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ÖZ
Günümüzde hızla gelişmekte olan dijital teknolojiler; eğitim, öğretim, eğlence gibi birçok
sektörde yeni kullanım alanları sunmaktadır. Bu özelliğiyle taşınabilir dijital teknoloji
aygıtları, kullanıcılar arasında en çok tercih edilen araçlardan biri haline gelmiştir.
Sunduğu sınırsız olanakların yanında, kullanım biçimlerine bağlı olarak belli koşulların
sağlanmasını gerektiren dijital teknolojilerin etkisi, sanatsal üretim sürecinde ve bu süreç
sonucunda ortaya çıkan ürünlerde de görülmektedir. Günümüzün artan teknoloji
gereksinimleri karşısında geliştirilen teknolojilerden olan artırılmış gerçeklik; kullanıcıya
gerçekliğin algısal olarak gösterildiği zenginleştirilmiş ortamlar sunmaktadır. Artırılmış
gerçeklik teknolojisinin ve sunduğu olanakların, çocuklara yönelik hazırlanan resimli
hikaye kitaplarında kullanımının örnek bir uygulama üretilerek gösterildiği bu araştırmada,
geleneksel medya ve dijital teknolojilerin verimli bir şekilde kullanımına ilişkin bir önerme
sunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın ilk bölümünde resimli çocuk kitaplarının tarihsel
gelişimi, özellikleri, türleri ve resimli hikaye kitaplarındaki tasarım ve biçim özelliklerine
ilişkin alanyazın taramalarına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise artırılmış gerçeklik
teknolojisinin gelişimi, kullanım alanları ve bu teknolojinin resimli çocuk kitaplarındaki
kullanımı ile ilgili taramalar sunulmuştur. Resimli hikaye kitabında artırılmış gerçeklik
teknolojisinin kullanımına ilişkin örnek bir uygulamanın geliştirildiği araştırmanın son
bölümünde ise; resimli hikaye kitabının ve artırılmış gerçeklik uygulamasının geliştirilme
sürecine ilişkin tasarım aşamalarına ve örnek görsel çalışmalara yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Resimli çocuk kitapları, resimli hikaye kitapları, dijital teknoloji,
mobil ortam, artırılmış gerçeklik.
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ABSTRACT
Nowadays, rapidly developing digital technologies; It offers new areas of use in many
sectors such as education, training and entertainment. With this feature, portable digital
technology devices become one of the most preferred tools among users. In addition to the
limitless possibilities it offers, the impact of digital technologies, which require certain
conditions depending on the usage patterns is seen in the process of artistic production and
also in the products resulting from this process. Augmented reality from technologies
developed against today’s increasing technology requirements; it offers enriched
environments where reality is perceptually displayed. The aim of this study is to present a
proposition for the efficient use of traditional media and digital technologies. For this
purpose a sample application is created by the researcher using the augmented reality
technology and the possibilities it presents in the illustrated story books. In the first part of
the research, the literature on the historical development, features, types and design and
form features of the illustrated story books are given. In the second part, the development
of augmented reality technology, application areas and the use of this technology in
illustrated children’s books are presented. In the last part of the study, where a sample
application was developed on the use of augmented reality technology in the picture story
book; The design stages and sample visual works related to the development of the
illustrated story book and the application of augmented reality were included.

Keywords: Illustrated children’s books, picture story books, digital technology, mobile
media, augmented reality.
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GİRİŞ
Toplumlar; içinde bulundukları ekonomik ve siyasi koşullardan, kültürel yapıdan ve
yaşanan teknolojik gelişmelerden etkilenen ve bu etki doğrultusunda şekil alarak yeni
gelişmelere zemin hazırlayan dinamik yapılardır. Toplum yapıları dinamizm özelliği ile
özellikle de teknolojik alandaki gelişmelere zemin hazırlamakta ve teknolojik alanda
yaşanan gelişmeler de doğrudan pek çok alanı etkilemektedir. Teknolojik gelişmeler ve
buluşlardan etkilenen önemli alanlardan biri de edebiyattır.
Geçmişi kağıdın icat edilmesi, geleneksel baskı yöntemlerinin keşfedilmesi gibi toplumsal
alanda gerçekleşen gelişmelere dayanan edebiyat alanında yaşanan değişimler, günümüzde
tükettiğimiz pek çok yazının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu yazınlardan
özellikle çocuklara sundukları öğrenme ortamı ile eğitim alanında da önemli bir konuma
sahip olan resimli hikaye kitapları; çocukların hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının
geliştirilmesinde, çocuklara düşünen ve sorgulayan bir düşünce yapısı kazandırılmasında,
topluma uyumlu bir birey olabilmeleri adına çocuklara toplumsal değerlerin ve davranış
biçimlerinin öğretilmesinde büyük sorumluluklara sahiptirler (Temizyürek, 2003, s. 162).
Resimli hikaye kitaplarının bu sorumlulukları ise teknolojik ortamın sunduğu olanaklar
çerçevesinde yeniden şekillenmeye başlamıştır.
Pek çok teknolojik yeniliğin ardı ardına yaşandığı dijitalleşen çağda tüketim alışkanlıkları
ve tercihleri de hızlı bir değişim göstermektedir. Hızlı değişen tüketim alışkanlıklarının
yakından etkilediği alanlardan olan resimli hikaye kitapları, teknolojinin sunduğu olanaklar
ile donatılmaya başlanmıştır (Rukancı ve Anameriç, 2003, s. 147). Bu durumda çoğu
zaman çocuklara kitaplar aracılığıyla sunulan öğrenme ortamının zenginleştirilmesini
sağlayan araçlar olarak düşünülen teknolojiler, kimi zaman da geleneksel medyanın
çocuklara sunduğu duyusal ve bilişsel algı ortamının geri plana atılmasına neden
olabilmektedir. Kitapların bu özelliklerinin geri planda bırakılmasının ise, kitapların
çocukların algı ve hayal dünyasını zenginleştiren araçlar olmaktan uzaklaşmasına ve
okuyucular için dijital bir oyun veya oyuncak gibi algılanmasına neden olabileceği
düşünülmektedir. Bununla birlikte çocukların keyifli vakit geçirmeleri için günümüzde
sıklıkla kitaplarda, oyuncaklarda veya eğitici araçlarda kullanıldığı görülen teknolojik
imkanlar; kullanıcıların içeriğe erişimini ve tüketimini hızlandırmaya yönelik sağladıkları
olanaklar ile ön plana çıktıklarında ise; kullanıcılara içeriğe yönelik duygusal bir bağ
kurma ve içeriği anlamlandırmaları için yeterli zamanı tanımamakta, bu durum da
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kullanıcıları hızlı bir tüketim sürecine yöneltmektedir (Tüzün, 2002, s. 48). Bu bağlamda
günlük hayatı kolaylaştıran, zamandan tasarruf edilmesini sağlayan ve çeşitli alanlardaki
kullanımları ile yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknolojik imkanların
(Akkoyunlu ve Tuğrul, 2002, s. 12), kitaplar ile birlikte kullanımında okur ve kitap
arasındaki bağı önemseyen bir yaklaşımın gözetilmesinin, kitapların okuyucuya sağladığı
katkıların devamlılığı bakımından gerekli olduğu düşünülmektedir. Tüm bu özellikleri
bakımından resimli hikaye kitaplarında kullanılan teknolojilerin basılı medyaların
doğasında olan okur ve ürün arasındaki doğrudan ilişkiye zarar vermeyip aksine bu ilişkiyi
destekleyici bir konumda olmasının kitapların ve kitaplarda kullanılan teknolojilerin
niteliğinin artırılmasında da önemli olduğu düşünülmektedir. Kitaplardaki teknolojinin
verimli bir şekilde kullanılması kaygısı üzerine temellendirilen bu araştırmada da
günümüzde

kullanımının

yaygınlaşmaya

başladığı

görülen

artırılmış

gerçeklik

teknolojisinin resimli hikaye kitaplarındaki kullanımına ilişkin okur ve ürün arasındaki
bağı kuvvetlendirme ölçütünden yola çıkılarak geliştirilmiş bir uygulama örneği sunmak
hedeflenmiştir.
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BÖLÜM 1: RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI
Birinci bölüm altında; resimli çocuk kitaplarının tanımı ve gelişimi, resimli çocuk
kitaplarının türleri, resimli hikaye kitaplarının tanımı, tasarım ve biçim özelliklerine ve
dijital hikaye kitaplarında tasarım ve biçim özellikleri başlıklarına yer verilmiştir.
1.1. Resimli Çocuk Kitaplarının Tanımı ve Gelişimi
Günümüzün hızlı değişen toplumsal yapısı içinde kitaplar; çocukların zihinsel, bilişsel ve
sosyal alandaki gelişimi bakımından önemli araçlar olarak görülmektedir (Uğurlu, 2013, s.
1382). Kitapların çocuk gelişimindeki ve eğitimdeki bu değerli konumu ise dikkatleri
çocuk edebiyatının önemine çekmektedir. 2-14 yaş grubu arasındaki çocukların; bilişsel ve
zihinsel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak, dil becerilerini arttırmak ve anlama-kavrama
düzeylerini geliştirmek amacıyla hazırlanan görsel ve yazınsal öğeleri içeren ürünlerin
tamamı ‘Çocuk Edebiyatı’ olarak tanımlanmaktadır (Körükçü, 2012, s. 244). Bir diğer
tanıma göre ise çocuk edebiyatı; çocukların eğlenerek öğrenmesini, hayal güçlerinin
gelişmesini, yaratıcı düşünce yapısı kazanmalarını hedefleyen, çocukların algısına,
ihtiyaçlarına ve ilgisine yönelik olarak hazırlanmış eserlerin tamamını kapsamaktadır
(Güzelyurt, 2017, s. 6).
Çocukların gelişimlerine yönelik katkıları ile ön plana çıkan çocuk edebiyatı altında yer
alan pek çok tür bulunmaktadır. Çocukların hayal gücünün ve yaratıcılıklarının
gelişmesine sağladıkları katkılar ile değerlendirilen önemli türlerden biri olan resimli
çocuk kitapları, hem okulöncesi hem de okul çağındaki çocukların eğitim yaşamında;
öğrenmeye dayalı yaşantı oluşturmalarında ve soyut kavramları somutlaştırmalarında etkin
bir rol oynamaktadır. Resimli çocuk kitapları; çocukların ihtiyaçları ve algıları bağlamında
düzenlenmiş, yazınsal anlatımın konuyu destekleyici görseller veya resimler ile
desteklendiği ya da hiç yazı kullanılmadan konunun sadece resimlemeler ile ifade edildiği
edebi bir eser olarak tanımlanmaktadır (Bayram, 2009, s. 58). Bu özellikleri ile resimli
çocuk kitapları, yazılı veya yazılı olmaksızın anlatılmak istenen temanın ve kavramların;
çocuğun yaşına, algısına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan resimlemeler
aracılığıyla ifade edildiği bir türdür (Türk Dil Kurumu [TDK], t.y.).
Çocukların görsel algılama düzeylerine hitap etmeleri nedeniyle edebiyat alanında yer alan
önemli bir edebi tür olarak kabul edilen resimli çocuk kitaplarının birincil koşulu ise
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resimlemedir. Resimleme, çağlar boyunca pek çok toplumda iletişimin önemli bir parçası
olarak kullanılmıştır. Toplumun kültürel koşullarına, dini alt yapısına ve politik durumuna
bağlı olarak farklı amaçlar doğrultusunda kullanıldığı görülen resimlemeler, bu özellikleri
ile toplumdaki bireylerin, iletilmek istenen mesajı almasında ve iletişim sürecine
katılmasında önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Toplumların birbirinden farklı
özelliklerine karşın benzer iletişimsel amaçlar doğrultusunda kullandıkları bilinen resimli
kitapların tarihteki ilk örneğininin; Mısır’da M.Ö. 1300 yılında papirüs üzerine tasarlandığı
ve ölülerin ölümden sonraki yaşama geçişlerinde bir kılavuz olması amacıyla hazırlandığı
bilinen ‘Ölüler Kitabı’ olduğu, bu kitabı da Bergama’da geliştirilen parşömen ruloları
üzerine hazırlanmış resimli kitapların takip ettiği düşünülmektedir (Çiftçi, 2010, s. 77).
İlk resimli baskı kitaplar ise; M.S. 105 yılında Çin’de kağıdın icat edilmesi, 2. yüzyılda
‘kodex’ adı verilen sayfa yapım yönteminin geliştirilmesi ve Hindistan’da ağaç oyma
kalıpları ile kağıt üzerine baskı tekniğinin uygulanmaya başlanması sonucunda üretilmiştir
(Kaya, 2007, s. 422). Kağıt üretimi ve baskı tekniklerinin geliştirilmesiyle birlikte farklı bir
boyut kazanan resimli baskı kitaplar, 7. yüzyılda Bağdat ve Şam’da kağıt atölyelerinin
açılması ve kağıt üretim tekniklerinin Kuzey Afrika, İspanya gibi ülkelerde de
kullanılmaya başlanması ile Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşmış, 1071 yılında
Selçukluların Anadolu’ya gelişi ile de Anadolu topraklarında kullanılmaya başlanmıştır
(Arslan, 2012, s. 9). Kağıdın üretim alanlarının artması ve baskı tekniklerinin gelişmesi,
kağıdın maliyetinin düşmesine ve kağıt ve baskı tekniklerinin diğer Avrupa ülkelerinde de
yaygınlaşmasına katkı sağlamış, bu durum ise resimli kitapların gelişimine zemin
hazırlamıştır.
Gelişimi toplumların içinde bulunduğu ekonomik koşullardan, siyasi ve politik yapıdan
etkilenen resimli kitaplar, özellikle kağıt üretim ve baskı tekniklerinin gelişmesiyle birlikte
çocuklara yönelik de hazırlanmaya başlamıştır. Bu dönemde; 1580 yılında Almanya’da
Jost Amman tarafından ağaç baskı tekniği ile basılan ‘Kunst und Lehrbüchlein’ (Sanat ve
Ders Kitabı) (Görsel 1) adlı kitabın çocuklara yönelik hazırlanan ilk resimli yazın olduğu
düşünülmektedir (Hussain, Hossain ve Rahman, 2016, s. 17). Resimlerin ağaç kalıplara
oyularak basıldığı bir diğer resimli çocuk kitabı ise; çocuklara duyulara dayalı bir öğrenme
ortamında alfabe öğretmek amacıyla hazırlanan ‘Orbis Sensualium Pictus’ (Resimlerde
Görünen Dünya) (Görsel 2) isimli kitaptır. Kitap; 1658 yılında Çek eğitimci John Amos
Comenius tarafından, Latince ve Almanca dillerinde hazırlanmış ve sonrasında Charles
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Hoole tarafından İngilizceye çevrilmiştir (Thompson, 1994). Çocuklara yönelik dil
öğretiminde, görsel ve işitsel yöntemlerin bir arada kullanıldığı bir kitap olarak Avrupa’da
uzun bir süre etkili olan Orbis Sensualium Pictus, çocuklar ve yetişkinler arasındaki
farkların ortaya koyulması bakımından da dönemin yenilikçi yazınlarından biri olarak
kabul edilmektedir (Epstein, 1991).

Görsel 1. Jost Amman’ın ‘Kunst und Lehrbüchlein’
isimli kitabından bir sayfa, 1580.
Kaynak: http://iheartpicturebooks.blogspot.com/
2012/09/jost-amman-das-kunst-undlehrbuchlein.html
Erişim Tarihi: 23.04.2019

Görsel 2. Johann Amos Comenius’un
‘Orbis Sensualium Pictus’ isimli
kitabından bir sayfa, 1658.
Kaynak: https://www.bl.uk/collectionitems/orbis-sensualium-pictus- animal
-tales-space
Erişim Tarihi: 23.04.2019

Orbis Sensualium Pictus gibi yenilikçi anlayışa sahip kitapların üretimi ile birlikte başlarda
çocukların din ve ahlak eğitimine yönelik olarak hazırlanan kitaplar, yerini sanatsal içerikli
kitaplara bırakmıştır (Öncü, 2008, s. 76). Bu bağlamda ilk ticari çocuk kitabı yayıncılığını
da üstlenmiş olan John Newbery, çocuklara yönelik yazdığı ve resimlediği şarkı ve
tekerlemelerin yer aldığı ‘A Little Pretty Pocket-Book’ (Küçük Şirin Cep Kitabı) (Görsel
3) adlı kitabını 1744 yılında yayınlamıştır (Ersan, 2014, s. 6). Thomas Bewick tarafından
1797 yılında basılan; hayvan resimlemelerinin yer aldığı ve ışık-doku kullanımının ön
plana çıktığı ‘The History of British Birds’ (İngiliz Kuşlarının Tarihi) (Görsel 4) ise, ‘Kara
Kuşları’ ve ‘Su Kuşları’ başlıklı iki cilt şeklinde yayınlanmış yenilikçi ve sanatsal içerikli
kitaplara gösterilebilecek örneklerden bir diğeridir (Ergen, 2009, s. 49).
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Görsel 3. John Newbery’nin ‘A Little Pretty
Görsel 4: Thomas Bewick’in ‘The History
Pocket-Book’ isimli kitabından bir sayfa, 1744. of British Birds’ isimli kitabından bir sayfa, 1797.
Kaynak: https://www.bl.uk/collection-items/
Kaynak: https://www.bl.uk/collection-items/
a-pretty-little-pocket-book
bewicks-history-of-british-birds
Erişim Tarihi: 24.04.2019
Erişim Tarihi: 24.04.2019

1798 yılında Alman Alois Senefelder tarafından taş baskı tekniğinin keşfedilmesi, 19.
yüzyılda William Henry Fox Talbot’un kağıt üzerine gümüş nitrat sürerek görüntü elde
etme girişimleri sonucunda fotoğrafın bulunuşuna temel hazırlaması ve jelatin ile
potasyum kullanarak gerçekleştirdiği deneyler sonucunda geliştirdiği foto-gravür
tekniğinin yaygınlaşması ile birlikte, günümüzün modern ve renkli baskı tekniklerinin de
temeli atılmıştır (Karaalan, 2017, s. 3289). 19. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Art
Nouvea’nın ve 20. yüzyılda ortaya çıkan avangart sanat akımlarının etkisiyle resimli çocuk
kitaplarının tasarımında, resim dışında tipografi ve sayfa düzenlemelerinin de önemli
bulunmaya başlaması ve ofset baskı tekniklerinin gelişimi ile birlikte baskı maliyetleri
düşürülmüş ve bu durum da resimli çocuk kitabı üretiminin yaygınlaşmasını sağlamıştır
(Akdenizli, 2015, s. 51-52).
Avrupa ülkelerindeki baskı tekniklerinin Türkiye’de uygulanmaya ve resimli kitapların
tasarlanmaya başlanması ise, 1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile birlikte olmuştur.
Bu dönemde toplumun içinde bulunduğu siyasi ve politik koşullar doğrultusunda sadece
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çocuklara değil yetişkinlere de hitap eden bu kitaplarda; yeni alfabenin öğretilmesine,
vatandaşlık, sağlık ve tarım alanına yönelik konular işlenmiş ve kitapların resimleri
dönemin sanatçıları tarafından resimlendirilmiştir (Kaya, 2007, s. 423). 1940’lı yıllara
gelindiğinde çocuklara yönelik kitap yazımının arttığının görüldüğü bu dönemde; masal ve
halk öykülerinin derlendiği, Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşı gibi konuların işlenmeye
başlandığı, 1970’li yıllara gelindiğinde ise edebiyat alanında düzenlenen yarışmalar
aracılığıyla resimli çocuk kitap yazımına ve resimlendirmesine yönelik algının değiştiği ve
tasarım özelliklerinin de belirginleştiği görülmüştür. Bu bağlamda hem Avrupa’da baskı
alanında yaşanan gelişmeler hem de Türkiye’deki değişimler resimli çocuk kitaplarındaki
tasarım

