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Özet: İletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler geleneksel medyayı, özellikle de basılı 
gazeteleri dönüşmeye zorlamaktadır. Gazetelerin üretim süreçleri, okurlara sunulması ve okuyucunun da tüketim 

eğilimleri bu dönüşümden ister istemez etkilenmektedir. Tirajları günden güne azalan basılı gazeteler sahip 

oldukları varlıklarını sürdürebilmek için, bir yandan bütün içeriklerini dijital ortamda okuyucuya sunarak burada 

kendine yer edinmekte, diğer yandan tirajlarını artırabilmek ve yahut en azından sahip oldukları okuru 

kaybetmemek için bilişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerle bütünleşmenin arayışı içerisindedir. Bu bağlamda 

QR Kodu ve Artırılmış Gerçeklik uygulamaları bazı gazeteler tarafından hayata geçirilmiştir. Bu çalışma 

kapsamında uygulamaların, gazetelerin içerisinde bulundukları açmazlara bir çözüm ya da alternatif olup 

olmadığı sorusu QR Kod ve Artırılmış Gerçeklik uygulamalarını kullanan birer gazete üzerinden tartışılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Geleneksel Medya, Bilişim Teknolojileri, Artırılmış Gerçeklik, QR Kod. 

 

Abstract: Dizzying advances in communication technology forces traditional media, especially press, to turn . 

Journal production process , being presented to readers and consumption trend of readers are inevitably be 

affected by the transformation. Newspapers that daily decline circulation not only submit its own index to place 

itself on digital area, but also try to integrate innovation by information technologies for increasing circulation 

and to not lose its readers. In this context, QR Codes and Augmented Reality applications have been 

implemented by some newspapers . In this study, the question is that applications are solution or not of the 

dilemma that newspapers are inwill be discussed over Türkiye and Zaman newspapers that use QR Code 

application. 
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1. Giriş 

 

Yaygın pek çok gündelik nesne bilgisayar 

teknolojisiyle donatılmıştır. Teknolojik ilerlemede 

yaşanan baş döndürücü gelişmeler toplumu ve sosyal 

hayatı etkilemekle kalmayıp, büyük dönüşümleri 

beraberinde getirmiştir. Yeni teknolojiler yeni insanı, 

yeni insan yeni bir dili ve yeni bir dil de yeni bir 

kültürü yaratmıştır. Bu süreçte geleneksel olarak ifade 

edilen her şey ister istemez kendini teknolojiyle 

bütünleştirme yoluna gitmiş ya da yok olmaya yüz 

tutmuştur. Toplumsal hayatın her alanında yaşanan bu 

dönüşüm medya sektöründe en üst düzeyde 

gerçekleşmiştir. Enformasyon ve iletişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, toplumun bilgiye 

erişiminde yeni alışkanlıkları ortaya çıkarmıştır. Artık 

insanlar, bilgiye erişmekte gazete, radyo ve televizyon 

yerine çağın en önemli iletişim aracı olarak ifade 

edilen interneti kullanmaktadır. Bu durum geleneksel 

medya olarak ifade edilen gazete, radyo ve 

televizyonun toplumdaki konumunu derinden 

sarsmaktadır. Özellikle de gazeteler bu dönüşümünden 

en çok etkilenen medya türü olmuştur. Gazetelerin 

tirajları günden güne düşmeye, gazeteciler işlerini 

kaybetmeye ve geçmişi çok eskilere dayanan toplumun 

yaygınlığını kazanmış gazeteleri yeni enformasyon ve 

iletişim araçları ile rekabet edemeyecek duruma 

gelmiştir. Ortaya çıkan bu durum geleneksel medyanın 

ve özellikle de gazetelerin bir dönüşüm içerisine 

girmesini zorunlu bir hale getirmiştir. Geleneksel 

gazeteler, toplum içerisinde sahip oldukları mevcut 

konumlarını koruyabilmek, yeni enformasyon ve 

iletişim araçları özelinde internet karşısında 

varlıklarını sürdürebilmek için yeni bir arayış içerisine 

girmiştir [1]. 

İçinde bulundukları bu açmazdan çıkmak, tirajlarını 

artırmak ya da en azından mevcut varlıklarını sürdürüp 

ayakta kalmak için gazeteler bilişim teknolojilerinin 

sunduğu imkanları kullanma yoluna gitmektedir. Bu 

uygulamaların başında Artırılmış Gerçeklik 

(Augmented Reality (AR)) ve Hızlı Yanıt Veren Kod 

(Quick Response Code (QR)) uygulamaları 

gelmektedir. Bilişim teknolojilerinin kullanımına 

dayalı olarak gerçekleştirilen bu uygulamalarla 

‘etkileşimli gazete’ oluşturarak okurlara 

sunulmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümünde QR Kodu ve Artırılmış 

