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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı afet eğitimini metaverse denilen sanal evrende yaparak ve yaĢayarak 

göstererek bireylerin afetlere karĢı daha bilinçli olmasını ve afetlerden daha az etkilenmesini 

sağlamaktır.  Ülkemiz bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle jeolojik, jeomorfolojik, 

klimatolojik, hidrolojik ekstrem doğa olaylarının oldukça sık yaĢandığı bir coğrafyada yer 

almaktadır. Bu durum ekstrem doğa olaylarının zaman zaman birer afete dönüĢmesine yol 

açmakta sonuç olarak can ve mal kaybına neden olmaktadır. Afetlerin meydana getirdiği bu 

olumsuz durumun nedenlerine baktığımızda yapısal, teknolojik, toplumun afetler karĢısında 

eğitim ve bilinç durumu önemli bir rol oynamaktadır. Afetlerin negatif etkilerini tamamen 

ortadan kaldırmak mümkün değildir ancak afet yönetimi stratejileri, ortaklaĢa yapılan 

uygulamalar, tecrübeler, hazırlık planları ve zarar azaltma çalıĢmaları ile bu etkiler 

azaltılabilir. baktığımızda doğal afetlerin eğitimi metaverse dediğimiz sanal evrende çok farklı 

kalıcı bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Örneğin deprem ile alakalı bir eğitimde deprem öncesi 

deprem anı deprem sonrası durumlarında nasıl davranılması gerektiği oyun oynamak gibi 

eğlenceli bir Ģekilde herhangi bir risk almadan gösterebiliriz. Ayrıca mekânsal olarak depremi 

ev, iĢ yeri, sokak, park alanları, okul vb. birçok mekânsal alanda etkinliğimizi 

gerçekleĢtirebiliriz. Deprem anında yaptığımız yanlıĢ durumlarda meydana gelecek olayları 

sıfır risk alarak yaĢayarak öğrenebiliriz. 

 

2.Problem Durumunun Tanımlanması: 

Afetler, doğal yapıları, yapay yapıları ve normal yaĢamı tahrip etme potansiyeline sahip 

Olaylardır. Dünya genelinde 2015 yılında meydana gelen 376 tane doğal afet, 2014 yılına 

göre %13,9 artıĢ göstererek 22765 kiĢinin ölümüne, 110,3 milyon insanın zarar görmesine ve 

70,3 milyar dolar ekonomik zarara neden olmuĢtur . Ekonomik açıdan geliĢmiĢ ve 

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Marmara Bölgesi’nde 1999 yılında 

meydana gelen deprem tüm ülkede hissedilen ekonomik zarara neden olmuĢtur. Aslında, 

Marmara Bölgesi’nde depremin meydana geleceği yapılan çalıĢmalar ile öngörülmüĢtür. 

Sumatra Adası’nda 2004 yılında meydana gelen deprem ve depremin tetiklediği tsunamiden 

12 ülke etkilenmiĢ, 300 bin kiĢi hayatını kaybetmiĢ ve 1,5 milyon insan evsiz kalmıĢtır. 

Dünya genelinde yaĢanılan afetlerin toplumu ne kadar etkilediği görülmektedir. Afetlerin 

negatif etkilerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir ancak afet yönetimi 

stratejileri, ortaklaĢa yapılan uygulamalar, tecrübeler, hazırlık planları ve zarar azaltma 

çalıĢmaları ile bu etkiler azaltılabilir. 2011 yılında Japonya’da tsunami ve depremin kısa süre 

içerisinde peĢ peĢe meydana gelmesine rağmen acil durum uyarı sistemlerinin etkili olması ve 

halkın afet hazırlıkları sayesinde birçok kiĢinin hayatı kurtulmuĢtur. Afetler hakkında yapılan 

çalıĢmalardan faydalanarak bir araya getirilen bilgiler afet yönetimi alanında yapılan yanlıĢ 

uygulamaları engelleyebilir Afetlerin meydana gelmesi sonucu oluĢan kayıpları en aza 

indirmek için eğitim ve alınan diğer tedbirler oldukça önemlidir. Afet eğitimlerinin amacı, 

afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında afete müdahil olabilecek her birimin (birey, 

kurum vb.) gerekli olan en doğru bilgiye sahip olması ve bu bilgiyi doğru zamanda en iyi 

Ģekilde kullanabilmesi olmalıdır. 
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      3.Çözüm  