anlayışının

geliştirilmesine

ve

bu

tür

yazınların

çocuk

edebiyatına

kazandırılmasına olanak tanımıştır.
Sonuç olarak, görsel zenginlikleri bakımından farklı yaş kitlelerine hitap edebilen ve çeşitli
alanlarda kullanılan resimli kitapların gelişimi, çocuklara yönelik hazırlanan görsel
ağırlıklı diğer çocuk edebiyatı ürünlerinin de geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Eğlendirici
ve öğretici özellikleri ile ön plana çıkan ve çocukların görme duyusuna hitap eden bu edebi
eserler; çocukların hayal güçlerinin, anlama ve kavrama düzeylerinin gelişimine ve
çocukların gerçek dünya hakkındaki tecrübelerinin arttırılmasına katkı sağlamaları
bakımından önemli bulunmaktadır.
1.2. Resimli Çocuk Kitaplarının Türleri
Yazılı ve yazısız olmak üzere iki sınıflandırma altında değerlendirilebilen resimli çocuk
kitapları; anlatılmak istenen düşüncenin ve iletilmek istenen mesajın sözcükle ya da sözcük
kullanılmadan resimlemeler aracılığıyla aktarılmasını sağlayan ve bu yönüyle de
çocukların duyusal ve bilişsel gelişimine katkı sağlayan bir yayın alanıdır (Şahin, 2014, s.
1311). Çocukların hayal gücünü geliştirmesinin ve etkili bir dil becerisi kazanmasının ve
eğlenerek öğrenmesinin hedeflendiği resimli çocuk kitapları, erken çocukluk döneminden
ergenliğe kadar olan zaman diliminde çocukların psikolojik boyuttaki gelişiminin ve
estetik duyarlılığının arttırılması gibi amaçlarla eğitim alanında da kullanılmaktadır (Işıtan,
2014, s. 192).
Resimli çocuk kitapları en genel sınıflandırmaya göre; amaçlarına, hitap ettikleri yaş
grubuna ve yazın biçimine göre kategorize edilmektedir. Amaçlarına göre; eğitici-öğretici
ve eğlendirici kitaplar olarak ayrılırken, yaş gruplarına göre; okulöncesi ve okul çağı
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olarak sınıflandırılabilmekte, yazın biçimlerine göre ise; masal, fabl, resimli hikaye
kitapları şeklinde çeşitlenmektedir.
Eğitici ve öğretici nitelikteki çocuk kitapları; çocukların algı düzeylerine uygun bir şekilde
tasarlanmış, bilgi vermeye odaklı, görsel ya da resimlemelerin öğrenme aracı olarak
kullanıldığı kitaplar olarak tanımlanmaktadır (Sever, 2011, s. 140). Çocukların harf
öğrenimini kolaylaştırmak ve harflerin kullanımına ilişkin çocukların zihninde görsel bir
kütüphane oluşturmak adına tasarlanmış resimlemelerin yer aldığı alfabe kitapları,
sayıların öğretimini hızlandırmak için hazırlanmış sayı kitapları, tekerleme ve bilmece
kitapları öğretici kitaplar arasında yer almaktadır (Koçak, 2017, s. 34-35). Amaca yönelik
bir diğer tür olan eğlendirici nitelikteki kitaplar ise; çocukların duyusal olarak doyuma
ulaştırılmasına, güzel duygu ve düşüncelere dair algılarının geliştirilmesine odaklanılan,
öğrenme ya da öğretme kaygısının taşınmadığı bir kitap türüdür.
Yaş gruplarına göre en genel başlık altında okulöncesi ve okul çağı olarak sınıflandırılan
resimli çocuk kitapları; çocukların ağırlıklı olarak okuma yazma bilmedikleri 0-7 yaş
dönemine ve okuma yazmayı öğrendikleri 7-12 yaş dönemine yönelik hazırlanan edebi
eserlerden oluşmaktadır. Bu özellikleri bakımından okulöncesi döneme hitap eden kitaplar;
dilsel öğelerin bulunmadığı ya da az miktarda olduğu, anlatılmak istenenin anlaşılır ve
gerçeğe uygun olarak tasarlanan resimler aracılığıyla ifade edildiği kitaplardır (Çakmak ve
Yılmaz, 2009, s. 494). Okul çağı kitapları ise; çocukların dilsel becerilerini, bilgilerini,
olaylara ilişkin algılarını geliştirmeye yönelik hazırlanan kitaplar olarak tanımlanmaktadır.
Duygu ve düşünce öğretimine dair temaların kısa-öz anlatım ve bol resimler ile
açıklanmaya çalışıldığı okul çağı kitapları, bu özellikleri ile hem çocukların eğitimi
süresince öğrenmenin bir parçası olarak eğitimin niteliğinin arttırılmasına katkı sağlamakta
hem de gelişimsel süreçlerinin olumlanmasında etkin bir rol oynamaktadır.
Yazın biçimlerine göre; masal, fabl ve resimli hikaye kitabı gibi türleri bulunan resimli
çocuk kitapları ise, farklı yaş gruplarına hitap edebildiği gibi aynı zamanda da eğitici ve
eğlendirici nitelikte olabilmektedir. Masallar; efsane ve mitlere dayanan geleneksel
öykülerden oluşan ve çoğunlukla anonim eserler olan halk masalları ve günümüzün
modern yaşama yönelik öğelerini barındıran modern masallar olarak iki gruba
ayrılmaktadır (Kalaycıoğlu, 2012, s. 10). En genel tanımı ile masal; yer ve zaman gibi
kavramların belirsiz olduğu, içinde eğitici nitelikte öğretiler bulundurabilen, kültürel
yaşama ilişkin bilgiler içeren olağanüstü durumların konu edildiği bir yazın türüdür
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(Emmez, 2012, s. 729). Öğretici özelliğinin yanı sıra eğlence unsurunu da taşıyan masallar;
çocukların kitaplarla olan bağlarının güçlendirilmesine, hayal güçleri ve yaratıcılıklarının
geliştirilmesine uygun olmaları bakımından da çocuk edebiyatında önemli bir alanı
kapsamaktadır. Çocukların gelişim sürecinde çocuklara kazandırılmak istenen sevgi,
arkadaşlık, dostluk, özveri, çalışkanlık gibi olumlu duyguların kazandırılmasında ve var
olan olumlu duyguların pekiştirilmesinde hem ailelere hem de eğitimcilere sağladıkları
katkılar bakımından da masallar, çocuk edebiyatının ayrılmaz bir parçasıdır.

Görsel 5. Muazzez İlmiye Çığ’ın “Sumer Hayvan Masalları” isimli kitabı, 2015.
Kaynak: https://www.idefix.com/Kitap/Sumer-Hayvan-Masallari/Cocuk-Ve-Genclik/Okul-Oncesi-6-Ay-5Yas/Masal-Hikaye-Kitaplari/urunno=0001743379001
Erişim Tarihi: 28.04.2019

Bir diğer resimli çocuk kitabı türü olan fabl ise hayvanlar üzerine kurulmuş masal ve
öykülere karşılık gelmektedir. Kökeninin, Eski Hint ve Akdeniz kültürüne dayandığı
düşünülen fabl; döneminin baskıcı otoritesi karşısında aktarılmak istenen olayların ve
verilmek istenen derslerin hayvan karakterler üzerinden anlatılması ile ortaya çıkan bir tür
olarak tanımlanabilmektedir (Ungan, 2006, s.b.). Günlük hayattan gerçekçi konuların
hayvan karakterler aracılığıyla anlatıldığı ve hayvanların insani özellikler ile donatıldığı
hayvan öyküleri olarak tanımlanan fabllar, eğitirken düşündürme özelliği ile eğitim
alanında da sıklıkla tercih edilen resimli çocuk kitaplarından biridir. Masallarda olduğu
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gibi fabllar da çocukların, soyut kavram ve duyguları anlamlandırmalarında sağladıkları
katkılar ile ön plana çıkmaktadır.

Görsel 6. Fabl örneği, Beydaba’nın ‘Kelîle ve Dimne’ isimli kitabı, 2009.
Kaynak: https://cdn1.dokuzsoft.com/u/simurg/img/c/k/e/kelile-vedimnee999fa7b97c6f6d930a1d09344b05f24.jpg
Erişim Tarihi: 28.04.2019

Resimli çocuk kitaplarının önemli bir bölümünü oluşturan bir diğer tür ise resimli hikaye
kitaplarıdır. Gerçek ya da gerçekle ilişki olay, durum ya da konuların kısa bir anlatımla
sunulduğu ve anlatımın konuya yönelik resimlemeler ile desteklendiği edebi bir tür olarak
değerlendirilen resimli hikaye kitapları, (Çakmak ve Gönen, 1997, s. 43) hayvan ya da
insana dair öykülerin dilsel ve görsel yetkinlikle sunulduğu bir türdür. Masal ve fablda
olduğu gibi resimli hikaye kitapları da çocukların eğitimini destekleyici, toplumsal ve
sosyal yapıya ilişkin değerleri öğretici yapısı ile öne çıkmaktadır. Tüm bu özellikleri
bakımından

düşünüldüğünde

çocuk

edebiyatının

önemli

edebi

eserleri

olarak

değerlendirilen bu türler, çocukların gelecekte kitaplar ile kuracağı bağın sağlam bir temel
üzerinde oluşturulmasında, çocukların okumaya ve kitaplara ilişkin olumlu duygular
geliştirilmesinde büyük görev ve sorumluklara sahiptirler. Bu yönleri ile çocuklara yönelik
hazırlanan kitaplarda yazıdan resme kadar pek çok öğenin çocukların yaş grubuna ve
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gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanmasının da bu bağın doğru bir şekilde
oluşturulmasında önemli olduğu düşünülmektedir.
1.3. Resimli Hikaye Kitaplarının Tanımı ve Özellikleri
Kitaplar; çocukların dış dünyaya yönelik kavramları anlamlandırmalarında, duygu ve
düşüncelerini geliştirmelerinde önemli bir role sahiptir. Öğrenmeye ve keşfetmeye yönelik
çeşitli uyaranlar ile donatılmış resimli çocuk kitapları; farklı duyulara hitap edebilme
özellikleri ile çocukların gelişim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir.
Resimli çocuk kitaplarında yer alan görseller ise, bu yönüyle çocukların kitabın temasını,
kavramları ve mesajları doğru bir şekilde anlamasını sağlayan tasarımsal öğeler olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Resimli kitaplar; 0-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanmış, çocuklar
tarafından okunan ya da çocuklara okunabilen, içeriğin hem metin hem de resimler
aracılığıyla aktarılarak desteklendiği kitaplardır (Gönen ve Balat, 2002, s. 164). Resimli
hikaye kitapları ise; ağırlıklı olarak 0-7 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden, konu
alanının geniş olduğu, kavramların anlatımında resimlendirmenin son derece önemli
olduğu, hikayenin basit ve anlaşılır bir şekilde ifade edildiği kitaplar olarak
tanımlanmaktadır (Alper ve Gül, 2012, s. 524). Bir diğer tanıma göre resimli hikaye
kitapları; çocukların okuma-yazma bilmedikleri ve kendilerini sözsel olarak ifade
edemedikleri ya da ifade etmekte yeterli olmadıkları dönemde dış çevre ile resimler
aracılığıyla iletişim kurmasını ve etkileşime girmesini sağlayan edebi eserlerdir (Koçak,
2017, s. 38). Dilsel öğeler barındırabildiği gibi sadece resimlerle metinsiz bir anlatımın da
yapılabildiği bir tür olarak resimli hikaye kitapları bir diğer yaklaşıma göre de; hazırlandığı
yaş grubunun özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmiş, görme duyusuna
hitap eden, metin ve resmin birbirini destekleyici ve anlatımı güçlendirici şekilde bir araya
getirildiği edebi bir tür olarak değerlendirilmektedir (Tuğrul ve Feyman, 2007, s. 387).
Çocuk ve kitap arasındaki etkileşimin ön plana çıktığı bir tür olarak resimli hikaye
kitapları; çocukların kitap okuma kültürünü kazanmasında, kitaba yönelik değerleri
tanımasında ve bu değerleri yaşamının bir parçası haline getirebilmesinde önemli bir rol
üstlenmektedir (Gönen, Uludağ, Tanrıbuyurdu ve Tüfekçi, 2014, s. 126). Çocukların
duyarak öğrendikleri kavramları görsel uyaranlar ile pekiştirmesini ya da duymadığı
kavramlara ilişkin görsel bir kütüphane oluşturmasını sağlayan resimli hikaye kitapları bu
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özellikleri ile eğitim alanının da önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir (Kara, 2012,
s. 228). Bu bakımdan resimli hikaye kitapları, çocukların zihinsel ve bilişsel gelişiminde,
görsel algılarının arttırılmasında ve davranış özelliklerinin geliştirilmesinde sağladıkları
katkılar ile hem formal hem de informal öğrenme ortamlarında bir araç olarak
kullanılabilmektedir.
Çocuk edebiyatının önemli bir bölümüne karşılık gelen resimli hikaye kitaplarının temel
amaçları ise; çocukların dil gelişimini ve ifade becerilerini resimsel anlatım aracılığıyla
destekleyerek geliştirmek ve görsel algılarını geliştirerek sanatsal ve estetik bir bakış açısı
kazanmalarını sağlamaktır (Aygün, 2014, s. 30). Bu amaçları bakımından resimli hikaye
kitaplarında; anlatılmak istenen olay ya da durumun, resimlendirmenin sınırları
bağlamında görülebilir hale getirilmesi ve görsel semboller ile ifade edilmesi ve
hikayedeki duygu durumlarının tüm boyutlarıyla aktarılması beklenmektedir (Çakmak ve
Gönen, 1997, s. 50). Resimli hikaye kitapları aracılığıyla yapılan bu aktarımın; hem
resimsel hem dilsel anlamda hitap edilen yaş grubuna, öğrenme düzeyine uygun bir şekilde
açık ve doğru bir anlatım biçimiyle ifade edilmesinin, resimli hikaye kitaplarının
amaçlarına ulaşmasının önemli bir koşulu olduğu düşünülmektedir.
Çocukların yaşına, gereksinimlerine ve algısal durumlarına uygun olarak hazırlanması
beklenen resimli hikaye kitaplarının genel anlamda da bazı niteliklere sahip olması
gerekmektedir. Buna göre resimli hikaye kitaplarındaki öyküler; hitap edilen yaş grubunun
özelliklerine uygun, çocukları düşünmeye sevk eden ilginç ve özgün konulara dayanmalı,
alt ve üst benlik gelişimine katkı sağlayabilecek mantıklı açıklamalar barındırmalı,
çocukları olumsuz duygulara yöneltmemeli, aksine çocuklara olumlu duygular
kazandırmalı ve çocukları yaratıcılık-hayal gücü bakımından destekleyerek farklı bakış
açıları kazanmalarını sağlamalıdır (Demircan, 2006, s. 13). Bununla birlikte resimli hikaye
kitaplarındaki öykülere ilişkin görseller de çocukların duygusal gelişim düzeylerine ve ilgi
alanlarına uygun olarak tasarlanmalı, çocukta merak uyandıracak nitelikte zengin bir
tasarım anlayışı ve hayal gücü ile resimlendirilmiş olmalıdır (Uğurlu, 2013, s. 1384).
Hikaye kitabı resimlemelerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer tasarım unsuru ise
renklerdir. Renkler duygu durumları üzerindeki etkileri ve insanlar üzerinde yarattıkları
psikolojik etkileri bağlamında değerlendirildiğinde, resimli hikaye kitapları tasarımının
önemli öğeleri olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan hikaye kitabı resimlemelerinde
kullanılan renklerin de çocukların dikkatini çekecek nitelikte; canlı ve birbirine uyumlu
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renklerden oluşması ve kullanılan renkler arasında açıklık-koyuluk, kontrast ve bütünlük
gibi tasarımsal etkiler yaratılması gerektiği düşünülmektedir (Yıldız, Yazıcı ve
Durmuşoğlu, 2016, s. 44).
1.4. Resimli Hikaye Kitaplarında Tasarım
Resimli hikaye kitapları, kelimeler ile ifade edilemeyen ya edilmekte zorluk çekilen soyut
kavramlar ya da duyguların, resimsel bir anlatım ile ortaya koyulduğu edebi eserler olarak
çocukların öğrenme yaşantılarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu yönüyle çocukların
gelişimine ve eğitimine yönelik birden fazla amaca sahip olan resimli hikaye kitaplarının
hedeflerine ulaşabilmesi, kitapların niteliği ile yakından ilgilidir. Görme duyusuna hitap
eden bir tür olması nedeniyle tasarımsal niteliğin önemli olduğu resimli hikaye
kitaplarındaki tasarımsal özellikler en genel sınıflandırma ile ‘resimleme’, ‘tipografi’ ve
‘sayfa düzeni’ başlığı altında ele alınmaktadır. Tüm bu tasarımsal özellikler hem kendi
başlarına olan kullanımlarında hem de diğer öğelerle birlikteki kullanımlarında birbirlerine
uyumlu bir bütün olarak ele alınmalı ve bu doğrultuda tasarlanmalıdır.
1.4.1. Resimleme
Kökeni Latincedeki ‘‘lustare’’ kelimesinden türetilmiş olan ve ‘aydınlatma, yazıda
canlandırma, ruhsal aydınlık ve süsleme’ gibi anlamlara gelen “illustrare” sözcüğüne
dayanan illüstrasyon; (Gürses, 2014, s. 2) Almancada “illustrierung”, İngilizce ve
Fransızcada ise “illustration” şeklinde ifade edilmektedir (Yücesoy, 2013, s. 70). Bilinen
ilk kullanımının 14. yüzyıla dayandığı düşünülen ve o tarihte ‘örnekleme, gösterme
eylemi’ anlamında kullanılan ‘illüstrasyon’, (Merriam-Webster, t.y.) Fransızca bir kelime
olup dilimizde ‘resimleme’ anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu, t.y.). Bir diğer
tanıma göre ise illüstrasyon; ‘‘Açıklamak, örneklendirmek ya da süslemek amaçlı
resimlendirme çalışmasıdır.’’ (Ambrose ve Harris, 2014, s. 113) şeklinde açıklanmaktadır.
İllüstratörün ressamdan tek farkının illüstratörün bir metne bağlı olarak çalışması olduğunu
belirten Erkmen’e göre ise, illüstrasyon çizerek canlandırma sanatıdır (Balcı, 2015).
Sıklıkla örnekleme, gösterme, süsleme, canlandırma ve resimleme anlamında kullanılan
illüstrasyonun, günümüzdeki tanımında da yazılı metinlerin resim aracılığıyla anlatılması
ve yazılı metinlerin akılda kalıcılığının artırılması gibi işlevleri ön plana çıkarılmakta ve
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illüstrasyonun tanımına güncel bir yorumun getirildiğinin de altı çizilmektedir (Keser,
2009, s. 167).
Günümüzdeki gereksinimler ile işlevleri artan ve tanımında da değişiklikler olan
illüstrasyonlar genel anlamda değerlendirildiklerinde benzer amaçlara sahiptirler. Buna
göre bir konunun, kavramın veya düşüncenin resimsel yolla ifade edilmesi olarak
tanımlanan illüstrasyonların en genel amacı; işlenen konu, kavram ya da düşünceyi
resimler aracılığıyla anlaşılır ve açık bir şekilde betimlemektir (Türkmen, 2018, s. 344).
Irkları, dilleri, kültürleri, yaşayış biçimleri ve değerleri birbirinden farklı olan toplumların
bünyesinde yaşayan insanların, resimler aracılığıyla kavram veya düşünceler ile anlatılmak
istenenlere yönelik bilgi edinmesini sağlama amacına sahip olan illüstrasyonlar, bu
yönüyle evrensel olmayı da gerektirmektedir (Baldaş ve İpek, 2017, s. 227).
“İllüstrasyonlar; problemlerin çözümü, süsleme, eğlendirme, bezeme, yorum yapma,
bilgilendirme, esinlendirme, açıklama, eğitme, teşvik etme, şaşırtma, büyüleme ve hikaye
anlatma gibi işlevler için yaratıcı, farklı ve son derece kişisel yollara başvurarak içeriğin
görsel bir biçimde iletilmesini sağlar.” (Wigan, 2012, s. 9). Tüm bu özellikleri ile birçok
alanda görsel bir iletişim aracı olarak kullanılan resimlemelerin sıklıkla kullanıldığı
alanlardan biri de resimli çocuk kitaplarıdır. Soyut kavramlara ilişkin anlatımların
somutlaştırılmasında, hayal gücünün geliştirilmesinde, topluma ve sosyal değerlere yönelik
bilgi verilmesinde çocuklara karşı sorumlulukları bulunan resimli hikaye kitaplarını
tasarlarken; uygun semboller ve doğru renk kullanımı, resmin konuyu anlatma yeterliği
gibi tasarımsal süreçlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Buna göre resimli
hikaye kitaplarındaki resimlemeler; konuya uygun şekilde işlenmeli ve konuyu
aydınlatmalı, hareketi ve canlılığı ifade edecek nitelikte olmalı, sanatsal ve estetik kaygılar
ile tasarlanmış ve eğlendirici özelliğe sahip olmalıdır (Sever, 1995, s. 14).
Hitap ettikleri yaş grubunun özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olacak düzeyde basit,
anlaşılır aynı zamanda da hayal gücünü geliştirmeye ve çocukları düşünmeye yöneltici,
merak unsurunu canlı tutan tasarımların üretilmesinin beklendiği resimli hikaye
kitaplarında, önemli olan bir diğer unsur da renklendirmedir. Bu bağlamda resimli hikaye
kitaplarında, çocukların algı düzeylerine hitap eden canlı ve parlak renklerin kullanımı,
çocukların öğrenmeye ve keşfetmeye yönelik ilgilerinin artırılması bakımından önemli
bulunmaktadır (Yıldız, Yazıcı ve Durmuşoğlu, 2016, s. 45).

14

Kitapta anlatılmak istenen konunun çocuk tarafından doğru bir şekilde algılanabilmesi için
resimli hikaye kitaplarında bulunması gerektiği düşünülen tüm bu niteliklerin sağlanması,
konunun tasarımcı tarafından iyi bir şekilde anlaşılması ve buna bağlı olarak çocukların
hayal güçlerini besleyen, özgün ve zengin tasarımlar üretebilmesine bağlıdır. Bu noktada,
tasarımcıların hem alanında yetkin olmaları hem de çocukların gelişim özelliklerinin ve
beklentilerinin farkında olmaları, nitelikli resimlemelerin olduğu çocuk kitaplarının ortaya
koyulabilmesinde önemli rol oynamaktadır (Aşkın, 2016, s. 66-67).
1.4.2. Tipografi
İlk kez Johann Gutenberg’in metal harflerini tanımlamak üzere kullanılan ‘tipografi’
terimi; bir bilgi ya da mesajın okunabilir şekilde görsel formlar aracılığıyla aktarılmasını
sağlayan yazısal düzenlemeler anlamına gelmektedir (Uçar, 2016, s. 106). Ambrose ve
Harris’e (2014, s. 14) göre ise tipografi; harflerin anlaşılırlığını, anlamını ve etkisini
kuvvetlendirmek için tasarımsal olarak düzenlenmesidir. Görsel iletişimin sıklıkla
kullanılan öğelerinden biri olarak temel işlevi ‘okunmak’ olan tipografi; harf, sembol, sayı
ve noktalama işaretleri gibi unsurlardan oluşmaktadır (Becer, 2015, s. 176).

