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ÖĞRETİRKEN KULLANILABİLECEK BİR ARTIRILMIŞ 

GERÇEKLİK UYGULAMASI ÖRNEĞİ: AURASMA 

An Example of Augmented Reality Application That Can Be Used 

While Teaching Vocabulary in Teaching Turkish to Foreigners: 

Aurasma 

Mesut GÜN1 

Duygu BİLGEN2 

Öz 
 

Teknolojinin ilerlemesi ile gün be gün hayatımıza yeni kavramlar girmektedir. İnsan yaşamını 
kolaylaştırmak için gerçek dünya ile sanal dünyayı bir araya getiren "artırılmış gerçeklik" kavramı 
bunlardan biridir ve sağlık, reklam ve mühendislik gibi alanlarda kullanılmaktadır. Gerçek ile sanalı 
bir araya getirmenin yanı sıra interaktif bir ortam da sağlayan artırılmış gerçeklik, eğitim alanında 
da umut vadetmektedir. Bu alanda yapılan birçok araştırma, artırılmış gerçeklik uygulamalarının 
öğrenciler üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu göstermektedir. Aurasma, bu artırılmış gerçeklik 
uygulamalarından bir tanesi olma özelliğine sahiptir. Bu çalışmanın amacı, kelime öğretiminde 
kullanılabilecek bir araç olan Aurasma'yı tanıtmak, yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlere, 
bilişim teknolojilerini kullanmak isteyen öğretim elemanlarına destek olabilecek bir uygulama önerisi 
sunmaktır. Öğretim elemanlarının artırılmış gerçeklik konusunda farkındalıklarını artırmak ve 
eğitim ortamlarının bilişim teknolojileri ile zenginleştirilmesine yardımcı olmaktır. Çalışmada, 
doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemi, bir nitel veri analiz türüdür. 
Bu veri analizinde veriler önceden belirlenmiş temalar göz önünde bulundurularak özetlenmekte ve 
yorumlanmaktadır. Bu veri analiz türünün amacı, okuyucuya bulguları özetlenmiş ve yorumlanmış 
biçimde sunmaktır. Çalışmanın sonunda artırılmış gerçeklik ve Aurasma’nın; Eğlenceli olması, 
öğrencilerin motivasyonunu artırması, öğrencilerin aktif katılımını sağlaması, öğrenmeyi 
kolaylaştırması, öğrenilenlerin hatırlanmasına yardımcı olması, öğrenenlere zaman kazandırması ve 
                                                           
1 Prof.. Dr., Mersin Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, mesutgun07@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0001-9663-1066 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, dbilgen02@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0003-1153-3890 



 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kelime Öğretirken Kullanılabilecek Bir 
Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Örneği: Aurasma 

  

 
International Journal of Language Academy 

Volume 10/4 December 2022 p. 60/70 

61 

soyut konuları somutlaştırması gibi olumlu özelliklere sahip olmasının yanında, kullanımının zor 
olması ve derste zaman kaybına neden olması gibi olumsuz özelliklere de sahip olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: Yabancılara Türkçe öğretimi, kelime öğretimi, artırılmış gerçeklik, Aurasma 

 
 

Abstract 
 

The advancement of technology brings new concepts to our lives every day. The concept of 
"augmented reality", which brings together the real world and the virtual world to facilitate human 
life, is one of them and is used in fields such as health, advertising and engineering. Augmented 
reality, which provides an interactive environment as well as bringing real and virtual together, is 
also promising in the field of education. Many studies in this area show that augmented reality 
applications have positive effects on students. Aurasma has the feature of being one of these 
augmented reality applications. The aim of this study is to introduce Aurasma, a tool that can be 
used in vocabulary teaching, and to present an application to teachers who teach Turkish as a 
foreign language so that they can support instructors who want to use information technologies. To 
increase the awareness of the instructors about augmented reality and to help enrich the 
educational environments with information technologies. In the study, the document review method 
was used. The document analysis method is a type of qualitative data analysis. In this data analysis, 
the data are summarized and interpreted taking into account predetermined themes. The purpose of 
this type of data analysis is to present the findings to the reader in a summarized and interpreted 
form. At the end of the study, augmented reality and Aurasma; In addition to having positive 
features such as being fun, increasing the motivation of students, ensuring active participation of 
students, facilitating learning, helping learners to remember what has been learned, saving time for 
learners and embodying abstract topics, it has also been revealed that it has negative features such 
as being difficult to use and causing loss of time in the lesson out. 
 