Yeni yeni duymaya baĢladığımız Metaverse kavramı Neal Stephenson’un Snow Crash (1992) 

isimli bilim kurgu kitabında ilk kez bahsettiği bilinmektedir. Metaverse kavramı genel olarak, 

insanlara sanal gerçeklik (SG) ortamı oluĢturmak için baĢa takılan ekran aracılığıyla, 

sürükleyici bir deneyimle alternatif bir sanal dünyada oynamasına, çalıĢmasına ve 

sosyalleĢmesine olanak tanıyan yeni nesil Ġnternet paradigması olarak kabul edilir. Metaverse, 

aĢkınlık anlamına gelen ,meta ve gerçek dünya anlamına gelen 'evren' kelimelerinin birleĢik 

bir kelimesidir. Metaverse evreninde avatarları aracılığıyla ticaret yapılabilmesi, sanat gibi bir 

olgunun NFT (Non-fungible Token) ismi verilen dijitalize eserler aracılığıyla sergilenebilmesi 

ve alınıp satılabilmesi, alıĢveriĢ yapılabilmesi ve hatta konser ve spor müsabakalarında 

oradaymıĢçasına seyirci olarak katılabilme olanakları sunabilmesine geçtiğimiz birkaç senede 

Ģahit olduk .Doğal afetlerin eğitimi metaverse dediğimiz sanal evrende çok farklı kalıcı bir 

öğrenme ortamı sunmaktadır. Örneğin deprem ile alakalı bir eğitimde deprem öncesi deprem 

anı deprem sonrası durumlarında nasıl davranılması gerektiği oyun oynamak gibi eğlenceli bir 

Ģekilde herhangi bir risk almadan gösterebiliriz. Ayrıca mekânsal olarak depremi ev, iĢ yeri, 

sokak, park alanları, okul vb. birçok mekânsal alanda etkinliğimizi gerçekleĢtirebiliriz. 

Deprem anında yaptığımız yanlıĢ durumlarda meydana gelecek olayları sıfır risk alarak 

yaĢayarak öğrenebiliriz. Sel ve taĢkın gibi durumlarda araç içinde, dere yatağında ya da yolda 

akan suyun üzerinden geçtiğimizde suyun seviyesine göre neler meydana geleceğini 

gösterebiliriz. Çığ anında nasıl hayatta kalabileceğimizi yaparak yaĢayarak öğretebiliriz. 

Tsunami anında suyun çekildiğine tekrar kıyıya geleceğini öğreterek önlem almalarını 

sağlayabiliriz. Yangın anında yangına nasıl müdahale edersek daha etkili bir biçimde yangını 

söndüreceğimizi gösterebiliriz. Bu tür doğal afetlerin örneklerini çoğaltabiliriz. Bu etkinlikleri 

yaĢ, eğitim, meslek durumu gibi özellikleri önceden belirleyip oyun, etkinlik gibi çeĢitli 

yöntemlerle yaĢatabiliriz. Metaverse bize zaman ve mekan olarak çok zengin bir ortam 

sunmaktadır. Örneğin Kaçkar Dağları’nda Çığı, Toroslarda yangını, evimizde depremi, 

Sumatra Adası‟nda tsunamiyi, Etna‟da volkan patlamasını, Sahra Çölü‟nde kuraklığı, 

Hindistan Çerapunçi’de aĢırı yağıĢları seli, Florida‟da fırtına ve kasırgayı Fırtına deresinde 

taĢkın ve sel olayını evimizden ayrılmadan dünyanın farklı noktalarından kiĢilerin katılımıyla 

sıfır risk alarak korunmayı müdahale etmeyi ve gerekli önlem almayı yaparak ve yaĢayarak 

gösterebilme özelliğine sahiptir. 

 

4.Yöntem 

Günümüzdeki geliĢen teknoloji ile birlikte AG uygulaması oluĢturmak için birçok yazılımı 

kullanılabilir. AG uygulamasını geliĢtirirken birçok platform üzerinde uygulamayı geliĢtirmek 

mümkündür. Bu yazılımlar AG uygulamalarında kolaylık sağlayan araçlar ile beraber 

gelmektedir. Bilgisayar ortamında AG uygulaması geliĢtirirken Unity 3D gibi yazılımlar 

kullanılmaktadır. Unity 3D programındaki C# ve Java yazılımları ile birlikte çeĢitli projeler 

üretmek mümkün hale gelmiĢtir. Unity 3D, ücretsiz bir oyun motorudur. Oyun ve biliĢim 

dünyasına getirdiği en önemli yenilik, geliĢmiĢ özelliklere sahip 3 boyutlu oyunların 

bilgisayara kurulmadan oynanmasını sağlamak olmuĢtur. Unity shader yazılımı, fizik motoru, 

animasyon editörü, occlusion culling gibi özellikleri ücretsiz sunuyor olması daha kaliteli 
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içerikler geliĢtirmeyi mümkün kılmaktadır. 

