasi İlişkiler    -2 Su 

 

Faz 2: 

Kuzeyden bir ülke teklif veriyor. Bir miktar suya karşılık askeri 
malzemeler takas etmek istiyorlar. Bu Siyasi İlişkileri arttırmak 
için iyi bir fırsat. Fazladan bir dost kazanmak her zaman iyidir. 
Ne dersin ? (-3 su değerinde) 

Kabul Edildi: 

Anlaşmayı kabul ettiğin için çok minnetarlar. Ülkeleri su sınırının 
yakınındaydı. Reddettiğin takdirde büyük ihtimalle çökerlerdi. 
Benden söylemesi iyi bir dost kazandın. Aldığın askeri malzeme-
ler (silah, tank, cephane vb.) ilerde çok işine yarayabilir. Ayrıca 
halk savunma ve askerliği güçlendirdiğiniz için memnun. Ancak 
bazı kişiler suyu vermemenizi düşünüyor. Ama onlara çok da ta-
kılma. Reddetseydin neden reddettin diye yakınan bir grup onlar. 

Parametre Değişimi: 

-3 Su    +3 Siyasi İlişkiler    +1 Refah 

Reddedildi: 

Anlaşmayı reddettiğin ülke su sınırıın yakınındaydı. Ancak su 
vermediğin için çöküşün eşiğindeler. Halk böyle bir insani yardı-
mın neden yapılmadığı hakkında kızgın. Ayrıca su seviyeniz çok 
yükselirse başka ülkeler bu suyu zorla almaya çalışabilirler. Ted-
biri elden bırakma. 

Parametre Değişimi: 

-2 Siyasi İlişkiler    -1 Refah   +3 Su (Korundu) 

Faz 2.1: 

Ülkede büyük ölçekli bir deprem gerçekleşti. Hemen kaynaklarını 
kullan ve halkına yardım et. (Deprem masrafları: -3 Para, -1 Su) 

Önceki Seçimi Kabul Edenler: 

Geçenlerde yardım ettiğin ülke bu sefer yardımda bulunmak isti-
yor. Demiştim, fazla bir dosttan kimseye zarar gelmez. Gelen 
yardım sayesinde para rezervini daha az kullanacağız. Ayrıca 
askeri gücünü bildikleri için komşu ülkeler depremin oluşturduğu 
kargaşadan yararlanıp saldırı düzenleyemecek için rahat olsun. 
Hadi, halkına yardım et! 

Parametre Değişimi: 

-2 Para (Yardımdan  +1)    -1 Su   +1 Siyasi İlişkiler 

Önceki Seçimi Reddedenler: 

Güneydeki bir ülke teklif sunuyor. Maddi yardım karşılığında bir 
miktar su istiyorlar. Ancak koşullar göz önüne alındığında 
reddecek durumda değilsin. Ayrıca tetikte ol depremin yarattığı 
kargaşayı bilen komşu ülkeler savaş açabilir. Bir miktar paranı 
askeriye ayırmak zorundasın. 

Parametre Değişimi: 

-3 Para (+2 Yardım -2 Askeri)         +2 Siyasi İlişkiler         -2 Su 

 

Faz 3: 

Ülkeler Birliği(ÜB)’ne davet edildin. ÜB, bazı ülkelerin yardım 
ve işbirliği içinde olduğu bir birliktir. Yalnız, katılım şartı olarak 
belli zamanlarda bir miktar su ve para vermek zorundasın. Ancak 
olası bir savaş tehlikesi sırasında birlikten ülkeler su ve maddi 
yardımda bulunacaktır. Katılıyor musun?(-2 Para -1 Su)   

Evet: 

Birliğe katıldın. Halk birliğe katılmaktan memnun. Ancak belli 
zamanlarda bir miktar para ve su vereceğin için kaynaklarına 
dikkat etmelisin. Tabii ki, ihtiyaç anında birlik toplanan para ve 
sudan sana verecek. 

Parametre Değişimi: 

+3 Siyasi İlişkiler    -2 Para     -1 Su   +1 Refah 

Hayır: 

Birliğe girmedin. Olağanüstü bir durum olursa yardım alabilece-
ğin ülkeler sınırlı. Bu yüzden her zaman acil durum kaynağı ayır. 
Ayrıca sitasi bir birlikte olmadığın için ülkeler savaş konusundan 
daha ısrarcı olabilirler. Ancak halkın yarısından fazlası kaynak-
ları sakladığın için memnun. 

Parametre Değişimi: 

-1 Siyasi İlişkiler     +1 Refah  +2 Para  (Kabul   +1 Su        edil-
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mediğinden) 

 

 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

3D oyunlar eğitim teknolojinde yeni yeni hayatımıza girmeye başladı. Tasarruf gibi 
davranışsal bir konuda dikkati ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak amacıyla hazırlanacak 
olan bir oyun ile öğrenme konusunda daha eğlenceli bir ortam oluşturulmuş olacaktır. 
Tasarruf konularında eğitim ortamlarında afiş, broşür, video gibi çok sayıda kaynak 
bulunmaktadır. Fakat kullanıcıyı içerisine alan, motivasyonu yüksek bir kaynak bu-
lunmamaktadır.  
Ekip üyeler Ankara Pursaklar Fen Lisesi bünyesinde Unity ile oyun geliştirme çalış-
maları yapmıştır. Hazırlanacak olan oyunun yazılımı %100 olarak kendi imkânlarımız 
ile yapılacaktır. 3d nesneler ise mümkün olduğu kadar ücretsiz assetler, 1000 TL büt-
çesi ile ücretli assetlerden karşılanacaktır. 