Gerçeklik uygulamalarıyla ilgili olarak tarihsel 

perspektif dikkate alınarak yapılan çalışmalar,  dünya 

genelinde bu yönde geliştirilen projeler ve yazılımlar 

ile uygulamanın ne olduğu ve sağladığı imkanlar 

üzerinde durulacaktır. QR Kodu ve Artırılmış 

Gerçekliğin kullanım alanları genel hatlarıyla ifade 

edildikten sonra iletişim ortamlarındaki 

uygulamalarına değinilecektir. Son olarak QR Kod ve 

Artırılmış Gerçeklik kullanan gazetelerin 

uygulamalardaki nihai hedeflerine değinilerek, 

okuyucuların bu hizmetlere ne derece ilgili olduğu 

ifade edilmeye çalışılarak; mevcut duruma ilişkin 

tespitlerin yanı sıra geleceğe dönük öngörülerle her iki 
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uygulamanın basılı gazeteciliğin içinde bulunduğu 

açmazlardan çıkabilmeleri adına bir alternatif olup 

olmayacağı sorgulanacaktır.  

 

2. Bilişim Teknolojilerinin Geleneksel Medyada 

Kullanımı  

 

Geleneksel medyanın geleceği üzerine yapılan 

tartışmalarda hiç kuşkusuz bilişim teknolojilerinin 

kullanımı ana ekseni oluşturmaktadır. Medyadaki 

dönüşümün kaynağı olarak görülen bilişim 

teknolojileri, kullanılan araçlardan üretilen içeriğe 

kadar bütün boyutlarda kendisini hissettirmiştir. 

Teknolojideki değişime uyum sağlamaya çalışan 

geleneksel medya araçlarından gazete, internetin 

yaygınlaşmasıyla birlikte öncelikle çevrimiçi ortamda 

kendi web sitelerini oluşturmuş, kağıt üzerindeki 

içeriklerini olduğu gibi bu sitelere taşıyarak 

okuyuculara sunmuştur. Ancak çevrimiçi ortamlarda 

içerik tüketiminin ve özellikle de etkileşimli ortamın 

söz konusu olması gazeteleri yeni uygulamaları hayata 

geçirmeye zorlamıştır. Artırılmış Gerçeklik ve QR 

Kod uygulamaları bu noktada medya için 

geliştirilmese de gazetelerin okurlarıyla arasındaki 

bağı kuvvetlendirmek için hayata geçirdikleri 

uygulamaların başında gelmektedir. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2009 

Faaliyet Raporu’na göre Türkiye'de 62,8 milyon mobil 

abonesi varken 7,1 milyon mobil internet kullanıcısı 

bulunmaktadır [2]. BTK’nın 2012 Türkiye Elektronik 

Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri 

Raporu’na göre Türkiye'de 65,8 milyon mobil telefon 

abonesi varken 34,9 milyon mobil internet kullanıcısı 

bulunmaktadır[3]. Bu raporlar Türkiye’deki mobil 

internet kullanıcı sayısının birkaç yıllık süreçte ulaştığı 

rakamsal büyüklüğü ortaya koymaktadır. Bireyler 

haber takibi, sosyal ağ kullanımı ve çevrimiçi oyun 

uygulamalarını yoğun bir şekilde mobil telefon 

üzerinden gerçekleştirmektedir. Mobil telefon 

uygulaması olan Artırılmış Gerçeklik ve QR Kod’un 

gazetelere entegre edilmiş olması bu noktadan 

hareketle büyük önem taşımaktadır.  

 

2.1. Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality (AR)) 

 

Artırılmış Gerçeklik, dolayımsız çevrenin katma 

değerlerle zenginleştirilmesini temsil etmektedir [4]. 

Arttırılmış Gerçeklik, gerçek dünya üzerine sanal 

materyallerin düşürülmesini sağlayan, 2000’li yıllarda 

son kullanıcıya kadar ulaşan bir teknolojidir. Bu 

uygulamanın kullanım alanlarını sınırlamak oldukça 

güçtür. Yeni bir teknoloji olmasından dolayı 

geliştiricilerin ilgi odağı haline gelmesine neden 

olmaktadır. Bu da her gün Artırılmış Gerçekliğin farklı 

bir alanda kullanılmasına ya da farklı alanlarda 

kullanıma açılmasına sebep olmaktadır.  

Teknolojik gelişmeler ile birlikte eğitim, askeri 

güvenlik, tasarım, spor, sağlık, gibi birçok alanda 

Arttırılmış Gerçeklik kullanılmaya başlanmıştır. 

Güncel kullanım alanları arasında boş bir arazide 

yapılacak binanın modelinin gösterimi, eskiden aynı 

arazide bulunan binanın gösterimi, hayatın 

oyunlaştırılması anlamında fiziksel alanlardaki sanal 

nesnelerin toplanmasına ve puan alınmasına dayalı 

oyunlar gibi uygulamalar da vardır [5]. 

