
Bir pilot ya da gemi kaptanı olmak, Formula 1 aracı 
kullanmak, hatta uzaya gitmek artık imkansız değil. 
Simülatörler sayesinde hiç bir tehlike yaşamadan 

imkansıza yol alıyoruz.

Sanal Gerçeklik

SANAL GEREÇEKLİK
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Dünyamız gerek küresel ısınma 
gerek çevre kirliliği gibi 
sebeplerden ötürü yok olma 
tehlikesi ile karşı karşıya. Ancak 
aslında dünya çoktan yok oldu 
bile. Birçoğumuz arkadaşımızla 

buluşmak yerine sanal ortamda sohbet 
ediyoruz.  bKeza artık gazete ve televizyonlarda 
insanların internette oynadıkları oyunlar 
yüzünden yemek yemediği ve öldüğüyle ilgili 
haberlerle dahi karşılaşıyoruz. Yine bu 
oyuncular gerçek karakterlerinden uzaklaşıp 
sanal ortamdaki karakterlerinin kişiliklerine 
bürünüyorlar. Kısacası gerçek dünyamız yerini 
çoktan sanal dünyaya bıraktı bile.

Bütün bunların arkasında elbette ki 
bilgisayarların her geçen gün daha gerçekçi bir 
ortam sunması yatıyor. Gelişmiş grafikler ve 
gerçekçi yapay zeka sayesinde artık 
bilgisayarlar günlük hayatımızda karşımıza 
çıkan birçok olayı kullanıcılara monitör 
arkasından yansıtabiliyor. Sanal gerçeklik 
olarak tabir edilen bu olay sayesinde insan 
hayatı da koruma altına alınıyor. Örneğin Piri 
Reis Üniversitesi gibi Türkiye’nin en büyük 

denizcilik okullarında yıllardır öğrencilere, 
simülasyon odalarında gerçek bir gemideki 
gibi çeşitli tehlike olayları birebir yansıtılarak 
bu gibi durumlarda ne yapmaları gerektiğiyle 
ilgili bilgiler veriliyor.

Sanal gerçekliği elde edebilmek için sadece 
bilgisayarlar değil, simüle edilen ortamı size 
yansıtacak donanımlara da ihtiyaç var. 
Örneğin force feedback’li birçok joystick size 
gerçek bir savaş uçağından ateş 
ediyormuşssunuz hissini verebilmek için, 
butona basılı tuttuğunuz sürece kendisini 
titreşime alıyor. Ya da yine bir otomobil yarışı 
oynandığında, monitörde fizik kurallarına göre 
otomobilin savrulduğunu görürken, direksiyon 
da aracın ataletine göre tepki veriyor. 
Dolayısıyla sanal gerçeklik için gerekli olan 
materyaller, sadece yazılımlardan değil, 
bunları destekleyen donanımlardan da ibaret. 
Ancak tam bu noktada bir virgül koymak 
gerek. Çünkü The Sims, Second Life gibi 
oyunlar da sanal gerçekliğin büyük birer 
örnekleridir. Ancak her iki oyun için 
geliştirilmiş herhangi bir ekstra donanım 
bulunmuyor.

Yukarıda yazılanları okuduğunuzda aslında 
sanal gerçekliğin geniş bir yelpazeye sahip 
olduğunu görmüşsünüzdür. Sanal gerçeklik 
öğeleri insanlardan, yazılımlardan ve 
donanımlardan oluşmaktadır. Şimdi konuya 
daha fazla açıklık getirmek için sanal gerçekliği 
üç farklı kategoriye ayıralım: Sanal ortam 
– Sanal insan, Sanal ortam – Gerçek insan ve 
Gerçek ortam – Gerçek insan. Yukarıda adı 
geçen the Sims ve Second Life gibi oyunlar 
sanal ortam sanal insan kategorisine 
girmektedir. Gerekli donanımlarla 
desteklenmiş ve örneğin Flight Simulator 
oyununun bulunduğu bir simülatör ise sanal 
ortam gerçek insan kategorisine girmektedir. 
Yukarıdaki resimde gördüğünüz ve eski bir 
simülatör olan bu düzeneğe ise gerçek ortam 
gerçek insan diyebiliriz.