Keywords: Teaching Turkish to foreigners, vocabulary teaching, augmented reality, Aurasma 
 

 
1. GİRİŞ 

 
Günümüz toplumlarının gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli ölçütlerden birisi, 
bilim ve teknolojidir. Teknolojideki önemli gelişmeler ise eğitimde yeniliklerin yaşanmasını 
etkilemektedir. Öğrenme ortamları günümüz şartlarında teknolojiden ayrı 
düşünülememektedir. Bu durum ise teknoloji alanında sürekli yeniliklerin meydana 
gelmesi sonucunda öğrenme ortamlarında da sürekli değişiklikler yapılması gerektiğini 
bize göstermektedir. Teknolojide ortaya çıkan değişimler, bireylerin eğitim ihtiyaçlarında 
da değişimler yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle günümüzde teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte eğitim sistemlerinde de bir dönüşüm yaşanmış ve gelenek hâline 
gelmiş yöntemler yerini sosyal ve günlük öğrenmeyi benimseyen çağdaş eğitim 
yöntemlerine bırakmıştır. Çağdaş eğitim yöntemleri ise öğrenme ortamlarının bireylerin 
bilgiye daha kolay ulaşmalarını, bilgiyi üretip diğer bireylere aktarmalarını sağlayacakları 
araçlarla yani eğitim teknolojileriyle donatılması gerektiğini bize göstermektedir. 
 
Erdoğmuş ve Çağıltay (2009) eğitim teknolojilerini, bireylerin öğrenme ortamlarından 
daha yararlı bir hâlde faydalanabilmesi için, davranışsal ve fizyolojik bilimlerin ortaya 
çıkardığı oluşumlar ile beraber hızla gelişen değişen teknolojinin öğretim ortamlarına 
uyarlanması olarak tanımlamışlardır. Toplumlar öğretim yöntemlerinde başka çözüm 
yolları geliştirdikçe eğitim teknolojileri sürekli bir dönüşüm geçirmektedir. Çünkü 
günümüzde bireylerin rahatlık içinde yaşamaları ve diğer toplumların arkasında 
kalmamaları için en önemli faktör eğitimdir ve eğitimde en önemli faktörlerden biri de 
teknolojinin eğitim ortamlarına dâhil edilmesidir. Ayrıca eğitimle, teknoloji alanında 
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yaşanan gelişmeleri daha hızlı içselleştiren ve yaşam boyu öğrenmeye daha elverişli 
bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Bilişim teknolojilerinde gerçekleşen gelişimler ve mobil teknolojilerin hayatımızda 
yaygınlaşması ile birlikte görsel teknolojiler de önemli bir gelişme göstermiştir. Mobil 
cihazların yaygın hâle gelmesi ve uygulama ihtiyacının artması sebebiyle uygulama sayısı 
gittikçe artmaktadır. Günümüzde teknolojide yaşanan bu gelişmeler ile farklı kavramlar 
ve uygulamalar da literatürde yerini almaya başlamıştır. Bu kavramların en 
popülerlerinden birisi de “artırılmış gerçeklik” (augmented reality) kavramıdır. 
 
1.1. Artırılmış Gerçeklik ( Augmented Reality) 
 
Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality), somut dünyanın soyut ile senkronik olarak 
bütünleşmesini sağlayarak aynı çerçevede var olmalarını sağlayan teknolojiye 
denmektedir. Artırılmış gerçeklik kavramı günümüzde popüler bir kavram olsa da tarihi 
1962 yılına kadar uzanmaktadır. Azuma’ya (1997)  göre, artırılmış gerçeklik uygulamaları 
3 tane karakteristik özelliğe sahiptir. Bunlar: (I) gerçek ve sanalın gerçek ortamlarda 
harmanlanması, (II) gerçek zamanlı etkileşim ve (III) üç boyutlu ortamlarda bu unsurların 
konumlandırılması şeklindedir. Milgram ve Kishino (1994) ise gerçek-sanal sürekliliği 
diyagramı üzerinde artırılmış gerçeklik kavramını göstermişlerdir (Şekil 1). Bu sürekliliğin 
yönü gerçekten sanala doğrudur. Bu süreklilik diyagramı üzerinde artırılmış gerçeklik ve 
artırılmış sanallık ortadayken; artırılmış gerçek somut dünyaya, artırılmış sanallık da 
soyut dünyaya daha yakın bir noktada bulunmaktadır. 

