Öz
Hizmet sektöründe iletişim amacıyla
kullanılan çağdaş teknoloji uygulamaları,
iletişim biçimleriyle ilgili değişimlere sebep
olmaktadır. İletişimsel hedeflerle etkileşimli
sistemlerin kamusal merkezlerde kullanımı,
gün geçtikçe yaygınlaşarak ziyaretçilere
eğlence odaklı deneyimler sunmaktadır.
Etkileşimli sistemler kullanılması tercihinin
temel nedeni, eğitici içeriklerin eğlence
değeri barındıran biçimlerde sunulmasının
yanı sıra merkezlerin marka ve finansal
değerini artıran çözümler sağlanmasıyla
ilgilidir. Farklı kimliklerde ziyaretçilere
hizmetler sunan merkezler, geçirilen vaktin
daha değerli algılanması, deneyimin akılda
kalıcılığı ve merkezin tekrar ziyaret edilmesi
amacıyla çağdaş teknolojiler doğrultusunda
faaliyetlere yer vermektedir. Eğitlence
tasarımına uygun temalandırma
uygulamaları, akvaryumlar, hayvanat
bahçeleri ve botanik bahçeler gibi
merkezlerde uzay, hayvanlar veya doğa gibi
ilgi çeken konulara erişimi kolaylaştırarak
oyun benzeri deneyimler sunmaktadır.
Genelde merkezlerde tek bir temaya bağlı
kalınarak uygulanabilen eğitlence tasarımı,
alışveriş merkezlerinde (AVM) belirlenen
alanın seçilen konuya ayrılmasıyla yapının
benzerlerinden ayrışmasına imkân
vermektedir.
Araştırmanın temel amacı, akademik
yaklaşımlar ile profesyonel uygulamalar
arasında ilişki kurarak saha kaynaklı
deneyimlerle ilgili bulguların paylaşılması
ve bunlarla bağlantılı literatür temelli
değerlendirmelerde bulunulmasıdır. Bu
amaçla yazar tarafından gerçekleştirilen
sektörel projelerin akademik olarak
incelenmesinin iki alan hakkında sağladığı
kazanımlar araştırmanın özgün değerini
oluşturmaktadır. Kronolojik olarak sunulan
projeler, hareket algı teknolojisinin sağladığı
etkileşim, mekansal algı, kullanıcı deneyimi
ve arayüz özelliklerini açıklamaktadır. Bu
bağlamda yazarın yönettiği projeleri konu
eden kalitatif araştırma, akademik ve
profesyonel alanların entegrasyonu ile
disiplinlerarası tasarım yaklaşımları
ekseninde kazanımlar sağlanmasını
hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Arayüz, eğitlence, etkileşim, kullanıcı deneyimi, tasarım.
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Extended Abstract
Among the important effects of technological development in terms of the service sector is the widespread use of interactive
systems in public centers such as malls, aquariums and zoos, providing entertainment-oriented experiences to visitors. Primary
reason of the choice of interactive systems in public areas is to provide educational content through entertaining methods as well
as establishing various solutions that increase brand and financial values of centers. Centers with different identities offer
services to visitor beneffiting from activities in line with modern technologies in order for the guests to perceive the time spent
more preciously, to keep the experience alive and to revisit the center. Theming applications related to edutainment design offers
playful experiences by facilitating access to interesting topics such as space, animals or nature. Centers usually benefit from
edutainment design for the application of a main theme, meanwhile implementations in malls allows the structure to be
separated from its counterparts through strategical personalization. Applications developed for different purposes are designed
according to contextual features and communicative preferences. Among the digital media applications that have become
widespread in recent years, virtual reality applications are the most preferred ones with the convenience they offer. The main
reason these applications are practical is that they provide convenience in terms of common technology and updatable content.
In the study, the relationship between selected technologies and interfacial aspects of interactive products used in museums and
centers are evaluated by examining the design orientation of products related to physical and virtual manipulation control
features. The projects presented are composed of the Virtual Habitat application designed for three different edutainment
projects and the Space Walk application designed for another project all carried out by the technology company partnered by the
author, in order to determine the differences among the applications in terms of user experience and interaction. In this context,
the projects presented are the Manila Ocean Park Aquarium, Florya Istanbul Aquarium, Carousel Toy Exhibition held at the
Bursa Anatolian Cars Museum and the Ashgabat Medeni Dynch Space Center project. Initial 3 centers are variables of the
virtual habitat application realised in different dates. The Medeni Dynch Space Center project carries an importantance in terms
of exemplifying the relationship of the same technology with a different content type. Therefore, the study aims to provide gains
in explaining the connection between design and technology, based on diverse content with the provision of the projects
presented. The scope presented incompasses the goal to determine the interactional properties of the applications in order to
explain the design differences related to design and technology. In this context, by examining the visual, experiential and
technology-oriented differences of the applications developed within the edutainment projects implemented in different years, it
is tried to explain the effect of technological developments on design approaches and the targeted user experience qualities in
public buildings. In addition to the educational and entertaining features of the technologies offered, presented implementations
carry qualities on enabling the centers to collect information about the progress of the visitors as well as creating a
demographic classification. Unlike other scientific studies carried out by the author, the gesture recognition system applications
being compiled and subject to this study, result in having more than one common feature among the applications. The most
significant difference determined among the applications concerning contextual variability, is the quality that offers an in-depth
creativity related to content.
The research presents various concepts related to the title and the keywords. In line with the aims of the research, the integrated
meanings of all concepts are explained rather than singular expressions. For this purpose, the sections are structured based on
the features of design disciplines elaborating the qualities of interactive systems that effect spatial perception. Determining the
integrated qualities of spatial and systemic features of the applications is important for the perception of the experience. Another
purpose of the qualitative study is to establish a relationship between academic approaches and professional practices by
sharing findings on field-based experiences through process’ on literature-based evaluations. In order to eliminate the
subjectivity on the selected subject, the study tries to conduct objective evaluations focused on design-centered technologies by
making quotations from different projects. Therefore, the gains obtained from the academic examination of the sectoral projects
carried out by the author on both areas, constitute the original value of the research. The projects presented chronologically
explain the interaction, spatial perception, user experience and interface features provided by gesture recognition technology. In
this context, the qualitative research subject to the projects managed by the author aims to achieve gains centered on
interdisciplinary design approaches with the integration of academic and professional fields.
Keywords: Design, edutainment, interaction, interface, user experience.

Hareket Algı Kullanıcı Deneyimi Etkileşimsel Özellikleri

Giriş
Eğitlence tasarımı yaklaşımı, güncel
olarak müze ve merkezlerde yaygın olarak
kullanımı artmakta olan bir tasarım yöntemidir. Eğitlence, eğitici içeriğin eğlenceli
yöntemlerle iletilmesiyle ilgilenen çağdaş
bir tasarım yaklaşımıdır (Brandejsky ve Kilzer,
2006). Bu yöntemle eğitici içeriğin eğlenceli
biçimde iletilmesi, sunulan içeriğin akılda
kalıcılığını artırmaktadır. Teknoloji ekseninde tasarlanan eğitlence uygulamaları,
merkezlerin ziyaretçi sayısında artış sağlamanın yanı sıra aynı zamanda pazarlamaya
yönelik bir iş modeli oluşturmaktadır.
Çalışmada, müze ve merkezlerde kullanılan etkileşimli ürünlere ait arayüz tasarımlarının fiziksel ve sanal kontrol biçimleri
ekseninde incelenmesi ile kullanılan teknoloji ve arayüz tasarımı arasındaki ilişki değerlendirilmektedir. Çalışmanın araştırma
bölümünde, yazarın ortak olduğu teknoloji
firması tarafından gerçekleştirilen üç farklı
eğitlence projesi için tasarlanan ‘Sanal
Habitat’ uygulaması, diğer bir projede ise
‘Uzay Yürüyüşü’ uygulaması sunularak
açıklanan uygulamalar arasında bulunan
grafik arayüzlerin kullanıcı deneyimi ve etkileşim açısından farklılıkları incelenmektedir. Bu bağlamda, sunulması planlanan
projeler kronolojik olarak Manila Ocean
Park Akvaryumu, Florya İstanbul Akvaryumu, Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde
gerçekleştirilen Atlıkarınca Oyuncak Sergisi ve Aşkabat Medeni Dinç Uzay Merkezi
projeleridir. Sanal Habitat uygulamalarına
ek olarak sunulan Medeni Dinç Uzay
Merkezi projesi, aynı teknolojinin farklı bir
içerik tipiyle ilişkisinin örneklenmesi adına
önem taşımaktadır. Bu şekilde çalışma,
tasarım ile teknoloji arasındaki bağlantının
açıklanmasına yönelik kazanımlar sağlanmasını hedeflemektedir.
Çalışmanın literatür bölümünde, ‘etkileşimli uygulamalar, mimari kimliğe, iletişim
biçimlerine ve kullanıcı deneyimine katkı
sağlar’ hipotezinin ortaya konulması hedefiyle oluşturulan özgün araştırma sunulmaktadır. Araştırmanın literatür bölümünü
oluşturan içerik, yazarın konu ekseninde
gerçekleştirmiş olduğu akademik tezler
(Yum, 2015; Yum, 2020), yayınlar (Yum, 2016) ve

