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1. Proje Özeti  

Afetler, can ve mal kayıplarına sebep olan doğa olaylarıdır. Afetlerin verdiği 

zararlardan en az hasarla kurtulmak için afet bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Buradan 

yola çıkarak kurum ve kişilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda 8-15 yaş aralığındaki 

bireylerin kullanımına uygun bir dijital oyun tasarlamaya karar verdik. Projemizi ADDIE 

modeline göre kurguladık ve “Afete 1 Kala” adını verdik. Projemizin amacı; deprem, çığ, sel, 

yangın, heyelan ve kasırga afetleri öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri 

öğretmektir. Projeyi Game Maker Studio programını kullanarak bir web oyun şeklinde 

tasarladık ve ilerleyen aşamalarda AFAD ile işbirliği yaparak oyunu 100 puan alarak 

tamamlayanlara AFAD onaylı başarı belgesi vermeyi düşündük. Oyuna ait görselleri Adobe 

Photoshop, Pixelart ve Canva kullanarak kendimiz tasarladık. Afete 1 Kala oyununun 

çocuklarda afet bilinci eğitimini erken yaşlarda verilmesine destek olacağını düşünüyoruz. 

 

 
Resim1 Oyun Sonunda Verilecek Örnek Başarı Belgesi 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Afet, ardında yıkım ve zarar bırakan kötü olaylardır. Türk Dil Kurumu’na göre afet, 

çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım olarak tanımlanmıştır (TDK, 2022). Özellikle 

deprem kuşağında yer alan ve iklimi nedeniyle birçok afetle mücadele etmek zorunda kalan 

ülkemiz büyük fay hatlarının geçtiği kritik bir bölgede yer almaktadır. Bu sebepler her yıl sık 

sık farklı şehirlerde depremler meydana gelmektedir. Orta şiddetli, hiçbir binanın zarar 

görmediği bir deprem sonrasında bile deprem nedeniyle oluşan panik nedeniyle meydana 

gelen yaralanmalara şahit olmamız mümkün olmaktadır. Yani aslında doğal afetler değil, 

doğal afetler sırasında oluşan panik, hazırlıksız olmak ve ne yazık ki bilinçsizlik en büyük 

düşmanımız. Afetlerden korunmak ve en az hasar ile kurtulmak için insanların alması gereken 

belirli önlemler vardır. Her ne kadar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) bu 

konuda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını devam ettirse de maalesef tüm kesimlere 

ulaşmak mümkün değildir. Hatta dezavantajlı kesimlere ulaşmak oldukça zordur. Ulaşılsa 
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dahi bazı önlemler sadece kâğıt üzerinde kalmaktadır. Bu noktada afetlere karşı bilinçlenme 

konusunda damla etkisi yaratmak ve afete karşı alınacak önlemleri yaygınlaştırmak her 

bireyin vatandaşlık görevidir. Proje danışmanımız AFAD resmi eğitmenidir ve 

danışmanımızdan AFAD eğitimi alan ekip üyeleri olarak bilinçli öğrenciler bir araya gelerek 

bu sorunu üstlenmeye karar verdik. Afet bilincini sıkıcı ve tekdüzelikten arındırarak eğlenceli 

bir dijital oyun olarak sunmanın faydalı olacağını düşündük. Projemize “Afete 1 Kala” adını 

verdik. Projemizin amacı; deprem, çığ, sel, yangın, heyelan ve kasırga afetleri öncesi, sırası ve 

sonrasında yapılması gerekenleri öğretmektir. Projemizin alt amaçları şunlardı: Afet 

gerçekleşmeden önce hangi önlemleri almalıyız?, Afet sırasında nasıl davranmalıyız?, Afet 

sonrasında neler yapmalıyız? 

3. Çözüm  

Afete 1 Kala oyununu geliştirmeden önce, bir Swot analizi yaptık. Swot analizi, 

projelerin güçlü ve zayıf yönlerini görmede ve fırsat ve riskleri değerlendirmede önemli bir 

analiz türüdür. (Çoban ve Karakaya, 2010: 347). Swot analizi ile projenin öngörülebilir fayda 

ve risklerini değerlendirdik. Bu değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak ilk adımı attık. Afete 

1 Kala oyununu, öğretim tasarımı modellerinden ADDIE modelini kullanarak tasarlamaya 

karar verdik. ADDIE modeli; analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme 

aşamalarından oluşmaktadır ve proje sürecine yönelik bütünsel bir şekilde bakmamızı sağlar 

(Özerbaş ve Kaya, 2011: 28).  