Arttırılmış Gerçeklik; gerçek dünyanın kamera ile 

görüntüsünün alınması sırasında, gerçek dünya 

üzerinde önceden belirlenmiş olan hedef noktalara, 

bilgisayarda yaratılmış olan materyallerin belli 

noktalarından bağlanması ve oluşan sonucun 

programlar vasıtasıyla yorumlanarak çıktı görüntünün 

eş zamanlı olarak alınmasıdır. Mobil cihazların yüksek 

performanslı ve mobil oluşları Arttırılmış Gerçeklik 

uygulamalarının bilgisayardan mobil cihazlara doğru 

kaymasına sebep olmuştur  [6].  

Artırılmış Gerçeklik ve sanal gerçeklik ortamları sık 

sık aynı kategori içerisinde ifade edilmesine rağmen 

aslında birbirinden farklı kavramlardır. Artırılmış 

Gerçeklik, gerçek dünya görüntüleri üzerine sanal 

nesnelerin eklenmesiyle oluşturulan ortamlardır. 

Artırılmış Gerçeklik ortamlarında sanal ve gerçek 

nesnelerin eş zamanlı birlikteliği sağlanır. Sistem 

gerçek zamanlı çalışarak gerçek ve sanal nesneler 

arasında etkileşim sağlar. Artırılmış Gerçeklik ortamı 

öğrenme etkinlikleri, gerçek ortamlarda uygulanırken 

sanal gerçeklik ortamı etkinliklerinin tamamı sanal 

ortamlarda yapılmaktadır [7].  

Artırılmış Gerçeklik, yaygın olarak sanal gerçeklik 

diye adlandırılan sanal ortamların bir çeşididir. 

Artırılmış Gerçeklik bir kullanıcının algısını ve gerçek 

dünya ile etkileşimini geliştirir. Sanal nesneler 

tarafından iletilen bilgiler, kullanıcının gerçek dünya 

görevlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur.  

Artırılmış Gerçeklik, sanal nesnelerin gerçek dünya ile 

birleştirilmesi ya da üzerine bindirilmesiyle 

kullanıcının gerçek dünyayı görmesine izin verir.  

Artırılmış gerçeklik ile üretilen sahnelerin tamamında 

şu üç özellik bulunur:  

- Gerçek ve sanal bir aradadır. 

- Gerçek zamanlı ve interaktiftir. 

- Sahneler üç boyutlu olarak algılanır [8]. 

 

2.1.1. Gazetelerde Artırılmış Gerçeklik 

Uygulamasının Kullanımı 

 

İçerik tüketiminin çoğunlukla çevrimiçi ortamlara 

kaydığı günümüz koşullarda basılı yayıncıların 

okurları ile iletişime geçmek ve onlar açısından 

içeriklerini cazip kılabilmek için yeni ve etkileşimli 

yollara gereksinimi vardır. Artırılmış Gerçeklik 

teknolojileri, çevrimiçi ve dışı dünyaları bir araya 

getirmekte, basılı yayınların içine adeta hapsolduğu 

tek taraflı konuşmayı diyaloğa çevirmek için bir 

alternatif sunmaktadır [9].  

Gazete ve dergi başta olmak üzere basılı olan 

yayınlarda yer alan resimlerin üzerine akıllı telefonun 

kamerası tutulduğunda tıpkı Harry Potter filmindeki 

canlı gazeteler gibi basılı yayınlar interaktif bir hale 

dönüşmektedir. Dünya genelinde Artırılmış Gerçeklik 

uygulamalarında son dönemde dikkate değer bir artış 



Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 

23-25 Ocak 2013 – Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

1057 
 

yaşanmıştır. Bu artış farklı ülkelerde ulusal olduğu 

kadar yerel medya araçlarında da gerçekleşmiştir. Bu 

duruma örnek olarak İrlanda’da yerel bir yayın olan 

Metro Dublin gazetesi hem haberlerini hem de 

reklamlarını Artırılmış Gerçeklik uygulamasıyla 

interaktif hale getirmiştir [10]. Türkiye’de ise 

Artırılmış Gerçekliği basılı gazete olarak Zaman 

gazetesi ‘Dijital Zaman’ uygulamasıyla okurlarının 

hizmetine sunmuştur. Süreli yayın olarak da Popular 

Science dergisi Artırılmış Gerçeklik uygulamasını ilk 

kullananların başında yer almaktadır [11].  

Yeni gazetecilik eğilimlerinden bir başkası da 

‘Artırılmış Gazetecilik’tir  (augmented journalism). 

Terim, lokasyon temelli medya ve donanımlar, görsel 

algılama ve anlamlandırma gibi yeni iletişim 

teknolojileri sayesinde, sanal ve ‘gerçek’ gerçeklik 

arasında bir ilişki kurmayı sağlayan teknolojinin adı 

olan ‘Artırılmış Gerçeklik’ kavramıyla ilişkilidir. Cep 

telefonunuzu internette hakkında bilgi bulunan bir 

binaya, müzedeki bir esere yönelttiğinizde kamerasıyla 

bunu algılayıp size hakkında bilgi sağlaması veya 

sokakta yürürken, arabayla giderken size yolu 

göstermesi gibi uygulamalar bu teknolojinin sadece 

başlangıç aşamasındaki popüler örnekleridir. Bu 

teknoloji eğitimden alışverişe, eğlenceden elbette 

medyaya hayatımızın birçok boyutunun ayrılmaz bir 

parçası haline gelmeye adaydır. 