İstanbul Akvaryumu (2015), İslam Eserleri
Müzesi (2010), Oyuncak Sergisi (2011) gibi
projelerle eğitlence alanında sektörel deneyimin sonucu olarak, gözlem ve araştırma
bulgularından oluşmaktadır. Bulgular,
literatür, araştırma ve tartışma bölümünde
seçilen kaynaklarla desteklenerek çalışmada mesleki kronoloji açısından değer
taşıyan projelerin akademik bir altyapıya
oturtulmasına çalışılmaktadır.
Çalışmada sunulan anahtar kelimeler eğitlence, etkileşim, arayüz, kullanıcı deneyimi, tasarım kavramlarından oluşmaktadır.
Eğitlence kavramı eğitim ve eğlenceyi,
arayüz kavramı grafik kullanıcı arayüzlerini, tasarım kavramı ise çok disiplinli
tasarım yöntemlerini ifade etmektedir.
Araştırmanın hedefleri doğrultusunda tüm
kavramların tekil ifadelerinden ziyade
bütünleşik anlamları açıklanmaktadır. Bu
amaçla bölümler mimaride sanallık, grafik
arayüz, etkileşim ve kullanıcı deneyimi biçiminde kurgulanmıştır. Mimaride sanallık
bölümü mekansal algıyı etkileyen etkileşimli sistemleri açıklamaktadır. Toplumsal
merkezlerde konumlanan uygulamaların
mekansal ve sistemsel özelliklerinin
bütünleşik biçimde açıklanması, oluşan
deneyimin algılanması açısından önem
taşımaktadır. Sistem ve kullanıcılar arasında oluşması gereken iletişim sağlanması,
grafik arayüzlere bağlıdır. Grafik arayüzler
(Graphic User Interface, GUI), dijital teknolojilerde kullanıcı ve sistem arasında dialog
oluşmasına imkan veren sanal ekranlardır.
Sanal ekranlar aracılığıyla gerçekleşen
etkileşim, kullanıcı deneyimi oluşmasına
imkan sağlar. Çalışmada sunulan ürünlerin
farklı içerikler sunan hareket algı sistemleri olması, fiziksel temas gerektirmeden
etkileşime girilmesini ifade etmektedir.
Çalışmanın Yöntemi ve Yapısı
Araştırma nitel bir çalışmadır, konu ve
başlık doğrultusunda örnekler sunulmasını
ve sunulan örneklerin değerlendirilmesini
kapsamaktadır. Seçilen konunun öznelliğinin giderilmesi amacıyla yazar tarafından
gerçekleştirilen farklı projelerden alıntılar yapılması ve örnekler sunulmasıyla,
açıklanan tasarım merkezli teknolojiler
ekseninde nesnel değerlendirmeler yapılSayı 33, Temmuz 2021
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ması hedeflemektedir. Çalışmada açıklanan
projeler, farklı yıllarda gerçekleştirilen
eğitlence tasarımı uygulamaladır. Eğitlence
tasarımına uygun şekillerde işverenlerin
yönlendirmesi, merkezlerin kullanıcı deneyimi hedefleri ve kullanıcılardan alınan
geri bildirimler doğrultusunda geliştirilen
projeler, uygulanarak hizmet sağlamaktadır. Hareket algı sistemlerine ait etkileşimsel özelliklerin başında sanal arayüzlerin
sağladığı kullanıcı deneyimi değerleri
gelmektedir. Kullanım frekanslarına bağlı
olarak düzenlenen kullanıcı deneyimi
değerleri, yazılımların uzaktan kontrol
mekanizmaları ile ayarlanmalarına, bakım
yapılmasına ve kullanım kaydı alınmasına
imkan vermektedir. Uygulamaların konumlandığı merkezlerin yapısal özelliklerine
uygun içerikleri, ziyaretçilere özgün bir
deneyim yaşatmasının yanı sıra mekansal
algıya da katkı sağlamaktadır. Sunulan
projelerin içeriksel, mekansal ve arayüz
tasarım nitelikleri, uygulamalar arasında
bulunan farkların tespit edilmesi açısından
önem taşımaktadır. Proje süreçlerinde toplanan fotoğraf ve video formatında dijital
veriler, uygulamaların açıklanması adına
gerekli olan görsel kaynağı oluşturmaktadır. Çalışmanın aşamalarının açıklanması
amacıyla araştırmanın metodolojik strüktürü Tablo 1’de sunulmaktadır.
Çalışmanın giriş bölümü, konu ve başlığın
belirlenmesini ve açıklanmasını kapsayan
teorik altyapıdan oluşmaktadır. Bu hedefle

çalışma hareket algı sistemi uygulamalarının kullanıcı deneyimi ve etkileşimsel
özelliklerini incelemektedir. Yaşatılan
kullanıcı deneyimi duyuşsal, psiko-motor
ve bilişsel becerilerle örtüşen bir yapıdadır
zira projelerin tasarım hedefleri bireysel
becerilere uygun şekilde kurgulanmıştır.
Görsel olarak algılanan ürünlerin mekansal etkisi, ziyaretçilere uygulamaların
denenmesi yönünde etki sağlamaktadır.
Uygulamaları denemeyi arzu etmeyen
ziyaretçiler, başka ziyaretçilerin deneyimlerini gözlemleyerek endirekt etkileşim
oluşmasına imkan verirler. Hareket algı
sistemlerine dayanan farklı birçok uygulama merkezlerde kullanılmaktadır, ancak
bu çalışma yazar tarafından farklı projeler
için gerçekleştirilen uygulamaların sunumu
üzerine kurgulanmıştır. Farklı zamanlarda
yapılan projelerin açıklanmasıyla, arayüz
tasarımlarında gerçekleşen gelişimin,
dolayısıyla artan kullanıcı deneyiminin
açıklanması mümkün olabilir. Araştırmanın
kapsamı müze, akvaryum ve hayvanat bahçesi gibi toplumsal kültür, sanat ve doğa
temalı merkezlerde kullanılan hareket algı
uygulamalarıdır.
Çalışmanın somut verilere dayanan gelişme bölümü, kullanılan kalitatif yöntemi
açıklamakta, araştırmayla ilgili sorular,
nedensellik, bilimsel katkı, özgün değer ve
yöntemle ilgili açıklayıcı tanımlar sağlamaktadır. Araştırmanın özgün değerini ve
bilimsel katkısını oluşturan nedensellik
Tablo: 1
Metodolojik Strüktür.
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özellikleri, yeni müzecilik yaklaşımına
uygun bir teknolojinin içerikten bağımsız
olarak toplumsal kültür barındıran merkezlerde kullanımıyla ilgilidir. Özellikle
akvaryum gibi türlerle fiziksel temasın
mümkün ve etik olarak doğru olmadığı
merkezlerde, yaşanan deneyimin artırılması amacıyla en etkin stratejilerin arasında
sunulan uygulamalar gelmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın sağlamayı hedeflediği en önemli katkı, profesyonel olarak
tamamlanan projelerin bilimsel olarak incelenmesiyle ilgilidir. Böylelikle akademik
ve profesyonel yaklaşımlar arasında ilişki
kurulması ve değerlendirmeler yapılması
mümkün olabilir. Araştırma sorularının
açıklanması mümündür, çalışmada sunulan
soruların detaylandırılması, başka sorular
doğurmaktadır. Hareket algı sistemlerinin
etkileşimsel ve kullanıcı deneyimi etkileri
nedir? Etkileşimli sistemlerde kullanılan arayüzler ne şekilde gelişmektedir?
Arayüzlerin deneyim üzerinde etkisi var
mıdır? Arayüzlerin içerik tasarımı özellikleri nedir? Hareket algı sistemlerinde kullanılabilecek içerikler ne şekilde olmalıdır?
Soruların cevaplanması hedefiyle açıklanan
projelerin farklı üretim tarihlerine dayanan
kronolojik ilerlemelerinin özellikle arayüz
içeriklerinin tasarım ekseninde gelişimleri
üzerine bilgi sağlanması açısından değer
taşımaktadır.
Araştırmanın nedensellik bölümünü oluşturan içerik somut verilere dayanmaktadır
ve bu amaçla başlık, anahtar kelimeler ve
içerikte sunulan kavramların açıklanmasını kapsamaktadır. Açıklanan kavramlar
çalışmada ilişkilendirilerek, bu kavramların tasarım disiplinleri açısından etkisinin ortaya konulması hedeflenmektedir.
Bölümde açıklanan somut veriler, toplanan
literatüre dayanarak çalışmada sunulan
uygulamaların konumlandırılmasına imkan
vermektedir. Bu sebeple nedensellik, sadece çalışmanın konusal konumu açısından
önem taşımayıp, aynı zamanda sunulan
uygulamaların tercih edilme sebepleriyle
ilgili etkenleri de kapsamakta ve açıklamaktadır.
Çalışmaya ait araştırma bölümü, proje
uygulamalarını sunmaktadır. Araştırma