Görsel 7. Herbert Spencer’ın ‘The Visible Word’ isimli kitabından tipografi örnekleri, 1969.
Kaynak: http://www.thisisdisplay.org/bookstore/the_visible_word_problems_of_
legibility_herbert_spencer
Erişim Tarihi: 27.04.2019

Tüm bu özellikleri ile tipografi ve tipografiye ilişkin öğelerin tasarımının ve düzeninin
etkili olarak kullanılması gereken alanlardan biri de çocuk edebiyatıdır. Özellikle de
çocuklara hitap etmeleri bakımından yazıya ilişkin tasarımsal unsurların düzenlenmesini
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gerektiren resimli hikaye kitaplarında resimlemeler kadar önemli olan tipografi tasarımı,
çocukların kitabı anlamlandırma düzeylerini etkilemektedir.
Nitelikli resimli hikaye kitaplarında görseller kadar önem taşıyan ve çocukların kitabı
anlama düzeylerini etkileyen yazıların kullanımında ve tasarımında dikkat edilmesi
gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Buna göre; resimli hikaye kitaplarında kullanılan
yazılarda; harf karakterinin ve boyutunun çocukların gelişim düzeylerine uygun olması,
kelimeler ve harfler arasındaki boşluğun (espas) yazının okunurluğu desteklemesi ve fon
ile yazının birbirine uyumlu olması beklenmektedir (Sezgin, 2017, s. 60).
Çocukların kitapları doğru bir şekilde algılayabilmesi ve kitaptan zevk alabilmesi için;
resimli hikaye kitaplarında kullanılmak üzere seçilen yazı karakterlerinin; kolay okunabilir
yalın ve eğlenceli fontlardan oluşması, punto büyüklüklerinin ise ‘16 ile 24’ punto
aralığında olması gerekmektedir (Demircan, 2006, s. 14). Yazı karakterlerinin
anlaşılırlığını etkileyen bir diğer unsur da satır ve paragraf aralarındaki boşluk
düzenlemeleridir. Bu bakımdan harfler ya da yazılar arasındaki boşlukların da harflerin
boyutlarına uygun, tasarım ile bütünleşmiş, ilgi çekici ve okunurluğu arttıran bir şekilde
düzenlenmesi, nitelikli kitap tasarımları üretilebilmesi bakımından dikkat edilmesi gereken
unsurlardandır (Aygün, 2014, s. 24).
Resimli hikaye kitaplarındaki yazısal düzenlemelere ilişkin tüm bu unsurlar, kitaplarda ele
alınan konu ve resimlemeler kadar önemli olmakla birlikte, çocukların edebiyat alanına
yönelik ilgilerinin oluşumuna da katkı sağlayabilecek niteliktedir. Bu bakımdan resimli
hikaye kitaplarının, çocukların dilsel becerilerinin gelişimine katkı sağlayabilmesi;
tasarımcıların kitaptaki duygunun okuyucuya aktarılmasını sağlayacak nitelikli tipografik
düzenlemeler yapabilmesine bağlıdır.
1.4.3. Sayfa Düzeni
Resimli hikaye kitapları yazınsal ve resimsel tasarımların bir arada kullanımını
gerektirmektedir. Bu noktada nitelikli kitapların üretilmesinde etkili tasarım unsurları
olarak kabul edilen bu öğelerin bir bütünlük içinde sunulabilmesi ise sayfaların düzeni ile
yakından ilgilidir. Satır arası boşluklar ve sayfa kenar boşluklarının ayarlanarak yazı ve
resmin sayfaya uyumlu bir şekilde yerleştirilmesi olarak tanımlanan sayfa düzeni; kitaplara
yönelik algının gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
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Kitapların algılanmasındaki etkisi bakımından resimleme ve tipografi kadar önemli olan
sayfa düzeninin doğru bir şekilde tasarlanması için; yazının okunabilirliğinin ve resmin
etkisinin korunması gerekmektedir (Karatay, 2011, s. 85). “Sayfa düzeninin estetik
niteliğini belirleyen unsurlar kitabın sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, yazı, rakam vb.
öğeler arasındaki uyum ile sayfa kenarlarındaki izleme-okuma rahatlığı sağlayan
boşlukların yarattığı bütünlüktür.” (Koçak, 2017, s. 22). Bu bağlamda sayfa düzeni
yapılırken; çocukların yaşı ve yaşlarına bağlı algısal düzeyleri göz önünde bulundurulmalı
ve resim ile yazı arasında ilgi çekici ve merak uyandırıcı dengeli bir tasarımın üretilmesine
dikkat edilmelidir. Bununla birlikte resimli hikaye kitaplarındaki sayfa düzeni; çocukların
ilgisini kitaba yöneltmeli, çocuklara yazıları okuma rahatlığı sunmalı, resim ve yazıların
algılanırlığına katkı sağlamalı ve çocukların kitap deneyimini kesintiye uğratmadan
okuyucuya zengin bir öğrenme ortamı sunmalıdır.
1.5. Resimli Hikaye Kitaplarında Biçim
Resimli hikaye kitaplarında tasarımsal anlamdaki nitelik, çocukların kitaba yönelik
yaklaşımlarını etkileyebilmektedir. Kitabın kullanımına yönelik işlevini etkileyen bir diğer
unsur da kitapların biçimsel özellikleri ile ilgilidir. Bu bakımdan çocuklar için hazırlanmış
resimli kitaplarda tasarımın yanında biçimsel özelliklere de dikkat edilmesi gerekmektedir.
En genel yaklaşımla kağıt türü, boyut ve kapak-cilt özellikleri olarak kategorize edilen
biçimsel nitelikler, basılı kitapların işlevselliği açısından önemlidir.
1.5.1. Kağıt Türü
Çocukların kitaplara karşı olumlu bir yaklaşım geliştirebilmesi; tasarımların niteliği kadar,
baskı aşamasında kullanılan malzemelerin niteliği ve çocuğun yaş grubuna uygunluğu ile
de yakından ilgilidir. 0-7 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik hazırlanacak kitaplarda
çocukların kas gelişiminin tamamlanmamış olması gibi gelişimsel özellikler dikkate
alınmalıdır. Özellikle okulöncesi dönemdeki çocuklar için tasarlanan kitapların basıldığı
kağıdın türü, kalınlığı, parlaklığı veya matlığı çocukların kitap deneyimini olumlu ya da
olumsuz yönde etkileyebilen unsurlardır. Bu bağlamda 0-7 yaş grubundaki çocuklar için
hazırlanacak kitaplarda; kolaylıkla yırtılmayan ve yıpranmayan, baskıda renklerin doğru
şekilde görünmesini sağlayacak birinci kalite kağıtların kullanılması baskının ve
dolayısıyla da kitabın kalitesini arttıracaktır (Sever, 1995, s. 14). Baskının niteliğini
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etkileyecek bir diğer unsur ise kağıdın kalınlığıdır. Resimlerin arka yüzeylerinde gölge
oluşmasına neden olacak düzeyde ince kağıtların kullanımının tavsiye edilmediği resimli
hikaye kitaplarında, kağıt kalınlığının 90 gramajın altında olmaması gerekmektedir (Sarı,
2006, s. 119).
Kağıt kalınlığının önemli olduğu resimli hikaye kitaplarındaki kaliteyi ve kullanıcı
deneyimini etkileyen bir diğer özellik de kağıdın türü ile ilgilidir. Özellikle okulöncesi
dönemdeki çocuklar gelişimsel özellikleri gereğince bir konuya ya da duruma olan
ilgilerini hızlı bir şekilde kaybedebilmektedir. Bu durum, birden fazla sayfadan oluşan
resimli hikaye kitapları bağlamında değerlendirildiğinde de resimli kitaplarda kullanılan
kağıtların niteliği, çocukların olumlu bir kitap deneyimi kazanabilmesi bakımından önemli
bulunmaktadır. Parlak ve ışıltılı kağıtlar, okulöncesi dönemdeki çocukların ilgisini
çekmesine karşın; bu tür kağıtlar ışığı geri yansıtma ve parlama yapmaları nedeniyle
çocukların okuma veya resimleri inceleme süresini kısaltabilmektedir. Bu bakımdan
resimli hikaye kitaplarında; parlak ya da parlamaya neden olan kağıtların tercih
edilmemesi, bunun yerine ise fazla parlama yapmayan mat kağıtların kullanılması
önerilmektedir (Kaya, 2011, s. 15).
1.5.2. Boyut
Resimli hikaye kitaplarında kağıt türü kadar önemli olan kitap boyutları, çocukların yaş
grubuna

göre

düzenlenmesi

gereken

unsurlardandır.

Özellikle

kas

gelişimini

tamamlamamış okulöncesi dönemdeki çocuklar için kitapların boyutu ve ağırlığı dikkat
edilmesi gereken biçimsel öğelerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan resimli
hikaye kitaplarının boyutlarının çocukların gelişim düzeylerine uygun olması, çocukların
kitaba karşı ilgisinin canlı tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Çocukların yaşına uygun, taşıyabileceği ağırlıkta ve büyüklükte olmaları önerilen resimli
hikaye kitapları, yükseklikleri bağlamında üç başlık altında toplanmaktadır. Buna göre; sırt
yüksekliği 12-15 cm aralığında olan kitaplar küçük boy, 16-22 cm aralığında olanlar orta
boy, 22 cm ve üzerinde bir uzunluğa sahip olanlar ise büyük boy kitaplar olarak
sınıflandırılmaktadır (Koçak, 2017, s. 20). Okulöncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan
kitapların farklı boyutlarda ve şekillerde olması, çocuklar için ilgi çekici bulunmasına
karşın, kitapların hazırlanmasında kitabın kapladığı hacme ve ağırlığına dikkat edilmelidir.
Bu bağlamda bir kitabın hacmini ve ağırlığını etkileyen özelliklerden olan sayfa sayısının
18

da çocukların yaş grubuna uygun olması gerekmektedir (Kalaycıoğlu, 2012, s. 25). Buna
göre resimli kitaplardaki sayfa sayısı; okuma yazma yeterliği henüz yeterince gelişmemiş
çocuklar için 16 sayfaya kadar, okuma-yazma bilen çocuklar için ise 32 sayfayı
geçmeyecek şekilde tasarlanmalıdır (Bayram, 2009, s. 62). Sayfa sayısı, kağıt kalınlığı gibi
biçimsel öğelerle bağlantılı olan kitap boyutları, bir kitaptaki tasarımsal öğeler kadar önem
taşımakla birlikte; resimleme, tipografi ve sayfa düzeni için yapılan tasarımın da ön plana
çıkarılması ve çocuklar tarafından net bir şekilde anlaşılmasını sağlaması bakımından da
önemli bulunmaktadır.
1.5.3. Kapak ve Cilt
Resimli çocuk kitapları için hazırlanan kapak tasarımı ve kapağın biçimsel özellikleri,
çocukların kitap ile arasındaki bağı etkileyen önemli öğelerdendir. Yaşları gereği
çevrelerindeki olayları ağırlıklı olarak görme eylemi ile tanımlamaya çalışan çocuklar için,
resimli kitapların dış kapaklarındaki resimler; çocukların kitap hakkındaki ilk
izlenimlerinin oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Bu bakımdan resimli hikaye
kitaplarının kapaklarındaki resimler; kitabın ismini gösterir, içeriğe ilişkin bilgi verir
nitelikte olmalı ve çocuğun ilgisini kitaba yöneltebilecek düzeyde ilginç ve dikkat çekici
şekilde tasarlanmalı ve renklendirilmelidir (Oğuzkan, 2013, s. 367). Bununla birlikte ön
kapakta; kitabın yazarına ve kitabın hangi yaş grubuna yönelik hazırlandığına ilişkin
bilgilere yer verilmesi, arka kapakta ise kitabın içeriğine ilişkin açıklamalara yer verilmesi,
çocukları için kitap almak isteyen ebeveynlerin de doğru tercihlerde bulunmalarına katkı
sağlayacaktır.
Kapakta kullanılan malzeme, kapağın kalınlığı ve biçimi, resimli hikaye kitaplarının diğer
biçimsel özelliklerindendir. Hitap ettikleri yaş grubuna bağlı olarak biçimsel özellikleri
değişebilen kapakların aşınma, yırtılma ya da sıvı dökülmesi gibi olumsuzluklardan
korunması için kapaklarında; dayanıklı, kalın kartonların ya da plastik veya selofan
kaplamalı ürünlerin tercih edilmesi, kitapların ömrünün uzatılması ve çocukların kitap
deneyiminin kesintiye uğratılmaması bakımından önemlidir (Sarı, 2006, s. 119).
Kapağın ve kitabın kullanım süresini etkileyen bir diğer biçimsel özellik de kitabın
ciltlenmesidir. Sayfaların bir arada kalmasını, sayfalar arasındaki geçişin kolaylıkla
yapılmasını sağlaması nedeniyle resimli çocuk kitabı tasarımının son aşaması olan ciltleme
de çocukların yaş gruplarına bağlı olarak değişiklik gösterebilen biçimsel özelliklerdendir.
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Özellikle okulöncesi yaş grubundaki çocukların kitap deneyiminin olumlu şekilde
gerçekleşmesinde önemli bir ölçüt olan ciltleme çeşitleri; sayfaların tutkalla bir araya
getirildiği sırttan tutkallı bir ciltleme tekniği olan Amerikan cilt, sayfaların iplik dikiş
aracılığıyla birbirine tutturulduğu iplik cilt ve sayfaların telle sabitlendiği tel dikiş olarak
üçe ayrılmaktadır (Güzelyurt, 2017, s. 19). Amerikan cilt sıklıkla roman gibi çok sayfalı
kitaplarda tercih edilirken, iplik dikiş genellikle sayfa sayısının az olduğu kitaplarda, tel
dikiş ise ucuz maliyeti nedeniyle dergi ve katalog gibi yayınların ciltlenmesinde
kullanılmaktadır. Resimli hikaye kitaplarının ciltlenmesinde ise, dayanıklılığı nedeniyle
tutkal yerine iplik dikişin kullanılmasının, hem kitabın bütünlüğünün korunması hem de
çocukların kitap deneyiminin zenginleştirilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir
(Bayram, 2009, s. 63). Özellikle okulöncesi dönemdeki çocuklar için düşünüldüğünde iplik
dikişin daha dayanıklı ve sağlam olması nedeniyle bu tür çocuk kitaplarında daha çok
kullanıldığı görülürken, tel ya da spiral ciltleme yöntemleri kesici ve delici olmaları
nedeniyle çocukların kullanımına uygun bulunmamaktadır. Bu bakımdan ciltleme
sürecinde; kitabın biçimsel özellikleri kadar, çocukların güvenliğini ya da sağlığını
tehlikeye atmayacak nitelikte olmasına da dikkat edilmelidir.

Görsel 8. Ciltleme çeşitleri.
Kaynak: https://sites.google.com/site/ophqdoc/categories/livres
Erişim Tarihi: 01.05.2019

Tüm bu özellikleri bakımından resimli hikaye kitaplarının çocuklarla buluşmadan önceki
son aşaması olan kapak tasarımı ve ciltleme aşaması, kitabın tasarımsal niteliğinin
gösterilmesinde ve bir edebi tür olarak kitabın korunmasında önemli bir biçimsel özellik
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan nitelikli ve kaliteli resimli hikaye kitaplarının
üretilebilmesi için; kitap içi resimlemelerden, tipografik düzenlemelere, kağıt türü ve kitap
boyutundan kapak ve ciltlemeye kadar, kitap tasarımının bütün aşamalarında kitabın
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hazırlandığı kitlenin özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve kitapların yaşa uygunluğu
ölçütü gözetilmelidir.
1.6. Dijital Hikaye Kitaplarında Tasarım ve Biçim
Günümüzün gelişen teknolojileri ile birlikte basılı medya ile sınırlı kalmayan resimli
hikaye kitapları dijital ortamlarda da kullanılabilir hale gelmiştir. Geleneksel kitaplardaki
tasarım anlayışına benzer şekilde üretilen bu tür kitaplarda; basılı kitaplarda olduğu gibi
hitap edilen kitlenin yaşına ve algı düzeyine uygun görsel semboller ve resimlemelerin,
çocukların dikkatini çeken canlı renk kullanımının, kitabın sunulacağı dijital ortama uygun,
kolay okunabilir font seçiminin ve tipografik düzenlemelerin yapılması beklenmektedir
(Ersan, 2016, s. 151).
Kullanıcıya sundukları dijital ortam gereği, kitabın basılı olarak elde tutulmasına gerek
kalmadan okuyucu ile buluşmasına olanak tanıyan dijital kitapların kullanımında, basılı
kitaplardan farklı olarak okuma ve resimleri inceleme için bir ışık kaynağı
gerekmemektedir. Basılı kitaplarda doğal ya da yapay ışık kullanımını okuma ve görme
eylemi için gerekli iken, dijital kitaplarda kitabın sunulduğu ortam bir ışık kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Buna ek olarak dijital ortamdaki renklerde ışığın renkleri, basılı
kitaplarda ise baskı renkleri kullanılmakta, bu durum ise kullanıcının ya da okuyucunun
renkleri algılama durumlarına etki etmektedir. Bu yönüyle resimli hikaye kitaplarının
tasarımında; kitabın sunulacağı ortamın özelliklerinin tasarımcı tarafından net bir şekilde
anlaşılmasının kitap ve okuyucu arasında nitelikli bir etkileşim kurulabilmesi için gerekli
olduğu düşünülmektedir.
Bununla birlikte teknolojik ortamın sunduğu olanaklar ve sınırlandırmalar nedeniyle dijital
kitaplarda biçimsel olarak da bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu biçimsel farklılıkların
görüldüğü özelliklerden biri de dijital kitaplardaki sayfa düzenidir. Basılı kitaplarda boyut,
büyüklük, ağırlık, dayanıklılık, kağıt türü ve niteliği gibi ölçütler tasarım sürecine dahil
edilirken, dijital kitaplarda kullanılan mobil cihazın boyutu ve donanımsal özellikleri
dikkate alınmaktadır (Al-Yaqout ve Nikolajeva, 2015, s. 1). Bu yönüyle dijital kitaplardaki
sayfa düzeni de cihazın yatay ve dikey kullanımına bağlı olarak değişmektedir. Buna ek
olarak kullanılan cihazın görüntü çözünürlüğü de sayfa düzenindeki tasarımı etkilemekte
ve bu bakımdan tasarımcının düşük çözünürlüklü ve ekran boyutu küçük olan cihazlarda
da görülebilir ve algılanabilir tasarımlar üretmesini zorunlu kılmaktadır.
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Geleneksel mecrada basılı olarak sunulmuş kitaplar için kapak ve ciltleme önemli bir
biçimsel özellik olarak kabul edilirken, son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan dijital
kitaplarda bu biçimsel ölçüt görülmemektedir. Telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik
cihazların bir parçası olarak görülmeye başlanan dijital kitaplarda, basılı kitaplarda kitabın
dayanıklılığı, sağlamlığı ve kullanışlılığını belirleyen biçimsel özellikler faklı bir boyut
kazanmıştır. Baskı süreci gerektirmemeleri nedeniyle, sunuldukları cihazın donanımsal
özelliklerinin tasarım aşamasında göz önünde bulundurulduğu dijital kitaplardaki
tasarımların;