Artırılmış Gazetecilik, hiç de sanal olmayan değerlerle 

zenginleştirilmiş yeni bir gazetecilik türü olarak ifade 

edilmektedir. Bu sayede gazeteciliğe ses, haber 

kaynağı, artı bağlantılar, hareketli görsellik, yeni 

teknolojiler, deneyler ve güven olmak üzere belirli 

değerler kazandırılmış oldu. 

Yani geleneksel medyanın üretim ve dağıtım 

araçlarının denetimini bunlardan dışlanan kitlelere 

vererek, kamusal bilgi ve tanıklıkları derleyerek, 

izleyiciyi artıran; gazetecilik ağları içerisinde 

dayanışmayla medya kuruluşları arasındaki işbirliğini 

artıran; üst veriler ve hiper bağlantılarla bilgi 

kirliliğinin önüne geçerek medyanın bağlantı kurma 

yeteneğini artıran; veri görselleştirmesi, veri 

gazeteciliği, görsel gazetecilik, web röportajları gibi 

tekniklerin kullanımıyla gazeteciler ve veri/bilgi ile 

ilgili diğer meslekler arasındaki ilişkileri artıran; 

geleneksel medyanın içeriğinin çevrimiçi hale 

gelmesinden ibaret olmayan internet gazeteciliğini 

inovasyon ve yeni teknolojilerle arttıran; bilginin 

giderek sıradanlaşmasının karşısında, yalnızca 

derlemek, edit etmek, önceliklendirmek ve dağıtıma 

sokmak değil, analiz etmek bakımından da olguların 

büyük bir hızla sunulmasını sağlayarak gazeteciliği 

katma değer açısından arttıran; biçimin yüzeye vuran 

derinlik olduğu (Victor Hugo) bilinciyle, güzel 

medyalar yaratarak medya sunumunu artıran; 

gazeteciliği üst veri editörleri, arama motoru 

uzmanları, topluluk yöneticileri, derleyiciler, 

kolaylaştırıcılar gibi yeni meslekler, formasyonlar ve 

girişimcilerle arttıran; değişimin hızına yetişebilmek 

için, Ar-Ge çalışmaları, medya laboratuarları, beta 

testlerle gazetecilik deneyimini arttıran; kurumsal 

medyanın güven kaybına yol açan başarısızlıklardan 

ders çıkararak, gazeteciliğe duyulan güveni arttıran… 

yeni bir gazeteciliktir, Arttırılmış Gazetecilik [12]. 

 

2.2.Hızlı Yanıt Veren Kod (QuickResponseCode 

(QR Kod)) 

 

QR "Quick Response-Hızlı Yanıt Veren" kelimelerinin 

ilk harflerine karşılık gelmektedir. Mobil cihazların 

kameralarından okutulabilen özel bir barkod 

sistemidir. QR Kod 1994 yılında Japon firması Denso-

Wave tarafından geliştirilen ve ilk defa uygulanan iki 

boyutlu bir barkoddur. QR Kod beyaz bir arka planın 

üzerinde bulunan siyah modüllerin kare bir kalıp 

içerisinde düzenlenmesinden oluşur. QR Kod bir 

barkoddan çok daha fazla hacimde bilgi içermektedir 

[9].  İlk ortaya çıktığında otomobil üretiminde 

parçaları işaretlemek ve takip için kullanılan QR Kod 

teknolojisi şimdilerde ticari takip sistemlerinden 

eğlenceye, ürün pazarlanmasından mağaza içi ürün 

etiketlerinde kullanıma kadar geniş bir alana 

yayılmıştır. QR Kodlar gazete, dergi, afiş, poster gibi 

bastırılabilir her türlü iletişim aracına ve web sayfaları 

gibi farklı medyalara yerleştirilebilir [13].  

 

 
 

Şekil 1: QR Kodun çalışma yöntemi [14]. 

 

 
Şekil 2: QR Kod oluşturma süreci [15]. 