kurgusu sunulan projelerin ilişkilendirilerek açıklanmasını kapsamaktadır. Geleneksel araştırmalarda kullanılan literatür
merkezli sunum ve araştırma bölümü
vaka çalışmasının açıklanmasından farklı
olarak, bu çalışma sunulan tüm projeleri
tartışma bölümünde bütünleşik biçimde
incelemektedir. Bu amaçla literatür temelli
değerlendirme ölçütleri açıklanarak proje
uygulamaları değerlendirilmektedir.
Araştırmanın uyarlama bölümü sonuçların
açıklanmasını kapsamaktadır. Bu hedefle
değerlendirme bulguları sunulmakta ve
değerlendirmeleri yapılmaktadır. Projelerle ilgili bilginin paylaşılmasını takiben
çalışmanın genel sonuçları açıklanmakta
ve gelecek çalışmalara yönelik önerilerde
bulunulmaktadır.
1. Mimaride Sanallık
Eğitlence yaklaşımı, eğitim ile eğlenceyi
birleştiren ve uygulandığı merkezler için
özgün iş modeli oluşturan bir tasarım yöntemidir. Çalışmada sunulan Manila Ocean
Park ve İstanbul Akvaryumu eğitlence
projeleri, yazar ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiş projelerdir (Yum, 2015; Yum, 2016).
Tasarım yöntemine uygun şekilde Georgia
Aquarium, Monterey Bay Aquarium, Santa
Monica Pier Aquarium, Mystic Aquarium,
Palma Aquarium, North Carolina Aquarium, Miami Seaquarium, Vancouver
Aquarium gibi merkezler, etkileşimli eğitlence uygulamaları kullanmaktadır (Yum,
2015, s. 80-90). Kamusal yapılar olarak kabul
edilen müze, akvaryum, botanik bahçe ve
hayvanat bahçesi gibi merkezler, ziyaretçi
ilgisini artırmak hedefiyle eğitlence tasarımına bağlı temalandırma uygulamalarını
değerlendirmektedir (Karydis, 2011; Yum, 2016,
s.2 - 2020, s. 21-28 ve189). Eğitlence tasarımının disiplinlerarası bir doğası vardır ve bu
ihtiyaç, arakesit tasarımcıların oluşturduğu
farklı tasarım dallarını bütünleşik şekilde
ele alarak disiplinlerarası yöntemlerin doğmasına sebep olmuştur (Yum, 2015 s. 57-59).
Etkileşim ve kullanıcı deneyimi tasarımı
uzmanları için ‘melez tasarımcı’ tanımı
yapımaktadır. Eğitlence tasarımında farklı
tasarım alanlarının birarada kullanılması
nedeniyle bu yöntemi uygulayan tasarımcılar için arakesit veya melez tasarımcı
Sayı 33, Temmuz 2021
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tanımının yapılması uygundur (Eckersley ve
Alexis, 2010).
Eğitlence tasarımı projeleri mimarlık,
görsel iletişim, grafik ve ürün tasarımı disiplinlerinde bütünleşik üretim yapılmasını
gerektirir. Sanal habitat uygulaması, video
içeriğin, yazılım aracılığıyla kontrolüyle
grafik biçimde mekanda konumlandırılmasıyla kullanıcı deneyimi sağlayan bir
uygulamadır. Eğitlence tasarımının mimari,
grafik, ürün, iletişim ve imaja yönelik olarak bütünleşik bir stratejiyle uygulanması
sonucunda tasarlanan tüm elemanların ortak mesajlar vermesi, merkezin değerini ve
akılda kalıcılığı artırarak yaşanan deneyimi
güçlendirmektedir. Kamusal yapılarda,
eğitlence senaryosu dâhilinde kullanılan
sanal uygulamalar, yaşatılan deneyimi artırarak içerik bilgiyi daha etkin bir biçimde
kullanıcı kimliklerine iletirler (Yum, 2015).
Tasarımcı kimliği zamanla gelişerek disiplinlerarası tasarım yöntemlerini benimseyen arakesit (melez) tasarımcıların doğmasına sebep olmuştur. Teknoloji ekseninde
sanal anlatımların etkin kullanımı adına en
önemli prensip, tasarlanan içerik ile tercih
edilen sanal anlatım yöntemi arasındaki
uyumdur. Bu uyumu sağlama görevi mimari, ürün, grafik ve iletişim konularında
uzman olan disiplinlerarası tasarımcılara
düşmektedir (Yum, 2020, s. 90,133,140 ve 166).
Melez tasarımcılar kamusal yapılarda
yaşatılan deneyimi değerli kılan bütünleşik
uygulamalar gerçekleştirme becerisine
sahiptirler ve tasarlanan eğitlence uygulamaları, mimari mekânların sunduğu algıyı
yönetebilmektedir, çünkü kullanıcı için
deneyim, mekân algısıyla başlayarak uygulamalarda devam eden bir işlemdir. Etkileşim tasarımı açısından en yüksek değeri
taşıyan angajman kavramı, bireyin bilişsel
kapasitesi ile etkileşimin sunduğu görevin
zorluk derecesinin denk olmasını, sürükleyicilik kavramı ise uzun süreli angajman
oluşmasını ifade etmektedir (Csikszentmihalyi, 1998; Yum, 2015). Kamusal yapılar için
tasarlanan etkileşimli alanlara giriş yapan
ziyaretçilerin sanal uygulamaları fark
etmeleriyle ilk olarak bilişsel angajman
başlar, daha sonra ise uygulamalarla direkt
etkileşim kurularak sürükleyicilik oluşur
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(Pine ve Gilmore, 1998, s. 97-105).

Bu tanım,
angaje olan ziyaretçinin sanal sistemlerle
etkileşime girmesi sonucunda deneyimsel
sürükleyiciliğin başladığını ifade etmektedir ve sürükleyicilik sürecine giren ziyaretçi için bilginin aktarılması, algılanması
ve kalıcılığı aşamaları gerçekleşmektedir.
Eğitlence tasarımında kullanılan dijital
sistemlerin sağladığı angajman kavramı,
mekânsal açıdan, mimari değerler ile sanal
sistemlerin ortaklaşa oluşturduğu yüksek
kullanıcı etkileşimini ifade etmektedir (Yum,
2020). Angaje olan bir ziyaretçi, sunulan
içeriğe konsantre şekilde gereken bilgi
aktarımı sürecine giriş yapar. Bu durum,
etkileşimli sistemlerin sağladığı bilgi oluşumu özellikleri adına önem taşımaktadır.
Sanal uygulamalar, mimari değerleri görsel
açıdan zenginleştirmenin yanı sıra mekânsal algı ve yaşatılan kullanıcı deneyimine
katkı sağlayabilirler.
1.1 Grafik Arayüz
Kamusal yapılarda grafik tasarımı uygulamalarının kullanılması sonucunda
mekânsal algı artırılarak, konumlandırılan
iletişimsel öğelerle ziyaretçilere farklı
mesajlar iletilebilmektedir (Berger, 2005). Bu
açıklama, yapılarda grafik tasarımı ürünlerinin bireysel ve toplu mekân algısını
güçlendirmenin yanı sıra içeriksel bilgi
aktarımını sağladığını ifade etmektedir.
Geleneksel olarak yapısal mimariye malzeme, renk, doku ve görsel biçimde hizmet
veren grafik tasarım uygulamaları, çağdaş
yaklaşımlarda sistem ile kullanıcı arasında
görsel ve işlevsel iletişim sağlayan grafik
sanal arayüzler biçiminde uygulanmaktadır. Çalışmada konu edilen sanal habitat ve
uzay yürüyüşü uygulamaları, kullanıcı ile
sistem arasında iletişim kuran grafik sanal
arayüzlerdir (Yum, 2015). Proje süreçlerinde
yapılmış olan gözlemlere dayanarak sanal
arayüzler aracılığıyla sistemle iletişim
kuran ziyaretçilerin, sistemlerin sağladığı
bireysel ve/veya toplu etkileşim sonucunda
oluşan artırılmış deneyim yaşayabildiklerinin söylenmesi mümkündür.
1.2 Etkileşim ve Kullanıcı Deneyimi
Etkileşimli sistemlerin sağladığı kullanıcı deneyimi, bireysel veya toplu olarak
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gerçekleşen bir işlemdir. Falk (2006), müze
ziyaretinde bulunan ziyaretçi kimlikleriyle
ilgili sınıflandırmalar sunan çalışmalar
yapmıştır. Kişisel kullanıcı deneyimi, farklı
ziyaretçi kimliklerine uygun olarak tasarlanan içeriğin bireysel etkileşim yoluyla
deneyimlenmesi neticesinde oluşmaktadır
(Yum, 2020, s. 47,79,100 ve 127). Eğitlence tasarımı yönteminde kullanılan stratejinin temel değerini oluşturan nitelik, kullanıcıyla
angajman sağlanmasıyla eğitici ve eğlendirici içeriği iletebilen etkileşimli ürünler
geliştirilmesidir. Kullanıcı deneyimi tasarımında bulunan angajman ve sürükleyicilik
kavramları, psikoloji bilimi açısından
motivasyon, ilgi ve tutum kavramlarıyla
ilişkili terimlerdir. Kişisel bilişsel becerilere bağlı olarak dahil olunan faaliyete
gösterilen ilgi, katılımın süresi ve konsantrasyon gücü, etkileşimin bir sonucu olarak
hedeflenen kullanıcı deneyimi seviyesine
ulaşılmasına olanak verebilmektedir (Yum,
2015; Yum, 2020, s. 106-108 ve 110). Matthews
(1997, s. 5-14), sanal teknolojiler sayesinde
sosyal yapılandırmacılığın gerçekleştiğinden bahsetmektedir. Sanal sistemlerin
bireysel deneyimle ilgili özelliklerinin yanı
sıra toplu deneyime katkı sağlayan özellikleri bulunur. Bu özelliklerin başında gelen
sosyal yapılandırmacılık kavramı, sanal
sistemleri toplu olarak deneyimleyen kullanıcılar arasında gelişen sosyal ilişkileri
ifade etmektedir. Bireysel deneyimin yanı
sıra toplu deneyime imkân veren sistemler,
farklı kişilerin ortak deneyim sürecinde
aralarında sosyal ilişkiler geliştirmesine
olanak vermektedir (Hourcade, 2007).
Sanal sistemlerde sağlanan etkileşim, farklı
biçimlerde oluşmaktadır (Shedroff, 1994).
Direkt Etkileşim bireyin faaliyete bilişsel
ve psikomotor becerileriyle katılımıyla,
Endirekt Etkileşim bireyin faaliyete gözlemci olmasının sonucunda bilişsel işlemler
gerçekleştirmesiyle ve Dolaylı (Kazara) Etkileşim tesadüfen faaliyete şahit olunarak bilişsel sürece girilmesiyle gerçekleşmektedir
(Piaget, 1964; Shedroff, 1994). Dijital sistemlerin
sağladığı etkileşim açıklanan üç şekilde
oluşabilir ve sistem kontrolünün gerçekleşme biçimi, oluşan etkileşimsel tipoloji
açısından belirleyici etkenlerdendir. Sanal
uygulamalar, kullanıcı deneyimi hedefleri