cihazın

büyüklüğüne

ve

donanımsal

yeterliklerine

bağlı

olarak

şekillendirilmesinin, kullanıcı deneyiminin olumlu şekilde gerçekleşmesi için dikkat
edilmesi gereken unsurlardan olduğu düşünülmektedir.
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BÖLÜM 2: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ
VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI
İkinci bölüm altında; dijital teknolojilerin gelişimi, mobil ortamların ve artırılmış gerçeklik
teknolojisinin tanımı ve gelişimi, artırılmış gerçeklik çeşitleri, artırılmış gerçekliğin
kullanım alanları, artırılmış gerçeklik teknolojisinde kullanılan yazılımlar, artırılmış
gerçeklik uygulamaları ve resimli çocuk kitaplarında artırılmış gerçeklik teknolojisinin
kullanımı başlıklarına yer verilmiştir.
2.1. Dijital Teknolojilerin Gelişimi
Bilinen ilk kullanımının 15. yüzyıla dayandığı düşünülen ve o dönemde ‘sayısal
yöntemlerle hesaplama yapmak’ anlamında kullanılan ‘dijital’ sözcüğü dilimize
Latincedeki ‘digitalis’ kelimesinden geçmiştir (Merriam-Webster, t.y.). Türkçede, ‘sayısal’
anlamında karşılık bulan dijital sözcüğü; bilginin rakamlarla ifade edilmesi ya da
sayısallaştırılması olarak tanımlanmaktadır (Ersan, 2014, s. 29). ‘Bilginin belirli bir alana
yönelik olarak kullanılması ya da yönetilmesi’ anlamı ile ilk kez 1800’lü yıllarda
kullanıldığı bilinen ‘teknoloji’ ise; insanın maddi çevresini denetlemek ve önceden
belirlenmiş amaçlara ulaşabilmek için geliştirdiği araç gereçler ve bu araç gereç kullanımı
sonucunda ortaya çıkmış bilgilerin tamamını kapsamaktadır (TDK, 2005, s. 1939).
Bilginin sayısallaştırılması anlamında kullanılan dijital sözcüğü ve bilginin kullanılarak
araç gereçlerin üretilmesi olarak açıklanan teknoloji sözcüğünün tanımlarında da
görüldüğü gibi her iki kavramın da odak noktası ‘bilgi’dir. Günümüzün değişen toplum
yapısı ve artan gereksinimleri doğrultusunda hem eğitim alanında hem de toplumun ileriye
taşınmasında bir araç olarak kullanılan bilgi, insanlığın başlangıcından itibaren farklı
amaçlarla ve farklı şekillerde kullanılmıştır. Bilginin günümüzdeki şekilde aktif kullanımı
ise tarihte yaşanan bazı gelişmeler ve değişimler sonrasında gerçekleşmiştir.
Toplumları; ekonomik, politik ve siyasi bakımdan etkileyen bu değişimlerin başında
Endüstri Devrimi gelmektedir. Nüfustaki değişimlerin, tarımda yaşanan gelişmelerin ve
ticaret-ulaşım alanındaki ilerlemelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve toplumu bilgi
çağına taşıyan değişimlerin başlangıcı kabul edilen, ani ve hızlı değişimlerin yaşandığı
Endüstri Devrimi 1750-1850 yılları arasında İngiltere’de başlamış ve sonrasında Batı
toplumlarına yayılmıştır (Torun, 2003, s. 183). Dönemin buharlı teknolojilerinin gelişimi
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ve İngiltere toplumunun ekonomik olarak büyüme isteği sonucunda ortaya çıkan ve
makineleşme olgusu sonucunda şekillenen Endüstri Devrimi ile sanayi toplumuna dönüşen
yapı, 1900’lü yılların sonlarında teknoloji ve ekonomi alanında yaşanan değişimlerle
birlikte yerini bilgi toplumuna bırakmıştır (Castells, 2013, s. 33).
İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan sanayi sonrası toplum olarak tanımlanan ve ‘Bilgi
Çağı’, ‘Bilişim Çağı’ veya ‘Enformasyon Çağı’ olarak adlandırılan bu dönemde bilgi; yeni
iletişim teknolojileri sonucunda ortaya çıkmış iletiler bütünü olarak tanımlanmıştır (Aktaş,
2007, s. 182). Teknoloji alanındaki gelişmeler ile farklı bir boyut kazanan bilgi, 1960’lı
yıllarda modern bilgisayarların üretilmeye başlanması, 1975 yılında Intel’in ilk kişisel
bilgisayarı satışa sunması, 1970 ve 1980’li yıllar arasında bilgisayar yazılımlarının
geliştirilmesi ile elektronik parçaların maliyetinin düşmesi ve yaygınlaşması ve 1990’lı
yıllarda da internetin kullanılmaya başlanması ile bilişim çağının merkezine yerleşmiştir
(Köse, 2017, s. 27).
Bilişim Çağı ile birlikte bilgi üretiminin ve yayılma hızının da arttığı bu dönemde;
teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, teknolojilerin üretim maliyetlerinin düşmesine ve
yaygınlaşmasına katkı sağladığı gibi dijitalleşme sürecinin toplumun büyük bir kesimine
ulaşmasına da olanak tanımıştır (Çokokumuş, 2012, s. 52). Toplumun dijital çağ ile
bütünleştiği bu dönemde, teknolojinin sunulduğu platformlar da çeşitlenmiş ve bilgi birden
fazla kaynaktan sunulmaya başlanmıştır.
2.1.1. Mobil Ortamların Tanımı ve Gelişimi
En genel tanımı ile ‘hareket edebilen ve taşınabilen’ anlamı ile kullanılan mobil sözcüğü,
bilişim çağının sıklıkla kullanılan terimlerinden biridir (Özcan, 2017, s. 14). Bu anlamdaki
bilinen ilk kullanımının 15. yüzyıla dayandığı düşünülen mobil sözcüğünün bir isim olarak
kullanımı ise 1900’lü yıllara dayanmaktadır (Merriam-Webster, t.y.).
Taşınabilir bilişim teknolojilerini veya araçlarını tanımlamak için kullanılan mobil
ortamlar ise; mobil teknolojilerin sunulduğu platformlar ya da mecralar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yaygın olarak kullanılan mobil teknolojiler ise en genel yaklaşım ile dört
başlık altında ele alınmaktadır. Buna göre; günümüzün sıklıkla kullanılan taşınabilir
teknolojilerinin başında cep telefonları gelmekte, telefonları ise tabletler ve dizüstü
bilgisayarlar takip etmektedir.
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Görsel 9. Taşınabilir cihazlar (Bilgisayar, tablet, cep telefonu).
Kaynak: https://www.middlemarketcenter.org/expert-perspectives/mobile-technology-rally-your-workforcewith-enterprise-social-applications
Erişim Tarihi: 29.04.2019

Günümüzde taşınabilir ve hareket ettirilebilir teknolojileri tanımlamak için kullanılan
mobil ortamların bu anlamdaki gelişimi ise 1800’lü yıllara uzanmaktadır. 1837 yılında
Samuel Mors’un telgrafı icat etmesiyle iletişim alanında kullanılmaya başlanan teknolojik
araçların mobil teknolojilere evrimi, 1908 yılında kablosuz telefon patentinin alınmasıyla
başlamıştır (Koçak, 2011, s. 42). Taşınabilir olmaları nedeniyle kullanımı günümüzde gün
geçtikçe yaygınlaşan mobil teknolojilerin gelişimi ise; 1973 yılında New York’ta ilk
kablosuz görüşmenin yapılması, 1979’da ticari anlamdaki ilk telefonun Tokyo’da
üretilmesi, 1982 yılında ilk taşınabilir telefonların Nokia tarafından üretilmeye başlanması,
1991 yılında ilk GSM ağının Finlandiya’da kurulması, ilk mobil içeriğin 1998’de
hazırlanması, 1999’da ilk mobil çevrimiçi iletinin Blackberry tarafından gönderilmesi,
2001 yılında 3G’nin Japonya’da kullanılmaya başlanması ve 2000’li yıllarda kablosuz ağ
teknolojileri üzerine yapılan çalışmalar ile devam etmiştir (Büyükuğurlu, 2015, s. 27).
Teknolojinin gelişimi ile azalan üretim maliyetleri ve kablosuz ağ teknolojilerinin gelişimi
sonucunda günlük hayatın bir parçası haline gelen mobil teknolojiler, günümüzde eğitim
başta olmak üzere birçok alanda; iletişim, etkileşim ve öğrenme aracı olarak
kullanılmaktadır. Bu özellikleri bakımından insan yaşamının büyük bir bölümünü
kapsayan taşınabilir teknolojiler, teknolojiye adapte olmuş toplumların oluşmasına da katkı
sağlamaktadır.
Teknolojinin sunduğu platformlardan biri de özellikle son dönemlerde yaygınlaşmaya
başlayan eğlenceli ve öğretici öğeler içeren uygulamaların sunulduğu mobil ortamlardır.
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Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazlar aracılığıyla her yerde kullanılabilir hale
gelen bu uygulamalar, kitaplarla birlikte veya kitaplardaki içeriğin sunumunu
zenginleştiren teknolojik gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan dijital
dünyanın bir parçası haline gelen kitaplar, basılı resimli hikaye kitapları ve okuyucu
arasındaki etkileşimin de farklı bir boyut kazanmasına yol açmaktadır. Sanal dünyanın
sunduğu kolay ve hızlı erişim bağlamında, okuyucunun içeriği daha hızlı tüketmesine
neden olmalarına karşın, dijital kitaplar teknolojik ortamın sunduğu zengin öğeler
nedeniyle okuyucuların kitapla etkileşime girebileceği, kitapta yazılan ve resimlenenden
daha fazla içeriğe ulaşabileceği zengin öğrenme ortamları sunabilmeleri bakımından
günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir.
2.2. Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Tanımı ve Gelişimi
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte, teknolojik alandaki yeniliklerin de
merkezi haline gelen bilgi, toplumsal dönüşümlerde büyük rol oynamaktadır. Bilişim
Çağı’ndaki ilerlemeler ile daha da hızlanan bu dönüşüm sürecinde; eğitim, askeri,
mühendislik, bilim ve sağlık gibi alanlarda kullanılmak üzere pek çok yenilikçi teknoloji
geliştirilmiştir. Günümüzde özellikle sağlık ve askeri alana yönelik kullanım için gerçeğin
taklit edildiği sanal ortamların sunulduğu teknolojiler geliştirilerek hem zamandan hem de
maliyetten tasarruf edilebilmektedir. Bu bağlamda geliştirilen ve özellikle askeri alanda
gerçek hayatta tecrübe edilmesi zor ya da maliyetli olan durumların sanal ortamların
sunduğu olanaklar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlayan teknolojilerin başında sanal
gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri gelmektedir.
‘Sanal gerçeklik’ fiziksel olarak var olmayan ancak algısal olarak var olduğunu
düşündürecek yanılsamaların sunulduğu bir teknolojidir (Kayabaşı, 2005, s. 152).
Kullanıcıların aktif katılımına izin veren sanal gerçeklik teknolojileri sunduğu benzetim
ortamının olanakları sayesinde askeriye, tıp gibi alanların yanı sıra havacılık, oyun/eğlence
sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır (İspir, 2013, s. 14). Bu özelliği ile kullanıcıların
eğitim aldıkları alana ilişkin tatbikatlarını gerçekleştirme ve olası mesleki tehlikelerden
korunmalarını da sağlayabilen sanal gerçeklik; gerçek alet ve makine kullanımını da
gerekli kılmadığından bu alanlara yönelik çalışmalarda hem maddi hem de zaman
bakımından tasarruf yapılabilmesini sağlamaktadır.
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Günümüzde sağladığı kolaylıklar nedeniyle kullanım alanları genişleyen sanal gerçeklik
teknolojisini takip eden bir diğer yenilik de artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Sanal
gerçekliğin bir çeşitlemesi ve geliştirilmiş bir versiyonu olarak kabul edilen artırılmış
gerçeklik; gerçek dünyada var olan çevrenin, sanal ortamda bilgisayar tarafından üretilen
metin, ses, video ve görüntüler aracılığıyla taklit edilmesi ile ortaya çıkmış
zenginleştirilmiş bir ortam olarak tanımlanmaktadır (Uğur ve Apaydın, 2014, s. 146). Bir
diğer tanıma göre ise artırılmış gerçeklik; gerçek dünya ve sanal ortamdaki nesneler
arasındaki etkileşimden doğan bir teknoloji platformudur (Küçük, Yılmaz ve Göktaş, 2014,
s. 393). Normal şartlar altında duyular ve bilişsel süreçler ile algılanamayacak bilgilerin
görünür ve anlaşılır kılınmasını sağlayarak sanal ortamdaki veriler ile gerçeklik algısının
güçlendirilmeye çalışıldığı artırılmış gerçeklikte; gerçek dünyadaki çevreyi, gerçek
zamanlı ve etkileşimli bir şekilde bilgisayar ortamında geliştirilen veriler aracılığıyla
zenginleştirmek amaçlanmaktadır (Somyürek, 2014, s. 67).

Görsel 10. Artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/445574956863679279/
Erişim Tarihi: 30.04.2019
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Algısal gerçekliğin zenginleştirilmiş bir şekilde sunulmasının amaçlandığı bir teknoloji
olarak tanımlanan artırılmış gerçekliğin gelişimi ise, 1900’lü yıllarda dijital alanda yaşanan
bazı gelişmelere dayanmaktadır. 1901 yılında Amerikalı bir yazar olan Lyman Frank
Baum’un dijital verileri fiziksel dünyaya aktarmaya yarayacak ekranlardan bahsetmesi ile
başlayan gelişmeler, Morton Heilig’in birden fazla duyuyu harekete geçirme amacıyla
1957 yılında ürettiği, renkli animasyon ve seslerin yer aldığı bir cihaz olan ‘Sensorama’
(Görsel 11) isimli simülatörü geliştirmesi ve patentini almasıyla devam etmiştir (Gupta,
Anand, Brough, Schwartz ve Kavetsky, 2008, s. 3). Sensorama; kullanıcılara animasyon
ve ses içeren, üç boyutlu görüntülerin geniş görüş açısı ile sunulduğu bir platform olarak
artırılmış gerçeklik teknolojisinin ilerlemesine katı sağlayan öncü gelişmelerden biri olarak
kabul edilmektedir.

Görsel 11. Morton Heilig’in ‘Sensorama’ isimli simülatörü.
Kaynak: https://www.avadirect.com/blog/the-history-of-virtual-reality/
Erişim Tarihi: 01.05.2019

1900’lü yıllarda dijital alanda başlayan bu gelişmeleri ise, MIT profesörü olan Ivan
Sutherland’ın 1962 yılında etkileşimli bir çizim ve tasarım programı olan ‘Sketchpad’i
(Görsel 12) yaratması takip etmiştir (Frenkel, 1989, s. 712).
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Görsel 12. Ivan Sutherland’ın ‘Sketchpad’ isimli çizim ve tasarım programı, 1962.
Kaynak: http://prehysteries.blogspot.com/2008/06/ivan-sutherland-sketchpad.html
Erişim Tarihi: 01.05.2019

1962 yılında Sensorama’nın geliştiricisi Morton Heilig’in başa monte edilen ilk cihazların
patentini almasından sonra; Ivan Sutherland 1968 yılında, başa takılabilen baş ve göz
hareketlerine duyarlı ‘Sword of Damocles’ (Demokles’in Kılıcı) (Görsel 13) ismini
verdiği, ilk sanal gerçeklik sistemi olarak kabul edilen bir göstericinin prototipini
hazırlamıştır (Göçmen, 2018, s. 176).

Görsel 13. Ivan Sutherland’ın ‘Sword of Damocles’ isimli sanal gerçeklik aygıtı prototipi, 1968.
Kaynak: http://techland.time.com/2013/04/12/a-talk-with-computer-graphics-pioneer-ivan-sutherland/
Erişim Tarihi: 01.05.2019
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İlk sanal gerçeklik aygıtının 1968 yılında geliştirilmesi ve 1975 yılında Myron Krueger’in
‘Videoplace’ isimli yapay gerçeklik laboratuarını kurmasıyla ile önü açılan gerçeklik
teknolojilerinin gelişimi, 1980 yılında Steve Mann’in giyilebilir cihazlar geliştirmesi ile hız
kazanmıştır (Yuen, Yaoyuneyong ve Johnson, 2011, s. 122).
Gerçeklik teknolojilerine yönelik gelişmelere karşın, sanal ve artırılmış gerçekliğin bir
terim olarak kullanılmaya başlanması ise 1990’ları bulmuştur. Sanal gerçeklik bir terim
olarak ilk kez 1989 yılında Jaron Lanier tarafından kullanılırken, artırılmış gerçekliğin
günümüzdeki anlamını ve işlevini karşılayan bir terim olarak kullanımı, 1992 yılında
Amerika’nın havacılık şirketlerinden biri olan Boeing firmasında mühendis olarak görev
yapan Tom Caudell tarafından gerçekleştirilmiştir (Atasoy, 2018, s. 41). Artırılmış
gerçeklik alanına yönelik ilk çalışma ise, 1992 yılında L. B. Rosenborg tarafından
geliştirilen ‘Virtual Fixtures’ isimli uygulama ile yapılırken, artırılmış gerçeklik
teknolojisine ilişkin ilk araştırma da Ronald Azuma tarafından 1997 yılında yayınlanmıştır
(Tuğtekin, 2014).
1999’da Japonya’da Hirokazu Katu tarafından ARToolKit’in geliştirilmesi, 2000’de Bruce
Thomas’ın ‘ArQuake’ (Görsel 14) isimli artırılmış gerçeklik öğeleri içeren ilk mobil oyunu
hazırlaması ile artırılmış gerçeklik teknolojisinin akıllı cihazlarda kullanımının önü
açılmıştır (Piekarski ve Thomas, 2002, s. 36-37).

Görsel 14. Bruce Thomas’ın ‘ArQuake’ isimli artırılmış gerçeklikli mobil oyununu oynayan bir kişi.
Kaynak: https://www.dutchrosemedia.com/augmented-reality-outdoor/
Erişim Tarihi: 01.05.2019
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Taşınabilir akıllı cihazların gelişimi ve artırılmış gerçeklik yazılımlarının üretiminin
artması ile birlikte birçok alanda kullanılmaya başlanan artırılmış gerçeklik, kullanıcıya
sağladığı imkanlar bakımından günlük hayatın bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Bu
özelliği ile kullanım alanları da genişleyen artırılmış gerçeklik, eğitim başta olmak üzere;
mimarlık,

mühendislik,

sanat,

oyun

ve

eğlence

sektöründe

bir

araç

olarak

kullanılabilmektedir.
2.2.1. Artırılmış Gerçeklik Çeşitleri
Artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanım biçimlerine ve oluşum şekillerine bağlı olarak
çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmaktadır. En genel sınıflandırmaya göre ise görüntü
temelli ya da video temelli olup olmamalarına göre kategorize edilen artırılmış gerçeklik,
görüntüleme sistemleri bakımından optik temelli (Görsel 15) ve video temelli teknolojiler
(Görsel 16) olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır.
Optik temelli teknolojiler; kullanıcının şeffaf lenslerin takılı olduğu başlık ya da gözlükler
aracılığıyla gerçek dünyayı gözlemlerken sanal dünyaya ilişkin verileri de görmesini
sağlayan teknolojiler olarak tanımlanırken, video temelli teknolojiler ise; gerçek dünya ile
sanal dünyanın bütünleştirilmesine imkan tanıyan, sanal dünyada oluşturulan üç boyutlu
nesnelerin telefon, tablet ya da bilgisayar kamerası ile bakıldığında gerçek dünyada da
görülebilmesini sağlayan teknolojiler olarak açıklanmaktadır (Somyürek, 2014, s. 68).
Optik temelli artırılmış gerçeklik çeşidinde kullanıcılar diğer artırılmış gerçeklik
çeşitlerinden farklı olarak, artırılmış gerçekliği görüntülemeye yarayan bazı ek araçlara
veya cihazlara gereksinim duymaktadır. 1884 yılında balerinlerin giydiği kostümlere led
ışıkların eklenmesi ile ortaya çıkan bir kavram olan ve kullanım şekilleri gereği giyilebilir
teknolojiler olarak tanımlanan (Çakır, Aytekin ve Tüminçin, 2018, s. 86-87) bu cihazların
başında ‘google glass’ gelmektedir. Google tarafından 2012 yılında tanıtılan giyilebilir bir
artırılmış gerçeklik teknolojisi olan ‘google glass’, fotoğraf ve video çekebilen kamerası,
kablosuz ağ bağlantısı gibi özellikleri ile kullanıcılara zenginleştirilmiş bir teknoloji
sunmaktadır (Erbaş ve Demirer, 2014, s. 11).
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Görsel 15. Optik temelli artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: https://www.professional-system.de/business/datenbrillen-sind-im-professionellen-alltagangekommen/
Erişim Tarihi: 01.05.2019

Görsel 16. Video temelli artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: https://apkpure.com/in/paperplayer/kz.Aronis.PaperPlayer
Erişim Tarihi: 01.05.2019

Görüntüleme sistemlerine bağlı olarak optik ve video temelli olarak ele alınan artırılmış
gerçeklik, kullanılan teknolojik alt yapıya bağlı olarak konum ve görüntü tabanlı olmak
üzere ikiye ayrılmakta, görüntü tabanlı artırılmış gerçeklik uygulamaları ise; marker
tabanlı ve marker tabanlı olmayan uygulamalar olarak iki başlık altında toplanmaktadır
(İçten ve Bal, 2017, s. 115). Marker tabanlı uygulamalarda; önceden belirlenen bir marker
üzerindeki bilginin, dijital ortamda bir veri olarak sunulması sağlanırken, marker tabanlı
olmayan uygulamalarda ise; GPS ve kablosuz ağ aracılığıyla sanal nesnelerin belirlenen
konumlarda görüntülenmesi sağlanmaktadır (Yılmaz, 2014, s. 12-13). Marker (işaretçi)
tabanlı artırılmış gerçeklik; önceden belirlenen resim, sembol ya da görselin telefon
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kamerası tarafından okunması temeline dayanmaktadır. Bu özelliği ile kullanıcılar için
kullanım ve erişim kolaylığı sağlayan marker tabanlı artırılmış gerçeklik, günümüzde
sıklıkla mobil uygulamalarda tercih edilen bir gerçeklik teknolojisi çeşididir.
En genel yaklaşımla marker tabanlı olup olmama durumlarına göre çeşitlenen artırılmış
gerçeklik uygulamaları, oluşum şekillerine bağlı olarak ise yansıtma tabanlı, tanılama
tabanlı ve ana hat tabanlı olmak üzere üç başlık altında ele alınmaktadır. ‘Yansıtma
tabanlı’ (Görsel 17) uygulamalarda, artırılmış gerçeklik öğelerinin bir nesne üzerinde
gösterilmesine ve artırılmış gerçeklik öğeleri ile etkileşim kurulabilmesine olanak
tanınmaktadır (Kaleci, Demircioğlu ve Akkuş, 2018).