 

Son dönemde akıllı telefon kullanımının 

yaygınlaşmasıyla birlikte QR Kodların bilinirliliği ve 

kullanımında büyük oranda artış yaşanmıştır. 2010 

yılında QR Kod kullanımının bir önceki yıla oranla % 

700 arttığı tespit edilmiştir. QR Kod uygulamalarının 

(mobil etiketleme olarak adlandırılan) çoğunluğu akıllı 

telefon kullanıcılarını hedeflemektedir.  2011 Haziran 

ayı itibarı ile ABD’de tüm mobil cihaz kullanıcılarının 

% 6,2’sini oluşturan 14 milyon akıllı telefon 

kullanıcısının, telefonlarını kullanarak bir QR Kodu 

veya barkodu taradığını tespit etmiştir. Çalışma, 

kullanıcıların büyük ihtimalle gazetelerde, dergilerde 

ve ürün paketlerinin üzerinde bulunan QR Kodları 

evlerinde veya mağazalarda taradığını rapor 

etmektedir. Kullanıcılar QR Kod kullanımıyla beraber 

reklamlara, indirim kuponlarına cevap vermekte veya 

ürünler hakkında enformasyon aramaktadır.  
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QR Kod uygulamasının kullanıcılar açısından 2 

şekilde kullanımı söz konusudur. Kullanıcıların 

oluşturulmuş olan bir QR Kodu açımlayarak kodun 

kendisine şifrelenmiş olan enformasyona ulaşması 

veya dışarıdaki bir sunucuda bulunan gerçek 

enformasyona erişmesi birinci kullanım uygulamasına 

örnek teşkil etmektedir. Bir mobil telefon ve QR Kod 

okuyucu uygulama (application) olmadan insanların 

QR Kodu el yordamıyla açımlaması mümkün değildir. 

Dolayısıyla QR Kodun deşifre edilebilmesi için akıllı 

bir telefona ve o telefona yüklenmiş olan bir QR Kod 

okuyucu uygulamaya ihtiyaç vardır. Akıllı telefonlar 

sahip oldukları dâhili kamera vasıtasıyla tarama 

işlemini veya fotoğraf çekme işlemini 

gerçekleştirdikten sonra cihaza yüklenmiş olan 

uygulama, kodu deşifre ederek içeriği kullanıcının 

cihazının ekranında görüntülenmesini sağlar. 

Kullanıcılar QR Kodun fotoğrafını çektikten sonra 

telefonlarına yüklenmiş olan kod okuyucu uygulama 

vasıtasıyla mesajı açımlar, görüntüler, kullanır veya 

enformasyonu kendi telefonuna kayıt edebilir. QR 

Kodun kendisi enformasyon içerebileceği gibi 

dışarıdaki bir sunucuda bulunan gerçek enformasyona 

erişim için referans (URL) da verebilir  

Kullanıcılar açısından QR Kodun ikinci kullanım 

şekli, kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik olarak QR Kod 

oluşturucu bir yazılım vasıtasıyla kendi QR Kodunu 

oluşturmasıdır. Çevrimiçi ortamda çok sayıda web 

sitesi bu tür kodları oluşturmak ve çıktılarını almak 

için ticari olmayan kullanımlara destek vermektedir. 

Kullanıcılar QR Kod oluşturabilir ve oluşturdukları 

QR Kodun bilgisayar çıktılarını alabilir. Bu işlem için 

ücretli web siteleri ve/veya ücretsiz QR Kod oluşturan 

web siteleri kullanılabilir [16], [17].  

 

2.2.1. Gazetelerde QR Kod Uygulamasının 

Kullanımı 

 

Gazetelerde QR Kod kullanımı ile beraber gazete 

sayfaları ile mobil web sayfaları arasında bir köprü 

oluşturulur. Dolayısıyla QR Kod, kullanıcılarına sahip 

olduğu etkileşim özelliğini kullanabilme imkânı sunar. 

Böylece gazete okurları, gazetelerde yer alan içeriğe 

ilişkin daha detaylı enformasyona ulaşabilmek için 

çevrimiçi ortamda yer alan web sayfalarına dolaysız 

anında erişim imkânını elde eder. Gazete okurları, 

geleneksel gazete sayfalarına yerleştirilmiş olan QR 

Kodları, akıllı telefonları ile tarayarak yayımlanan bir 

habere ilişkin en son gelişmelere, haberin arka planına, 

bir olayın, bir davanın geçmişine süratle ulaşabilir; 

köşe yazarları ile iletişim içerisine girebilir ya da 

herhangi bir reklam veya ticari bir kampanya ile ilgili 

detaylara çevrimiçi ortamda anında, istediği zamanda 

ve istediği yerde ikinci bir işleme gerek kalmaksızın 

erişebilir. Böylece gazete okuyucusu, geleneksel 

gazetesinden kopmadan da QR Kodlar vasıtasıyla 

istediği yerde ve zamanda, kontrol tamamen kendisine 

ait olmak üzere istediği içeriğe ilişkin web sayfalarına 

bağlanabilir. QR Kodların gazetelerde kullanılmasının, 

gazete okuyucularına getirdiği diğer önemli bir 

kazanım ise gazete okuyucularının akıllı telefonlarını 

kullanmak suretiyle zamana ve mekâna bağlı 

kalmaksızın, gazetelerinden de vazgeçmeden ilgili 

içeriğe çevrimiçi ortamda süratle dolaysız olarak 

ulaşmasıdır. Bu durum günümüzün gelişmelerine 

uygunluk arz etmektedir.  