ADDIE modelinin ilk aşaması analiz aşamasında, Aydın AFAD yetkilileri ile görüşüp 

daha önce Aydın ilinde çok görülen deprem ve sel felaketlerine müdahale de ne gibi 

deneyimler yaşadıklarını öğrendik. Ardından bu felaketleri yaşamış ve deneyimlemiş bireyler 

ile iletişime geçip nitel görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde edindiğimiz sonuçlardan sonra 

fikrimizi hayata geçirebileceğimiz platformlar araştırdık. Gerekli analizleri ve notları 

tamamlayıp ADDIE modelinin ikinci aşaması olan tasarım aşamasında projemize yönelik 

görev zaman çizelgesi oluşturduk, takım üyelerini ve görevlerini netleştirdik ve oyun ara 

yüzüne karar verdik. Ayrıca bu aşamada ekip logomuzu, proje logomuzu, proje afişimizi, 

oyunda kullanılacak araç gereç tasarımlarını, oyun sonunda verilecek sertifikayı, oyunda 

kullanılacak animasyon videoları, proje tanıtım web sitesi ve kullanacağımız platformu 

netleştirdik. 

 

 
Resim 2 Proje Logosu    Resim 3 Proje Giriş Ekranı 

Üçüncü aşamada oyunumuzu geliştirmeye başladık. Oyunu geliştirirken Game Maker 
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Studio programını kullandık. Game Maker Studio 2 boyutlu oyun geliştirme programlarından 

biridir. Muadilleri arasında basit bir ara yüze sahip olması ve birçok imkânı ücretsiz bir 

şekilde sunması bu programı seçmemize sebep oldu.  

 

 
Resim 4 Oyun Karakteri Animasyon Yapımı e Kodları  Resim 5 Oyun Materyali Tasarımı 

 

ADDIE modelinin son aşaması olan değerlendirme aşamasını ise Teknofest finalinde 

yapmak istiyoruz. 

4. Yöntem 

Afete 1 Kala projemizi, Game Maker Studio programı ile tasarlamaya karar verdik. 

Oyunumuzun son hali 6 aşamadan oluşacaktır. Her bir aşama farklı bir afeti simgelemektedir. 

Bu afetler; deprem, çığ, sel, heyelan, yangın ve kasırgadır. Başlangıç olarak prototipimizde 

deprem, cığ ve yangına karşı bir tasarım hazırladık.  

 

 
 

Resim 6 Cığ Leveli Prototip Tasarımı          Resim 7 Yangın Leveli Prototip Tasarımı 

 

Oyunda kullanılacak oyun içi görsel araçlar vb. için Adobe Photoshop, Canva ve 

Pixelart gibi platformlar kullandık. Oyunda önceki aşamayı başarılı bir şekilde tamamlamadan 

bir sonraki aşamaya geçmek mümkün olmayacaktır. Her bir aşamada kahramanımız o afet ile 

afete karşı alınacak önlem malzemelerini kullanarak puan toplamaktadır ve yıkımlar, 

alevlerler, kar topları ile mücadele etmektedir. Bu mücadele sonucunda puan biriktirmektedir. 

100 tam puan ile oyunu tamamlayanlara başarı belgesi verilecektir. Oyunu 100 tam puan ile 

tamamlayan oyunculara AFAD onaylı bir sertifika vereceğiz. 100 tam puanı önemsiyoruz 

çünkü insan hayatı hata kabul etmiyor yani 99 hayat kurtarmıyor. 
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Resim 8 Deprem Leveli Prototip Tasarımı 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Teknolojinin her gün hızla geliştiği günümüz şartlarında en güzel ürünü ortaya koymak 

için programların en iyisini uzman kişiler desteğiyle kullanıp, hazırlanacak 2D oyunun afet 

bilincine katkı sağlaması projenin yenilikçi yönü olacaktır. Afete müdahale ve hazırlık 

eğitimleri doğal afetlere karşı bilinçlenmemizi, panik yapmak yerine afet öncesinde, sırasında 

ve sonrasında yapmamız gerekenleri öğrenmemizi sağlar. Bu sayede sadece kendi 

güvenliğimizi değil sevdiklerimizin hatta hiç tanımadığımız insanların bile doğal afetler 

nedeniyle büyük bir zarar görmesini engelleyebiliriz. Afete 1 kala oyunumuz 8-15 yaş 

aralığındaki çocukların gelişiminde katkı sağlayacak farkındalık yönünde çalışmalar olacaktır. 