Görsel 17. Yansıtma tabanlı artırılmış gerçeklik örnekleri.
Kaynak: https://www.techradar.com/reviews/sony-xperia-touch
Erişim Tarihi: 01.05.2019

1994 yılında Japon bir firma tarafından geliştirilen; hem yatay hem de dikey düzlemde
bilgi depolanmasını sağlayan, İngilizcede hızlı yanıt anlamına gelen QR kodların gelişimi
ile artırılmış gerçeklik teknolojileri de farklı bir boyut kazanmıştır (Aktaş ve Çaycı, 2013,
s. 10). QR kodlar bu özellikleri ile tanılama tabanlı artırılmış gerçeklik çeşidinde de
sıklıkla kullanılmaktadır. Önceden tanımlanmış bir QR kod, resim veya herhangi görsel bir
öğenin kameraya gösterilmesi ile iki ya da üç boyutlu nesnenin gerçek dünyada sanal
olarak belirmesini sağlayan ‘tanılama tabanlı’ artırılmış gerçeklik, sunduğu olanaklar ve
kullanım kolaylığı bakımından pek çok uygulamada tercih edilen bir gerçeklik çeşididir
(Hirzer, 2008). Özellikle eğitici nitelikteki kitaplarda bir öğrenme aracı olarak kullanılan
ve gerçek dünyada çoğu zaman gerçekleşmesi mümkün olmayan ya da zor olan durumları
tecrübe etme fırsatı tanıyan artırılmış gerçeklik uygulamaları, günümüzde çocuklara
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yönelik
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zenginleştiren

unsurlar

olarak

kullanılmaktadır.

Görsel 18. Clive Gifford’un ‘İBilim’ isimli kitabından tanılama tabanlı artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: İBilim, IScienceAR App, 2019

Görsel 19. Clive Gifford’un ‘İBilim’ isimli kitabından tanılama tabanlı bir diğer artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: İBilim, IScienceAR App, 2019

Nesne tanıyarak çalışan bir diğer artırılmış gerçeklik çeşidi olan ana hat tabanlı (outlining)
(Görsel 20) artırılmış gerçeklik uygulamaları ise; insanın görme duyusunun yeterli
olmadığı durumlarda, kameranın farklı açılardan görüntü alarak kullanıcıya gerçek
dünyada

kullanabileceği

sanal veriler

sunulmasını

sağlamaktadır

(Reitmayr

ve
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Schmalstieg, 2004). Ağırlıklı olarak mühendislik ve mimarlık alanında kullanıldığı görülen
bu teknoloji, aynı zamanda araç yol-bulma sistemlerine entegre edilebilmekte ve bu
özelliği ile sürücülere, sürüş esnasında çıplak gözle görülmesi zor olabilecek şeylerin ana
hatları ile gösterilmesini sağlayarak sürüş güvenliğinin ve rahatlığının arttırılmasına katkı
sağlamaktadır.

Görsel 20. Ana hat tabanlı (outlining) artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: https://www.zero2turbo.com/2017/09/augmented-reality-driving.html
Erişim Tarihi: 01.05.2019

2.2.2. Artırılmış Gerçekliğin Kullanım Alanları
Sunduğu olanaklar bakımından günlük hayatın da bir parçası haline gelmeye başlayan
artırılmış gerçeklik teknolojisi günümüzde; akıllı cep telefonları, tabletler, akıllı gözlükler
ve dizüstü bilgisayarlara uyumlu olarak geliştirilmektedir (Kayabaş, 2013, s. 192). Akıllı
cihazlarda kullanılabilmeleri ve kullanıcılara sanal bir deneyim ortamı sağlayabilmeleri
nedeniyle eğitim, mühendislik, mimarlık, turizm, askeri ve sağlık gibi alanlarda
yararlanılan bir teknoloji olan artırılmış gerçeklik, sağladığı teknolojik kolaylıklar ile ön
plana çıkmaktadır. Gerçek dünyada zaman ve maliyet açısından tecrübe edilmesi zor
durumların anlaşılır kılınmasını sağlayan zengin içerik ve etkileşim alanları sunan bu
teknolojiler, eğitim alanındaki kullanımları ile ders içeriğinin; etkileşim, ses ve görüntüler
aracılığıyla zenginleştirilmesini ve dersin görme dışındaki duyulara da hitap edebilmesini
sağlamaktadır (Atasoy, 2018, s. 56). Mimari ve mühendislik alanında ise çizim halindeki
projelerin bitmiş halinin gösterilebilmesine olanak tanıyan artırılmış gerçekliğin son
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zamanlarda sıklıkla kullanıldığı bir diğer alan da sağlıktır. Özellikle akıllı cihazlar ile
uyumlu olarak kullanıldıklarında, doktorların hastalarının durumlarına ilişkin erken karar
alabilmelerinde ve doğru müdahaleler yapabilmelerinde (Görsel 21) kolaylık sağlayan bu
teknoloji, tıp eğitiminde de etkin bir öğrenme aracı olarak kullanılabilmektedir (Kaleci,
Demircioğlu ve Akkuş, 2018).

Görsel 21. Artırılmış gerçekliğin tıp alanında kullanımına ilişkin bir örnek.
Kaynak: https://medicalfuturist.com/top-9-augmented-reality-companies-healthcare
Erişim Tarihi: 01.05.2019

Gelişen teknolojik alt yapılar ve akıllı cihazlar ile birlikte, kullanımı yaygınlaşmaya
başlayan artırılmış gerçeklik, askeri alanda ise eğitim tatbikatlarında kullanılmaktadır.
Ağırlıklı olarak bu alana yönelik hazırlanan simülasyonlarda kullanılan artırılmış gerçeklik
teknolojisi, gerçek dünyada yararlanılacak tecrübelerin sanal ortamda; zaman, kişi, mekan
ve mali kısıtlamalar olmadan kazanılmasını sağlamaktadır. Askeri alanda olduğu kadar
turizm, reklam ve pazarlama sektöründe de faydalanıldığı görülen artırılmış gerçeklik
uygulamaları; bu alanlardaki kullanımları ile her şeyden önce kullanıcının sanal ortama
aktif olarak katılabilmesini ve etkileşime dahil olabilmesini sağlamaktadır. Bununla
birlikte artırılmış gerçeklik teknolojileri, şehir tanıtımlarının etkili ve akılda kalıcı bir
şekilde yapılabilmesine ve müze deneyimleri için de zengin öğrenme ortamlarının
sunulmasına olanak tanımaktadır.
2.2.3. Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinde Kullanılan Yazılımlar
Bilgi çağının geniş olanakları ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde taşınabilir
cihazların kullanımı son derece yaygınlık kazanmıştır. Mobil ortamlar ve akıllı cihazların
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gelişimi ise, bu araçlarda kullanılabilecek uygulamaların tasarlanmasını ve üretilmesini
gerekli kılmıştır. Bu bağlamda üretilen pek çok uygulama, Google ve Open Handset
Alliance tarafından geliştirilen Android işletim sisteminin ve Apple tarafından geliştirilen
iOS işletim sisteminin sunduğu mobil ortamın olanaklarına uygun olarak tasarlanmaktadır.
Günümüzde sıklıkla oyun, eğlence ve günlük hayatı kolaylaştırmaya yönelik
uygulamaların geliştirildiği bir ortam olarak kullanılan Android ve iOS işletim sistemlerine
uyumlu şekilde üretilen uygulamalardan biri de artırılmış gerçeklik ile ilgili olanlardır.
Kullanıcılara, sanal dünyanın sınırsız olanaklarını gerçek dünyada tecrübe etme imkanı
veren artırılmış gerçeklik uygulamalarının üretimi ise bazı yazılımların kullanımı ile
mümkün olabilmektedir. Genel olarak içerdikleri donanımsal özellikler ve yazılımsal
araçlar bakımından İngilizcede ‘Software Development Kit’ (SDK) olarak tanımlanan bu
yazılım araçları, Türkçede yazılım geliştirme kiti olarak anılmaktadır. Artırılmış gerçeklik
uygulamalarının geliştirilmesinde de kullanılan bu yazılım kitleri, uygulama içindeki
artırılmış gerçeklik öğelerinin program tarafından tanınması ve buna uygun olarak içerik
oluşturulmasını sağlamaları bakımından geliştiricilere kolaylık sağlamaktadır (Amin ve
Govilkar, 2015, s. 15).
Kullanım şekillerine bağlı olarak ücretli ve ücretsiz olabilen bu yazılım araçlarının en
bilinenlerinden biri, 2008 yılında Avusturya’da geliştirilmiş olan; başta konum tabanlı
olarak tasarlanan ancak 2012 yılında yazılım özelliklerine resim ve video tanıma
seçeneğinin de eklendiği ‘WikiTude’ isimli ücretli yazılım aracıdır (Altınpulluk ve Kesim,
2015). 2009 yılında Hollanda’da geliştirilmiş, basılı medyanın sanal ortama aktarılması ve
tıklanabilir olması üzerine yoğunlaşmış bir diğer ücretli yazılım aracı olan ‘LayAr’ ise;
kullanıcılara konuma dayalı artırılmış gerçeklik ortamı sunmaktadır (Köroğlu, 2012).
Ticari bir yazılım aracı olmasına karşın belli kısıtlamalar ile deneme sürümü ile
kullanılabilme imkanı sunan bir diğer yazılım aracı da ’Vuforia’dır. Mobil uygulamaların
niteliğini arttırmaya yönelik pek çok özelliği bulunan ve geliştiriciler için serbest ve geniş
geliştirme seçenekleri sunan Vuforia, hem iki boyutlu hem de üç boyutlu öğeleri
desteklemesi bakımından sıklıkla kullanılan yazılım geliştirme kitlerinden biridir (Amin ve
Govilkar, 2015, s. 17).
Donanımsal ve yazılımsal araç özelliklerini ücretli olarak sunan yazılım firmalarının
yanında bazı yazılım şirketleri de geliştirdikleri araçları ücretsiz olarak sunmaktadır.
Ücretsiz olması ve sunduğu olanaklar bakımından geliştiriciler tarafından tercih edilen
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araçlardan biri de ‘ARToolKit’tir. Yazılım dili olarak C dilini kullanmasına karşın farklı
yazılım dillerini destekleyen versiyonları da bulanan, ARToolKit, fiziksel ortamda yer alan
bir işaretçinin konumunun gerçek zamanlı olarak hesaplanması ve belirlenen görüntünün
fiziksel ortamdaki işaretçi üzerinde canlanmasını sağlayan bir yazılım aracıdır (İçten ve
Bal, 2017, s. 113-114). İşaretçi tanımlama tabanlı çalışması nedeniyle gerçek ortamda
kullanımlarında bazı sınırlılıkları da beraberinde getiren ARToolKit’in farklı işletim
sistemleri ve platformlarda çalışabilen NyARToolKit isimli versiyonu ise, hem masaüstü
hem de mobil ortamlar için destek sağlaması hem de yazılım dillerinden C# ve Java’ya
uygunluğu ile geliştiricilere zengin artırılmış gerçeklik yazılım araçları sunmaktadır (İbili
ve Şahin, 2013, s. 4).
Açık ya da kapalı kaynak kod olanakları ve sundukları geliştirme olanakları bakımından
sıklıkla kullanılan yazılım araçlarının başında gelen bu kitler, artırılmış gerçeklik
öğelerinin; resim, video gibi işaretçiler ya da konum bazlı olarak gerçek ortamda iki veya
üç boyutlu olarak sunulabilmesini sağlamaktadır. Yazılım araçlarının geliştiricilere
sundukları bu özellikler ise, günümüzde Android veya iOS işletim sisteminde çalışmak
üzere tasarlanmış pek çok mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesinin
önünü açmaktadır.
2.2.4. Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Artırılmış gerçeklik alanında önde gelen yazılım araçları kabul edilen WikiTude, Layar ve
Vuforia gibi yazılım kitlerinin kullanılarak üretildiği pek çok uygulama günümüzde
kullanıcılar tarafından artırılmış gerçeklik üretmek için kullanılmaktadır. Bu yazılım
firmalarının yanında bazı artırılmış gerçeklik şirketleri de mobil ortamda, Android veya
iOS işletim sisteminde kullanılmak üzere, ücretsiz ya da belli kısıtlamalar içeren
versiyonları olan uygulamalar geliştirerek kullanıcı deneyimlerine sunmaktadır.
Günümüzde

kullanıcılara

mobil

ortamda

artırılmış

gerçeklik

deneyimi

sunan

aplikasyonların başında Aurasma, Blippar, Augment ve Junaio gibi uygulamalar
gelmektedir. 1996 yılında İngiltere’de kurulmuş HP Autonomy isimli yazılım şirketinin
artırılmış gerçeklik yazılımı olan ‘Aurasma’, kullanıcılara mobil ortamda artırılmış
gerçeklik nesneleri veya hareketleri oluşturma ve ‘Aura’ olarak adlandırılan bu artırılmış
gerçeklik öğelerini diğer kullanıcılar ile de paylaşabilme imkanı tanıyan, gelişmiş iOS ve
Android donanımları olan cihazlarda çalışabilen bir uygulamadır (Köroğlu, 2012). Telefon
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ve tablet gibi akıllı cihazlara indirilerek kullanılabilen ücretsiz bir içerik sunan Aurasma;
uygulama içinde var olan resim veya video gibi hazır öğelerin kullanılması ya da yeni
artırılmış gerçeklik öğeleri oluşturulması temeline dayanan basit bir kullanıma sahiptir
(Önder, 2018).

Görsel 22. Aurasma uygulamasında oluşturulmuş bir artırılmış gerçeklik sahnesi.
Kaynak: Aurasma App, 2019

İsmini 2011 yılında kurulmuş, artırılmış gerçeklik ve mobil uygulamalar alanında
uzmanlaşmış, Londra merkezli İngiliz şirketinden alan ‘Blippar’ ise; Android, iOS ve
Windows işletim sistemlerinde çalışabilen ilk mobil artırılmış gerçeklik uygulaması olarak
bilinmektedir (Demirer ve Erbaş, 2015, s. 806).
Türkçe arayüz seçeneği ile Türkiye’deki kullanıcılara da kullanım kolaylığı sunan Blippar;
görsel ya da objenin uygulama tarafından taranması, taranan görsel ya da nesneye ait
verinin sunucuya gönderilmesi ve verinin burada sunucu tarafından artırılmış gerçeklik
öğesi olarak tanımlanarak akıllı cihazlarda gösterilmesi aşamalarından oluşan bir uygulama
olarak özellikle reklam ve pazarlama alanındaki kullanımı ile ön plana çıkmaktadır
(Kuyucu, 2014, s. 181-182).
Pepsi, Lays, McDonald’s, Kitkat, Heinz gibi kurumsal markaların ve ürünlerin tanıtımı için
hazırlanan artırılmış gerçeklik öğelerinin sunulduğu bir platform olarak ön plana çıkan
Blippar uygulaması, kullanıcıların ürün paketi üstündeki QR kodu ya da önceden
tanımlanmış görseli cihazın kamerasına göstermesi ile çalışan kolay bir kullanıma sahiptir.
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Görsel 23. Blippar uygulamasında oluşturulmuş tanıtım amaçlı artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: https://www.blippar.com/uploads/images/_workListingXl/Augmented-reality-examples-_-Drinks_-Subway-Pepsi-_-Blippar-listing.jpg
Erişim Tarihi: 06.05.2019

Görsel 24. Blippar uygulamasında oluşturulmuş tanıtım amaçlı bir diğer artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: https://image.chitra.live/api/v1/wps/d34138c/c55ad7ca-cab8-45f2-b140-fa57fc1587fa/3/blipparwrite-up-620x354.jpg
Erişim Tarihi: 06.05.2019

The Coca-Cola Company, Electrolux ve Microsoft gibi kurumsal firmalar ve Stanford
University, MIT ve Michigan State University gibi akademik kuruluşlar için artırılmış
gerçeklik çözümleri sunan ‘Augment’ ise kullanıcıların ürünlerini üç boyutlu bir şekilde
gerçek dünyada akıllı telefon ya da tabletler aracılığıyla görüntülemesini sağlayan bir
artırılmış gerçeklik uygulamasıdır (Augment, t.y.). Bu özellikleri ile; mimarlık, reklam,
pazarlama ve sanal ticaret alanında da etkin olarak kullanılan Augment, ücretli bir
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uygulama olmasına karşın kullanıcılara iş ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere 14 günlük
ücretsiz deneme seçeneği sunmaktadır.

Görsel 25. Augment uygulamasında oluşturulmuş artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: https://www.augment.com/portfolio-items/coca-cola/
Erişim Tarihi: 06.05.2019

Görsel 26. Augment uygulamasında oluşturulmuş mimari alanda kullanılan artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: https://www.cesdb.com/augment-3d-augmented-reality.html
Erişim Tarihi: 06.05.2019
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3G ve 4G destekli mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir diğer artırılmış
gerçeklik uygulaması olan Junaio ise, Münih merkezli Metaio ve Pioneer firmaları
ortaklığıyla geliştirilmiş gerçek zamanlı bir artırılmış gerçeklik tarayıcısıdır (Demirer ve
Erbaş, 2015, s. 806).

Görsel 27. Junaio uygulamasında oluşturulmuş artırılmış gerçeklik örneği.
Kaynak: https://www.designboom.com/technology/augmented-city-realtime-ar-demo-with-junaio-app/
Erişim Tarihi: 06.05.2019

Kullanıcılara sundukları özellikler bakımından farklılıkları olmasına karşın temelde
çoğunluğu; nesneleri tanıma, tarama ve artırılmış gerçeklik öğesi olarak tanımlamaya ve
gerçek dünyada görülebilen sanal veriler olarak sunmaya yarayan mobil artırılmış
gerçeklik uygulamaları, gerçek dünyayı sanal olarak zenginleştirme imkanı sunduğu için
günümüzde sıklıkla kullanılan mobil uygulamalar arasındadır. Bu özellikleri ile akıllı
telefonlar ve tablet cihazlarda kullanılan uygulamaların başında yer alan artırılmış
gerçeklik aplikasyonları; eğitim, eğlence, oyun gibi alanlarda öğrenme ortamını
zenginleştiren, eğlence faktörünü destekleyen ve günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik
ilerlemeler olarak değerlendirilmektedir.
2.2.5. Resimli Çocuk Kitaplarında Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı
Bilişim çağı ile birlikte günlük yaşamın bir parçası haline gelen teknolojik gelişmeler;
sağlık, mimari, mühendislik, tarım, sanayi gibi pek çok alanı ve mesleği etkilemektedir.
Teknolojinin etkili olduğu bir diğer önemli alan ise eğitimdir. Eğitim, çok yönlü bir
iletişim sürecine karşılık gelmesi bakımından hem teknolojik gelişmelerin ilerleme hızını
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ve yönünü etkilemekte hem de teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklardan
etkilenmektedir.
Başta insan yaşamını olmak üzere eğitim alanını da büyük ölçüde etkilediği görülen
teknolojik gelişmeler sonucunda eğitimde sanal eğitim materyalleri kullanılmaya
başlanmıştır. Sanal eğitim araçlarının kullanılmasıyla başlayan süreci ise eğitimde
artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı takip etmiştir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi;
birden fazla duyuyu harekete geçirebilme, soyut konu ya da durumların zenginleştirilmiş
ortamlar aracılığıyla somut bir şekilde ifade edilebilme özelliği ile öğrenmenin kalıcı ve
nitelikli bir şekilde gerçekleştirilebilmesine katkı sağlamaktadır (Eroğlu, 2018, s. 12).
Bununla birlikte artırılmış gerçekliğin eğitim alanında kullanımı; çocukların gerçek dünya
ve sanal dünyaya yönelik algılarının gelişmesine, hayal güçlerinin genişlemesine, öğrenme
farklılıklarından doğan problemleri en aza indiren, kişiye uygun özgün ve yaratıcı bir
öğrenme ortamının oluşturulmasına da olumlu yönde etki etmektedir (Gül ve Şahin, 2017,
s. 355).
Artırılmış gerçekliğin, eğitim ve öğrenmeye yönelik deneyimler üzerindeki olumlu
etkilerinin kabul edilerek uygulandığı bir diğer alan da resimli çocuk kitaplarıdır. Resimli
çocuk kitapları, sundukları görsel uyaranlar ve dilsel öğeler ile çocukların hayal gücünün
ve yaratıcılığının gelişmesine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Dijitalleşen çağ ve
teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte, resimli çocuk kitapları da dijital ortamda
sunulabilir ve kullanılabilir olmuştur. Resimli çocuk kitapları ile beraber kullanılmaya
başlayan teknolojilerden biri olan artırılmış gerçeklik, kitaplarda olduğu çocukların bilişsel
ve duyusal gelişimine hitap etmektedir. Bu özellikleri bakımından günümüzde resimli
çocuk kitaplarında kullanılmaya başlandığı görülen bu teknoloji, hayal gücü ve yaratıcılık
ile donatılmış resimli kitapların sunduğu görsel dünyanın; ses, medya, animasyon gibi
artırılmış gerçeklik öğeleri ile donatılarak çocuklar için öğrenmeyi, keşfi ve meraklarını
destekleyici ortamlar sunmakta ve çocukların öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesini
sağlamaktadır.
Artırılmış gerçeklik teknolojisinin bu anlamda kullanıldığı ilk hikaye kitabı ise Martin
King’in ‘Jack Hunter’ isimli serisinin ikinci kitabı olan ‘Jack Hunter The French
Connection’dır (Görsel 28).
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Görsel 28. ‘The French Connection’ isimli kitabın kapak görünümü.
Kaynak: https://www.amazon.com/Jack-Hunter-French-Connection-Martin/dp/0957102119
Erişim Tarihi: 07.05.2019

8-13 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik hazırlanan ve ilk basımı 2012 yılında
gerçekleşen kitapta, 13 yaşındaki bir çocuğun yaşamı anlatılmaktadır. Kitap, alışılmış bir
hikaye kurgusu ile tasarlanmış olmasına karşın içinde; okuma, oynama ve etkileşime
geçme eylemlerini barındırması nedeniyle interaktif bir kitap olarak tanımlanmaktadır.
Kitap içindeki artırılmış gerçeklik ve etkileşim öğelerinin, interaktif kitap üreticisi olarak
öne çıkan IBO Live şirketi tarafından geliştirilen bir uygulama ile ortaya koyulduğu
kitapta; Unity 3D oyun motoru ve Vuforia yazılım geliştirme kiti kullanılmıştır (Atasoy,
2018, s. 73). Çocukların kitap okuma deneyimini modern teknoloji ile zenginleştirmenin
amaçlandığı kitapta; kullanıcının/okuyucunun sahneler arası gezinti yapabilmesine,
sahneye yerleştirilmiş artırılmış gerçeklik objeleri ile etkileşime geçebilmesine olanak
tanıyan kontrol paneli/dokunmatik yön tuşları yerleştirilmiştir. Kale içinde gezinti, objelere
dokunarak etkileşime geçebilme, bulmaca ve yapboz oyunu gibi artırılmış gerçeklik
öğelerine ek olarak ses ve müzik gibi medyalar da eklenmiş olan uygulama ile kitabın
kullanıcılara/okuyuculara mobil bir oyun deneyimi sunması da sağlanmıştır. Kitaptaki
artırılmış gerçeklik teknolojisi aracılığıyla sunulan oyun deneyimi ise çocukların kitabı
okuma eylemi üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda kitap içindeki oyunu oynayabilmek için
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kitabın okunarak; oyunun nasıl oynanacağı hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.
Örneğin kitabın artırılmış gerçeklik öğesi içeren 55. sayfasında (Görsel 29); cihaz
sayfadaki resme tutulduğunda ekranda bir kalenin yıkılışı gösterilmekte, kitapta ise kalenin
tekrar bir araya getirilmesi gerektiğini belirten bir yönerge bulunmaktadır. Kullanıcı bu
yönerge ile kalenin yeniden inşasını yapmak durumunda kalmaktadır. Kitap bu özelliği ile
teknolojinin kullanıldığı bir araç olmak yerine, teknolojiyi kitap okuma deneyimini
iyileştirmede bir araç olarak kullanmakta ve bu yönüyle diğer kitaplardan ayrılmaktadır.