 
Resim 1. Gerçek-sanal sürekliliği [Taşkıran, Ayşe; Koral, Eylem; Bozkurt, Aras. 

(Fotoğrafçı)(Şubat,2015) Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Yabancı Dil Öğretiminde 
Kullanılması. (Dijital görsel). Alıntıdır.] 

 
 
Kesim ve Özarslan’a (2012) göre, içinde yaşadığımız evren üç boyutludur ancak eğitim 
aşamasında uygun, esnek, taşınabilir ve ekonomik olma gibi nedenlerden ötürü 
çoğunlukla iki boyutlu ortamlar üstün tutulmaktadır. Fakat iki boyutlu ortamlar 
durağandır ve canlı içeriği öğrenicilere sunamamaktadır. 
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1.2.Artırılmış Gerçeklik ve Yabancı Dil Öğretimi 
 
Günümüzde mobil araçlar yaygınlaşmış ve yeni teknolojileri kapsayabilme kapasiteleri 
artmıştır. Bu durum da öğrenenlerin öğrenme deneyimlerini sınıf dışına taşımalarına 
imkân vermiştir. Yeni teknolojilerle birlikte sözel (basılmış ve sesli) ve görsel-işitsel (statik, 
dinamik) içerikler verimli haberleşme kanalları aracılığıyla aktarılabilmektedir. Yabancı 
dil öğreniminde öğrenme bağlamı ve etkileşimin önemli olduğu bir gerçektir ve bu gibi 
alanlarda artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler öğrenme deneyimini zenginleştirmektedirler. 
Bu durum öğrenenlerin bilgiyi pasif bir şekilde edinmelerinden ziyade aktif bir şekilde 
yapılandırmalarını sağlamaktadır. Artırılmış gerçeklik öğrenenlerin dil yeteneklerini ve 
alanlarını interaktif olarak somut dünya şartlarında sunmalarını ve manalı öğrenme 
deneyimleri yaşamalarını sağlayacak bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
1.3.Artırılmış Gerçekliğin Eğitimdeki Avantajları ve Dezavantajları 
 
Yıldız’ın (2021) yaptığı çalışmaya bakıldığında, artırılmış gerçekliğin eğitimdeki avantajları 
hakkında şunları söyleyebiliriz: 
•Öğrenicilere daha esnek ve onların ilgilerini çekebilecek öğrenme ortamları sağlamak, 
•Daha önce yaşamadıkları bir heyecanı yaşamak, 
•Öğrenmek için istek ve motivasyonlarını artırmak, 
•Öğrenicilerin öğrenme dönemleri boyunca etken gözlemler yapmalarına ve bu gözlemler 
nihayetinde hipotezler oluşturmalarına yardım etmek, 
•Öğrenicilerin öğrenme başarımlarını artırmak ve grup içinde sosyal etkileşimler 
kurmalarına yardımcı olmak, 
•Örgün ve yaygın öğrenme arasında köprü kurmak ve öğrencileri işbirliği içinde 
öğrenmeye teşvik etmek, 
•Mekândan bağımsızlık, özgürlük ve kişisellik hissi vermek, 
•Öğrenmeyi teşvik ederek eğitimde yeni fırsatlar yaratmak. 
Bozkurt, Koral ve Taşkıran (2015)’ in yaptığı çalışmaya bakıldığında ise, artırılmış 
gerçekliğin eğitimdeki avantajları hakkında şunları söyleyebiliriz: 
•Eğlenceli olması, 
•Öğrencileri motive etmesi, 
•Öğrencilerin aktif olarak derse katılımını sağlaması, 
•Öğrenmeyi kolaylaştırması, 
•Öğrenilenlerin hatırlanmasına yardımcı olması, 
•Öğrenenlere zaman kazandırması, 
•Soyut konuları somutlaştırması 
 