Akıllı telefon ve mobil İnternet kullanımının dünya 

genelinde hızla yaygınlaşması ve akıllı telefonların 

gazete sayfalarına yerleştirilen QR Kodları 

okuyabilmeleri, gazetelerin kaderini değiştirebilir.  

Gazetelerde QR Kod kullanımı, gazetelerin en önemli 

gelir kalemi olan ilan ve reklam gelirlerinin artmasını 

sağlayabilir [18]. Basılı medya QR Kodların sıkça 

kullanıldığı alanlardan birisi olarak dikkat 

çekmektedir. Bu konuda yapılan bir çalışma QR 

Kodlarının 2011 yılında basılı medyada kullanımının 

ne kadar arttığını gözler önüne sermektedir. 

Nellymoser şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre 

ABD’de yayın yapan en popüler 100 dergide yer alan 

QR Kodların sayısında yılın başından Eylül ayına 

kadar % 476’lık bir artış görülmüştür. Ocak ayında 

dergilerde toplam 88 kod yayınlanırken, Eylül ayında 

bu rakam 507’ye çıkmıştır. Bununla beraber 2011 

yılının ilk çeyreğinde yayınlanan toplam QR Kodu 

sayısı 252 iken, yılın üçüncü çeyreğinde bu rakam 

1155’e fırlamıştır.  

 

 
Şekil 3: Geçen yılın Kasım ayından, geçtiğimiz Eylül 

ayına kadar dergilerde yer alan QR kodlarının 

rakamları.  

 

Eylül ayında en popüler 100 Amerikan dergisinde yer 

alan 507 QR Kodunun, 482’si reklamlarda kendilerine 

yer bulmuş. Bunun dışında kalan 25 kod ise içerik 

geliştirmek için editöryal olarak kullanılmış [19].  

Türkiye’de ise basılı medyada QR Kod kullanımı her 

geçen gün yaygınlaşmaktadır. Yaygın ve yerel basında 

QR Kod kullanım örneklerini görmek mümkündür. 

Türkiye gazetesi Mayıs 2012’de başlattığı QR Kod 

uygulaması ile basılı gazeteler arasında dikkati 

çekmektedir. Ayrıca yerel gazeteler de QR Kod 

uygulamasını okurlarına sunmuştur. Bunlar içinde 

dikkati çeken Konya’daki bölgesel Merhaba gazetesi 

Aralık 2012 itibariyle QR Kod uygulamasıyla 

okurlarına hizmet etmektedir [20].  

 

3. Artırılmış Gerçeklik ve QR Kod Arasındaki 

Fark 

 

Başlangıç noktasında benzer bir kullanıcı etkileşim 

arayüzü sunan QR Kodları ile Artırılmış Gerçeklik 

uygulamaları kıyaslanabilir. Aradaki temel fark, QR 
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Kod tarayıcıların evrensel olması sebebi ile tüketiciler 

herhangi bir uygulamayı mobil iletişim donanımlarına 

kurduklarında etkileşime girebilirken, özellikle tanıtım 

amaçlı Artırılmış Gerçeklik kampanyalarında, sıklıkla 

kullanıcıların yeni bir uygulama indirmelerinin 

gerekmesidir. Bu durumda da kullanıcılara olumlu bir 

deneyim sunulamamaktadır [21]. Ancak Artırılmış 

Gerçeklik uygulaması ile herhangi bir QR Kod 

okutulmasına gerek kalmamaktadır. Haberin görseli ya 

da metnine akıllı telefon tutulduğunda ilgili videoya 

ulaşılabilmektedir. QR Kodda ise kod okutulması 

zaman ve emek gerektirmektedir.  

 

5. Basılı Gazetelerde Artırılmış Gerçeklik 

Uygulaması: Dijital Zaman Örneği 

 

İnternette ilk yer alan gazete olma özelliğini taşıyan 

Zaman gazetesi, ‘Dijital Zaman’ olarak hayata 

geçirdiği Artırılmış Gerçeklik uygulamasını 4 Eylül 

2012 tarihinden itibaren hayata geçirdi. Gazetenin 

haberine göre uygulama ilk iki günde App Store 

TR’deki ‘haber’ kategorisinde ilk sıraya yerleşti. 

Genel sıralamada ise üçüncü oldu. Dijital Zaman, 

kullanıcı puanlamasında 5 üzerinden 4,8 yıldız aldı. 

Yazılı basını dijitale dönüştüren bu yeni teknolojiyi 

kullanmaya başlamak isteyenler ‘Dijital Zaman’ 

uygulamasını iPhone, Android yazılımlı telefonları ve 

tabletlerine ücretsiz olarak yükleyebiliyorlar. App 

Store ve Android Market’ten uygulamayı indirenler, 

Zaman’ın haberlerini ya da film fragmanlarını 

görüntülü olarak izleyebiliyor. Uygulama açıldığında 

telefon veya tabletlerinin kamera kadrajına, üzerinde 

‘DZ ikonu’ bulunan haber ya da fotoğrafını alanlar 

okudukları metnin görüntülerine de anında ulaşabiliyor 

[22].  