Görsel 29. ‘The French Connection’ isimli kitabın 55. sayfasındaki artırılmış gerçeklik sahnesi.
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=DxiWR5j9bQM
Erişim Tarihi: 07.06.2019

Görsel 30. ‘The French Connection’ isimli kitaptaki bir diğer artırılmış gerçeklik sahnesi.
Kaynak: https://appadvice.com/app/jack-hunter-the-french-connection/716762946
Erişim Tarihi: 07.05.2019
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2012 yılında Pamela Dennison ve Darren Lutz tarafından yazılan ve John Hackman
tarafından resimlenen ‘Rocks In My Socks’ (Görsel 31) isimli etkinlik kitabı artırılmış
gerçekliğin kullanıldığı çocuk kitaplarından bir diğeridir. Gracie isimli pembe bir
dinozorun eğlenceli hikayesinin anlatıldığı kitapta; dinozor karakterleri eşleştirme oyunu,
müzik yapma ve dinozorları dans ettirme gibi etkileşimli aktiviteler bulunmaktadır.

Görsel 31. ‘Rocks In My Socks’ isimli kitaptaki artırılmış gerçeklik sahnesi.
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Fmaxbw-b0yw
Erişim Tarihi: 07.06.2019

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı çocuk kitaplarından bir diğeri de Patrick E.
McLeod tarafından yazılan ve Jeffrey M. Arnold tarafından resimlenen 2013 yılında
basılan ‘An Elephant In Our Garden’ isimli kitaptır. Bir bahçede geçen kitapta, küçük bir
kız ve çağırılınca gelen bir filin hikayesi anlatılmaktadır. 2014 yılında Interactive Fun
şirketi tarafından basılmış olan ‘Animal Kingdom’ (Görsel 32) isimli kitapta ise, hayvanlar
alemi eğitici ve eğlendirici bir şekilde artırılmış gerçeklik teknolojisi ile sunulmuştur.
Hayvanların yaşam alanları, beslenme alışkanlıkları gibi vahşi yaşam özelliklerinin
etkileşimli öğelerle tanıtıldığı kitap, Andoid ve iOS işletim sistemlerinde çalışabilen
ücretsiz bir uygulama ile birlikte kullanılmaktadır. Kitap hayvanların vahşi yaşamının
animasyonlar ile çocuklara öğretilmesini sağlaması bakımından eğitici özellikler
taşımaktadır. Hayvanlara dokunarak hareket ettirebilme, müziği açıp kapatabilme ve farklı
coğrafyadaki hayvanları görebilmeye yarayan dokunmatik tuşların bulunduğu uygulama,
çocuklar için sunduğu öğrenme ortamı bakımından ön plana çıkmaktadır.
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Görsel 32. ‘Animal Kingdom’ isimli kitaptaki artırılmış gerçeklik sahnesi.
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tX8tZLdAJt8
Erişim Tarihi: 07.06.2019

2015 yılında Anita Ganeri tarafından hazırlanmış ve iDinosaur/iScience gibi artırılmış
gerçeklikli kitapların yayıncıları tarafından basılmış bir diğer kitap olan ‘iStorm’ da
(Görsel 33) ise; kasırgalardan depremlere kadar birçok doğa olayının kullanıcı tarafından
tecrübe edilmesini sağlayan artırılmış gerçeklik öğeleri bulunmaktadır. 8 yaş üzeri
çocuklara yönelik hazırlanmış kitapta; dev dalgalar, patlayan volkanlar ve gökyüzündeki
doğa fenomenleri artırılmış gerçeklik öğeleri ile sunulmuştur.

Görsel 33. ‘iStorm’ isimli kitaptaki artırılmış gerçeklik sahnesi.
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=mpZel4O-x2o
Erişim Tarihi: 07.06.2019

Doğa olaylarının oluşum aşamalarının ve yarattığı etkilerin üç boyutlu modeller ile görsel
olarak

gösterildiği

kitap,

çocukların

bilgiyi

somutlaştırarak

öğrenmesine

katkı

sağlamaktadır. Basit kullanımı ve sade arayüzü ile çocuklar için kolay kullanım sağlayan
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uygulamada, tüm etkileşimler dokunma eylemi ile gerçekleşmektedir. Bu bağlamda kitap,
içerdiği bilgiyi okurun kitapla etkileşime girerek talep etmesini sağlamaktadır. Böylece
uygulama, çocukların öğrenmeye hazır oldukları ya da meraklarının arttığı noktada içeriğe
erişmelerine olanak tanıyarak klasik yöntemlere kıyasla daha kalıcı bir öğrenme ortamı
sunmaktadır. Tüm bu özellikleri bakımından artırılmış gerçeklik uygulaması ile anlatımı
zenginleşen kitap, bu özelliği ile hem eğlendirici hem de öğretici bir özellik taşımaktadır.
iPhone ve iPad gibi cihazlarda çalışabilen bir artırılmış gerçeklik uygulaması içeren bir
diğer kitap da 2016 yılında Maia Orion tarafından yazılan ve Lauren Gallegos tarafından
resimlenen ‘Ernie’s Wish Trail’ (Görsel 34) isimli kitaptır. 2-6 yaş grubundaki çocuklara
yönelik hazırlanan kitapta; üç boyutlu modeller ve sesler aracılığıyla desteklenen
etkileşimli ortamlar oluşturularak, hikayenin anlatımı çocuklar için sürükleyici bir hale
getirilmiştir. Bununla birlikte kitap için geliştirilen uygulamada, hikaye metninin sesli
olarak okunduğu görülmektedir. Kitap bu özelliği ile okuma yazma bilmeyen ya da az
bilen çocuklar için bir eğitim aracı olarak değerlendirilebilse de okuma yazma bilen
çocukların kitabı okumadan ve içselleştirmeden tüketmeleri olasılığını da taşımaktadır.

Görsel 34. ‘Ernie’s Wish Trail’ isimli kitaptaki artırılmış gerçeklik sahnesi.
Kaynak: https://www.amazon.com/Ernies-Wish-Trail-InteractiveChildrens/dp/0996926402?ref_=fsclp_pl_dp_1
Erişim Tarihi: 08.05.2019
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Nat Lambert’ın yazdığı ve Rosie Butcher’ın resimlediği ‘Little Red Riding Hood’ isimli
artırılmış gerçeklikli hikaye kitabı ise 2018 yılında Little Hippo Books tarafından
basılmıştır. 1-5 yaş arasındaki çocuklara yönelik etkileşimli bir kitap olarak hazırlanan
kitap, çocuklara ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ masalının modernize edilmiş ve teknoloji ile
donatılmış bir versiyonunu sunmaktadır. Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışabilen
ücretsiz bir uygulama (Hippo Magic) ile kullanılan kitabın, kapak da dahil olmak üzere altı
sayfasında artırılmış gerçeklik öğeleri bulunmaktadır. Kitap içindeki artırılmış gerçeklik
öğeleri; sayfaların kenarında yer alan Hippo Magic işaretçisinin, kullanılan cihazın
kamerasına gösterilmesi yoluyla ortaya çıkmaktadır. Kullanım şekli bakımından marker
tabanlı bir artırılmış gerçeklik uygulaması ile çalışan kitap, canlı renklerden oluşan
resimlemeleriyle dikkat çekmektedir.

Görsel 35. ‘Little Red Riding Hood’ isimli kitabın kapağındaki artırılmış gerçeklik sahnesi.
Kaynak: Little Red Riding Hood, Hippo Magic App, 2019

Kapağında kitap tanıtımına yönelik artırılmış gerçeklik öğelerinin kullanıldığı kitabın iç
kısımlarında ise hikayenin karakterleri ile etkileşime girme, artırılmış gerçeklik olarak
hazırlanan sahneyi renklendirme, gizli nesneleri bulma ve müzik yapma gibi etkileşimli
artırılmış gerçeklik unsurlarına yer verilmiştir. Kitaptaki artırılmış gerçeklik öğeleri
hikayedeki duygu durumunu destekleyen sesler ve müzikler ile zenginleştirilmiştir. Aynı
zamanda uygulamaya fotoğraf ve video çekebilme özelliği de eklenerek, kullanıcıların
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artırılmış gerçeklik deneyimlerini kaydedebilme ya da paylaşabilme olanağı da
sunulmuştur.
Kitapta olduğu renkli bir tasarıma ve kolay kullanımı olan bir arayüze sahip olan
uygulama, içerdiği bulmacalarla çocukların bir durum karşısında karar verme becerilerinin
geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Teması gereği ise, yabancılarla konuşmanın doğru
olmadığını işleyen ve çocukların böyle bir durum karşısında nasıl davranması gerektiğini
gösteren animasyonların yer aldığı kitapta, ana mesajın verilmek istendiği noktalar
artırılmış gerçeklik teknolojisi aracılığıyla etkili bir şekilde işlenmiştir. Kitap bu özelliği ile
çocuklar için kalıcı bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Görsel 36. ‘Little Red Riding Hood’ isimli kitabın iç sayfasındaki artırılmış gerçeklik sahnesi.
Kaynak: Little Red Riding Hood, Hippo Magic App, 2019

Görsel 37. ‘Little Red Riding Hood’ isimli kitabın iç sayfasındaki bir diğer artırılmış gerçeklik sahnesi.
Kaynak: Little Red Riding Hood, Hippo Magic App, 2019
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BÖLÜM 3: “SALYANGOZ VE BUKALEMUN”ADLI ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
KULLANILARAK TASARLANAN RESİMLİ HİKAYE KİTABI UYGULAMASI
Üçüncü bölüm altında; Salyangoz ve Bukalemun adlı hikayenin içeriği, hikaye kitabının
tasarımı, konsept çizimler, resimlemeler, mizanpaj ve baskıya hazırlık, artırılmış gerçeklik
uygulamasına yönelik öğelerin tasarımı, etkileşim ve arayüz tasarımı, konsept çizimler ve
t-poz çalışmaları, üç boyutlu modellerin hazırlanması ve boyanması, animasyonların
hazırlanması ve artırılmış gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi başlıklarına yer
verilmiştir.
3.1. Salyangoz ve Bukalemun Adlı Hikayenin İçeriği
Hikayede; bir salyangoz ve bukalemun arasında geçen olaylar ele alınmaktadır. Kitabın
ana teması; arkadaşlık, dayanışma ve cesaret olarak belirlenmiştir. Kitabın ana teması
bağlamında olay örgüsü içine yerleştirilen sorular ile çocukların okuma esnasında gözlem
becerilerini geliştirmek, ilgilerinin canlı kalmasına yardımcı olmak, soru sorma becerilerini
geliştirmek ve arkadaşlık sevgisi kavramını pekiştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçlar
doğrultusunda hazırlanan hikaye metni aşağıda yer almaktadır.
“Salyangoz ve Bukalemun”
Uzun ince bir yol ormanda parıldıyor. Bu güzel ışıltıyı acaba kim yapıyor?
Bakın! İşte minik salyangoz! Bize el sallıyor. Bıraktığı yaldızla bahçemizi o süslüyor.
Dinleyin! Siz de duydunuz mu? Bu hışır hışır sesler de nereden geliyor?
Minik salyangoz bu seslerden ürktü ve hemen kabuğuna girdi. Hiç hareket etmeden
sessizce beklemeye başladı. Kendisi çok iyi saklandığını düşünüyordu. Peki siz onu
görebiliyor musunuz?
Sesler yaklaşırken kayalıkta bir kıpırtı başladı. Kocaman bir taş usulca yerinden oynadı ve
minik salyangozu sarmaladı. Tam bu sırada koca koca gölgeler bahçeye girdiler. Sağa sola
koşturdular, itiştiler, tepiştiler, hiçbir şey göremeyince gittiler.
Böylece minik salyangoz sevinçle kabuğundan çıktı ve arkasını dönüp onu koruyan taşı
dikkatle inceledi.
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Biraz daha bakınca karşısında bir taş değil, güleç yüzlü bir bukalemun olduğunu farketti.
Minik salyangoz ile bukalemun tanıştılar, konuştular ardından vedalaşıp oradan ayrıldılar.
Gece dans eti yıldızlar, gündüz sürüldü yaldızlar. Kimsenin beklemediği bir gün Gölgeler
yine ormana daldılar. Salyangoz şanslıydı. Hemen yanındaki çalıya saklandı. Peki ya
arkadaşı? O da saklanmış mıydı?
Etraftaki çöpler yüzünden bir türlü gizlenemeyen bukalemunu bu kez Gölgeler de farketti.
Sanki hepsi anlaşmış gibi ağır adımlarla bukalemuna yaklaştılar.
Bunu gören salyangoz panikledi. Arkadaşını kurtarmak istedi. Heyecan içinde bir çözüm
ararken kabuğunun yuvarlak olduğunu hatırladı. Bugüne kadar onu yavaşlatan kabuğu
şimdi yolunu açacaktı. Derin bir nefes aldı ve tüm gücüyle kendini yuvarladı.
Öyle çok hızlandı ki hemen meydana vardı. O kararlı bakışlarıyla Gölgeler’i bile şaşırttı.
Bu cesur duruşla bahçede de bir kıpırtı başladı. Bulutların ardından çıkan güneşin
sıcaklığıyla kabuğu ısınan salyangoz istemsizce haykırdı: HAPŞUUU! O ses ile gölgeler
dört bir yana kaçıştılar.
Salyangoz sevinçle arkasına döndüğünde gözlerine inanamadı. İrili ufaklı bir sürü
bukalemun ile karşılaştı. Hep yalnız olduğunu düşündüğü bu ormanda içini ılık bir his
kapladı.
3.2. Hikaye Kitabının Tasarımı
Okulöncesi ve okul çağındaki çocukların kullanımına uygun olarak akıcı ve sade bir
anlatım dilinin kullanıldığı ve olay örgüsünün okuyucuya yönelik sorular ile
zenginleştirildiği hikayede; sayfa başına ortalama 27 kelime düşmekte, hikayenin tamamı
ise 274 kelimeden oluşmaktadır. Sayfa başına düşen kelime miktarının hedef kitlenin
okuma yeterlilikleri göz önünde bulundurularak sınırlandırıldığı hikayede sayfalar arası
değişen metin miktarı, okuyucunun sayfada kalma süresini belirleyen bir ölçüt olarak kabul
edilmiştir.
Hikaye metninin görsel bir dille aktarılmasını sağlayan font seçimi ve tipografik
düzenlemeler, konsept çizimler, resimlemeler, sayfa katlama ve kırım tekniklerine ilişkin
denemeler hikaye kitabının tasarım sürecinin ana hatlarını oluşturan diğer öğelerdir.
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Resimli hikaye kitabının içeriğinde ve uygulamanın arayüzünde yer alan tüm metinler;
eğlenceli, düzgün ve yuvarlak hatlı bir font olması nedeniyle çocukların renkli dünyalarına
hitap edebileceği düşünülen ‘Comic Relief’ yazı karakteri ile 16 punto büyüklüğü
kullanılarak yazılmıştır.

Görsel 38. Comic Relief yazı karakteri.

Paragraf başlarında yer alan, altları ilk satır çizgisine oturtulmuş ‘yükseltilmiş ilk harfler’
(standing capitals), metnin geri kalanına göre büyük kullanılmaları ile sahip olduğu geniş
beyaz alan etkisiyle güçlü bir paragraf başı etkisi yaratmaktadır (Ambrose ve Harris, 2014,
s. 91). Yükseltilmiş harflerin hikaye kitaplarında kullanımının, çocukların metne yönelik
ilgisinin canlı tutulmasında önemli bir rol oynadığı düşüncesinden yola çıkılarak bu
hikayenin tipografik düzenlemesinde de yükseltilmiş ilk harf kullanımına yer verilmiştir.
Mobil uygulama ve kitap arasında seyir halinde olan kullanıcının okumaya olan odağını
kaybetmemesi için ise paragraf başlarında kullanılan yükseltilmiş harfler 30 punto ile
yazılarak, vurgunun metine yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Görsel 39. Yükseltilmiş harflerin hikaye kitabında kullanımına ilişkin örnek.

Geleneksel medyanın artırılmış gerçeklik teknolojisini destekleyebilmesi ve öykü
atmosferini daha gerçekçi kılabilmesi adına yatay ve dikey konumda katlanmış şekilde bir
sahne düzeni sunan sayfa katlanış biçimlerinin tasarlandığı hikayede; okuyucunun
artırılmış gerçeklik uygulamasını kullanırken hikaye kitabı ile olan bağlantısını da
sürdürebilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle yazı ve yakın plan öğeleri yatay düzleme
yerleştirilirken, dikey düzleme ise; karakterler, dikey konumdaki nesneler ve ufuk çizgisi
yerleştirilmiş ve kitaptaki karakterlerin ve olayların gerçekçiliği arttırılmaya çalışılmıştır.
Bununla birlikte bu tasarım düzeninde, kitap için hazırlanan üç boyutlu modeller de
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sayfanın yatay ve dikey kullanımına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu özelliği ile sayfada
yer alan mekanlardaki objelere ve mekanın derinliğine uygun olarak tasarlanan artırılmış
gerçeklik öğeleri, kitabın tasarımsal düzeni ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bu
bakımdan birbirlerini tamamladıkları düşünülen kitap ve uygulamanın kurmuş olduğu
bütünlükle okuyucu sadece uygulamayı tüketmeye değil, kitabı okumaya ve resimlerini
incelemeye de yönelteceği düşünülmektedir.

Görsel 40. Kitabın yatay-dikey kullanımına ilişkin bir örnek.

Bu nitelikte ergonomik bir kitap tasarımı üretebilmek adına alışılmışın dışında yer alan
özgün kitap katlama türleri incelenmiştir ve bu bağlamda çeşitli prototipler üretilmiştir.
Yapılan sayfa katlama ve kırım denemeleri sonucunda, kullanıcının tek el ile kolayca sayfa
geçebilmesine olanak tanıyan, ‘akordeon katlama’ (leporello) tekniğinde karar kılınmıştır.

Görsel 41. Akordeon katlama tekniğinin gösterildiği kitap tasarımı.
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Sayfanın yatay ve dikey kullanımına da elverişli olan bu tasarım sayesinde, sayfalar
artırılmış gerçeklik öğeleri olan üç boyutlu modeller ve animasyonlar ile uyumlu şekilde
kullanılmış ve akordeon katlama tekniğinin sayfalar arasındaki geçiş süresi kısaltması ile
de hikaye akışının sürekliliği korunmuştur.
3.2.1. Konsept Çizimler
Konsept sanat, bir ürün fikrinin üretim safhasından sonra nasıl görüneceğine dair izlenim
elde edilmesine yarayan görsel çalışmaların tamamını kapsamaktadır. Bu görseller, kağıt
kalemden üç boyutlu çizim programlarına kadar çeşitli çizim araçları ile oluşturulabilmekte
ve proje yöneticisinin isteği doğrultusunda ham veya yüksek çözünürlüklü olarak
işlenebilmektedir. Bu çizimlerin oluşturulabilmesi; konuyla ilgili yapılan araştırma ve
gözlemlere, karalama ve eskiz gibi çalışmaların yapılmasına bağlıdır. Çeşitli kaynaklarda
yer alan, sanatçıya ilham kaynağı olabilen, başkaları tarafından üretilmiş imge ve öğelerin
yorumlanarak kullanıldığı ‘referans almak’ da özgün üretim sürecinin bir parçasıdır
(Wigan, 2012, s. 203).