Çocukların hem eğlenerek hem de bilgi sahibi olmaları ve afet sırasında kullanılacak objeleri 

öğrenmeleri yönünden destek amaçlı olması açısından bu oyun inovatif bir çalışma olacaktır. 

Oyunumuzun yenilikçi yönünü belirlemek amacıyla daha önce yapılmış oyunları araştırdık. 

Afet üzerine hazırlanmış diğer oyunlara ilişkin detaylar Çizelge 1 ‘de verilmiştir.  

Çizelge 1 

Afeti Konu Alan Diğer Oyunlar 

 

Oyun Adı Amacı Türü Hedef 

Kitlesi 

Ücretli/

Ücretsiz 

Kullanıldığı 

Platform 

Disaster 

Office 

Oyunda bir asistan olarak dosya 

taşımacılığı yapıyoruz. Getir götür 

yaptığımız sırada ise karşımıza 

çeşitli doğal veya yapay afetler 

çıkıyor. İşin içinde biraz da bilim 

kurgu var. Volkan patlamaları, 

çığ, devasa balık saldırısı, zombi 

salgını, düşman baskını gibi 

oyunun farklı faklı bölümleri var. 

2D 3+ yaş  

 

Ücretsiz Android  
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Çizelge 1’de belirtildiği üzere araştırmalar sonucu yurt dışında yapılmış yabancı dilde 

oynanan ve afeti konu alan 4 oyuna rastlanmıştır. Bu oyunlar; Disaster Office, Afet Survival, 

Earthquake Safety Tips ve Stop Disaster’dır. Afete 1 Kala oyununun bu oyunlardan farkı 

çocuklara yönelik tasarlanması ve içinde birçok afeti ve önlemleri barındırmasıdır. Çizelge 

1’de görüldüğü üzere oyunlar genelde sınırlı afetlere odaklı ve eğlence amaçlıdır. Bizim 

oyunumuz ise eğlencenin yanında afet bilinci kazandırmayı amaçlayan Türkçe dilinde milli 

bir oyun olacaktır. Her bir afet öncesi, sırası ve sonrasında farklı ve önemli bilgiler 

kazandırılacaktır. 

 

Afet 

Survival 

Oyunda iskelet olarak iki 

afetten(çığ ve volkan patlaması) 

kurtulmaya çalışıyoruz. En 

yüksek rekoru oynamaya adalı 

yukarıdan gelen kartopu ve ateş 

topundan kaçmaya çalıştığımız bir 

oyun. 3 farklı bölümü olan 

oyunumuz kar, volkan ve 

örümcek istilasında 

oynayabiliyoruz. 

 

2D 3+ yaş  

 

Ücretsiz Android  

 

Earthquake 

Safety Tips 

Oyunda panda ve arkadaşları ile 

birlikte depremde neler 

yapacağımızı ve deprem 

çantamıza neler koyabileceğimizi 

açıklayarak ve eğlenceli bir 

şekilde öğretiyor. 

 

3D 3+ yaş Ücretsiz Android 

Stop 

Disaster 

Oyunda bizlere yeni bir yerleşim 

yeri veriliyor ve bir miktar para 

bu verilen para ile gelecek doğal 

afete göre verilen yerleşim yerini 

en dayanıklı hale getirmeye 

çalışıyoruz. Stratejik bir oyun 

olmasıyla beraber afet anında 

neler olabileceğini neden binaların 

yıkılıp zarar görebileceğini de risk 

sayacı ile bizlere hesaplıyor. 

Oyunun sonunda gazete haberi 

olarak bizlere yaptığımız hatayı 

gösteriyor. Kısacası oyundaki 

amacımız verilen para ile en 

güvenli şehri kurmak. 