Yine Bozkurt, Koral ve Taşkıran’ın (2015) yaptığı çalışmaya bakıldığında, artırılmış 
gerçekliğin eğitimdeki dezavantajları hakkında şunları söyleyebiliriz: 
•Tekniğinin/kullanım şeklinin zor olması, 
•Ders esnasında vakit kaybı yaşanmasına neden olması 
 
1.4.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kelime Öğretimi 
 
Dil öğretiminin temel amacını okuma, dinleme, yazma, konuşma becerilerini geliştirip 
dilin sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak oluşturmaktadır. Bu 
durumu yabancı dil eğitimi bakımından değerlendirdiğimizde bu becerilerin 
yetkinleştirilmesi zorlaşmaktadır ve bu durum eğitim-öğretim sürecinin daha iyi 
planlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bunun nedeni “tamamen yabancı 
oldukları bir dünyaya adım atan yabancı dil öğrencileri yeni öğrenecekleri dilin farklı dil 
bilgisi kuralları, sesletimi ve sözcük bilgisiyle uğraşmak zorundadır. Yeni dilin nasıl bir 
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yapıya sahip olduğu, tekil-çoğul ayrımı, zamanların kullanım alanları vb. öğrenilmesi 
gereken unsurlardan sadece birkaçıdır. Yeni öğrenilen sözcüklerin sesletimi, anlamı ya da 
anlamları, kullanıldığı bağlamlar ise sözcük öğretimi açısından aşılması gereken 
sorunlardır” (Apaydın, 2007). Bu sorunun çözüme ulaşması için planlı bir sözcük 
öğretimi yapılması gerekmektedir. 
 
Türkçede sözcük öğretimini etkileyecek en belirleyici yapısal özellik Türkçenin eklemeli dil 
yapısına sahip olmasıdır. Bu yapı sayesinde Türkçede sözcük türetimi kolaylaşır. “Eklerin 
çeşitliliği ve bu çeşitli eklerin değişik görevler yüklenerek yeni sözcükler oluşturabilmeleri, 
Türkçeyi çok geniş anlatım olanaklarına kavuşturmuş, yeni beliren kavramların 
karşılanmasını, yabancı kavramlara karşılıklar bulunmasını kolaylaştırmıştır” (Aksan, 
2009). Bu nedenle kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen bir öğrenci bile kökten ya da 
ekin fonksiyonundan sözcüğün ne anlama geldiğine kolayca erişebilir. Öte yandan 
yabancı için sözcük öğrenmeyi kolaylaştıracak özelliklerden biri de eklerin sözcüklere 
belli bir düzen içinde gelmesidir. Memiş’ in (2018)’ çalışmasında belirttiği gibi iyi 
tasarlanmış bir kelime öğretimiyle yabancı dil öğrenenlere önemli avantajlar sunulmuş 
olur. Kelime öğretimi çalışmalarıyla kelime hazinesi gelişen öğrenenler; 
 
•Hedef dilde okuduklarını ve dinlediklerini daha kısa sürede daha doğru bir şekilde 
anlamaya başlarlar. 
•Kendilerini yazılı ve sözlü ifade edecekleri zaman öğrendikleri kelimeleri daha doğru bir 
şekilde kullanırlar. 
•Hedef dildeki telaffuz sorunlarını yavaş yavaş çözmeye başlarlar. 
•Belirli durum ve bağlamlarda kullanılan eş, yakın ve zıt anlamlı kelimeleri tanır ve 
kullanırlar. 
•Kelimeleri yazarken daha az hata yaparlar. 
•Bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin ederken kendilerine daha çok güven 
duymaya başlarlar. 
 
Yabancılara Türkçe öğretiminde genellikle ders ve çalışma kitaplarındaki kelime 
çalışması, yazma, okuma, dinleme-tekrar etme, eşleştirme, boşluk doldurma, yerleştirme, 
tamamlama, sınıflandırma, sıralama, kelimelerin eş/zıt anlamlarını bulma, tabu, kelime 
listeleri, sözcük anlamlarını bulma, görseller, cümle oluşturma, kelime kartları, ses 
CD’leri gibi etkinlikler ve oyunlar kullanılmaktadır. Ancak sürekli bu etkinliklerin 
uygulanması doğru değildir. Çünkü “İnsanlıkla birlikte sürekli gelişim ve değişim içinde 
olan dilin, tek ve durağan bir yöntemle öğretilmesi mümkün değildir. Bu sebeple 
öğretimde kullanılacak yöntem bu değişimlere uyum sağlamalı ve devamlı gelişim içinde 
olmalıdır” (Memiş ve Erdem;2013). Bu nedenle dil öğretiminde sürekli yeni yöntemler ve 
teknikler denenmesi gerektiği dolayısıyla da dili öğretirken yeni uygulamalara ve araçlara 
başvurulması gerektiği söylenebilir. Artırılmış Gerçeklik uygulamaları da kullanıcılarına 
sunduğu görsel desteklerle kelime öğretiminde yarar sağlayabilecek teknolojilerdendir. 
 