doğrultusunda direkt, endirekt veya dolaylı
olarak sistem üzerinden bireysel veya toplu
etkileşim kurulmasına sebep olmaktadır.
Etkileşimli teknolojilerin geçmişte fiziksel
ve analog kontrole bağlı sistem yönetimi
sağlamasıyla başlayan süreç, teknolojik gelişmeler sonucunda güncel olarak
sanal ve dijital kontrol mekanizmalarının
tasarlanmasına yol açmıştır. Budd ve Wakkary (2005), etkileşimin karmaşıklığını ele
almanın anahtarlarının hem teknik (faydacı
ve verimsel) meseleleri, hem de insani (sosyal
ve kültürel) hususları dengeli bir şekilde anlamak olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple
işlevsel ürünlerin, hedef kullanıcı kimliklerine göre tasarlanması gerekmektedir.
Eğitlence içerikleri özellikle bilgisayar yazılımları gibi yüksek seviyede teknolojiye
bağlı uygulamalardır (Rapeepisarn vd. 2006).
Etkileşim biçimleri ile ilgili dönüşümden bahseden Manovich (2005), etkileşim
sağlanması amacıyla kontrol sağlayan basit
vücut hareketlerinin teknolojik uygulamaları yönetmesinden bahsetmektedir. Mobil
cihazlarda uygulamaları kontrol etmeye
yarayan dokunmatik teknolojiler, eğitlence
tasarımı uygulamalarında kontrol görevini
sanal yönetim sağlayan temassız kontrole yani jestlerle (gesture recognition) kontrole
bırakmaya başlamıştır (Yum, 2015 s.35,102 ve 129).
Teknolojik açıdan dokunmatik kullanımı
destekleyen mobil teknolojilerin yakın
gelecekte hareket algı sistemlerini destekleyeceğinin düşünülmesi mümkündür.
1.3 Etkileşimle Öğrenme
Duyular, kişilerin günlük hayatta çevreleriyle etkileşime ve iletişime girmelerine
imkan sağlayan temel algı mekanizmalarıdır. İnsanlar çevrelerini ve nesneleri
duyuları aracılığıyla algılarlar (Narter, 2019,
s. 59-65). Etkileşimli sistemlerin sunduğu
içerikler, duyular tarafından algılanarak
bireysel bilişsel becerilerin çalışmasına
sebep olurlar (Budd ve Wakkary, 2005). Gerçekleşen etkileşimin sonucu olarak kullanıcı
deneyiminin oluşması, bireysel duyuların
performansıyla ilgilidir. Duyularla öğrenme, farklı şekillerde gerçekleşebilir, Csapo
ve Roger (2006) öğrenme tiplerini görsel,
işitsel ve kinestetik biçimler olarak ifade
etmektedir (Resim 1).
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Duyular ile algılama, öğrenmeyi tetikleyerek işlemin biçimsel olarak belirli
fizyolojik şekillerde gerçekleşmesine
sebep olmaktadır (Piaget, 1964). Bu bağlamda çalışmalarında merkezlerde (Falk,
2006) etkileşimli öğrenme (Soloway vd. 1998)
ve eğitlenceyle öğrenme (Rapeepisarn vd.
2006) ekseninde görsel, işitsel ve kinestetik
öğrenme biçimleriyle (Csapo ve Roger, 2006)
ilgili özellikler açıklanmaktadır. Pasif bir
aktivite (Manzari, 2003) olarak kabul edilen
görsel öğrenme, görme duyusu aracılığıyla gerçekleşen bir işlemdir. Vücut dili
ve ifadeler aracılığıyla kurulan iletişim,
öğrenen kişinin zihninde bilişsel resimler
oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle kitap
ve video içeriklerin sundukları bilginin
öğrenilmesi, yüksek seviyede akılda kalıcılık özelliğine sahiptir. İşitsel öğrenme,
dinleyerek gerçekleşen bir işlemdir. Sohbet
ve tartışma formatında gerçekleşen öğrenme, bireyin konuyu sorgulaması ve karşı
tarafa sorular yöneltebilmesi nedeniyle
bilginin yanı sıra ses ile ilgili ritim ve tona
bağlı duygu oluşmasına sebep olmaktadır.
Hafızanın yüksek seviyede kullanılması,
işlemin aktif olduğunu göstermektedir.
Kinestetik öğrenme, fiziksel aktivite aracılığıyla gerçekleşir. Dokunma veya hareket etme gibi fiziksel işlemler gerektiren
kinestetik öğrenme, deneyerek öğrenme
açısından en özgün yöntemdir. Resim 2,
duyular aracılığıyla oluşan etkileşimin,
insan-bilgisayar arasında gerçekleşme
biçimlerini sunmaktadır.
Fiziksel temasın yanı sıra görsel ve işitsel
olarak içeriğin sunulması, yaşanan deneyimin akılda kalıcılığı açısından değer
taşımaktadır. Piaget (1964, s. 176-186) ve
daha sonra Papert’in (1980) çalışmalarında
bilgi oluşumu ve yapılandırmacılıkla ilgili
yaptıkları araştırmalar, güncel eğitimin
altyapısını oluşturmaktadır. Piaget’in bilişsel beceriler ile psiko-motor becerilerin
ilişkisi ve etkisi konusunda sosyokültürel
bağlamda kullandığı yaklaşımlar, özellikle
çocuk gelişimi konusuna ışık tutmaktadır. Mekânsal algıya da değinen Piaget
ve Inhelder (1960), çalışmanın temelini
oluşturan mekân algısının çocuklarda
doğumdan başlayarak gelişen bir mekanizma olduğunu ifade etmektedir. Papert
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Öğrenme, 3 farklı biçimde gerçekleşir: görsel, işitsel ve kinestetik.
Kinestetik öğrenme etkileşimli sistemler açısından en önemli yöntemdir.
(1980),

bilgi oluşumu amacıyla çocuklarda
en verimli öğrenmenin hikâye, sanat eseri
veya etkileşimli nesneler aracılığıyla oluşabildiğinden bahsetmektedir. Bu açıklama
yaratıcı etkileşimli uygulama ve içeriklerin
eğitici niteliklerine dikkat çekmektedir.
Logo isimli etkileşimli yazılım aracılığıyla
çocuklarla ilgili denemeler yapan Papert,
çocukların gözlemlenmesi yoluyla araştırma vizyonunu gerçekleştirmiştir. Seymour
Papert’in etkileşimli sistemlerle ilgili
öngörüleri, araştırmanın ele alınış biçimine, sebep ve sonuçlarına yön vermektedir.
Papert’i takiben Soloway vd. (1998) etkileşimli sistemlerin eğitici temel hedeflerinin
kullanıcıların görevlerini kolay ve verimli
bir şekilde tamamlamalarına yardımcı
olmak olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple yazar tarafından yapılan çalışmalarda
açıklandığı üzere hareket algı sistemlerinin
sunduğu içeriklerin yüksek etkileşim ve
angajman sağlamasıyla, eğitim hedeflerini
yerine getirdiği söylenebilir (Yum, 2016, s. 23;
Yum, 2020, s. 87,182 ve 197). Çalışmada konu
edilen etkileşimli sistemler, çocuklarda öğrenme ve bilgi oluşumuna etki eden, eğitici
değerleri yüksek ve güncellenebilir tasarım
ürünleridir (Yum, 2020). Profesyonel işlerin
başarısının merkezin uygulama firması
tercihi ve ürünlerin yüksek kullanım frekanslarıyla ölçülmesi mümkündür. Sunulan
sanal uygulamalara ait görsel ve içeriksel
nitelikler ekseninde belirlenen literatür
hoparlör
ekran
konuşma sesi tanıma
ses kaydetme

Resim: 1
Öğrenme biçimleri.

