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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
ND SIMULATOR projesi depremlere karşı oluşan bilinçsizliği ve bilinçsizlik sonucunda
gerçekleşen olası can kaybını azaltmayı amaçlayan ve bunun için de genç ve çocukların
ilgisini çekip onları bilinçlendirmeyi hedefleyen bir video oyunudur.Bu video oyununda
deprem çantası hazırlama, eşya sabitleme, deprem anında yapılması gerekenler, enkaz altında
yapılması gerekenler vb. şeyler bulunması planlanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların seçebileceği
birden fazla senaryo ve her senaryoda karşılarına çıkacak farklı durumlar düşünülerek
tasarlanmış bir oyundur. Böylece sadece bir durum üzerinden değil birden fazla durum
üzerinden gidilerek kullanıcılar farklı durumlarda da ne yapılması gerektiğini öğrenecektir.
Bu duruma zemin katta yaşayan birinin hızlıca dışarı çıkabilme ihtimalinin, üst katlarda
bulunan biriyle eşit olmaması örnek gösterilebilir.Gelecek güncellemelerle ilk yardım, arama
kurtarma gibi alanlarda eklenecektir.
Son olarak ND SIMULATOR projesinde bilgi hatasına sebebiyet vermemek için afet anı
planlama konusundaAnkara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Eğitim Şube Dairesinden
Eğitim Uzmanları ile görüşüldü. AyrıcaEğitim Şube Dairesindenaldığımız Afet Acil Durum
Aile Planı ile Afet ve Acil Durumlar Eğitim Kiti’nden yardım alınarak bu ihtimal en aza
indirgenecektir.
Yazılım:
Şekil-1 de gösterildiği gibi oyun Unity üzerinden yapılmakta ve kodlama dili olarak
daŞekil-2’de gösterilen C# kullanılmaktadır.

Şekil 1

Şekil 2

Tasarım:
Şekil-3’te gösterildiği gibi tasarımların çoğunluğu Blender üzerinden yapılmaktadır.
Ancak süre kısıtlı olduğu için bütün harita ND SIMULATOR yapımcıları tarafından
tasarlanmamıştır. Bazı küçük eşyalar (saksı, cips, tabak vb.) hazır ve ücretsiz olarak
sunulan yerlerden alınmıştır.

Şekil 3
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2. Problem / Sorun
Depremlerin gerçekleşmesi ve durdurulması aşamasında kesin bir çözümün günümüz
teknolojisiyle mümkün olmadığını, özellikle büyük şiddetli depremlerin yüksek sayıda can
kayıplarına sebep olabildiğini akılda tutarak; deprem öncesi, anı ve sonrasında doğru
davranışları sergilemenin önemi çok büyüktür. Ancak bireyler bu doğru davranışları çeşitli
sebeplerden dolayı uygulamıyorlar. Başlıca sebepleri şu şekildedir:
1- İnsanların depreme karşı bilinçsizliği,
2- Deprem anında insanların ne yapacağını bilememesinden dolayı oluşan panik,
3- Deprem ve depremde yapılmaması gerekenler ile alakalı bilgi eksikliği.

Tablo 1

Tablo 2

Tablo 3

Ayrıca, yapılan bu hatalar tablo-1 de gözüktüğü gibi yılda
ortalama olarak 50.000 hayata mal oluyor. (Doğruluk Payı,
2018)Deprem eğitimleri okullarda verilmesine rağmen
öğrenciler tarafından kolayca unutulabiliyor. Unutulmasa bile bu
eğitimler sadece teorik olduğu için uygulama noktasında sorun
oluşturabiliyor. Tablo-2 ve Tablo-3’te görüldüğü üzere hedef
kitle üzerinde yapılan bir ankette, hedef kitlenin %63,3’ünün
daha önceden deprem eğitimi aldığını ve deprem eğitimi almış
olmalarına rağmen sadece %3,3’ünün evinde deprem çantası
olduğu görülmekte. Bu da eğitimlerin sadece teorik olduğu ve
hedef kitlenin ilgisini çekemediği için yetersiz kaldığını
gösteriyor.