Eminim yaşam simülasyonu terimi size bir 
şeyler çağrıştırıyordur. Bundan yıllar önce 
piyasaya çıktığında neredeyse bütün 
oyuncuların gece gündüz oynadığı The Sims 
bir yaşam simülasyonu olarak evlerimize 
konuk oldu. Oyunda isterseniz tek bir karakter 
oluşturuyor, sadece bu karakteri 

Simülatörler yıllardır gelişmekte ve artık hayatımızın bir parçası haline geldi. 
Peki bu simülatörler nedir? Ne yaparlar? 
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Yaklaşık deniz hizmeti 20 yılın 
üzerinde eğitimci olarak da 10 
yılın üzerinde bir geçmişim var. 
Bilgisayar ve simülasyon 
sistemleriyle ilgili ilişkilerim ise 
aşağı yukarı 15 yıllık bir birikime 
dayanmaktadır. Bulunduğum 
yerde yani Piri Reis 
Üniversitesi’nde, bu 
üniversitenin kuruluşundan beri 
mevcut simülasyon sistemlerinin 
yönetim, eğitim, çalışma ve 
düzenleriyle ilgili faaliyetlerden 
sorumlu koordinatör olarak 
görev yapıyorum. 
Simülatörlerimiz, şu an 
Denizcilik Fakültesine bağlı bir 
birim olarak görev yapmaktadır. 
Denizcilikle uluslararası ilgili 
kural, yönerge ve sistemin 
gerektirdiği tüm uluslararası 
güncel düzeydeki sertifikaları 
vermeye yetkili donanım, 
yazılım, eğitmen ve eğitim düzeyi 
kapsamında tüm branşlarda 
simülatör eğitimini 

verebilmekteyiz. Genel olarak 
simülatörlerimiz güverte ve 
makine olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Güverte 
simülatörleri köprüüstü 
simülatörleri, ARPA Radar, 
ECDIS, GMDSS ve Cargo 
Loading simülatörleri vardır. 
Makine dairesi simülatörümüz 
hem tekil anlamda hem de 
bütünsel anlamda gemilerin 
bütün içerdiği parçalar, 
makineler ve gemilerle ilgili olan 
tüm birimleri simüle eder. 
Güverte ve makine simülatörleri 
arasında bir entegrasyon vardır. 
Her iki simülatörü gerekli şekilde 
donatmanız halinde, bir gemiyi 
birlikte çalışarak simüle etmek 
mümkün. Simülasyon 
eğitimlerinde temel hedef, 
denizlerde kazasız seyir 
gerçekleştirebilmek için gerekli 
olan eğitim düzeyini riski en aza 
indirecek düzeyde ve daha ucuza 
mal edecek bir eğitim konsepti 

içinde vermekle mümkün 
olmaktadır. Simülatörlerin temel 
olarak kuruluş amacı da budur. 
Köprüüstü simülatörleri 
dediğimiz simülatörlerimiz, 
örneğin çok çeşitli sayıda birçok 
gemi tipini bütün özellikleri ve 
parametreleriyle, gerçek bir 
gemi kullanıyormuşçasına 
canlandırma imkanına sahiptir. 
Bildiğiniz gibi tüm bu faaliyetler 
bir ekip çalışmasıdır. Ekip 
çalışması olayı denizciliğin temel 
karakteristiğindendir. Gemide 
herkesin payına düşen, küçük ya 
da büyük önemsenmeksizin 
herkesin bir görevi vardır. 
Köprüüstü ve makine dairesi 
simülatörlerimizde de bu esas 
üzerinden insanlara, ahenkli ve 
uygun bir çalışma çerçevesinde 
doğru ve düzeyli bir seyir eğitimi 
verilmesiyle ilgili tüm çalışmalar 
yapılabilmektedir. Köprüstü 
simülatöründe insanlar, 
simülatörün içindeki birtakım 

donanımları ve cihazları 
kullanmayla ilgili olarak görev 
almaktadır. Bir süvari seçilmekte 
ve komutlar çerçevesinde, daha 
önceden planlanmış olan, harita 
üzerinde de çizilmiş olan bir 
senaryo uygulanmaktadır. Bu 
senaryo uygulanırken, yönetim 
konsolu dediğimiz bölüm 
üzerinden de senaryoya anında 
müdahale ederek, çeşitli arıza ve 
olumsuz koşullar oluşturarak 
bunlara mevcut görevli ekibin 
hangi hızda, hangi müdahaleyi 
yaparak kazasız bir şekilde 
gerekli işlemlerin yapılmasıyla 
ilgili eğitim verilmektedir. 
Bununla ilgili gece-gündüz, 
atmosfer şartları, geminin yapısı 
gibi çeşitli parametreleri 
eklemek mümkün. Bu anlamda 
öğrencilerimizi, her türlü kötü 
koşulda, oluşabilecek her türlü 
probleme karşı eğitmekte, 
böylelikle denizlerdeki kazaları 
minimuma indirgemekteyiz. 