6. Uygulanabilirlik  

Hazırlanan uygulama Windows, macos, ios, android işletim sistemleri için çıktı alınabil-
mektedir. 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,  MEB gibi ku-
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rumlara satışı yapılarak gelir elde edilebilir. Bunun dışında farklı dillerde de versiyonları 
hazırlanarak farklı ülkelere de satışı yapılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz bir yazılım ve tasarım projesi olması nedeniyle donanım, parça malieti 
bulunmamaktadır. Sadece hazırlanma imkanı olmayan assetler için 1000 tl bütçe 
öngürülmektedir. Benzer çalışmalar profesyonel yaılım ekipleri tarafından yapılmakta ve 
profesyonelliğine bağlı olara10000TL-50000TL aralığında fiyatlandırılmaktadır. 

Gider Tablosu 
Açıklama Br Fiyat Adet Toplam 
Asset Giderleri 1000 1 1000 
 

Proje detay raporu sonuçlarının açıklanmasından sonra 10 haftalık bir çalışma planı ha-
zırlanmıştır.  

 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi 8-14 yaş grubu öğrencilerdir. Okuma yazma bilmesi, sosyal ko-
nularda bilince sahip olması nedeniyle 8 yaş grubu başlangıç olarak seçilmiştir. 14 yaş 
sonrası ortaöğrenime başlamakta ve bilişsel olarak daha üst seviyede olması nedeniyle 14 
yaş sınır olarak seçilmiştir. Bu yaş grubu çocuklar bilgisayar kullanımı, mobil cihaz kul-
lanımı ve internet kullanımı konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahiptir. Bunun yanında 
marketlere yüklenen oyun ve uygulamaları indirme ve kullanma konunda da yeterlidir. 

 
 

İP 
No 

İP 
 Adı/Tanımı 

Kimler Tarafından 
Yapılacağı 

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 11 

 1 Faz 1 Modelleme 
BEYTULLAH KA-
RA 

    
 

       

2 Faz 1 Yazılım 
UMUT 
BURAK TAŞATAR 

     
 

       

3 Faz 2 Modelleme 
AHMET ENES TA-
TAR 

     
 

       

4 Faz 2 Yazılım 
MEHMET AKİF 
SARIYÜCE 

     
 

       

 5 Faz 3 Modelleme 
BEYTULLAH KA-
RA 

     
 

       

6 Faz 3 Yazılım 
UMUT 
BURAK TAŞATAR 

   
 

       

7  Test 
YİĞİT UFUK KA-
YALI 

   
 

       

8 Proje Yönetimi ALİ EFE ERDİNÇ            
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9. Riskler 

Her projede olduğu gibi bu projede de hayata geçirilme konusunda riskler bulunmaktadır. 
En büyük risk, hazırlanan uygulamanın yeterli derecede etki oluşturamaması ve talep 
görmemesidir. Bu konu bir risk olsa da, yazılım çalışmalarında ek maliyet gerektirmeden 
yazılımsal düzenlemeler yapılabilmektedir. Yapılan testler sonucunda görülecek olumsuz 
görülebilecek alanlar değiştirilebilecektir.  
Projenin gerçekleştirilmesi sırasında Covid 19 salgını nedeniyle takım üyelerinin fiziksel 
olarak bir araya gelememesi de muhtemel riskler arasında bulunmaktadır. Çevrimiçi top-
lantılar ile gerekli çalışmalar devam ettirilecektir. 

 
10.  Proje Ekibi 

a. Takım Lideri: ALİ EFE ERDİNÇ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 
problemle 

ilgili tecrübesi 

ALİ EFE ERDİNÇ Takım Lideri Ankara Pursaklar Fen 
Lisesi 

Unity, C# 

BEYTULLAH KARA Modelleme Ankara Pursaklar Fen 
Lisesi 

Unity, C# 

UMUT 
BURAK TAŞATAR 

Yazılım Ankara Pursaklar Fen 
Lisesi 

Unity, C# 

AHMET ENES TATAR Modelleme Ankara Pursaklar Fen 
Lisesi 

Unity, C# 

MEHMET AKİF SARIYÜCE Yazılım  Ankara Pursaklar Fen 
Lisesi 

Unity, C# 

YİĞİT UFUK KAYALI Test Ankara Pursaklar Fen 
Lisesi 

Unity, C# 

 

11. Kaynaklar  

 https://works.bepress.com/arasbozkurt/23/download/ 

 https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=eJXiDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=e%C

4%9Fitimde+dijital+oyunlar&ots=PvTNwGIiRf&sig=efV15kDXFExlcDWYOEBOOtKgThE&redir_

esc=y#v=onepage&q=e%C4%9Fitimde%20dijital%20oyunlar&f=false 

 http://www.mfa.gov.tr/dunyanin-hizla-artan-su-ihtiyacina-cozum-arayislari_-dunya-ucuncu-

su-forumu-ve-bakanlar-konferansi.tr.mfa 

 