 

 
 

Şekil 4: Dijital Zaman uygulamasının aşamaları [23].  

 

Zaman Gazetesi Dijital Medya Yayın Editörü İsmail 

Kavak, Artırılmış Gerçeklik uygulama fikrinin ortaya 

çıkışıyla ilgili olarak; insanların haber ihtiyacının altını 

çizerek, ister kağıt ister dijital ortamda önemli olanın 

bilginin insanlara ulaştırılması olduğunu 

belirtmektedir. Bu gerçekten hareket ederek arayışa 

girdiklerini aktaran İsmail Kavak, Artırılmış Gerçeklik 

uygulamasının, yazılı basın ile dijital medyanın 

entegrasyonu için atılan ilk adım olduğunu, artık 

hayatımızın bir parçası haline gelen mobil cihazlar ve 

uygulamalar ile insanların okudukları haberlerin 

gazeteye basılamayan görüntülü unsurlarına da rahatça 

ulaşabildiklerini ifade etmektedir. Dijital Zaman 

uygulaması ile her hangi bir QR Kod okutmasına da 

gerek kalmadığının altını çizen İsmail Kavak’a göre, 

Artırılmış Gerçeklik uygulamasıyla okurun haberin 

varsa görseli yoksa metnine akıllı cihazını tutması 

halinde ekranında özel perforeli olarak hazırlanmış 

videosuna ulaşabilmektedir. 

Zaman gazetesi söz konusu uygulamanın alt yapısı için 

yurt dışından bir firma ile çalışmaktadır. Bu firma 

uygulamayı bazı reklam firmaları ile hayata 

geçirmiştir. Zaman gazetesinin bu alt yapıyı 

kullanmasının ardından firmanın beklentisinin ötesinde 

yoğun bir trafiğe sahip olduğunu anlatan İsmail Kavak, 

bunun üzerine önemli kuruluşlarla birlikte çalışma, 

partner olma teklifi aldıklarını ifade etmektedir. 

Gazetenin bugüne kadar yaptığı en önemli masraf 

kalemini televizyonlara verdiği reklamlar 

oluşturmaktadır.  

Günlük olarak ortalama 15 haberde Artırılmış 

Gerçeklik uygulaması kullanan Zaman gazetesinde 

bugüne kadar (10 Aralık 2012 tarihine kadar) 1300 

haberin videosunu dijital zaman ile okurlarına 

izletmiştir. Söz konusu uygulamayı günlük daha da 

artırmanın mümkün olduğu ancak insanların vakitleri 

ve internet kotaları göz önüne alınarak seçki 

yapılmaktadır.  

Uygulama hayata geçirildiğinde App Store'da bir hafta 

boyunca tüm ve haber kategorilerinde en çok 

indirilenlerin başında yer alan artırılmış gerçeklik 

uygulamasını şu ana kadar (10 Aralık 2012 tarihi 

itibariyle) App Store ve Android marketlerden toplam 

80 bin kişinin akıllı cihazlarına indirdiği 

belirtilmektedir.  

Gelinen noktada her şeyin planları dahilide geliştiğini 

anlatan İsmail Kavak, başta otomotiv, iletişim 

firmaları olmak üzere bir çok şirket için Artırılmış 

Gerçeklik uygulamasının yeni bir reklam mecrası 

olduğunu da aktardı [24].  

 

6. Basılı Gazetelerde QR Kod Uygulaması: Türkiye 

Gazetesi Örneği 

 

Mayıs 2012’de QR Kod uygulamasını okurlarıyla 

buluşturan Türkiye gazetesi, bu hizmetini okurlarına 

‘Habercilikte Dijital Devrim’ olarak duyurdu [25]. 

Gazete ilk dönemde sadece haberlere ait foto galeri 

için kullanmayı planladığı QR Kod uygulamasının 

alanını genişleterek, video gösterimi ve köşe 

yazılarının sesli okutulması gibi hizmetleri de hayata 

geçirdi. Gazetenin hedefleri arasında, QR Kod 

uygulamasıyla bütün gazetenin ve 40 yıl önceki arşivin 

günlük olarak QR Kod uygulamasıyla okura sunulması 

yer almaktadır. Gazete ayrıca geçmişte verdiği 

promosyonları da yeniden QR Kod uygulamasıyla 

okurların hizmetine sunmayı hedeflemektedir. 

Gazetenin Dijital Medya Sorumlusu Mehmet Koca, 
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QR Kod uygulaması için herhangi bir ücret 

ödemediklerini, bu alanda faaliyet gösteren bir şirketin 

referans olarak hizmeti kendilerine sunduğunu belirtti. 