2. Çalışmanın Amacı 
 
Bu çalışmanın amacı artırılmış gerçeklik uygulamaların ne olduğunu açıklamak, bu 
uygulamaları eğitim ve öğretim yapılan ortamları verimli ve canlı hale getirmek için nasıl 
kullanılabileceğini tartışmak ve bunu yaparken de bu uygulamaların eğitimdeki avantaj 
ve dezavantajlarını belirlemektir. Ayrıca bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak 
öğretimi alanında kelime öğretiminde kullanılabilecek Aurasma adı verilen artırılmış 
gerçeklik uygulamasının ne olduğunu açıklamak, bu alanda kelime öğretimi dışında 
nerelerde kullanılabileceğini araştırmak ve Aurasma’nın Türkçeyi yabancı dil olarak 
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öğrenen öğrencilerin motivasyonuna ve akademik başarısına katkısının ne olduğunu 
tartışmak amaçlanmıştır. 
 
2.1.Çalışmanın Problem ve Alt Problemleri 
 
Bu çalışmanın problemini “Artırılmış gerçeklik uygulamaları nedir, eğitim ortamlarını 
zenginleştirmek için nasıl kullanılabilir ve bu uygulamaların avantaj ve dezavantajları 
nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır. Bu problem sorusuna ek olarak aşağıdaki sorulara da 
cevap aranmaktadır: 
 
1. Aurasma adı verilen artırılmış gerçeklik uygulaması nedir ve kelime öğretimi dışında 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde nerelerde kullanılabilir? 
2. Alan yazındaki çalışmalara bakıldığında Aurasma adı verilen artırılmış gerçeklik 
uygulamasının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin motivasyonuna ve 
akademik başarısına nasıl bir etkisi olduğu söylenebilir? 
 
3.Yöntem 
 
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi tekniği 
kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’ in (2003) de belirttiği gibi betimsel analiz yönteminde, 
çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş veriler daha önceden belirlenmiş temalara 
göre özetlenmekte ve yorumlanmaktadır. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan 
bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır. Araştırma 
konularıyla ilgili bilgileri içeren yazılı materyallerin analizi de var olmak üzere doküman 
incelemesi, gözlem veya görüşmenin mümkün olmadığı çalışmalarda tek başına veri 
toplamak için kullanılabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleriyle birlikte verileri 
çeşitlendirmek ve araştırma geçerliliğini artırmak için de kullanılabilir. 
 
3.1.Çalışmanın Verisi 
 
Çalışmadaki veriler, toplamda 34 makalenin incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Bu 
makalelerin 17 tanesi yabancı, 25 tanesi yerli kaynaktan elde edilmiştir. Yerli kaynaktan 
olan makalenin 2 tanesine internet sitesi üzerinden erişilmiş ve link olarak erişim 
tarihiyle birlikte kaynakça kısmına eklenmiştir.  Bu kaynakların 23 tanesi artırılmış 
gerçeklikle ilgili olup 3 tanesi Aurasma uygulamasıyla ilgilidir. Yine bu kaynakların 1 
tanesi doktora tezi olarak, 3 tanesi yüksek lisans tezi olarak, 2 tanesi de Akademik 
Bilişim Konferansı’nda bildiri olarak yayınlanmıştır. 
 