Modern afet yönetimi aşamaları 4 ana başlıkta (Coppola, 2006) toplanır. Bu aşamalar
sırasıyla aşağıdaki gibidir:
1- Etkilerini azaltma (Mitigation)
2- Afete hazırlık (Preparedness)
3- Kurtarma (Response)
4- İyileşme (Recovery)
ND SIMULATOR projesinde ise Mitigation, Preparedness ve Response aşamalarındaki
tespit edilen sorunlar ele alınarak; hazırlık aşamasında yeterli bilgiye sahip olmak, özellikle
gençler ve çocuklardaki panik riskini azaltıp depremin toplumdaki zararlarını en aza
indirgemek amaçlanmıştır. Projede “kurtarma ve ilk yardım (Response)” aşaması da enkaz
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altındaki anların simüle edilip oyuna yerleştirilmesiyle sağlanmıştır. Bu sorunlar ve çözümler
çerçevesinde oluşturulan ND SIMULATOR, afet öncesi ve sonrasında afetin topluma
yansımalarını azaltmayı hedeflemektedir.
3. Çözüm
Yukarıdaki belirtilen problemi çözmek amacıyla

hedef kitlenin depreme karşı bilinçlenmesini ve
pratik yapmasını sağlayıp, deprem anında ve
sonrasına gerçekleşmesi olası can kaybının önüne
geçecek yenilikçi bir video oyunu yapmak çözüm
önerisidir. Tablo-4’ün çalışma prensibi, ND
SIMULATOR’ın projeye ve hedef kitleye uygun bir
şekilde yapılıp, online pazarlarda pazarlanarak hedef
kitleye ulaştırılmasıdır. Bunun sonucunda da deprem
bilincine sahip bir nesil oluşturulmasıdır.
4. Yöntem
ND SIMULATOR projesinde hangi
yöntem kullanılacağına dair Tablo-5’te
gösterildiği gibi hedef kitle üzerinde bir anket
yapılmıştır. Anket sonucunda hedef kitlenin
%40’ının video oyunlarını oynadığını
%30’unun bazen oynadığını ve kalan
%30’luk kesiminin ise video oyunu
oynamadığı gözlemlenmiştir. Bu gözlemler
sonucunda da hedef kitlenin çoğunun video
oyunlarına meraklı olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo-4

Tablo 5

Projemizde insanları bilinçlendirmek için kullanılacak yöntem olarak hedef kitlenin de
ilgisini çekebilecek öğretici bir video oyunu tasarlanmasına karar verilmiştir. Bu video
oyununda hem kullanıcılara deprem anı, deprem öncesi ve deprem sonrasını yaşatmak hem de
bilinç kazandırmak amaçlanmıştır. Oyun seçilen farklı senaryolara göre depremden önce bir
hikâye ile başlayacak ve bundan sonra da deprem anı gelecektir. Bu senaryolar deprem anında
ve sonrasında yapılması gereken davranışların araştırılmasıyla oluşturulmuştur. (AFAD,
2021; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2013; İşçi, 2008) Senaryolara
göre yapılması gereken şeyler değişecek bu sayede oyuna çeşitlilik katılacaktır.
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Örnek olarak bir senaryoda deprem anı geldikten sonra oyuncudan deprem çantasına
doğru gitmesi ve onu alması istenecek, bunu gerçekleştirdiğinde ise zamanda geri alma
yaşanıp deprem çantasını kendisi hazırlayacaktır. Bundan sonra ise kamera eşyalara doğru
yönelecek ve yine zamanda gerileme yaşanıp eşyaları sabitlediği zamana dönecektir.

Deprem bittikten sonra elektriği hangi durumlarda kapatmalı ve çıkarken nelere dikkat
etmesi gerektiği anlatılacak ve oyuncunun uygulaması sağlanacaktır ardından evden çıkarak
toplanma alanına gidecektir.Başka bir senaryoda ise enkaz altında kalacak ve neler yapması
gerektiği anlatılacak, böylece oyuncuya farklı durumlarda ne yapması gerektiği uygulamalı
olarak anlatılıp kalıcı olması sağlanacaktır. Oyuncu yanlış yaptığında bazen yanlışı söylenip
neden yanlış olduğu açıklanacak bazense bu yanlış sonunda ne olduğunu kendisi görmesi
sağlanacaktır. En son senaryoda ise oyuncu serbest bırakılacak ve hiçbir yönerge
verilmeyecek, hazır olduğu zaman depremi başlatabilecek ve yaptığı şeylere göre sonucu
görecek. Bu sayede, oyunun sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
ND SIMULATOR projesinde günümüz şartlarında gittikçe büyüyen ve gelişen, gençlerin
ve çocukların ilgisini çeken oyun sektörünün kullanılması projeyi yenilikçi yapan etkendir.
Daha önceden ND SIMULATOR tarzında video oyunları yapılmıştır hatta bunlardan bazıları
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TEKNOFEST yarışmasına katılmıştır. Ancak, gözlemlendiği kadarıyla daha önceden
yapılmış olan oyunlar ND SIMULATOR’ a kıyasla deprem hissini yansıtamamıştır ve
öğretici yönü zayıftır. Hedef kitlenin ilgisini çekebilecek düzeyde değillerdir ve bu yüzden
bilinç oluşturma şansları düşüktür. ND SIMULATOR’da ise bu tür durumların önüne geçmek
amaçlanmıştır.
6. Uygulanabilirlik
Projenin hayata geçmesi adım adım olacaktır. Genel oyun çıktıktan sonra ileriki
zamanlarda gelecek güncellemelerle uygulamaya yeni bölümler gelecek ve oyuncunun her
deprem senaryosuna hazır olması sağlanacaktır. Aynı zamanda proje ileriki
güncellemelerlefarklı platformlara çıkartılarak hedef kitleye daha hızlı ulaşılması
sağlanacaktır. Proje bir videooyunu olduğu için ücretli satışa sunularak ya da reklam
eklenerek veya AFAD, MEB gibi kuruluşlara satılarak bir gelir elde edilebilir ancak projenin
yapımı sırasında herhangi bir maddi desteğe ihtiyaç duyulmadığından, pazarlama kısmında da
hiçbir ücretlendirme talebine gerek kalmamıştır. Ücret istenmesindeki diğer büyük
sebeplerden biri ise daha fazla kişiye ulaşabilmesidir.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
ND SIMULATOR projesininherhangi bir maliyeti yoktur. Çünkü ND SIMULATOR
tamamen ücretsiz olan programlar ile yapılacaktır. Projenin zaman çizelgesi Tablo 6’da
gösterilmiştir.
5-15
Haziran

