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Özet 
 
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler günlük hayatın her alanını etkilemektedir. 
Gelişen teknoloji eğitim ortamlarının da gelişmesine ve çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu gelişmelerle 
beraber etkinliği artan uzaktan eğitim, geleneksel eğitime alternatif hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında 
uzaktan eğitim ortamları için hazırlanan içerikler de önemli görülmektedir. Özellikle günümüzde e-kitap 
kavramı, üzerinde sıklıkla çalışılan bir araştırma konusudur. E-kitap basılı materyallerin sadece elektronik 
ortama aktarılması olarak görülmemelidir. Çeşitli çoklu ortam öğeleriyle hazırlanan içeriklerle daha etkili hale 
getirilebilir. Ayrıca hazırlanan e-kitapların okunmasını sağlayan mobil cihazlar da eğitim ortamlarında yerlerini 
almaya başlamışlardır. E- kitapların kullanımının her geçen gün artmasına paralel olarak geliştirme süreciyle 
ilgili araştırmaların da artış gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada bilgisayar ortamlarına ve mobil cihazlara 
yönelik hazırlanan e-içeriklerin geliştirilmesi süreci ve çeşitli çoklu ortam öğelerinin e-kitaplara entegre edilme 
deneyimleri aktarılmaktadır. Çalışma ile ülkemizde de gelişmekte olan e-kitap geliştirme sürecine katkı 
sağlanması planlanmaktadır. 
 
Anahtar Sözcükler: E-kitap, Elektronik Kitap, E-Öğrenme, Mobil Cihaz, Tablet Bilgisayar, Tasarım 

 

Study Of Interactive E-Books Design Processes and Identification the 
Differences 
 
Abstract 
Today, developments in information and communication technology affect every part of daily life. Growing 
technology provide education environments to develop and to vary,too. With all this growth, distance education 
whose efficiency has been increasing, has been an alternative to traditional education. When considered from 
this point of view the contents prepared for distance education environments are substantial. The term "e -book" 
is a research subject which is especially studied on. E-book should not be considered to convey printed materials 
to electronic media. It can be more influential through the contents prepared by various multimedia items. 
Moreover mobile equipments that enable e-books to be read has started to take part in education environments. 
Studies about development process have been seen to develop in parallel with the growth in e-books uses day by 
day. In this study, development process of e-books oriented to electronic environment and mobile equipment and 
experiences of various multimedia items integrated to e-books has been explained. By means of the study, a 
contribution to development process of e-books in our country is planned as well. 
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