Resim: 2
Duyularla insan-bilgisayar etkileşimi.

kültürel etkenler bilişsel beceriler
duyma
görme
koklama/tat alma
konuşma
sesler
kinestetik/hareket
dokunma/el becerisi

klavye/mouse
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temelli özellikler, çalışmanın tartışma
bölümünde değerlendirilmektedir.
2. Sanal Uygulamalar
Son yıllarda yaygınlaşan dijital mecra
uygulamaları arasında sunduğu kolaylık ile
en çok tercih edilenlerin başında sanal gerçeklik uygulamaları gelmektedir. Bu uygulamaların pratik olmalarının temel nedeni,
kullanılan yaygın teknoloji ve güncellenebilir içerik açısından kolaylıklar sağlamasıdır. Farklı amaçlarla geliştirilen uygulamalar, içeriksel özelliklere ve iletişimsel
tercihlere göre tasarlanmaktadır. Budd ve
Wakkary (2005, s. 58-63), etkileşimin yapısal
karışıklığının giderilmesinin,teknik ve
insanla ilişkili niteliklerin ilişkilendirilmesi
ve açıklanmasına bağlı olduğunu ifade
etmektedir. Bu durum, etkileşimin sunduğu
karışıklığın giderilmesi için tasarlanan içeriklerin kullanıcı kimliklerine göre düzenlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Bu sebeple eğitlence tasarımı stratejileri
doğrultusunda ziyaretçilerin ihtiyaçlarının,
teknolojik olanaklar ekseninde ele alınması gerekmektedir. Müze ve merkezlerde
eğitlence tasarımı ürünleriyle ilgili mevcut
teknolojilerin ve uygulama içeriklerinin
açıklanması gerekmektedir.
Hareket algı teknolojileri müze ve merkezlerin yanı sıra sağlık sektörü, okullar ve
kurumsal firmalarda farklı amaçlar ve içeriklerle deneyim sağlamaktadır. Brandejsky ve Kilzer (2006), eğitlence tasarımının
kültür, sanat, tıp, askeriye, eğlence ve spor
alanları gibi sektörlerde kullanıldığından
bahsetmektedir. Eğitlence tasarımı etkileşimli birçok uygulamadan oluşmaktadır.
Bu amaçla özellikle hareket algı teknolojisinin kullanıldığı alanlarla ilgili örnekler
sunulmaktadır.
Spalding University, Entech, çocukları
yönelik tedavi merkezidir ve pediatrik
terapilerde destekliyici teknolojiler kullanmaktadır. Royal Shakespeare Company
gösterilerinde hareket algı sistemlerinden
faydalanmaktadır. Müzelerde kullanılan
modele göre daha stabil bir uygulama kullanan kumpanya, işaret imgeleri sayesinde
gerçek zamanlı hareketleri ekrana yansıtmaktadır. Cleveland Museum of Art hareket
algı sistemleri kullanımıyla ziyaretçilere

farklı deneyimler sunmaktadır. The Strong
Museum of Play hareket algı teknolojisiyle
çocuklara oyunlar oynatmaktadır.
2.1 Artırılmış Gerçeklik (AG)
Etkileşimli teknolojiler arasında ilk olarak
geliştirilen yöntem, grafik imgelerle bilgisayar modellerinin bir arada kullanımının
sonucunda, objelerin ekran üzerinde görsel
biçimde 3 boyutlu olarak algılanmasını
sağlayan AG uygulamalarıdır. Grafik
imgeler olan ‘Marker’ların fiziksel temas
ile kontrol edilmeleri esnasında oluşan 3
boyutlu modeller, sanal olarak ekranda
görüntülenebilirler. Bu uygulama biçimi,
sanal ile gerçek arasında bilişsel ve görsel
bağlantı kurarak fiziksel kontrol aracılığıyla sanal yönetim sağlamaktadır (Sommerauer
ve Müller, 2014).
2.2 Virtual Reality (VR)
VR kavramı Türkçede ‘Sanal Gerçeklik’
şeklinde kullanılmaktadır. Tasarlanan içerik, (Oculus Rift, FellReel, Luxebell) benzeri gözlük donanımlarına aktarılarak oluşan görsel
deneyim, oyun benzeri sürükleyicilik
sağlamaktadır. Bu tür uygulamalarda sanal
model ile temas mümkün değildir, içerik
ancak sanal gözlük aracılığıyla görüntülenebilir (Brandejsky ve Kilzer, 2006). Ekran
görüntüsünün sağladığı etki, bireysel deneyimi artırarak ve öğrenmeyi tetikleyerek
yüksek seviyede angajman oluşmasına imkan vermektedir. Oyun sektöründe birçok
VR uygulamasının yapılması, teknolojinin,
merkezlerin yanı sıra oyun konsollarıyla ev
hayatına da girdiğinin göstergesidir.
2.3 Hareket Algı Sistemleri
İnsan hareket ve ifadelerinin kamera aracılığıyla algılanmasıyla bilgisayar ortamında
yaratılan içeriğe uygun etkileşime dönüştürülmesi, oluşan kullanıcı deneyimine katkı
sağlayan bir yöntemdir (Chaudhary vd. 2010).
Özellikle sergi, müze, reklam ve tasarıma yönelik uygulamalarda sıklıkla tercih
edilen yöntem, eğitlence tasarımı açısından
temel uygulamaların başında gelmektedir.
Kullanılan teknolojinin gelişim sürecinin
başında kızılötesi LED teknolojileri ve
kamera düzeneği olarak tasarlanan yöntem,
konsol teknolojilerine uyarlanarak Kinect
(XBOX) gibi entegre kızılötesi lamba ve
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kamera düzeneklerine dönüşmüştür. Bu
teknoloji sayesinde içerik temas edilmeden kontrol edilebilir ve aynı düzenekte
değişken içerikler gerçek zamanlı olarak
paylaşılabilir. Hareket algı ürünleri bireysel
kullanıcıya hizmetin yanı sıra birden fazla
kullanıcıya eş zamanlı etkileşim yaratma
olanağı vermektedir.
3.

Araştırma

Çalışmanın araştırma bölümünde örnek
olarak dört farklı proje sunulmaktadır.
Yazarın ortak olduğu firma tarafından gerçekleştirilen farklı projelerin birer parçası
olarak sunulan uygulamalar, etkileşimli hareket algı teknolojilerini açıklayan örneklerdir. Bu bağlamda çalışmanın araştırma
bölümünde örnek projeler için özel olarak
tasarlanarak merkezlere konumlandırılan
‘Hareket Algı’ uygulamaları sunulmaktadır.
Araştırmada, uygulamalara ait etkileşimsel özelliklerin belirlenmesi ve aralarında
bulunan tasarımsal farkların açıklanması
hedeflenmektedir. Bu bağlamda farklı
yıllarda hayata geçen eğitlence projeleri
dâhilinde geliştirilen uygulamaların görsel,
deneyimsel ve teknoloji odaklı farkları
incelenerek, teknolojik gelişmelerin tasarım yaklaşımlarına ve kamusal yapılardaki
hedeflenen kullanıcı deneyimi seviyesine
etkisinin açıklanmasına çalışılmaktadır.
Sunulan teknolojilerin eğitici ve eğlendirici özelliklerinin yanı sıra merkezlerin,
ziyaretçilerin ilerlemeleri hakkında bilgi
toplamasına ve demografik sınıflandırma
oluşturmasına imkân sağlamaktadır (Yum,
2015, s. 104-105). Eğitlence tasarımının iletişimsel hedefleri doğrultusunda toplanan
bilgi ve geri bildirimler, merkezin sunduğu
deneyimin korunması ve geliştirilmesi
adına değer taşır (Yum, 2020).
3.1 Sanal Habitat Uygulaması
Sanal Habitat uygulaması deniz seviyesinin altında yaşayan canlıların doğal ortamlarındaki yaşamlarıyla ilgili gerçekçi bir
simülasyondur. Farklı türlerdeki canlıların
3 boyutlu modellenmeleriyle tasarlanan
arayüz, sistemi yöneten yapay zekâ aracılığıyla balıkların en doğal şekilde hareket
etmelerini sağlamaktadır. Yapay zekâ
yazılımının en büyük özelliği misafirlerin
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aktif alanda hareket etmeleri sonucunda
balıkların türlere göre stres seviyelerinde
artış veya düşüş sonucu tepki vermelerini
sağlamaktadır. Stres seviyesinde artış, balıkların hızlanarak arayüz alanı dışına çıkmalarına veya kayaların altına saklanmalarına sebep olmaktadır. Stres seviyesinde
düşüş ise balıkların sakinleşerek yavaşça
aktif alana tekrar girmelerine sebep olmaktadır. Bu etkileşim, türlerle fiziksel temasın
mümkün olmaması sebebiyle çocukların
ilgisini çektiği kadar yetişkinlere de değerli
bir görsel deneyim sunmaktadır. Araştırma
bölümünde, uygulamanın arayüz ve etkileşimsel özellikleri yazarın yönettiği farklı
projelerden örneklerle açıklanmaktadır.
3.2 Manila Ocean Park Akvaryumu
Filipinlerin başkenti Manila’da bulunan
akvaryum 2008 yılında hizmete açılmıştır.
İlk aşamada deniz canlılarını ziyaretçilere
tanıtan akvaryum, zaman içinde kanatlılar ve sürüngenlerle ilgili de gösterimleri
programına dâhil etmiştir. Akvaryumlarda
karşılaşılan en büyük sorun deniz canlılarına fiziksel temasın mümkün olmamasının,
ziyaretçilerde sebep olduğu sıradanlaşma
duygusu, ilginin azalması ve etkileşim
eksikliğidir. Bu durumun giderilmesi
amacıyla merkez tarafından atılan ilk adım,
etkileşimli sistemlerin kullanımına yöneliktir, zira teknolojik sistemler arzu edilen
ilgiye ve özgünlüğe erişilmesi açısından
son derece etkilidir. Özellikle Filipinler’de
bulunan hava ve su kirliliği sorununa karşı
ekolojiyle ilgili sosyal sorumluluk projeleri üretilmesini destekleyen akvaryum,
halen etkileşimli sistemlerin içerikleriyle
halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam
etmektedir. Detaylı bir eğitlence projesi
olarak tasarlanan akvaryumda bulunan
diğer etkileşimli sistemler, yazarın tez
çalışmasında konu olarak ele alınmaktadır
(Yum, 2015; Yum, 2016).
3.2.1 Manila Ocean Park Akvaryumu
Sanal Gerçeklik Uygulaması
Yazarın ortak olduğu firma tarafından
yapılan uygulama, ilk defa bir akvaryumda yapılan sanal gerçeklik uygulamasıdır.
Bir yazılım firması (Touchbiance) tarafından
geliştirilen teknoloji, reklam, tanıtım ve
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Resim: 3
Hareket algı uygulama örnekleri.