3.2.Verilerin Analizi 
 
Çalışmadaki veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Doküman 
analizinde, yazılı belgelerin içeriği titizlikle ve sistematik olarak analiz edilmektedir 
(Wach,2013). Bu çalışmada verilerin analizi için, dokümanlar ilk olarak artırılmış 
gerçeklik uygulamaları ve eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanımı 
açısından değerlendirilmiş, bu makalelerin bulgular kısmı artırılmış gerçekliğin avantaj ve 
dezavantajları yönünden yorumlanmıştır. Daha sonra ise Aurasma’nın sınıflardaki çeşitli 
uygulamalarını içeren çeşitli dokümanlar incelenmiştir. Bu dokümanlarda Aurasma’nın 
daha çok İngilizce öğretilen sınıflarda uygulandığı görülmüştür. İncelenen bu makalelerin 
bulgular bölümünden Aurasma’nın avantajları ve dezavantajları analiz edilmiş, böylelikle 
Aurasma’nın öğreniciler üzerindeki etkisi yorumlanmış ve okuyuculara sunulmuştur. 
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4. BULGULAR 
 
4.1.Birinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular 
 
Aurasma, bilgisayar ve akıllı telefon için mevcut olan herkes tarafından erişilebilen bir 
artırılmış gerçeklik web sitesidir. Kendi artırılmış gerçekliğinizi oluşturmanıza olanak 
tanır, gerçeğe yakın bir 3D animasyon kadar basittir. Aurasma’yı kullanmak için akıllı 
telefona ya da tablete  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=in bu siteyi 
ziyaret ederek Aurasma’yı indirebilirsiniz.  https://www.aurasma.com/ bu web sitesini 
ziyaret ederek ise doğrudan kendi artırılmış gerçekliğinizi oluşturabilirsiniz. 
Önder (2017)’e göre Aurasma’ yı aşağıdaki şekillerde kullanabiliriz: 
 
•Sınıftaki panolarda kullanabiliriz. Öğrenicilerin öğrenmeleri için panoya resim, soru ya 
da harita asıp bunlarla alakalı videolar çekerek öğrenmeyi eğlenceli hale getirebiliriz. 
•Yabancı dil öğretirken kullanabiliriz. İngilizce diyalogları karşılıklı konuşma şeklinde 
canlandırabiliriz. 
•Ders kitaplarının içindeki görsel materyalleri video aracılığıyla zenginleştirerek 
öğrencilerin dikkatini çekebiliriz. Ayrıca bu her derste uygulanabileceğinden, tüm 
derslerde güncel bilgiye erişilebilir. 
•Okul panolarında asılı olan afiş veya posterler içine videolar ekleyebiliriz. Böylelikle afiş 
veya posterlerdeki resimler üç boyutlu bir sanal ortamda oluşturulur ve öğrencilere sesli 
bildirim sağlanabilir. 
•Öğretmenler olarak soruların çözümü için ders anlatımlarını veya o soruyla ilgili çözümü 
video hazırlayıp öğrencilerin çözemedikleri sorularda bu uygulama ile soru çözümünü 
dinlemelerine olanak sağlayabiliriz. 
•Diğer derslerde de öğretilmek istenen kavramlar ile ilgili videolar hazırlayarak 
öğrencilerin istedikleri zaman ve mekânda o nesneyi öğrenebilmelerini sağlayabiliriz. 
 
4.2.İkinci Araştırma Sorusuna Yönelik Bulgular 
 
•Çakır, Solak ve Tan’ın (2015) çalışmasına göre Aurasma ile gerçekleştirilen etkinlikler 
öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde arttırmış, öğrencilerin motivasyonu 
üzerindeki etkisi ise olumlu yönde olmuştur. 
•Tan ve Liu’nun (2013) yürüttükleri çalışmada İngilizce sözcük öğretiminde AG teknolojisi 
kullanımının öğrenicilerin başarı ve motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
•Ersoy, Duman ve Öncü’nün (2016)’ yaptığı çalışma sonucunda Aurasma ile yapılan 
öğretimsel faaliyetlerin diğer bilgisayar destekli öğretim uygulamalarına kıyasla öğrenciler 
üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
•Akçayır ve Akçayır’ın (2016) yaptığı çalışmanın sonucuna göre, Aurasma kullanan 
öğrenciler derslerinde daha başarılı olmuş ve sözcük bilgisi düzeylerinin anlamlı olarak 
daha yükseldiği görülmüştür. 
•Küçük, Yılmaz ve Göktaş’ın (2014) ilköğretim beşinci sınıflar üzerinde yaptığı çalışma 
sonucunda, öğreniciler İngilizce dersinde AG uygulamaları kullanımından memnun 
kaldıkları, daha sonraki derslerinde kullanmak istedikleri ve öğrencilerin kaygı 
seviyelerinde de azalmanın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
•Korucu, Gençtürk ve Sezer’in (2016) gerçekleştirdiği çalışma sonucunda AG 
uygulamasının öğrencilerin akademik başarısını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler    
 