Gazetede her gün ortalama 10-15 arası haberde, bütün 

köşe yazarlarının yazılarında ve bazı reklamlarda QR 

Kod uygulaması yapılmaktadır. Bugüne kadar 

(08/12/2012 tarihi) gazetede toplam 1032 QR Kod 

uygulaması yapıldığını aktaran Mehmet Koca, bu 

haberlerin ortalama 600 bin defa akıllı telefonlardan 

QR Kod ile okunduğunu belirtti. Koca, okurların 

haberleri QR Kod uygulamasıyla okuma oranının her 

geçen gün arttığını söyledi. QR Kod uygulamasının 

gazetenin satışına etkisi olup olmadığı konusunda 

Koca, uygulamayı gazetenin satışını artırmaktan 

ziyade dijital ortamda yer almak, marka değerini 

artırmak için hayata geçirdiklerini de ifade etti [26].  

 

5. Sonuç 

 

Teknoloji, insan hayatının her alanında kendine yer 

edinmekte ve bu her geçen gün daha da 

genişlemektedir. Artık insan faaliyetleri teknolojiyle 

aracılanmış bir hale gelmektedir. Bu dönüşüm ister 

istemez geleneksel olan her yapıyı kendine entegre 

olmaya itmiş, dönüşüme ayak uyduramayanlar ise 

zaman içerisinde kaybolup gitmiştir. İnsanın sosyal 

hayatında önemli bir yer tutan haber alma işlevi bu 

dönüşümden en çok etkilenen faaliyetler arasında 

bulunmaktadır. Geçmişte haber kaynağı olarak gazete, 

tv ve radyoyu kullanan birey, internetin ortaya çıkışı 

ve haber içeriklerine bu ortamda daha rahat 

ulaşılabilmesi ile geleneksel medyanın yerine yeni 

medyayı tercih etmeye başlamıştır. Bilgi edinmekle 

kalmayıp insanlara etkileşim hizmeti sunan yeni 

iletişim teknolojileri, sadece insan hayatını değil 

kullandığı araçları da dönüştürmektedir. Yüzyıllardır 

devam eden ve bir insan alışkanlığı haline gelen gazete 

okuma da bu dönüşümden fazlasıyla etkilenmiştir. 

Gazetede bulunan bütün içeriklerin etkileşimli olarak 

internet ortamında yer alması gazeteleri bilişim 

teknolojileriyle entegre olmaya itmiştir. Etkileşimli 

gazete oluşturmaya dönük olan QR Kod ve Artırılmış 

Gerçeklik uygulamaları bunların başında gelmektedir. 

Daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bu özellikler, 

içerik üretenlere yeni fırsatlar, okurlara da yeni 

deneyimler sunmaktadır.  

Gazeteciler, köşe yazarları, reklamcılar ve gazete 

sayfası tasarımcıları, gazetelerde yer alan içerikleri, 

görüntü, ses, video, animasyon ve arka plan 

seçenekleri ile daha da kuvvetlendirerek okurlarına 

dolaysız sunabilme imkânı bulabilmektedir. Gazete 

okuru ise gazetesini okuduğu esnada haber ile 

bütünleşmiş QR Kod ve Artırılmış Gerçeklik 

uygulamasını fark ettiğinde, arzu ettiği bir zaman 

diliminde ve yerde akıllı telefonu ile kodu ya da 

fotoğrafı taratarak deşifre edebilecektir. Böylece okur 

anında çevrimiçi web sayfalarına, gazetesinden 

vazgeçmeden de dolaysız olarak bağlanabilecektir. 

Kullanıcı, bir iletişim aracını bir başka iletişim 

aracının yerine koymadan, birbirlerini tamamlayan iki 

ayrı iletişim aracı olarak kullanabilecektir [27]. QR 

Kod ve Artırılmış Gerçeklik ile hibrid bir yapıya sahip 

olan geleneksel gazetenin insanların dikkatini çekmesi 

planlanmaktadır. Bu sayede gazetelerin hem okurunu 

kaybetmemesi, dolayısıyla tirajının artması ya da 

düşmemesi, hem de yeni bir reklam alanı oluşturarak 

gelirlerini çoğaltabilmesi hedeflenmektedir.  

Hızla yaygınlaşan akıllı telefon kullanımı, mobil 

telefonlar üzerinden gerçekleşen ses iletişiminin veri 

iletişiminin gerisinde kalmasına sebep olmuştur. Mobil 

telefonlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin her 

geçen gün artması, mobil telefonlara dönük 

uygulamaların çeşitlenerek artmasına neden 

olmaktadır. Bu bağlamda gazetelerin mobil telefonlara 

dönük uygulamaları göz ardı edilemeyecek kadar 

önemlilik arz etmektedir. Ancak gazetede yer alan 

içeriğin daha zenginleştirilmiş bir şekilde internet 

sitelerinde yer aldığı düşünülürse, gazetelerin 

uygulamalarının başarılı olup olmayacağını şu an için 

söylemek mümkün değildir.  

Ayrıca Artırılmış Gerçeklik ve QR Kodları gazetelerde 

kullanmanın çok sayıda önemli getirisi olmasına 

rağmen, akıllı telefonlara ulaşılmasının zor olması göz 

ardı edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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