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Küresel İklim Değişikliği 
Gezegenimizin atmosferi tıpkı bir sera gibi 
çalışır. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının 
neredeyse yarıya yakını yeryüzünden 
yansır. Atmosferimiz, sera gazı olarak da 
nitelendirilen karbondioksit, metan, su 
buharı, ozon, azot oksit vb. gazlar 
sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş 
ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne 
gönderir. Bir battaniye işlevi gören sera 
gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama 
sıcaklık, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin 
hayatını sürdürmesine imkân verecek bir ısı 
düzeyini, 15°C’yi yakalar. Sera gazları 
olmasaydı, yeryüzünün ortalama sıcaklığı   
-18°C civarında olurdu. Sera gazlarının bu 
doğal etkisi “sera gazı etkisi” olarak 

adlandırılır. 
 



Küresel İklim Değişikliği Nedir? 
     
    Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750’li yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında 
artmaya başlamış, karbondioksit oranı %40’lık bir artış göstererek 280 ppm’den 394 
ppm’e ulaşmıştır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre karbondioksit 
oranındaki artış öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklanıyor. Kayda değer ikinci 
etken, başta ormansızlaşma olmak üzere arazi kullanımındaki değişimdir. 
    İklim değişikliğinin etkisi sıcaklıklardaki artıştan ibaret değil. Kuraklık, seller, şiddetli 
kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış, okyanus ve deniz suyu 
seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi 
etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da 
ciddi risk altındadır.  
Bu duruma bağlı olarak yaşamı etkileyen bir çok afet gerçekleşmektedir. 
 



Afet Nedir? 
    Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal 
yaşantısını ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak, imkânların yetersiz 
kaldığı olaylara verilen genel bir isimdir.  
    Bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için insanları veya insanların yaşamını 
sürdürdüğü çevreyi etkileyecek kadar büyük olmalıdır.  
    Afet bir olaydan ziyade bir olayın doğurduğu sonuçtur. 
 



Afet Türleri Nelerdir? 



Afetin Etkileri Nelerdir? 

Afetlerin doğurduğu sonuçlar; en başta can ve mal kaybına neden oldukları görülür. Kayıpların bir 
kısmı doğrudan hemen afetle birlikte ortaya çıkarken bir kısmı ise belirli bir süre sonra ortaya 
çıkabilir. Örneğin sel sırasında can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Ancak sel baskınından 
sonra sellerin getirdikleri moloz, kum ve çamur tarım alanlarını verimsizleştirerek dolaylı ve uzun 
süreli zararlar da meydana getirebilmektedirler. Bazı afet türleri, yeryüzünün belirli yerlerinde ve 
belirli zamanlarda daha sık ortaya çıkarlar. 



Afet Riskinin Azaltılması ve Afete Yönelik Çalışmaların Aşamaları  
Afet tehlikesinin azaltılması ve afete yönelik çalışmalar başlıca dört aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, 
önlem, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarıdır.  
• Önlem aşaması; Afet gerçekleşmeden önce afetin etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen uygulamaları 

kapsamaktadır. İyi bir önlem planlaması problem çözen değil problemin oluşumunu engelleyen veya 
oluşacak sorunu azaltan hedeflerdir.  

• Hazırlık aşaması; Olası tehlikenin gerçekleşmesi halinde uygulanacak müdahale ve eylemlerin 
planlanması. bu müdahale ve eylemler için eğitim, tatbikat, malzeme vb. ihtiyaçların karşılanmasını 
kapsamaktadır.  



Afet Riskinin Azaltılması ve Afete Yönelik Çalışmaların Aşamaları  

• Müdahale aşaması; Muhtemel tehlikenin gerçekleşmesi durumunda uygulanan her türlü teknik 
taktik ve davranış biçimini kapsamaktadır. Organize arama kurtarma çalışmaları da bu aşamada 
yer almaktadır. 

• İyileştirme aşaması ise; Muhtemel tehlike geçtikten sonra afetzedelerin bir an önce normal 
yaşam koşullarına geçmeleri için yapılması gereken çalışmaları kapsamaktadır. 



Eğitimin Önemi 
İnsanların, toplumların ve devletlerin önlenemeyen afetlerin zararlarını 

azaltmasında eğitim temel bir faktör olarak kabul edilmektedir.  