Hızla ilerleyen teknolojiyle birlikte insanların bilgiye ulaşma gereksinimleri artmaktadır. 
Bilhassa internet ve taşınabilir uygulamaların yaygınlaşmasıyla günümüzde teknolojik 
gelişmelerin eğitime adapte edilmesi ve bu alanda emek sarf edilmesi büyük bir önem arz 
etmektedir (Akbaş, 2011; Dori ve Belcher, 2005; Liu ve Chu, 2010; Tan ve Liu, 2004). 
Gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde içerik ne kadar gerçek hayata benzerse 
öğrenimin etkililiği ve verimliliğinin o kadar artacağı sonucu ortaya çıkmaktadır (Klopfer 
ve Squire, 2008). Son zamanlarda literatürde yerini almış en popüler kavramlardan olan 
Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisinin eğitim öğretim ortamlarını zenginleştirdiği ve 
öğrenmeyi daha eğlenceli ve kalıcı hale getirdiği bilinmektedir (Wu, Lee, Chang ve Liang, 
2013). 
 
“AG, gerçek nesnelerin bilgisayarda oluşturulmuş materyallerini kamera karşısında 
görüntülenirken özel yazılımlarla görüntünün belirli noktalarına bağlanması sonucu eş 
zamanlı görüntünün alınması olarak tanımlanmaktadır” (Aziz, Aziz, Yusof ve Paul, 2012; 
Bujak vd, 2013; Dunleavy, Dede ve Mitchell,2009; Erdoğan, 2010; Ivanova ve Ivanov, 
2011; Kaufmann ve Schmalstieg,2003; Kirner, Reis ve Kirner, 2012; Çakır, Solak ve Tan; 
2015). Başka bir şekilde ifade edecek olursak, AG ile somut nesnelerin bilgisayarda 
yaratılmış materyallerini ekran karşısında görüntülerken istisnai yazılımlar aracılığıyla 
imgenin belli noktalarına bağlanılmasıyla senkronik görüntü alınabilmektedir. Kısacası 
bu sistemle elimizdeki bilgisayar veya mobil cihazın ekranı aracılığıyla somut olarak 
orada olmayan bir nesne veya olayı orada gerçekleşiyor gibi görebiliriz. 
 
Bu çalışmada da bir artırılmış gerçeklik uygulaması olan Aurasma uygulamasının ne 
olduğu araştırılmış ve genellikle yabancı dil öğretiminde öğrencilerin motivasyonu ve 
başarılarını olumlu etkilediği vurgulanmıştır. Bu olumlu sonucun birçok nedeninden 
bahsedilebilmektedir: 
 
Aurasma uygulamasının eğlenceli olması, öğrencilerin aktif kalımını sağlaması, 
öğrenmeyi kolaylaştırması, soyut konuları somutlaştırması, öğrenilenleri hatırlamaya 
yardımcı olması. Çalışmada ayrıca artırılmış gerçeklik teknolojisinin ne olduğundan, 
nerede kullanılabileceğinden bahsedilmiştir. Çalışma süreci sonunda Aurasma 
uygulaması ile artırılmış gerçeklik uygulamalarının aynı avantaj ve dezavantajlara sahip 
olduğu görüldüğünden çalışmada aynı şeyleri yazmamak adına Aurasma uygulamasının 
avantaj ve dezavantajlarına değinilmemiştir. 
 