Resim: 4
MOP Sanal habitat uygulaması.
Resim: 5
MOP Ring Screen uygulaması.

iletişim sektörlerinde çığır açarak etkileşimli görsel iletişim ve eğitimi müze ve
merkezlere taşımıştır (Karydis, 2011). Manila
Ocean Park’ta birden fazla etkileşimli
üründe kullanılan teknolojinin en bilinen
uygulaması Resim 3’te gösterilen ‘Sanal
Habitat’ uygulamasıdır.
Resim 3’te görüldüğü biçimde diğer
uygulamalarla benzer renk tonlarına
sahip uygulama, mekânsal aydınlatmanın
uygulamalarda kullanılan projeksiyonlara
bağlı olması sayesinde özgün bir atmosfer
oluşmasına imkân sağlamaktadır. Mekansal algı üzerinde etki eden uygulama,
konumlandığı alanın görsel değerini
oluşturmaktadır. Resim 4’te görüldüğü

üzere firmanın eğitlence tasarımına uygun
tasarladığı akvaryumda ‘Ring Screen’ gibi
özgün uygulamalar da bulunmaktadır.
Grafik arayüz detayı açısından 2008
yılında üretilen Sanal Habitat uygulaması,
daha sonra yapılan uygulamalara göre daha
basittir, ancak ilk olmasının heyecanı ve
yaşattığı deneyim nedeniyle akvaryumu ziyarete sebep teşkil etmektedir. Uygulamanın daha sonra yapılan uygulamalara göre
daha basit gözükerek 2 boyutlu çizgi film
dünyasını andırması, çocuklar açısından
daha kolay algılanmasına imkân vermiştir.
Genel eğitlence temalandırmasının önemli
bir elemanı olan uygulama, mekânsal
ergonomi açısından tercih edilen düşük
aydınlatma altında dikkat çekicidir.
3.3 Florya İstanbul Akvaryumu
Dünyanın en büyük tematik akvaryumu
olan Florya İstanbul Akvaryumu, eğitlence
tasarımı modelinin temel iş modeli olarak
uygulandığı bir merkezdir. Bu durum,
akvaryumun tüm iletişimsel ve finansal altyapısının eğitlence tasarımının başarısına
bağlı olduğunu göstermektedir. 2011 yılında ziyaretçilere hizmete başlayan akvaryum, tasarlanan ana tema ve alt temalarla
eğitlence tasarımı açısından yaşanması
gereken bir deneyim sunar. Yazar ve ekibi
tarafından geliştirilen eğitlence tasarımı senaryosuyla etkileşimli sistemler, grafikler,
videolar ve maketler, ziyaretçilere bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunmaktadır.
3.3.1 Florya İstanbul Akvaryumu Sanal
Habitat Uygulaması
Akvaryum için tasarlanan uygulama Manila Ocean Park uygulamasına göre geniş bir
alanda daha fazla kişinin birarada etkileşim
kurmasına imkân vermektedir. Resim 5’te
görüldüğü üzere gelişkin grafik arayüz, diğer akvaryum uygulamasına kıyasla sualtı
yaşamını detaylı biçimde sunmaktadır.
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2011 yıılında açılan akvaryumda bulunan uygulamada görsel olarak 3 boyutlu
modelleme ürünü balıklar yapay zekâ
yardımıyla ziyaretçilerle etkileşime girerler. Yapay zekânın yönettiği balıklar, stres
seviyelerine göre gezinebilir veya saklanabilirler. Bu uygulamada yer alan balıklar,
firma tarafından geliştirilen balık veritabanı yazılımı sayesinde güncellenebilir, farklı
türler eklenebilir veya hareketleri kontrol
edilebilir. Bu durum ziyaretçilerin sayısına ve ilgisine göre içeriğin yönetilmesini
ifade etmektedir. Hareket algı kamerası
tarafından kaydedilen görüntüler, internette
satış ve pazarlama amacıyla kullanılarak
merkezin marka değerine ve imajına katkı
sağlamaktadır.
3.4 Atlıkarınca Oyuncak Sergisi
Bursa şehrinde bulunan Tofaş Anadolu
Arabaları Müzesi’nde 2011 yılında gerçekleşen sergi, Rahmi Koç ve Naim Arnas’a
ait oyuncakları bir araya toplayarak
etkileşimli sistemlerin katkısıyla özgün deneyimler sunmaktadır. Geçici sergide bulunan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik,
video ve tüm animasyon içerikleri; tasarım
firması tarafından tasarlanarak eğitlence
senaryosuyla ziyaretçilere sunulmuştur.
3.4.1 Oyuncak Sergisi Sanal Gerçeklik
Uygulaması
Görsel olarak firma tarafından tasarlanan
en gerçekçi sanal habitat uygulamasıdır.
Su altı ve balık detaylarının gelişkinliğinin yanı sıra yapay zekânın kontrol ettiği
balıkların hareketleri açısından son derece
gerçekçi ve doğaldır.
Resim 6’da görüldüğü üzere gerçeğe yakın
bir anlatım sunan uygulama sayesinde
ziyaretçilerin görüntüyü zemine yerleştirilen bir akvaryuma benzetmeleri, uygulamanın tasarımsal gerçekçiliğinin kanıtıdır.
Aynı teknoloji ve içeriğin 3 farklı projede
kullanılması, teknolojik uygulamaya ait
gelişmin ve kullanıcı deneyimi açısından
farklı projelerde sualtı yaşamının görselleştirilme tercihinin bir göstergesidir.
3.5 Medeni Dinç Uzay Merkezi
Guinness Rekorlar Kitabı’na mimariyle
alakalı birçok kategoride giren merkez,
2012 yılında eğlence ve alışveriş amacıyla
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inşaa edilmiş bir kültür, eğlence ve dinlenme merkezidir. Rekorlar kitabına giren
kapalı dönmedolap, yapının görsel açından
sembolleşmesini sağlamıştır. Eğitlence
senaryosu dâhilinde yazarın ortak olduğu
firma tarafından tasarlanan etkileşimli
sistemler, Polimeks İnşaat’ın mimari ve inşasını yaptığı merkezde sunulmaktadırlar.

Resim: 6
İstanbul Akvaryumu sanal habitat
uygulaması.

3.5.1 Medeni Dinç Uzay Merkezi Sanal
Gerçeklik Uygulaması
Uygulama içeriği açısından diğer merkezlerden ayrılan merkez, ana tema olarak
tercih edilen uzay konusunun işlenmesi
amacıyla eğitlence tasarımına uygun kurgulanmıştır. Uzay merkezi olarak ayrılan
alanda gezegenler hakkında bilgi veren 12
adet kiosk, 7 metrelik uzay projeksiyonu,
uzay mekiği simülatörü ve sanal gerçeklik
uygulaması olan ‘Uzay yürüyüşü’ bulunmaktadır.
Resim 7’de görüldüğü üzere görsel olarak
ay yüzeyini yansıtan uygulamada yürüyen
kişiler astronotların bıraktığı ayak izlerini
bırakırlar. Uygulamada belirli bir süreden
sonra izler kaybolarak diğer ziyaretçilerin
uygulamayı deneyimlemesine imkân verir.
Farklı dönemlerde diğer gezegenlerin görsellerinin kullanılması, ziyaretçilere tüm

Resim: 7
Oyuncak Sergisi sanal habitat uygulaması.
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Resim: 8
Uzay Merkezi hareket algı uygulaması.

gezegenlerin sanal yüzeylerinde yürümelerine imkân vermektedir.
4.