{ G ÖRÜ Ş }

Uzakyol Kaptanı Celalettin Güllapoğlu

yönetiyordunuz. Isterseniz bir aile oluşturarak bütün aileye hakim 
olabiliyordunuz. Bir süre sonra oyuncular karakter isimlerini kendi 
isimleri olarak değiştirip, tamamıyla kendi ailelerini oyuna entegre ettiler. 
Hatta olay daha da ilginç bir hal almaya başladı ve fan sitelerinde gerçek 
hayatta belki de asla göremeyeceğimiz Steven Seagal ve Britney Spears 
gibi ünlülerin modelleri yayınlanmaya başladı.

İkinci hayat
The Sims gibi Second Life da tamamen dinamik alt yapı üzerine 
oluşturulmuş ve çoklu oyuncuya sahip bir oyun. Aslında onu oyun olarak 
tanımlamak hata olabilir. Gerçek dünyanın sanal ortamdaki yansıması 
desek daha doğru olacaktır. Bu anlamda sürekli büyüyen ve güncellenen 
sanal ortamda diğer kullanıcılarla hiç bir sınır olmadan etkileşim içine 
girmek mümkün. Oyunda, gerçek hayattaki gibi alışveriş yapabiliyor, 
sohbet edebiliyor, konserlere gidebiliyor, flört edebiliyor ve hatta 
evlenebiliyorsunuz. Second Life’ın en ilginç özelliği ise oyunda arsa alıp 
buraya çeşitli insanlar getirip para karşılığı satılabiliyor olması.

Second Life, Portekiz’de cinsel tacize uğramış çocukların gerçek hayata 
uyum sağlamaları açısından da kullanılan bir ortam. Yine aynı şekile 
çeşitli sağlık problemi yaşayan insanlara Second Life ile ikinci bir hayat 
şansı veriliyor. Öyle ki Dell, IBM, Cisco, Adidas ve Merceds Benz gibi 
bçrok firma Second Life’da kendi ofislerini açtılar. 

Bunun dışında sanal gerçeklik uygulamalarına chatbot’ları da eklemek 
mümkün. Artificial Intelligence isimli filmi seyredenler hatırlayacaktır; 
filmin sonlarına doğru Mecca’nın yaratıcısı, çocuğu çeşitli oyunlarla 
bulunduğu yere getiriyor ve bu sırada çocuk bilgisayarla konuşmaya 
başlıyordu. İşte artık bizim de sohbet edebileceğimiz birçok bilgisayar 
bulunuyor. Bunların en ünlüleri arasında A.L.I.C.E bulunuyor. A.L.I.C.E 
ve benzeri chatbotlar, Artificial Intelligence Markup Language gibi çeşitli 
script dilleri le yazılan yapay zeka uygulamalarıdır. Tamamen sanal 
ortamda sanal bir kişi ile sohbet etmenizi sağlayan bu chatbot’lar ile 
birçok konuda ansiklopedik bilgi almak mümkün.  
WWW.ALICEBOT.ORG

Eğitim ve simülatör
Bilgisayarlar sadece internete girmeye, sohbet etmeye, müzik dinlemeye 
ya da oyun oynamaya yarayan makineler değildir. Günümüzde, etrafınıza 
şöyle bir baktığınızda birçok simülatör görmek mümkün. Kimi alış veriş 

merkezindeki mini sinemalar da aslında bir nevi simülatördür. Buradaki 
amaç, filmi izleyenlere o anda meydana gelen titreşimleri, sarsıntıları vb. 
Yansıtarak gerçekten filmin içinideymiş hissini vermek. Simülatörler 
sanıldığı gibi sadece büyük odalardan ve cihazlardan oluşan fiziksel 
ortamlar değildir. Gerekli donanıma sahip olunduğu taktirde birçok 
yazılımı simülatöre çevirmek mümkün. Örneğin Ship Simulator isimli 
oyunu, Professional Edition’ı  satın alarak dümen, manevra kolu gibi 
düzenklere sahip olduğunuz için bir gemi simülatörüne döndürmek 
mümkün. 

Simülatörler, eğitim alanında büyük bir öneme sahip. Piri Reis 
Üniversitesi gibi denizcilik okullarında öğrencilerin sefere çıkmadan önce, 
seyir alametlerini ve cihazlarını tanıyabilmeleri, gerçek bir gemideymiş 
gibi kollektif olarak gemiyi selametle kullanabilmerilini sağlayan milyon 
dolarlık sümlatörler, insan hatasından kaynaklanan iş kazalarını 
önlemeye yardımcı oluyor.