 
Şekil 1 Unity'de Tasarlanmış Kamp Ateşi (Ali, 2019) 

Proje kapsamında Unity 3D programı yardımıyla afetlerin simülasyonu yapılacaktır. 

Belirlenecek senaryolara uygun Ģekilde mini oyunlar Ģeklinde tasarlanacak animasyonlarda 

kullanıcı etkileĢimi en üst düzeyde tutulacak, bu sayede kullanıcıya yaparak yaĢayarak 

öğrenme deneyimi yaĢatılacaktır.  

 

Uygulama Adımları 

1. Her afet için çeĢitli senaryolar hazırlanması 

2. Modelleme 

a. Ara yüz ve arka plan tasarımı 

b. Karakterlerin modellenmesi 

c. Kullanılacak olan 3 boyutlu objelerin modellenmesi   

3. Hareket mekaniklerinin oluĢturulması 

4. Seslendirme ve müziklerin seçilmesi ve oluĢturulması 

5. Kodlama  

6. Senaryolara ait tüm tasarımları ve modellemeleri birleĢtirilmesi 

     Bu tasarım ve modeller Vuforia SDK gibi araçlar ile AG uygulamasına entegre 

edilecektir. 

 
7. Prototip uygulamanın test edilmesi 

8. Hata giderme 

9. Final versiyonunun oluĢturulması 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan çalıĢmalara baktığımızda  Metaverse ile yapılan bilimsel  çalıĢmalar Ģunlardır: 

• Emmelkamp ve Meyerbröker‟in (2021) çalıĢmasında psikolojik sağlık için sanal gerçeklik 

terapisini baĢarılı Ģekilde uygulamaları, 

• Hamilton ve diğerlerinin (2021) eğitimde sanal gerçeklik sistemlerinin baĢarıyla 

kullanımına dair çalıĢmaları, 

• Bec ve diğerlerinin (2021) turizm sektörüne yönelik sanal gerçeklik sistemlerine yönelik 

çalıĢmaları, 

• Arıcı‟nın (2013) ilköğretim öğrencilerine Astronomi ünitesini sanal gerçeklik sistemleri 

aracılığıyla öğretimine yönelik olumlu sonuçlar aldığı çalıĢması, 

• Topuz‟un (2018) Tıp Fakültesi öğrencilerine Anatomi dersinin sanal gerçeklik 

simülasyonları vasıtasıyla öğretimine yönelik olumlu sonuçlar aldığı çalıĢması, 

• Ma ve diğerlerinin (2011) Parkinson hastalarında terapi yöntemi olarak sanal gerçeklik 

kullanımı, 

• Smith ve diğerlerinin (2014) otistik çocuklarda sanal gerçeklik sistemlerinin etkinliğine 

yönelik çalıĢması, 

• Webel ve diğerlerinin (2013) teknisyen eğitiminde sanal gerçeklik sistemlerinin etkinliğine 

dair çalıĢması, 

• Wijkmark ve diğerlerinin (2021) itfaiye eğitiminde sanal gerçeklik sistemlerinin 

kullanımına yönelik çalıĢmaları, 

• Egzersiz alanında Lee ve Kim (2018) tarafından yapılan sanal gerçekliğin vücut 

kompozisyonuna olumlu etkilerini sunduğu çalıĢmaları örnek olarak verilebilir.(Kalkan,2021) 

 

Metaverse farklı alanlarda önemli bir eğitim aracı olacağı görülmektedir. Projemizde  

Afet eğitimini sıfır risk alarak  bağımsız mekanlarda yapılabilme olanağına sahiptir.Bu durum 

zaman mekan ve maliyet açısından önemli derecede fayda sağlayacağı görülmektedir. 