Görsel 42. Referans alınan bir görselin resim içinde kullanımı.

Gerçek hayatta birebir gözlem yapmanın zor olduğu durumlar ya da nesnelere yönelik
önceden yapılmış gözlem ve araştırmalar sonucunda üretilen görsel çalışmalar, tasarım
sürecinin hızlandırılması bakımından tasarımcılara zengin bir görsel kütüphane
sunmaktadır. Bu noktada tasarım sürecinde kullanılacak olan referans görselin, birebir aynı
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biçimde kullanılmak yerine tasarımcı tarafından çözümlenmesi ve tasarım süzgecinden
geçirilerek özgün bir şekilde sunulması nitelikli çalışmalar üretilmesi bakımından önemli
ve gereklidir.
Hazır bir referans kullanımının yanı sıra, görsel öğelerin tasarlanmasında kullanılan bir
diğer yöntem de doğa gözlemleridir. Bu tür gözlemler doğrultusunda yapılan çizimleri,
stilizasyon ve metamorfoz gibi çeşitli tekniklerle işleyip görsel parçacıklara dönüştürerek
benzersiz formlar elde etmek de mümkündür. Benzer bir amaçla bu çalışmada da görsel
öğeleri hızlı ve etkili bir şekilde üretebilmek için; Pinterest, Artstation, Behance, Draw
Crowd gibi kaliteli görsel referansların yer aldığı sitelerde yer alan benzer konulardaki
görsel çalışmalar incelenmiştir. Buradan edinilen görsel çözümleme fikirleriyle, senaryo ve
hitap edilen yaş kitlesi temel alınarak hikaye evreninin temasına uygun taslak çizimler
üretilmiştir. Eskiz aşamasında karar verilen resimleme üslubu dahilinde karakterler ve
mekanlar, görsel dil bakımından birbirleri ile uyumları gözetilerek tasarlanmıştır.

Görsel 43. Hikaye kitabı için hazırlanan eskiz örnekleri.

Görsel 44. Hikaye kitabı için hazırlanan diğer eskiz örnekleri.
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Hikayenin ana unsurlarından olan salyangoz karakterinin çocuklar ile güçlü bir bağ
kurabilmesi adına karakterin görsel tasarımında ‘insanbiçimcilik’ ilkesinden yararlanılarak,
karaktere el ve kol detayları eklenmiştir. Animasyonların, hikayenin algılanmasında
önemli bir konuma sahip olması nedeniyle karakterler için model sayfaları hazırlanmıştır.
Model sayfalarının tasarımında; karakterlerin farklı duygu durumlarını ve karakter
özelliklerini gösteren detaylara yer verilmiştir. Bu bağlamda salyangoz karakteri için
hazırlanan model sayfasında; karakterin renkli illüstrasyonu, karakterin çeşitli duygu
durumlarının gösterildiği yüz ifadeleri, çeşitli vücut hareketleri ve karakterin baş-vücut
oranları gösterilmiştir.

Görsel 45. Salyangoz karakterinin model sayfası.

3.2.2. Resimlemeler
Hikaye metnini anlatan konsept çizimlerin, resimlemelere dönüşmesinde kullanılan renkler
önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle çocuklara yönelik bir hikaye kitabı olması
nedeniyle çocukların ilgisini çekebilecek nitelikte canlı ve parlak renklerin kullanıldığı
hikaye resimlemelerinde; mekan ve derinlik algısını yaratan, hava perspektifinin nesnelerin
renkleri üzerindeki değişimlerin gösterildiği renk skalaları tercih edilmiştir. Bu bağlamda
tüm resimlemelerde ön ve arka plan arasındaki açıklık-koyuluk değerleri göz önünde
bulundurulmuş ve resimlemelerde ön plandaki nesnelerin görünürlüğünü ve netliğini
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arttıran mor ve mavi ve yeşil gibi soğuk arka plan renkleri kullanılmıştır. Ana karakter olan
minik salyangozda ise, dikkat çekici bir etki yaratmak için karşıt renklerden sarı ve mor
kullanılmıştır. Böylece karakterin sahip olduğu renkler, içinde bulunduğu doğadaki
renklere göre daha parlak olmadığı halde izleyicinin zihninde daha canlı algılanarak
mekandan rahatlıkla ayrışması ve kolay algılanması sağlanmaya çalışılmıştır.

Görsel 46. Resimlemelerdeki renk değerlerinin gösterildiği bir örnek.

Yazı dilinde olduğu gibi resimlemelerdeki görsel dil de karmaşık detaylardan arındırılarak
çocukların rahatlıkla kavrayabileceği düzeyde sadeleştirilmiştir. Çocukların olayın geçtiği
mekanı kavrayabilmeleri için farklı sahnelerde benzer görsel öğeler kullanılmıştır.

Görsel 47. Sayfalar arası bağ kurması için hazırlanmış görsel obje örnekleri.
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Sahne tasarımında mekanı kurgularken ve karakterleri konumlandırırken plastik sanatların
temel ilkelerinden olan ışık-gölge, açıklık-koyuluk, doluluk-boşluk dengeleri de tasarım ve
renklendirme

süresince

gözetilmiştir.

Konusu

gereği

doğada

geçen

hikayenin

resimlendirilmesinde tercih edilen renkler arasında da benzer şekilde zıtlık ve açıklıkkoyuluk ilişkileri kurulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda arka plandaki renklerin doygunluk
ve canlılık oranı da öne çıkarılmak istenen karakterler ya da nesnelerin açık-koyu
değerlerine bağlı olarak düzenlenmiştir.

Görsel 48. Resimlemelerde tasarım ilkelerinin kullanımına ilişkin bir örnek.

Görsel 49. Resimlemelerdeki açık-koyu dengesini gösteren bir örnek.
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Resimlemeler yapılırken dikkat edilen bir diğer unsur da, kitabın artırılmış gerçeklik
uygulaması olmadan da kullanılabilirliğidir. Bu bağlamda kitap, artırılmış gerçeklik
uygulaması olmadan da sadece bir kitap olarak da kullanılabilir olarak tasarlanmıştır.
Toplam on tam sayfa resimlemenin bulunduğu kitabın ilk sayfasında; hikayenin geçtiği
mekan tanıtılmıştır. Özellikle mekan derinliğinin yansıtılmaya çalışıldığı sayfalarda hava
perspektifinin renkler üzerindeki etkisi düşünülerek, arka plandaki renklerin doygunluğu
düşürülmüş, orta ve ön plandaki renklerin doygunluğu ise kademeli olarak artırılmıştır.

Görsel 50. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının birinci sayfası.
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Hikayenin geçtiği mekanın tanıtıldığı ilk sayfayı ise, salyangoz karakterin gösterildiği
ikinci sayfa takip etmektedir. Diğer tüm sayfaların resimleme ve renklendirilme sürecinde
olduğu gibi bu sayfada da karakter ve nesneler arasındaki yakınlık-uzaklık ilişkisi
gözetilmiş ve sayfadaki nesnelerin büyüklük küçüklük oranı ve renkleri bu derinlik
ilişkisine göre düzenlenmiştir. Sayfadaki derinlik algısını kuvvetlendirmek için ise en
öndeki plana, olayın geçtiği mekanın orman olduğunu vurgulayacak şekilde çeşitli bitkiler
yerleştirilmiştir. Aynı şekilde en arka planda orman görünümü devam ettirilerek resimde
bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.

Görsel 51. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının ikinci sayfası.
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Üçüncü sayfada ise salyangoz karakterin, ormanda duyduğu sesler nedeniyle yaşadığı
korkunun, salyangozun duygu durumunu nasıl etkilediği gösterilmiştir. Karakterin
duyduğu sesler karşısında yaşadığı korkunun ne kadar büyük olduğunu okuyucuya da
hissettirebilmek amacıyla salyangoz kabuğunun içinde korkmuş ve endişeli bir şekilde
resmedilmiştir. Karakterin gizlendiğini düşündüğü bu sahnenin ön planına da çeşitli
bitkiler yerleştirilmiş ve okuyucunun da salyangozun gizlenip gizlenemediği hakkında
düşünmesi amaçlanmıştır.

Görsel 52. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının üçüncü sayfası.
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Üçüncü sayfada duyduğu seslerden dolayı korkmuş olan salyangozun kitabın diğer
karakteri bukalemun ile karşılaştığı dördüncü sayfada ise salyangoz, bukalemun tarafından
korunur şekilde resmedilmiştir. Bukalemunların renk değiştirebilme özelliğine dikkat
çekmek amacıyla bir taşın önünde ve gri renklerde boyanan bukalemunun üzerine dramatik
bir şekilde düşen ışık huzmelerine yer verilmiştir. Sessiz bir şekilde bekleyen salyangoz ve
bukalemunun hareketsizliğinin etkisini güçlendirmek için ise sahneye yeni girmiş ve
uçmakta olan bir kelebek eklenmiştir.

Görsel 53. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının dördüncü sayfası.
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Dördüncü sayfasında arkadaşlık ve yardımlaşma temalarının öne çıkarılmaya çalışıldığı
kitabın beşinci sayfasında ise yardımlaşma sonrasında doğan arkadaşlık ve dostluk teması
işlenmiştir. Üçüncü sayfada olduğu gibi dramatik bir şekilde kompozisyona giren ışıkla
aydınlatılan sahnede, zamanın geçtiğini anlatmak için güneşin battığı ve havanın karardığı
bir an resmedilmiştir. Böylelikle karakterler arasındaki arkadaşlığın ilerlediği ve birbirleri
ile iyi anlaştıkları vurgulanmak istemiştir.

Görsel 54. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının beşinci sayfası.
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Bukalemunun salyangoz için yaptığı iyilik sonrasında iki karakter arasında doğan
arkadaşlığın önemine vurgu yapılan kitabın altıncı sayfasında ise, Gölgeler’in ormana
gelmesiyle salyangozun hikayenin başında duyduğu seslerden duyduğu korkuyu tekrar
yaşaması ve bitkilerin arasına saklanması resmedilmiştir. Bununla birlikte salyangoz
saklanmayı başarmış olmasına rağmen arkadaşı için endişeli görünmektedir. Salyangozun
bu endişesi ile ise okuyucunun dikkatini iki karakter arasındaki arkadaşlığa çekmek
amaçlanmıştır.

Görsel 55. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının altıncı sayfası.
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Altıncı sayfada Gölgeler’den saklanmayı başarmış ancak arkadaşı bukalemun için de
endişe duyan salyangoz resimlenmişken, yedinci sayfada da bukalemunun bu durum
karşısındaki çaresizliği gösterilmiştir. Etraftaki

çeşitli çöpler

nedeniyle

rengini

değiştirmekte ve dolayısıyla da gizlenmekte zorlandığı görülen bukalemun, endişeli ve
korkulu bir ifade ile etrafına bakmaktadır. Bukalemunun bu ifadesi ile okuyucuların
dikkatini çevre kirliliğinin hayvanlar ve onların yaşam alanları üzerindeki olumsuz
etkilerine çekmek istenmiştir.

Görsel 56. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının yedinci sayfası.
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Yedinci sayfada düştüğü zor durum karşısında endişe duyan salyangoz, sekizinci sayfada
içinde bulunduğu koşulları değiştirmenin kararını vermektedir. Böylece hikayenin başında
diğer yırtıcıların sesinden dahi ürkerek kabuğuna saklanan salyangoz, yeni tutumu
sayesinde kabuğunu alışılmadık bir biçimde kullanarak hızlı hareket edebilen bir hayvana
dönüşmektedir. Salyangozun bu davranışıyla okura sorunlar karşısında çözüm için yetersiz
görünen koşulları yaratıcı yollarla değerlendirerek mücadele edebilecekleri mesajını
vermek amaçlanmıştır.

Görsel 57. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının sekizinci sayfası.
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Dokuzuncu sayfada salyangozun sergilediği kararlı duruş sonucunda arkadaşının
yardımına zamanında yetişmesi ve Gölgeler’in bu durum karşısında oradan uzaklaştığı
gösterilmektedir. Bu resimleme ile dakiklik, yardımseverlik ve dayanışma gibi kavramlara
olumlama yapmak amaçlanmış, ayrıca salyangozun hapşırması ile kendisinden çok daha
büyük olan yırtıcıların kaçtığının gösterilmesi ile de zor durumlar karşısında sergilenen
cesaretin olumlu sonuçlar verebileceğine vurgu yapılmıştır. Bu duyguyu izleyiciye güçlü
bir biçimde yansıtmak adına salyangoz karakteri sayfada figürler arasında ön planda,
sahnenin odak noktasında konumlandırılmıştır.

Görsel 58. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının dokuzuncu sayfası.
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Olayların çözümlendiği son sahne olan onuncu sayfada ise, izleyiciyi kapanışa hazırlamak
amacıyla uzak plandan resmedilen sahnede ormandaki diğer bukalemunların salyangozun
göstermiş olduğu bu iyi davranışını takdir ettikleri resmedilmiştir. Ayrıca yardımlaşmanın
getirdiği iyi duygulara olumlu bir pekiştireç olması amacıyla bukalemun karakterinin
salyangoza yardım ettiği dördüncü ve beşinci sayfada yer alan kelebek burada da
görülmektedir. Mutlu bir sonun yaşandığı kapanış sayfasında ön plan ve karakter renkleri
canlı ve parlak tonlarda kullanılarak yaşanan olumlu duyguları okuyucuya yansıtabilmek
amaçlanmıştır.

Görsel 59. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının onuncu sayfası.
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Kapak resminde okura kitap içeriğine dair bilgi sunmak amacıyla hikaye evreninin geçtiği
mekan ve ana karakterler öyküde olduğu gibi dost canlısı tavırları ile resmedilmiştir.
Hikayede işlenen olumlu duygulara pekiştireç olarak kullanılan desenli kelebekler de kitap
ismine yönlendirme yapacakları biçimde dizilmiştir. Hedef kitlesi çocuklar olan kitabın
kapak resminde karmaşık desenlerden uzak durulmuş; çiçek, mantar gibi mekana dair
öğelerin sayıları sınırlı tutulmuştur. Kitap ismi ve yazar/çizer gibi künye bilgilerinin
dışında, kitabın fonksiyonel özellikleri mavi bir şerit aracılığıyla bölüntü oluşturularak
okura sunulmuştur. Bu şeritte; kitabın akordeon katlama sayfa tasarımına sahip olduğu ve
artırılmış gerçeklik uygulaması içerdiği belirtilmiştir. Hedef okur kitlesinin bu özellikler ile
ilgili daha fazla bilgi almak istemeleri durumunda kitabın arka kapağını da inceleyecekleri
varsayılarak artırılmış gerçeklik uygulamasına dair yazılı açıklamalara arka kapakta yer
verilmiş, böylelikle ön kapakta resimsel öğelere daha baskın olması sağlanmıştır.

Görsel 60. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının ön kapak tasarımı.

Ön kapakta yer alan ‘’Artırılmış Gerçeklik Uygulaması’’ ibaresinin detaylı açıklamalarına
arka kapakta yer verilerek ön kapağın metin bazında sade tutulması sağlanmıştır. İlgili
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açıklamaların yer aldığı kısımda artırılmış gerçeklik uygulamasının indirilme aşamasından
nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilere kısa ve anlaşılır bir biçimde yer verilmiştir. Bu
bölüntünün ön kapaktaki bilgilendirme şeridi ile bütünlük içinde olması amacıyla mavi
tonlarında renklendirilmiştir.

Görsel 61. ‘Salyangoz ve Bukalemun’ isimli hikaye kitabının arka kapak tasarımı.

3.2.3. Mizanpaj ve Baskıya Hazırlık
Hitap edilen kitlenin, ön kapakta yer alan açıklayıcı görseller aracılığıyla ürün içeriği
hakkında doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı kitabın
kapağında; öykünün temasına, hitap ettiği yaş kitlesine ve tasarımı gereği kitabın kullanım
şekline dair bilgilere açıkça görülebilecek ölçüde yer verilmiştir. Arka kapakta ise
artırılmış gerçeklik özelliğinin kullanımına dair açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.
Eğlenceli bir okuma deneyimi sunması hedeflenen hikaye kitabında özgün bir kitap
katlama tekniği kullanılmıştır. Dikey yönde katlanmış sayfa tasarımı ile hikaye içindeki
resimlerin sayfadaki kullanımlarının işlevselliğini arttırmak amaçlanmıştır. Özellikle
akşam vakti yapay ışık kaynakları ile aydınlatılan ortamlarda sayfanın dikey yüzeyinin
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gölgede kalabilme olasılığı göz önünde bulundurularak hikaye metni sayfanın yatay
yüzeyine yerleştirilmiştir.
Akordeon katlama tekniğine uygun olarak basıma hazırlanan hikaye kitabının ciltlenme
aşamasında ise, dayanıklı olması ve uzun süreli kullanıma uygun olması nedeniyle 300
gram ağırlığında kalın ve mat kağıtlar tercih edilmiştir. Çocukların kullanımına uygun
olması amacıyla da hem kitabın iç sayfalarında hem de kapakta herhangi bir sıvı temasına
ya da yırtılmaya karşı koruyucu olması nedeniyle selefon kaplama tercih edilmiştir.
3.3. Artırılmış Gerçeklik Uygulamasına Yönelik Öğelerin Tasarımı
Salyangoz ve Bukalemun isimli hikaye için tasarlanan artırılmış gerçeklik uygulamasında;
geleneksel medyanın öğeleri olan yazı ve görseller; bilgisayar ortamında oluşturulan ses,
üç boyutlu model ve animasyonlar ile desteklenmiştir. Bu bağlamda artırılmış gerçeklik
uygulamasının tasarım sürecinde kullanılmak üzere; karakter model sayfaları, t-pozları ve
hareketleri gösteren taslak çizimler oluşturulmuş ve bu öğeler doğrultusunda sayfada yer
alacak artırılmış gerçeklik öğelerinin konumları ve etkileşim durumları belirlenmiştir.
3.3.1. Etkileşim ve Arayüz Tasarımı
Kullanıcılara kolay kullanım ve erişilebilirlik sunmak adına uygulama içindeki arayüz
tasarımının basit ve sade bir tasarım dili ile oluşturulduğu uygulamada; içeriğe ulaşmayı
zorlaştıran katmanlar kullanılmamıştır. Bu bağlamda uygulamanın ilk açılışı için bir
‘başlangıç ekranı’ (splash screen) ve içeriğin yüklendiği an görünen ‘yükleme ekranı’
tasarlanmıştır.
Uygulamanın açılma ve yüklenme aşamalarından sonra, kullanılan cihazın kamera
fonksiyonunun artırılmış gerçeklik özelliğini tetikleyecek olan hedef görseli arar durumda
otomatik olarak çalışmaya başladığı bir tasarıma sahip olan uygulama ile kullanıcının
hiçbir tuşa basmaya gereksinim duymadan uygulamayı kolaylıkla kullanabilmesi
hedeflenmiştir. Kamera fonksiyonu ile birlikte ekranda yerini alan ancak kamera görüşünü
engellemeyecek şekilde tasarlanan kullanıcı arayüzünde; hikaye ve uygulamanın
kullanımına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirmelere yer verilmiştir.
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Görsel 62. Uygulamanın arayüz tasarımı.

Görsel 63. Bilgilendirme animasyonunun şablon görünümü.

Bu bilgilendirme panelleri ise, bağlı oldukları kutucuklara dokunma yoluyla açılıp
kapanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Artırılmış gerçeklik uygulamasının etkileşim
özelliklerinin ses algılama sistemi ile çalışacak biçimde kodlandığı uygulamadaki
etkileşimler ve animasyonlar, önceden belirlenen kelimelerin kullanıcı tarafından sesli
olarak okunması ile çalışmaya başlamaktadır. Bu noktada belirlenen kelimelere atanan
animasyonlar çalıştığında, kullanıcı zil sesi ve 2 boyutlu pop-up görseller ile etkileşimin
gerçekleştiğine dair bilgilendirilmektedir.
3.3.2. Konsept Çizimler ve T Poz Çalışmaları
Konsept çizim aşamasında sahneler, karakterlerin mekan ile uyumlarını kontrol etmek
adına eskizlenerek tekrar gözden geçirilmiştir. Karakterlerin girmesi planlanan duygu
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durumları ve vücut hareketleri çizilmiştir. Karakterlerin ifade durumlarını gösteren
çizimlere ek olarak karakter T-poz çalışmaları da üretilmiştir. İsmini; insan ve insansı
karakterlerin kollarını iki yana açarak ‘T’ harfine benzer bir duruş ile resmedilmiş
olmalarından alan T-pozlar, karakterlerin modellenmesinde çalışan kişinin; genellikle
önden ve yandan yapılan çizimler ile karakteri tanımlaması ve daha iyi anlaması için
kullanılmaktadır. Bu bağlamda üç boyutlu modellerin tasarımını gerekli kılan bu uygulama
için hazırlanan T-poz çalışmaları da karakterlerin oranlarına bağlı olarak hazırlanan
eskizler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Görsel 64. Salyangoz karakterinin T poz çizimi.

Görsel 65. Bukalemun karakterinin T poz çizimi.