Afet eğitimi, afetler hakkında bilgiyi, farkındalığı, risk algısını ve afet 
hazırlıklarını etkilemektedir.  

Afetlerin oluşma sıklıkları ve neden olduğu zararlar arttığı için, eğitimler 
afet yönetimi açısından önem kazanmaktadır.  

Eğitim afet risk yönetiminin sürdürülebilir olması için gereklidir. 





Eğitimin Önemi 
Bilgi, yenilik ve eğitim toplumun bütün seviyelerinde dirençlilik 

kültürünü arttırabilir. Dirençlilik, iyileşmeyi öğrenme, beceriyi öğrenme 
ve geleceği daha iyi korumak için geçmiş afetlerden öğrenmeyi ifade 
etmektedir. 

İnsanların dirençliliği, yaşadıkları bölgedeki tehlikelere karşı farkındalığı 
sağlanarak, uygun korunma önlemleri ve planlar ile artırılabilir.  

Dirençli bireyler herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında hemen harekete 
geçerler, fakat daha az dirençli bireyler zorluklarla karşılaştıklarında 
mücadeleden sakınırlar.  





Afet Eğitimlerinin Amacı 
İnsanların afetlere karşı dirençliliğini artırmak, 
Afetlere hazırlık konusunda yardım etmek, 
Müdahale ve iyileşme safhalarının etkinliğini 

arttırmak, 
Afet zamanında insanların güvenliğini 

arttırmaktır.  



Sanal Gerçeklik Nedir? 
Sanal gerçeklik (Virtual reality; VR), teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek 
ve hayalin birleştirilmesidir. Sanal öğrenme ortamları, gelişen teknolojinin eğitim-öğretim 
ortamlarına dahil edilmesiyle birlikte kişilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için 
tasarlanmış platformlardır. 

Sanal gerçekliğin en önemli özelliği gerçek ortamları taklit etmesidir.  



Sanal Gerçeklik Tabanlı Deprem Simülasyonu 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 
tarafından geliştirilen deprem simülatörü, sanal gerçeklik tabanlı 
bir sistem olup; aynı zamanda İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 
halihazırdaki deprem platformu ile entegre bir şekilde 
çalışmaktadır.  



Sanal Gerçekliği Arttırılmış Deprem Simülasyonu 

Sanal  gerçeklik  sistemi  biri  mutfak diğeri ise oturma odası olmak 
üzere toplam iki alandan oluşmaktadır. Katılımcılar sanal gerçeklik 
sistemi içerisinde yer alan bu ortamları eş zamanlı olarak iki 
kullanıcı olacak şekilde deneyimleme şansına sahiptir. 

 



Senaryolar 
Geliştirilen sanal gerçeklik sistemi 

 Deprem Çantası Hazırlama Senaryosu 

 7-12 Yaş Deprem Senaryosu 

 12+ Yaş Deprem Senaryosu 

olmak üzere toplam üç farkı senaryodan 
oluşmaktadır.  

    Bu senaryolar ile hedef, kullanıcıların 
gerçek hayata en yakın olabilecek  bir 
ortamda gerçek riskleri almadan depreme 
karşı hazırlıklı olabilmelerini 
sağlamaktır. 



Deprem Çantası Hazırlama Senaryosu 
Deprem çantası hazırlama 
senaryosunda kullanıcı, deprem 
çantasında bulunması gereken 
19 parça eşyayı toplamalıdır. 
Bu senaryoda herhangi bir süre 
kısıtı bulunmamaktadır. 
Kullanıcı, deprem çantasında 
bulunması gereken tüm eşyaları 
topladıktan sonra senaryo 
tamamlanacaktır. 



Deprem Çantası Hazırlama Senaryosu 
Kullanıcıların sanal ortamda hareket 
edebilmesi için gerçek hayatta yürümeleri 
yeterli olacaktır. Ancak, kullanıcıların sanal 
ortamdaki eşyalar ile etkileşime girebilmesi 
için sanal gerçeklik gözlüğünün, kontrol 
cihazlarını kullanması gerekmektedir. 

Eşyaların alınabilmesi için eşyaya 
yaklaşılması ve dokunulması 
gerekmektedir. Simülasyon esnasında 
kullanıcının kendisini kötü hissetmesi 
durumunda simülasyonu sonlandırması için 
B tuşuna basması gerekmektedir. 