Günümüzde yapılan afet eğitimlerinde çok azda olsa kazalar yaĢandığı basından 

bilinmektedir. Projemizin en önemli yönü sıfır risk alarak eğitimin gerçekleĢmesidir.Kafaya 

monte baĢlık ve elde yer alacak kumandayla eğitimler gerçekleĢecektir. Eğitim her alanda 

olduğu afetler konusunda da önemli bir yere sahiptir. Yapılan çalıĢmalarda eğitim bireyleri 

afet karĢısında bilgili, donanımlı, öngörebilir, psikolojik sağlamlık olarak katkı sağladığı 

görülmektedir. Metaversede yapılan çalıĢmalar eğitimde gelecekte çok önemli bir rol 

oynayacağı görülmektedir. Afet eğitimi de metaversede yapıldığında çok farklı yeni özgün bir 

boyut kazanacaktır. Metaverse afet eğitiminde de çok önemli katkılar sunacağı 

beklenmektedir. Özellikle aktif katılım, yaparak yaĢayarak öğrenme, zaman ve mekan 

kavramını zenginleĢtirerek sıfır risk sayesinde kalıcı öğrenmeler sağlayacaktır. Afetlere karĢı 

daha bilinçli ve hazır bir toplum olma yolunda katkılar sunacaktır. Sonuç olarak metaverse ile 

yapılacak eğitim afetler sonucu meydana gelecek olan can ve mal kayıplarının azalmasında 

etkin bir rol üstlenecektir. 

 

6.Uygulanabilirlik  

 

 Günümüzde ve yakın gelecekte biliĢim teknolojisinin en önemli alanı giyilebilir teknoloji 

ürünleri oluĢturmakta ve artan hızla bu alandaki geliĢmeler devam etmektedir. Giyilebilir 
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teknoloji pazarında günümüzde akıllı saat, arttırılmıĢ gerçeklik ve sanal gerçeklik 

gözlükleri,akıllı bileklik vb. gibi birçok ürün bulunmaktadır. Bu ürünler genellikle gündelik 

hayatta da kullanılmakta olan ürünlerdir. Bu sektör; eğitim,sağlık,spor,oyun ve güvenlik gibi 

alanlarda artarak geniĢleyen ticari bir pazar oluĢmaktadır. Ürünümüzün Ģu ana kadar bir 

benzeri bulunmamaktadır ve ürünümüz yazılım açısından çokta zor olmamakla birlikte 

uygulanbilirlik açısından da malzeme desteği sağlandığında kolay bir Ģekilde herkese 

ulaĢılması sağlanacaktır . Projemizde aktif katılım, yaparak yaĢayarak öğrenme, zaman ve 

mekan kavramını zenginleĢtirerek sıfır risk sayesinde kalıcı öğrenmeler sağlayacaktır. Sanal 

evrende yapılacak afet eğitiminin, afet eğitimlerine farklı bir boyut ve katkı sağlaması 

beklenmektedir.Son olarak projemiz uygun bütçe ile labarotuvar imkanlarında tekrar üzerinde 

çalıĢıldığında halihazırdaki tasarımımız insan hayatı ile ilgili olduğu için ”0 risk” ve güvenlik 

hedefiyle testlere tabi tutulacaktır. Bu süreçlerde ürünümüzdeki mevcut ve tahmini tüm 

riskleri ortadan kaldıracaktır. 

  

            7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Tahmini Maliyet 

 

Malzeme/Hizmet Adı  Tahmini Maliyet 

ArttırılmıĢ Sanal Gerçeklik Gözlüğü 5000 

Yazılım Ortamı Tasarımı 2000 

Toplam Maliyet 7000 

 

7.2 Proje Zaman Planlaması 

 

 
 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

   Doğal afetler insanlar için can ve mal kaybına neden olmakta ve ağır psikolojik travmalara 

yol açabilmektedir. Bu nedenle projemizin hedef kitlesi kafaya monte baĢlık ve kumandaları 

kullanabilecek ülkemizin bütün insanlarıdır. Ġlk hedefte eğitim öğretim kademesinde bulunan 

tüm öğrencilerin faydalanmasıdır. 
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 9.Riskler 

Risk Seviyesi Riskler 

Yüksek  Sanal ile gerçeklik arasındaki bağı kaybolması ve 

psikolojik , toplumsal,bedensel problemlerin yaĢanması 

 

Orta  Ġleri teknoloji olduğu için maliyetinin yüksek olması 

 Kötü niyetli yazılımlar ve güvenlik problemleri 

DüĢük  Altyapı sorunu ve internet ağ problemleri 

 Kimlik Hırsızlığı 
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