16-30
Haziran

1-20
Temmuz

Oyunda
verilecek
bilgiler için
kaynakların
aranması
Senaryo
oluşturma
Harita ve eşya
tasarımı
Karakter
tasarımı
Efektlerin
eklenmesi
Oyun
Kodlarının
yazılması
Oyunda verilen
bilgilerin
kontrolü
Oyunda
oluşabilecek
hataların
kontrolü ve
çözümü
Tablo 6

21 Temmuz15 Ağustos

16-31
Ağustos

1-15
Eylül

15-20
Eylül
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)
Projenin hedef kitlesi gençler ve çocuklardır. Projenin çözüm ürettiği problemi her yaş
insan yaşayabilir ancak projede eğitime açık olan ve video oyunlara meraklı olan gençler ile
çocukları bilinçlendirmek amaçlanmaktadır. Böylece eğitime açık olan gençler ve çocuklar
hedef alınarak hem bilinç oluşturmak daha kolay hale getirilecek hem de bilinçli bir nesil
yetiştirilecek.
9. Riskler
ND SIMULATOR projesi eğer başarılı bir şekilde hayata geçerse projede olacak riskler
ve şiddetleri Tablo-7’deki gibidir. Şimdilik ND SIMULATOR projesinde yüksek veya ciddi
oranında bir risk öngörülmemektedir.

ŞİDDET
OLASILIK
KÜÇÜK
ORTA

HAFİF

ORTA

(1) Oyunun oynanışında
zorlanılması
(2)Yanlış bilgiler vererek yanlış
bilinç oluşturma

(3)Herkeste bilgisayar olmaması ve
hedef kitlenin ulaşamaması
(4)Oyunun yeterince yayılmayıp
hedef kitleye ulaşamaması

Tablo 7

1. Oyun yeterince sade ve anlaşılır şekilde tasarlanmıştır. Ancak oluşabilecek yanlış
anlaşılmalarda proje yapımcıları tarafından video oyunun nasıl oynanacağı hakkında
bir video yayımlanabilir.
2. Afetler hakkında yanlış bilgi verilmesi ve bu verilen yanlış bilgilerin hedef kitle
üzerinde oluşturacağı yanlış bilinç çeşitli problemlere yol açabilir. Ancak projenin
yapımcıları tarafından yanlış bilgi verilmemesi için alınması gereken tüm tedbirler
alınmıştır. İlk yardım bölümleri için bir hemşireye kalan diğer kısımlar ve sayısal
veriler için de bir AFAD(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) personellerinden
ve kaynakçada da belirtilen kaynaklardan yardım alınmıştır.
3. Hız kazanmak açısından oyunun ilk sürümü sadece bilgisayar için çıkarılacaktır.
Herkesin evinde okulunda veya iş yerinde erişim sağlayabileceği bir bilgisayar
olmayabilir. Bu sebeple ilerleyen zamanlarda proje destek görür ise ND
SIMULATOR’ün yeni gelen güncellemeler ile telefonda da oynanabilmesi
sağlanacaktır.
4. Projedeki en büyük risk ND SIMULATOR’ın yeterince yayılmayıp hedef kitleye
ulaşamamasıdır. Eğer ND SIMULATOR yeterince yayılmazsa projede hedefine
ulaşamayacaktır. ND SIMULATOR’ın yeterince yayılmama riskine karşı ND
SIMULATOR’ın yapımcıları tarafından, ND SIMULATOR’ı yaymak için sosyal
medya hesabı oluşturulmuştur.
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