3.3.3. Üç Boyutlu Modellerin Hazırlanması ve Boyanması
Kitap için geliştirilen artırılmış gerçeklik uygulamasında kullanılmak üzere hikayenin baş
karakterleri olan salyangoz ve bukalemun için üç boyutlu modeller hazırlanmıştır. Üç
boyutlu

modellerdin

oluşturulmasında

konsept

çizimlerden

yararlanılan

kitap

uygulamasında; zamandan tasarruf etmek adına, uygulamada kullanılacak çevresel
nesnelere dair bazı üç boyutlu modeller Unity Asset Store’dan temin edilmiştir. Üç boyutlu
çevresel öğeleri Unity Asset Store’dan temin edilen kitabın karakter modellemeleri
Autodesk Maya programında hazırlanmıştır.
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Görsel 66. Salyangoz karakterinin Maya programındaki görünümü.

Görsel 67. Bukalemun karakterinin Maya programındaki görünümü.

UV haritaları üç boyutlu modellere kaplanan iki boyutlu çizim yüzeyleri ise, dijital çizim
programlarından Adobe Photoshop yazılımı ve grafik tablet kullanılarak boyanmıştır. Buna
ek olarak ZBrush, Blender gibi üç boyutlu modelleme programlarında doğrudan üç boyutlu
model üzerine doku boyaması yapmak da modellemelerin boyanma yollarından biridir. Bu
yol izlendiğinde ise program; sunduğu boyama araçları ile yapılan çizimi, modele ait olan
iki boyutlu UV haritası üzerine işlemektedir. Bu yöntem, modeli sarmalayan yüzey
üzerinde birbiri ile kavuşması gereken yumuşak geçişlerin veya karmaşık çizgili dokuların
çizilmesinde, tasarımcıya kolaylık sağlayan yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir.
Örneğin aşağıdaki görselde (Görsel 68) yer alan oyun karakterinin fileli çorabı ZBrush
programı içerisinde doğrudan üç boyutlu model üzerine boyanmıştır.
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Görsel 68. ZBrush programında boyanmış üç boyutlu modellemeler.

Bir diğer doku boyama yolu ise, iki boyutlu UV haritası üzerinde yapılan boyamanın, üç
boyutlu model üzerinde kontrolünü sağlayan programların kullanılmasıdır. Marmoset
Toolbag gibi üç boyutlu model görüntüleme programları aracılığıyla bu yöntem etkili bir
biçimde kullanılabilmektedir. Uygulama için hazırlanan üç boyutlu modellerin UV
haritalarının boyanması Adobe Photoshop ile yapılmış, modellerin üzerindeki boyamaların
kontrolü ise Marmoset Toolbag ile sağlanmıştır.

Görsel 69. Salyangoz karakterin UV haritasının model üzerine kaplanmış hali.

Özellikle bilgisayarlarını iki monitör ile kullanan tasarımcılar, bir monitörde çizim
programını diğer monitörde ise üç boyutlu model üzerindeki görüntüsünü takip ederek
zaman ve performans açısından oldukça verimli çalışabilmektedirler. Uygulama projesinde
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üç boyutlu modellerin boyanmasında da Marmoset Toolbag programı kullanılmış ve
modellere kaplanan dokuların gözetimi bu program aracılığıyla sağlanmıştır.
3.3.4. Animasyonların Hazırlanması
Karakterlerin anime edilebilmesi için, karakterlere ait animasyonların nasıl olması
gerektiği hakkında bilgi veren, karakterlerin duygu durumlarındaki değişikliklerin nasıl
ifade edilmesi gerektiğini gösteren eskiz çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan eskizlerde
karakterlerin farklı duygu durumlarındaki yüz ve vücut ifadeleri tüm ayrıntılarıyla
gösterilmeye çalışılmıştır. Hazırlanan tüm eskizler animasyonların üretilme aşamasında
görsel referanslar olarak kullanılmıştır. Özellikle animasyonların kitapta anlatılmak istenen
duygu durumlarını başarılı bir şekilde anlatabilmesi için bu animasyon eskizlerinden
faydalanılmıştır.

Görsel 70. Salyangoz karakterinin animasyon eskizleri.

Görsel 71. Bukalemun karakterinin animasyon eskizleri.
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Animasyon eskizlerine ek olarak animasyonların üretilmesinde; ‘blend shapes’ tekniğinden
yararlanmak üzere karakterlerin hikaye akışına uygun olarak çeşitlilik gösteren duygu
durumları resmedilerek, animasyonların hikayedeki anlatıma uygun olması sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu bağlamda karakterlerin olaylar karşısında değişen yüz ifadelerini net bir
şekilde gösteren görsel referanslar hazırlanmıştır.

Görsel 72. Blend shapes eskizleri.

Çizilen referans görsellerden yararlanılarak Autodesk Maya programında modellenen
karakterlerin, Blend shapes ifadeleri sayısal ortamda oluşturulmuştur. Blend shapes
ifadeleri tanımlanan karakterlerin, kitaptaki hikaye akışına bağlı olarak belirlenen
animasyon gereksinimlerinin tamamı da yine Autodesk Maya programı aracılığıyla
hazırlanmıştır.

Görsel 73. Salyangoz karakterinin blend shapes görünümü.
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3.4. Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi
Artırılmış gerçeklikli resimli hikaye kitabının uygulamasında yer alan tüm öğeler; tasarım
sürecinden üretim safhasına kadar olan tüm aşamalarda, alanyazın kısmında yer alan
taramalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Bu bağlamda,
çocukların ebeveynleri eşliğinde ya da bireysel olarak gerçekleştirdikleri okumalarda hem
dilsel hem de resimsel öğeleri eşzamanlı olarak tüketebilmeleri hedeflenmiştir. Bu hedef
doğrultusunda hazırlanan artırılmış gerçeklik uygulamasında yer alan etkileşimlerin
tamamı kullanıcının hikayeyi sesli olarak okuması temeli üzerine kurulmuştur. Sesli olarak
okunması gereken bu kitap etkileşimli özellikleri sayesinde içsel okuma eylemini dışa
dönük bir deneyime dönüştürerek çoklu kullanıcılara toplu okuma/dinleme/seyretme,
sohbet ederek okuma gibi etkinliklere olanak tanımaktadır. Geleneksel medya ve yeni
medyanın bir arada kullanımına ilişkin bir önerme sunan çalışmada geliştirilen artırılmış
gerçeklik uygulaması, Android ve iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefon ve tabletlere
uyumlu olarak hazırlanmış ve kullanıcı dostu arayüzü ile sunulmuştur. Uygulamanın
üretim safhasında, görsel ve işitsel öğelerin konumlandırılabildiği, etkileşim özelliğine
yönelik kodların yazılabildiği Unity oyun motoru tercih edilmiştir. Çoklu ortam tabanlı tam
konumlandırılmış artırılmış gerçeklik özelliğinin kullanılabilmesi için işaretleyici olarak
belirlenen görsellerin veritabanına işlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Unity oyun motoru
ile uyumlu yazılım geliştirme aracı olan Vuforia yazılım geliştirme aracından
yararlanılmıştır. Hikaye kitabının yatay düzlemde yer alan görselleri Vuforia sistemine
işaretleyici olarak yüklenerek Unity oyun motoru içerisinde kullanılabilecek veritabanı
oluşturulmuştur. Unity oyun motoru içinde işaretleyici olarak yüklenen görseller üzerine
üç boyutlu modeller atanarak ve konumlandırılarak sahneler kurulmuştur.

Görsel 74. Vuforia veri tabanına işaretleyici görsel yükleme ekranı.
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Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile görüntülenecek üç boyutlu modellere bağlı
animasyonların çalışması, hikayede belirlenmiş anahtar kelimeler okunduğunda çalışacak
biçimde kodlanmıştır. Bu sistemin çalışabilmesi için cihazın ses dinleyebilmesi,
tanımlayabilmesi ve bu kelimeyi harflere döküp anahtar kelime ile eşleştirebilmesi
gerekmektedir. Uygulamanın bu kısmında ses algılama sistemi gereksinimini karşılamak
üzere IBM Watson ses tanıma servisi kullanılmıştır. Böylece hikayede belirlenmiş olan
anahtar

kelimeler

seslendirildiğinde

ilgili

animasyonların

oynaması

kısmı

da

programlanmış olup ses etkileşimli artırılmış gerçeklik uygulaması tamamlanmıştır.

Görsel 75. Unity oyun motoru içindeki ses tanıma servisinin kullanıldığı panel görünümü.

3.4.1. Salyangoz ve Bukalemun Adlı Hikaye Kitabı İçin Geliştirilen Artırılmış
Gerçeklik Uygulamasının Görünümü
Artırılmış gerçeklik öğelerinin sayfa üzerine yerleşebilmesi için sistemin hangi sayfayı
gördüğünü algılaması ve o sayfaya atanmış öğeleri konumlandırmak üzere sayfaya nasıl
bir açı ile bakıldığını saptayabilmesi gereklidir. İyi bir aydınlatma düzeneği akıllı cihazda
bulunan kameraya görüntünün net bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Bunun için
Vuforia sistemine yüklü olan hedef görseller sayfanın tamamını değil, yalnızca en iyi ışık
alan yatay düzlemdeki resimleri kapsayacak biçimde yüklenmiştir. Sayfaya yerleştirilen
artırılmış gerçeklik öğelerinin başında, yatay ve dikey yüzey kaplamaları gelmektedir.
Bunun nedeni kitap üzerinde yer alan yazıların akıllı cihaz ekranından okunmasını
engellemektir. Böylece kullanıcı tarafından okuma eylemi, yalnızca geleneksel medya
üzerinden gerçekleşebilmektedir. Bu düzeneğe ek olarak uygulama içinde her sayfanın
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kendine has modelleri, animasyonları ve ses dosyalarından oluşan öğeleri mevcuttur. Üç
boyutlu model ve animasyonlarda derinliği artırmak adına yer yer modellemelerin
sayfadan taşmaları sağlanmıştır. Her sayfada yer alan doğa seslerinin yanı sıra ilk sahnede;
artırılmış gerçeklik öğelerinin çalıştığına dair bir bildirim oluşturması amacıyla üç saniye
süren, neşeli ve dikkat çekici notaları ile arp enstrümanından gelen bir çalgı sesi
duyulmaktadır. Uygulama aracılığıyla artırılmış gerçeklik öğelerinin görüldüğü her
sayfada en az bir adet etkileşimli içerik yer almaktadır. İlk sayfada kullanıcının uygulama
ve kitabın eşzamanlı kullanımına alışması amacıyla yazı metni kısa tutulmuş ve bir adet
etkileşimli içeriğe yer verilmiştir. Metinde geçen ilk cümlenin sonundaki ‘parıldıyor’
kelimesi okunduğunda kullanıcının odağını uygulamaya çekmek amacıyla rüzgar çanı sesi
ile beraber pırıltı animasyonu devreye girmektedir. Böylece ilk sayfadan itibaren
kullanıcıları sesli okumaya teşvik etmek amaçlanmıştır.

Görsel 76. Birinci sayfadaki artırılmış gerçeklik öğelerinin görünümü.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yerleştirilen öğelerin geleneksel resimleme ile bütünlük
içinde olması için sayfa üzerine yerleşen modellemelerin sayıları sınırlı tutulmuştur.
Böylece hem resimleme hem de üç boyutlu modeller sade bir düzenleme ile kullanıcılara
sunulmuştur. Kullanıcıların ‘parıldıyor’ kelimesi ile etkileşimli içeriklere aşinalık
kazandıkları ilk sayfanın ardından ikinci sayfada toplam üç adet etkileşim noktası
bulunmaktadır. Bu kelimeler birinci, üçüncü ve beşinci cümlelere yerleştirilmiştir ve tümü
yeni karşılaşılan salyangoz karakterini genel hatları ile tanımak üzerine tasarlanmıştır.
Etkileşim özelliğini tetikleyecek olan kelimeler seslendirildikçe salyangoz karakteri
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sırasıyla kabuğundan çıkmakta, kullanıcılara el sallamakta ve ormanda duyduğu seslerden
ürkmektedir.

Görsel 77. İkinci sayfadaki artırılmış gerçeklik öğelerinin görünümü.

Tüm sayfalarda olduğu gibi üçüncü sayfada da uygulama içinde kitap üzerine yatay ve
dikey düzlemde sayfa görünümü yerleştirilmektedir. Dikey yüzey yerleştirmelerinde
mekanda karakterin resmedilmediği hali uygulanmaktadır. Böylece artırılmış gerçeklik ile
üç boyutlu karakter yerleştirildiğinde hikaye kitabındaki resimlemeler ve uygulama
arasında tutarlılık sağlanmaktadır. Üçüncü sayfada karakterin duygu durumunu aktarmak
üzere iki adet etkileşimli içerik yer almaktadır. Animasyonu tetikleyecek olan kelimeler
okunduğunda sırasıyla karakter önce kabuğuna girmekte ardından seslerden ürkerek
titremektedir. Karakterin duygu durumuna odak oluşturabilmek üzere çevresel öğeler
merkezden uzakta konumlandırılmıştır.

Görsel 78. Üçüncü sayfadaki artırılmış gerçeklik öğelerinin görünümü.
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Dördüncü sayfada uygulama içinde çevresel öğeler haricinde iki adet etkileşimli içerik
bulunmaktadır. Etkileşimi tetikleyecek olan kelimeler seslendirildiğinde yan karakter olan
bukalemun sahneye girmekte ve minik salyangozu gizlemektedir. Ardından ormana giren
yırtıcı hayvanlara dair birtakım sesler duyulmakta ve bir süre sonra sesler kaybolmaktadır.

Görsel 79. Dördüncü sayfadaki artırılmış gerçeklik öğelerinin görünümü.

Salyangoz ve bukalemun karakterlerinin ilk kez yüz yüze karşılaştığı beşinci sayfada üç
adet etkileşimli içerik bulunmaktadır. Bu etkileşimleri tetikleyecek olan kelimeler
okunduğunda tehlikenin geçtiğini gören salyangoz kabuğundan çıkmakta ve halen
gizlenmekte olan bukalemunu dikkatle incelemektedir. Bir süre sonra bukalemunun yattığı
yerden dört ayak üzerine kalkarak gizlendiği renkten kendi rengine dönmesi karşısında
salyangoz bir hayli şaşırmaktadır.

Görsel 80. Beşinci sayfadaki artırılmış gerçeklik öğelerinin görünümü.
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Altıncı sayfada iki adet etkileşim etkinliği yer almaktadır. Bu etkileşimli içerik
tetiklendiğinde salyangoz öncelikle kabuğuna girmekte, ancak arkadaşı için endişelenip
tekrar kabuğundan çıkmaktadır. Çevresel öğelere dahil olan bitki yaprakları ve çiçekler
kurgu gereği karakteri kısmen gizleyecek biçimde yerleştirilmiştir.

Görsel 81. Altıncı sayfadaki artırılmış gerçeklik öğelerinin görünümü.

Bukalemun karakterinin çaresizliğe düştüğü yedinci sayfada bir adet etkileşimli içerik
bulunmaktadır. Sürekli renk değiştirerek gizlenmeye çalışan bukalemun, etkileşimli
kelimenin okunması ile tehlikenin yaklaştığını fark ederek etrafı gözlemlemeye
başlamaktadır.

Görsel 82. Yedinci sayfadaki artırılmış gerçeklik öğelerinin görünümü.
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Salyangoz karakterinin cesaretini toplayarak arkadaşı için yola koyulduğu sekizinci
sayfada üç adet etkileşimli içerik bulunmaktadır. Tetikleyici kelimeler okundukça sırasıyla
salyangoz endişeli halini bastırarak arkadaşına yardımcı olmak üzere plan yapmakta,
ardından bulduğu çözüm yolu üzerine kabuğunu alışılmadık bir şekilde kullanarak yola
koyulmaktadır.

Görsel 83. Sekizinci sayfadaki artırılmış gerçeklik öğelerinin görünümü.

Salyangozun arkadaşına yardım etmek için bulduğu çözümle hızlı bir şekilde yuvarlanarak
sahneye giriş yaptığı dokuzuncu sayfada, iki adet etkileşim bulunmaktadır. Tetikleyici
kelimeler okunduğunda salyangoz sahneye girmekte ve Gölgeler’e karşı cesur bir duruş
sergilemektedir. Diğer tetikleyici kelimenin okunması ile ise salyangoz hapşırmakta ve
‘Gölgeler’ kaçışmaktadır.

Görsel 84. Dokuzuncu sayfadaki artırılmış gerçeklik öğelerinin görünümü.
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Onuncu sayfada ise iki adet etkileşimli içerik yer almaktadır. Tetikleyici kelimeler
okundukça sırasıyla salyangoz önce karşılaştığı kalabalık karşısında şaşırmakta, ardından
da sevinçle zıplamaktadır. Bu sayfada ana karakter ve arkadaşı diğer karakterlere göre
daha küçük oranlarda yerleştirilerek sahnedeki derinlik algısının artırılması hedeflenmiştir.

Görsel 85. Onuncu sayfadaki artırılmış gerçeklik öğelerinin görünümü.
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SONUÇ
Kitapların çocuk gelişimindeki konumu çok değerlidir. Kitaplar, çocukların kelime
dağarcığını zenginleştirirken entelektüel bilgi birikimlerini genişletmekte, kendilerini ve
dünyayı tanımalarına da katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte resimli çocuk kitapları
çocukların yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin gelişimini de olumlu yönde etkilemektedir.
Çocukların okudukları ve gördükleri arasında ilişkiler kurmasına, kurgular yaratmasına ve
zihninde olay örgüsünü canlandırmalarına yardımcı olmaktadır. Okuma esnasında geçen
sürenin, okunanlar üzerine düşünmek ve yorumlamak ve sorgulamak için ideal olduğu
düşünülmektedir. Bilişim çağı ile birlikte teknoloji alanında yaşanılan gelişmeler
teknolojik aletlerin üretim maliyetlerinin düşmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayarak
toplum düzeyinde dijitalleşme sürecinin başlamasında önayak olmuştur. Dijital çağın
iletişim ve yeni medya alanında sunduğu baş döndürücü yenilikler, tablet ve bilgisayarlar
ile evlerimize girmiştir. Bu yeni mecrada eskiden var olan geleneksel medya ürünlerinin
yeniden üretimleri ve bu alana özel yeni ürünler ortaya çıkmıştır. Elbette bu mecra çocuk
edebiyatı alanında da kendini göstermiştir. Yeni girişimcilere kapılarını açan dijital
ortamın beraberinde getirdiği üreticiler bazındaki rekabet ortamında çocuklara hitap eden
ürünler içeriğinin zengin ve çocuklar için kazanımlarının yüksek olmasındansa ilgi çekici
olma yönünde gelişim göstermiştir. Bunun sonucunda daha kolay kullanılan, daha
eğlenceli ve kendi kendini tüketen dijital ürünler ortaya çıkmıştır. Kullanıcılara sınırsız
olanaklar sunan dijital ürünlerden biri de artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı
uygulamalardır. Bilişim çağındaki teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan
ve gün geçtikçe daha erişilebilir olan artırılmış gerçeklik teknolojisi, geleneksel medya ve
yeni medya arasında köprü görevi gören ve kendine has dinamikleri olan benzersiz bir
mecradır. Bu özellikleri ile askeri, tıp, havacılık gibi uygulamalı eğitim gerektiren
alanlarda sanal yollarla tatbikat yapma imkanı sunarak, kullanıcılar için etkili bir öğrenme
ortamı yaratabilmektedir. Ancak artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanmak bazı ek
uygulamalar ve yazılımları kullanabilme tecrübesi gerektirmektedir. Bu özellikleri
bakımından günümüzde sıklıkla kullanılan uygulamalar olmamalarına karşın yakın
gelecekte günlük hayatın bir parçası haline gelebilecek bir teknoloji olduğu düşünülen
artırılmış gerçekliğin eğitim alanında kullanımının yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bu
bakımdan çocuk edebiyatı alanında da örnek kullanımları görülmeye başlanan artırılmış
gerçeklik teknolojisinin geleneksel medya ürünlerini hızlı tüketilen dijital öğelere
dönüştürmemesi için hem yazarlara hem de geliştiricilere bazı önemli sorumluluklar
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düştüğü düşünülmektedir. Geleneksel medyanın kendine has özelliklerini korumak;
çocukları keşfetmeye, düşündürmeye ve sorgulamaya yönelten yapısını teknolojik
ortamların sunduğu olanaklar ile uyumlu bir şekilde yapılandırmak yazarlar ve
geliştiricilerin sorumluluklarından bazılarıdır.
Geleneksel medya ürünlerini, dijital mecranın sunduğu çeşitli imkanlar ile donatarak
çocuklar için ses, görüntü ve animasyonlar ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları
sunmanın önemine ilişkin bir önerme sunmanın amaçlandığı bu çalışmada; hikaye kitabı
tasarlanırken ve uygulama geliştirilirken geleneksel ve dijital öğelerin birbirini
tamamlayıcı ve destekleyici olmasına önem gösterilmiştir. Bu anlamda resimli hikaye
kitabında yer alan dilsel öğelerin kullanıcı tarafından sesli olarak okunmasını gerektiren bir
artırılmış gerçeklik uygulamasının tasarlandığı çalışmada okurların kitap okuma
deneyiminden kopmadan teknolojinin sunduğu olanaklardan faydalanmaları sağlanmıştır.
Bu yönüyle çocuklara hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirme imkanı sunan resimli
hikaye kitaplarında, artırılmış gerçeklik teknolojisinin verimli ve kitabı destekleyen bir
şekilde kullanılmasının, çocukların kitaplar ile geçirdiği zamanın niteliğini ve kitaplara
yönelik sevgisini de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
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