Tartışma

Araştırma bölümünde sunulan projeler
literatür temelli ölçütlere uygun biçimde
değerlendirilmekte, bulgular çalışmanın
ilerleyen bölümlerinde açıklanmaktadır.
4.1 Uygulamaların Değerlendirilmesi
Çalışmanın sunduğu literatür bölümü ve
araştırmanın hedefleri doğrultusunda örnek
projeler değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin temel amacı, uygulamalar arasında bulunan tasarım ile teknoloji odaklı
benzerliklerin yanı sıra, öğrenmeyle ilgili
bulguların ortaya konulmasıdır.
Çalışmada kullanılan literatüre bağlı olarak
oluşturulan değerlendirme kriterlerine ait
bulgular, takip eden bölümde sunularak
açıklanmaktadır.
4.2 Değerlendirme Sonuçları

Tablo: 2
Uygulama değerlendirme tablosu.

Araştırma proje tasarım, uygulama ve bakım süreçlerinde toplanan video, fotoğraf,
olumlu /olumsuz geri bildirim ve tasarımcı
gözlemine dayanan ‘nitel-kalitatif’ bir
çalışmadır. Merkezlere teslim edilen iş
revizyonlar sonucunda onaylanmıştır ve
kullanımdadır. Nitel araştırmanın desteklenmesi için görseller çalışmada sunulmaktadır. Kullanımı gösteren video verilerin
talep halinde paylaşılması mümkündür.
Bu bilgiler ışığında ana metin düzenlemesi
yapılmıştır. Araştırma literatür temelli kriterlere dayanmaktadır ve sunulan ürünler
bu kriterlere göre değerlendirilmektedir.
Değerlendirme kriterleri literatür olarak

açıklanan kaynaklardan oluşarak sunulan vaka çalışmaları, çalışmanın kalitatif
hedefleri doğrultusunda incelenmektedir.
Bu bağlamda değerlendirilme ölçütlerini
oluşturan kriterler aşağıda açıklanmaktadır.
1. Sıra: Uygulama adıdır ve yazar
tarafından gerçekleştirilmiş olan
4 farklı haraket algı uygulaması
değerlendirilmektedir. Brandejsky ve
Kilzer (2006), eğitlence tasarımının
çok amaçlılığından ve farklı alanlarda kullanımından bahsetmektedir.
Uygulamaların gerçekleştiği yapılar
akvaryum, müze ve Avm’den oluşmaktadır.
2. Sıra: Sunulan uygulamaların sağladığı etkileşim tipi değerlendirilmektedir. Pine ve Gilmore (1998, s. 97-105)
ifadesine uygun biçimde, hareket algı
sistemi uygulamaları direkt etkileşim
sağlayan ürünlerdir.
3. Sıra: Etkileşimli uygulamalar, bilgi
oluşumu ve öğrenmeyle ilgili olarak
(Piaget ve Inhelder, 1960) ifadelerine
uygun biçimde değerlendirilmektedir.
4. Sıra: Uygulamalar tasarım disiplinleri
açısından değerlendirilmektedir. Bu
bağlamda mevcut dijital görselleştirme yöntemleri ile içeriğin anlatılma
biçimleriyle ilgili tercihler, ürünlerin
arayüz özelliklerinin belirlenmesinde
temel etkenlerin başında gelmektedir.
5. Sıra: Uygulamalar (Csapo ve Roger,
2006) tarafından açıklanan öğrenme
biçimleri açısından değerlendirilmektedir.

Uygulama Adı

Etkileşim Tipi

Arayüz Teknolojisi

Bireysel Beceri Tipi

Tasarım Tipolojisi

Öğrenme Biçimi

Manila Park

Direkt

Hareket Algı

Bilişsel PsikoMotor

2B Grafik Dijital

Görsel Kinestetik

İstanbul Akvaryumu

Direkt

Hareket Algı

Bilişsel PsikoMotor

3B Grafik Dijital

Görsel Kinestetik

Atlıkarınca Sergisi

Direkt

Hareket Algı

Bilişsel PsikoMotor

3B Grafik Dijital

Görsel Kinestetik

Uzay Merkezi

Direkt

Hareket Algı

Bilişsel PsikoMotor

2B Grafik Dijital

Görsel Kinestetik
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Yazar tarafından gerçekleştirilen diğer
bilimsel çalışmalardan farklı olarak hareket
algı sistemi uygulamalarının derlenerek
bu çalışmaya konu olması, uygulamalar
arasında birden fazla ortak nitelik bulunması sonucunu doğurmaktadır. Uygulamalara arasında bulunan en büyük farklılık
içeriksel değişkenlikle ilgildir. Bu sebeple
kronolojik olarak açıklanan çalışmalar
arasında bulunan temel 2 farklılık bulunmaktadır.
İlk farklılık içerik ile ilgilidir. Sunulan
uygulamalar arasında 2B ve 3B içerik üretilmiştir. Bu durumun temel sebepleri şöyledir; Tasarımcı firma tarafından yapılan
Manila Ocean Park için yapılan yazılımın
o dönemde teknolojik olarak 3B balık örgüsünü (mesh) desteklememesi sebebiyle 2B
grafik balıklar kullanılmaktadır. Istanbul
Akvaryumu ve Atlıkarınca sergisinde 3B
balık örgüleri oluşturularak gerçek zamanlı
jeneratif bir yazılım tasarlanmıştır. Uzay
merkezi projesinde kullanıcılara ait mekansal algının 2B/3B farkının ortaya konulması açısından yarattığı zorluklar nedeniyle
2B gezegen görselleri kullanımı yönünde
tercihte bulunulmuştur.
İkinci nitelik kullanılan donanım ile ilgilidir. Manila Ocean Park projesinde kullanılan kızılötesi lamba ve kamera donanımı,
diğer projelere uygun zamanda piyasaya
sürülen Microsoft Kinect olarak kullanılmaktadır. Bu değişim sistemlerin daha
stabil çalışmasına olanak sağlayarak, ürün
performansını artırmaktadır.
Literatür değerlendirme tablosunun ortaya
koyduğu sonuçlar nitel bulgulardır ve tablonun sağladığı bulgular maddeler halinde
sunularak açıklanmaktadır.
a) Uygulamaların değerlendirilmesi
sonucunda edinilen gözlem ve farklı
yaş gruplarından ziyaretçilerle yapılan diyaloglara dayanarak 3 boyutlu
içeriklerin 2 boyutlu modellere göre
daha gerçekçi ve etkileyici oldukları söylenebilmektedir, uygulama
arayüzleri arasında bulunan grafik
anlatım farklılıklarının kullanıcı kimlikleri açısından etkisi bulunmaktadır.
b) Kullanıcı deneyimi açısından 3 boyutlu uygulamaların küçük çocuklar
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kadar daha büyük yaşlarda çocuklara
da ilginç gelmesi, farklı yaş gruplarının uygulamayı deneyimlemesine
imkan vermektedir.
c) Direkt etkileşim oluşturan uygulamalar, kısmen endirekt ve dolaylı etkileşim de sağlamaktadır. Çocukların
etkileşimi esnasında ebeveynlerinin
de uygulamayı kullandıkları gözlemlenmiştir.
d) Çalışmanın literatür bölümünde sunulduğu üzere hareket algı teknolojisine bağlı olarak çalışan uygulamalar,
içeriğin esas aldığı temadan bağımsız olarak bilişsel ve psiko-motor
becerilerin aktive edilmesiyle görsel
ve kinestetik öğrenme biçimlerini
desteklemektedir.
Merkezlerde, kurulumda ve sonrasında
kullanım frekansları ile geçirilen vakit
incelendiğinde, uygulamaların hedeflenen
kullanıcı deneyimi seviyesini aştıkları
tespit edilebilmektedir. Müze, AVM ve sergide yer alan uygulamalar, farklı kullanıcı
kimliklerine, benzer seviyelerde tatmin ve
deneyim sağlayarak merkezde geçirilen
sürenin kalitesi üzerinde etki etmektedirler,
konuyla ilgili fotoğraf, video, web sitesi
sayfası ve gazete haberi formatına veriler
bulunmaktadır. Bu durum uygulamaların
konumlandırıldıkları merkezin kimliğini
aşarak ziyaretçi ile içerik arasında gerçekleşen etkileşimi ortaya koymaktadır.
Çalışmaların verimsel başarısını gösteren
en önemli etken, kurum ve ziyaretçi memnuniyetiyle ilgili olumlu geri bildirimlerdir.
Sunulan uygulamaların çocuklar üzerine
etkileriyle ilgili bazı çıkarımlarda bulunulması mümkündür. Öncelikle çocuklar
yaş gruplarına bağlı olarak farklı tavırlar
sergilemektedir. Bazı çocuklar etkileşime
girmeden kenarda aktif olanları seyrederek katılım sağlarken, bazı çocuklar ise
çekince göstermeden aktif alanda balıklarla
etkileşime girmişlerdir. Uygulama, yürüme
çağında olan çocuklardan 10 yaşına kadar
olan çocuklar için idealdir. Yaşı daha büyük çocukların hızlıca inceleme yapıp sonra daha gelişkin, tercihen dokunmatik ve
oyunsu uygulamalara doğru yöneldikleri
gözlemlenmiştir. Renkli arayüzün davetkâr
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özellikleri, uygulamayı tespit eden çocukların genelde koşarak aktif alana girmelerini cesaretlendirmektedir. Örnek uygulamalarda gözlemlendiği üzere, aileleriyle gelen
çocukların gözetim altında uygulamayı
kullanmaları, etkileşim açısından ilginç bir
durumdur, zira uygulama çocuklara direkt
etkileşim biçiminde, gözetmen ailelere
ise endirekt veya dolaylı olarak deneyim
yaşatabilmektedir.
5. Sonuçlar ve Öneriler
Kamusal yapılarda merkezin cazibesinin
artırılması amacıyla tercih edilen uygulamaların sunduğu içerikler, eğitimin 360
derece yayılması açısından değer taşıyan
girişimlerdir. Eğitlencenin tarihi gelişim
sürecinde televizyonun önemi yadsınamaz,
zira ülkemizde Barış Manço ve Adile Naşit
gibi sanatçılar yaptıkları yayınlarla eğlenceyle eğitim vermenin öncüleri olmuşlardır. Her ne kadar merkezlerde uygulanan
eğitlence senaryosu tüm ziyaretçilere
yönelik bir strateji olsa da çalışmada sunulan uygulamalara ait içeriklerin ele alınma
biçimleri nedeniyle, hareket algı uygulamalarının temelde çocuklara yönelik bir
tasarım uygulaması olduğunun söylenmesi
mümkündür.
Çalışmada sunular projeler için tasarlanan
ürünler, aynı teknolojiye sahip farklı uygulamalara ait içeriklerin, sunulan literatür
ekseninde tasarım ve iletişim ekseninde
ele alınış biçimleriyle ilgili bilgi sağlamaktadır. Eğitlence tasarımı odağında mimari
ve mekânsal algıyı etkileyen uygulamalar,
özellikle mimariyle ilişkili mekânsal görsel
iletişim tasarımı açısından özgün fikirler
sunmaktadır. Bu sebeple çalışmada sunulan
benzer uygulamaların mimari ve marka
değerine katkı sağlamasının yanı sıra,
iletişimsel olarak özgünlük sağlayabileceği
gerçeğinin ortaya konulmasına çalışılmaktadır. Tartışma bölümünde yapılan değerlendirme işlemi bulgularının açıklanması
gerekmektedir. Brandejsky ve Kilzer (2006),
eğitlence tasarımının farklı alanlarda kullanılmasına yönelik ifadesine göre akvaryumların kültür merkezi, uzay merkezinin
ise bir Avm’de konumlanması nedeniyle
eğlence merkezi olduğunun söylenmesi
mümkündür. Hareket algı uygulamalarının