 



7-12 YAŞ DEPREM SENARYOSU 
7-12 yaş deprem senaryosunda kullanıcının 10 saniye içerisinde 
sanal ortam içerisinde işaretlenmiş yaşam üçgeni alanlarına 
gitmesi gerekmektedir. Bu noktada, yaşam üçgeni alanına 
ulaşıldıktan sonra kullanıcının cenin pozisyonu alması 
gerekmektedir. Kullanıcı, kendisine verilen süre içerisinde 
yaşam üçgeni alanına gidip cenin pozisyonu aldıktan belli bir 
süre sonra deprem simülasyonunu otomatik olarak 
sonlanacaktır. Simülasyon sonlandıktan sonra kullanıcının 
önüne düdüğü çal yazısı gelecektir. Düdük çalma tuşuna 
basılarak düdük çalınacaktır. Kullanıcı bu işlemleri eksiksiz bir 
şekilde tamamlayınca ekrana başarılı olduğuna dair bir mesaj 
gelecektir. Eğer kullanıcı 10 saniye içerisinde yaşam üçgeni 
alanına gidemezse oyunda başarısız olacaktır. Yine aynı şekilde 
eğer kullanıcı düdüğü çalmazsa da oyunda başarısız olacaktır. 
Ek olarak bu senaryoda kullanıcıya sistemin tanıtımını yapan 
oyun içi karakter ekrana gelecektir. 

7-12 yaş deprem senaryosunun, bu yaş grubunun gelişimlerini 
olumsuz etkilemeyeceğinin pedagojik onayı İzmir İl Sağlık 
Müdürlüğünden alınmıştır. 



12+ YAŞ DEPREM SENARYOSU 
12 yaş ve üzeri deprem senaryosunda kullanıcının 
30 saniye içerisinde sanal ortam içerisinde 
işaretlenmiş yaşam üçgeni alanlarına gitmesi 
gerekmektedir. Yaşam üçgeni alanlarında 
kullanıcı cenin pozisyonu alarak depremin 
bitmesini beklemelidir. Deprem sonlanınca 
simülasyonda sarsıntı bitecektir. Deprem 
sonrasında kullanıcının karşısına düdüğü çal 
uyarısı gelecektir. Kullanıcı tetik tuşuna basarak 
düdüğü çalacaktır. Düdük çalma işlemi 
tamamlanınca ekranda vanaları ve elektrik 
panosunu kapat yazısı belirecektir. Oturma odası 
ve mutfakta duvarlarda yer alan ikişer adet vana 
ve birer adet elektrik panosu tek tek 
kapatılmalıdır. 

 



Sanal Gerçeklik Tabanlı Deprem Simülasyonu 






ÖNERİLER 
 İtfaiye hizmetlerinde ulusal standartların geliştirilmesi ve itfaiyeciliğin meslek 

sınıfında yer almasına ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
 Afet bilinci eğitimlerinin tüm eğitim kademelerinde müfredata eklenmesi, 
 Yetişkinlere yönelik afet bilinci eğitimlerinin ulaşılabilir olması için gerekli 

çalışmaların yapılması, 
 Ulusal afet bilinci eğitim müfredatının oluşturularak standart hale getirilmesi. 
 Varolan afet bilinci eğitim modüllerinin teknoloji tabanlı uygulamalarla 

zenginleştirilmesi, 
 Afet bilinci eğitiminde yetkin tüm kurumların ortak akılda buluşması, 
 Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri ve Uluslararası Otoriteler ile 

işbirliklerinin oluşturulması. 



Kaynakça 
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 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/464440 

 https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanal_ger%C3%A7eklik 

 Cvetković, 2015 

 Beccari, 2016 

 Adiyoso ve Kanegae, 2012 

 Siriwardena, Malalgoda, Thayaparan, Amaratunga ve Keraminiyage, 2013 

 Asharose vd., 2015 

 Wilkins ve McCarthy, 2011: 8 

 Benadusi, 2014 

 Tong, Shaw ve Takeuchi, 2012 

 Wilkins ve McCarthy, 2011 

 Bullough, Renko ve Myatt, 2014 

 Ronan ve Towers, 2014 

 Shiwaku ve Shaw, 2008 
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