Literatüre bakıldığında artırılmış gerçeklik uygulamalarının-diğer alanlara nazaran-
eğitimde kullanımının daha az olmasına rağmen birçok faydasının olduğu görülmektedir. 
Örneğin Schumaker ve Randall (2013) gerçekleştirdikleri bir çalışmada okul öncesi 
öğrencilerinin öğrenim süreçlerini geliştirmeleri için bir vasıta olarak artırılmış gerçeklik 
uygulamalarını kullanmış ve AG ortamlarının öğrencilerin gelişimine anlamlı düzeyde 
katkı sağladığını görmüşlerdir. Yine Perez-Lopez ve Contero (2013) yürüttükleri bir 
çalışma sonucunda AG teknolojisinin biyoloji dersindeki öğrenicilerin başarısına ve 
öğrenmelerinin kalıcılığına katkısı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Holden ve Sykes 
(2012) oyun destekli mobil bir AG uygulaması geliştirip onun yabancı dil eğitimindeki 
verimliliğini araştırmış ve sonuç olarak uygulamanın yabancı dil eğitimine katkısı olduğu 
keşfetmişlerdir. Vate-U-Lan (2012) de yabancı dil eğitiminde hikâye anlatımı (storytelling) 
aracı olarak bir AG uygulaması geliştirmiş ve bu uygulamanın öğrencilerin 
motivasyonlarını artırdığını görmüştür. Kısacası alan yazında, AG teknolojisinin doğru bir 
biçimde kullanıldığında özellikle yabancı dil öğreniminde öğrenicilere yardımcı olabileceği 
görülmektedir. 
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Ülkemizde yabancı dil öğretiminde eğitim materyali olarak en çok ders kitapları 
kullanılmaktadır. Geleneksel ders kitaplarını AG uygulamaları ile eğitim açısından daha 
etkili hale getirilerek kullanılabilmektedir. Özdemir (2010) da ders kitaplarındaki durağan 
metinlerin çoklu ortam araçları ile güçlendirerek daha çok verim alınabilecek hale 
getirilebileceğini söylemiştir. Günümüzde öğrencilerin eğitimde teknolojiyi hatta en çok 
taşınabilir aygıtları kullanma isteği göz önüne alındığında, mobil AG uygulamalarının 
öğrenicilerin beklentilerine karşılık verdiği, öğrenicilerin teknoloji kullanmaktan memnun 
oldukları ve bu durumun da başarılarında artışa neden olduğunu söylemek yanlış 
olmamaktadır. Aynı şekilde Chao ve Chen (2009) çalışmalarında öğrencilerin eğitimde 
mobil araçları kullanmasıyla geçmişten beri kullanılan kitapların daha yararlı hale 
geldiğini, öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarının ve başarılarının arttığını söylemişlerdir. 
Sonuç olarak, mobil cihazlar aslına uygun olarak kullanıldığında öğrencilerin 
öğrenmelerine yardım ettiği görülmektedir. Bu sebepten ötürü öğrencilerin eğitimde 
teknoloji kullanım isteklerini eğitim için bir vesile olarak değerlendirip teknolojinin 
gösterdiği olanaklardan eğitimde faydalanabiliriz. Dahası günümüzde yaklaşık her 
öğrencide en az bir tane mobil cihaz olduğu göz önünde bulundurulduğunda, AG’nin 
eğitim ortamlarına ek bir bedel getirmeden de kullanılabileceği söylenebilir. 
 
Yapılan araştırmanın ışığında yapılacak çalışmalara yardımcı olması açısından aşağıdaki 
öneriler geliştirilmiştir: 
 
• Araştırma sonunda AG uygulamasının olumsuz özelliklerinin de olduğu görülmüştür. 
Bu nedenle benzer çalışmalarda problem yaşamış öğrenicilerin fikirlerinin de dikkate 
alınması teknolojinin olumlu ve olumsuz yanlarını görmek bakımından faydalı olacaktır. 
•Yürütülecek benzer çalışmalarda öğretim elemanlarının da görüşleri alınabilir. Böylelikle 
AG uygulamalarının taşıdığı eğitimsel potansiyel daha iyi analiz edilebilir. 
•AG teknolojisini öğretim ortamlarında kârlı kullanabilmek için birtakım ekipman (akıllı 
telefon, bilgisayar, tablet…)  ve teknik (uygulama, internet) ihtiyacı karşılanmalıdır. 
•AG uygulamaları tabletlerle de desteklenmektedir. Bu yüzden ülkemizde FATİH projesi 
vasıtasıyla dağıtılmış tabletlere AG uygulamaları yüklenebilir ve bunların öğrenme 
öğretme sürecine etkisinin olup olmadığı araştırılabilir. 
•Sadece kelime öğrenimi için değil; diğer dil becerileri için de AG materyaller tasarlanıp 
uygulanabilir. 
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