etkileşimi direkt biçimde gerçeklemektedir
(Pine ve Gilmore, 1998, s. 97-105). Gözlemcilerin
endirekt etkileşim deneyimledikleri uygulamaların, görsel özgünlükleri nedeniyle
mekansal olarak tespit edilmeleri mümkündür. Arayüzler vasıtasıyla gerçekleşen
etkileşim hareket algı sistemine bağlıdır ve
ziyaretçiler sistem ile sanal arayüz aracılığıyla iletişim kurarlar. İletişim kurulması
için gereken faaliyet, önce bilişsel sonra
psiko-motor işlemlerdir (Piaget ve Inhelder,
1960). 10 yaşından ufak çocukların alanı algılamadan ve anlamadan harekete
geçerek etkileşime dahil oldukları gözlemlenmiştir, bu durumun sebebi arayüz
üzerinde gerçekleşen animatif hareketlerin
cazibesidir. Farklı yaş gruplarının tepki ve
deneyimlerini açıklayan video ve fotoğraf verileri mevcuttur. Tasarım tipolojisi
açısından grafik ve dijital tasarım ürünleri olan uygulamalar, öğrenme biçimleri
açısından görsel ve kinestetik öğrenmeyi
desteklerler (Csapo ve Roger, 2006). Bu durum
çocuklarda bilgi oluşumu açısından Piaget,
Csapo ve Roger’in ifadesine uygun şekilde
görsel/bilişsel ve kinestetik/psiko-motor
beceriler ve işlemlerin faaliyeti hakkında
bilgi sağlayabilmektedir.
Çalışmanın metodolojik strüktür bölümünde sorulan sorulara, araştırma bulgularına
dayanan cevaplar verilmesi gerekmektedir.
Hareket algı sistemlerinin etkileşim tiplerine göre etkileri bulunmaktadır. Kullanıcı
deneyimi, gerçekleşen etkileşime bağlı
olarak oluşan bir değerdir. Bu bağlamda
teknolojik donanım, 2 boyutlu ve 3 boyutlu
tasarım yazılımlarında gerçekleşen gelişme,
tasarlanan içeriklerin daha gerçekçi olmasını, dolayısıyla yükselen kullanıcı değerini
ifade etmektedir. Arayüz tasarımlarının gerçek hayat fenomenleri (sualtı yaşamı, uzay, vs.)
sunması, içeriklerin ilgi çekmesine, belirli
ölçülerde eğitici olmasına ve en önemlisi eğlendirmesine imkan vermektedir.
Hareket algı sistemlerinde kullanılabilecek içeriklerin sınırı tasarımcının yaratıcılığına bağlıdır. Önemli olan ziyaretçi
kimlikleri ve merkezin koleksiyonlarına
uygun içerikleri üretilmesidir. Çalışma için
oluşturulan literatür bütünleşik kavramlara
dayanmakta, yazar tarafından yapılmış olan
çalışmalardan alıntılar yapılmaktadır. Bu
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durumun temel sebebi, eğitlence tasarımı gibi disiplinlerarası bir konu özelinde
gerçekleştirilen projelerin birinci ağızdan
açıklanması hedefidir, zira eğitlence tasarımı profesyonel olarak çalışılarak öğrenilebilecek bir uzmanlık alanıdır. Bu sebeptendir ki, okullarda formel eğitlence eğitimi
yoktur, eğitlence firmaları grafik, mimari,
ürün, dijital ve etkileşim tasarımı konularında uzman tasarımcılar ile sosyal bilimler
konularında uzmanları bir araya getirmek
suretiyle proje çalışma grupları kurarlar.
Çalışma için seçilen örnek projelerin aynı
teknolojiye dayanması, farklı zamanlarda
yapılan projelerin içeriksel ve deneyimsel
etkilerinin değerlendirilmesi adına önem
taşımaktadır. İlk olarak tamamlanan Manila
Ocean Park projesinde kullanılan kızılötesi kamera teknolojisinin zaman içinde
Kinect teknolojisine dönüşümü, sistemlerin
yazılım ve kurulum süreçlerinin gelişimi
hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu sebeple
projelerin kronolojik sunumu, projelerde
yaşanan teknolojik ve içeriksel gelişim hakkında bilgi sağlayabilmektedir. Gelişimin
açıklanmasının yanı sıra projelerin ortak
değerlendirme ölçütlerine göre incelenmesinin sağladığı bilgi, çalışmanın hedefleri
doğrultusunda uygulamalarla ilgili tespitler
yapılmasına imkan vermektedir. Bu bağlamda kronolojik açıdan değerlendirildiğinde uygulama içeriklerinin gücü tasarımcının yaratıcılığına bağlıdır. Kullanıcı
deneyimine direkt etki sağlayan uygulama
içerikleri, merkezin algısını artırarak reklam ve pazarlama açısından finansal katkı
sağlayabilmektedir. Çalışmanın uyarlama
bölümü ortaya koymaktadır ki, eğitlence
tasarımına bağlı sanal teknolojiler bilgi
oluşumu, kullanıcı deneyimi ve etkileşim
açısından değer taşımaktadır. Uluslararası örnekler ve yazar tarafından yapılan
projelerde geliştirilen uygulamalar dijital
altyapılarıyla güncellenebilir tasarımlardır.
Uygulamaların en önemli özelliği, kullanım
geri bildirimleri sağlayarak merkezlerin
kendilerini geliştirmeleriyle ilgili olanaklar
sağlamasıdır. Araştırmanın vaka çalışması
olarak birden fazla proje sunması teknolojinin güvenilirliği hakkında veri sağlayarak gelecek çalışmalara yönelik fikirlerin
oluşmasına imkan vermektedir.
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‘Sanal Habitat’ uygulamasının tüm teknoloji odaklı özelliklerinin yanı sıra en büyük
değeri sosyoloji ile ilgilidir, zira birden
fazla ziyaretçinin aynı anda etkileşim
yaşayarak sosyal yapılandırmacılığa uygun
biçimde ilişki kurmasına imkân vermektedir. Teknolojik sistemlerin oluşturduğu
kullanıcı deneyimi, içerik bilginin uzun süreli akılda kalmasını sağlamanın yanı sıra
keyifli bir eğlence sunmaktadır. Projelerle
ilgili ilginç bir anekdot ise bazı ziyaretçilerin uygulamayı evlerinde kullanmak
amacıyla kurulmasını talep etmiş olmalarıdır. Bu durum kaliteli bir etkileşimin
inandırıcılık ve eğlendiricilik özelliklerini
ortaya koymaktadır. Geçmiş çalışmalarda
değinildiği üzere gelecekteki çalışmalarda
da eğitlence kavramının tasarım alanlarıyla
ilişkisi ve merkezlerde oluşan öğrenmeyle ilgili kolektif deneyimin ve ziyaretçi
psikolojisinin daha detaylı incelenmesi
planlanmaktadır

•

Hareket Algı Kullanıcı Deneyimi Etkileşimsel Özellikleri
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