 

3D 9+ yaş Ücretsiz Bilgisayar 
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6. Uygulanabilirlik  

Afete 1 kala oyununu başlangıç için bir web oyun olarak düşündük. Ancak ilerleyen 

aşamalarda Android ve IOS cihazla için uygulama geliştirilip marketlere konulabilir. Oyunun 

ücretsiz ve pro olarak iki farklı sürümü çıkartılabilir. Uygulama reklamlarından oyunun pro 

sürümünden gelir edile edilebilir. Oyunu yaygınlaştırmak için afişler, sosyal medya reklamları 

ve okullarda bilgilendirme seminerleri yapılabilir. Velilere bilgilendirme smsleri 

gönderilebilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde Game Maker Studio ve diğer görsel tasarım programlarını kullandık. Game 

Maker Studio’yu öğrenmek amacıyla udemy platformundan eğitimler satın aldık. Prototip 

aşamasında oyunun ücretsiz sürümünü kullandık ancak webe entegre etmek için dosyaları 

aktarılabilir yapmada pro sürüme ihtiyacımız olacak. Web sitesi kurmak için bir domain ve 

hosting hesabına ihtiyacımız olacak. Detaylı çizelge Çizelge2’de belirtilmiştir.  

Çizelge 2  

Afete 1 Kala Projesine Yönelik Maliyet Zaman Çizelgesi 

 

GÖREVLER MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Tasarım aşaması için 

görsel tasarım 

programlarının 

kulanılması 

Ücretsiz    

Geliştirme aşaması için 

oyun eğitimlerinin satın 

alınması 

(https://www.udemy.com/) 

34,99TL    

Oyunun geliştirilmesi  Ücretsiz   

Game Maker Studio proje  

proje dosyalarının webe 

yüklenmesi için pro 

sürümün satın alınması 

  9$/ay  

Web sitesi için hosting 

hesabının satın alınması 

   69.90 TL/yıl 

Web sitesi için domain 

satın alınması 

   136.83/ yıl 

 

Çizelge 2’de görüldüğü gibi proje için toplam maliyet 547,72 TL olarak hesaplanmıştır. 

Dolar kuru nedeniyle fiyat değişiklik gösterebilir.  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

Afetlere karşı bilinçlenme konusunda alınması gereken önlemleri yaygınlaştırmak 

veliler, anne babalar, öğretmenler ve çocuklar olarak hepimizin vatandaşlık görevidir. 

Özellikle pandemi döneminde hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan teknolojinin ve 

eğlenceden ödün vermeyen oyunların çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaz bir gerçektir.  Bu 
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anlamda oyunun 8-15 yaş aralığındaki tüm çocuklar için faydalı olacağını düşünüyoruz. 

Oyunun tamamen ücretsiz ve herkes tarafından ulaşılabilir olmasını planlıyoruz. Oyunu 

kullanabilmek için okuma yazma bilgisi gerektiğinden ve çocuklarda gruplarında afet bilinci 

kazanmak kritik olduğundan bu yaş aralığı tercih edilmiştir.  

9. Riskler 

Tüm dijital oyunlar hikâyesiyle ilgi çekici bir yapıya sahiptir. Bu da özellikle 

çocuklarda oyun bağımlılığına neden olabilir. Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların 

(risklerin) tespit edilmesi gerekmektedir. Oyun bağımlılığının bir sonucu olarak göz sorunları 

yaşanabilir. Bunu önlemek amacıyla ekranla göz arasında en az 30 cm bulundurulması ya da 

günde ekran başındaki sürenin kısaltılması gerekmektedir.  Teknoloji kullanımı ve sağlık 

konusunda okullarda öğrenciler ve veliler için bilinçlerde çalışmaları yapılabilir. Detaylı bilgi 

Şekil 1’de belirtilmiştir.  

 

Şekil1 

Yüksek, Orta Ve Düşük Riskleri İçeren Olasılık Etki Matrisi 

 

Şekil 1’de belirtildiği üzere yüksek riskler sağlıkla ilgili sorunları barındırmaktadır. Orta 

riskler oyunun henüz prototip aşamasında olması ve ufak hataların olabileceği konusundadır. 

Düşük risk ise öğrencilerin oyunu oynayacakları teknolojik ekipmana ulaşmakta zorluk 

yaşadıkları için hoşnutsuz olmasıdır.   
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