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ÖZET 

“OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ 

ILLUSTRASYONLARIN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE ETKİLERİ” 

Buse ÖZEK 

Yüksek Lisans Tezi, Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nuri SEZER 

2015 - 82 Sayfa 

 

Resimli çocuk kitapları çocuğun duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişimi 

açısından önemi oldukça büyüktür. Çocuğun ilerleyen yaşlarda okuma 

alışkanlığı kazanabilmesi için okul öncesinde tanıştığı kitapları sevmesi 

önemlidir. Bunun en güzel yolu okul öncesi dönem çocukları için hazırlanmış, 

görsel bir uyaran olarak illüstrasyonun kullanıldığı nitelikli kitaplardır. 2-5 yaş 

arası çocuğun ilk algısı görsel olduğu için, bu dönemde gösterilen kitaplarda 

öğretilecek bilgiler illüstrasyon açısından güçlü, anlaşılır ve gerçeğe dayalı 

olmalıdır. Kitaplar çocuklara içinde bulundukları dünyayı daha iyi anlamaları 

konusunda yardımcı olur. Bu sebeple okul öncesi çocuk kitaplarındaki 

illüstrasyonlar ve metin çelişmemeli, çocuğun ilgisini çekecek şekillerde 

çizilmeli ve renklendirilmelidir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Çocuk Kitabı, İllüstrasyon, Pedagoji 
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ABSTRACT 

The Impacts of the Illustrations in Preschool Children’s Books on  

Child Development 

Buse ÖZEK 

Master Thesis, Graphic Design Main Art Discipline 

Thesis Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Nuri SEZER 

2015 - 82 Pages 

 

The importance of illustrated children’s book isquite large in terms of 

children’s emotional, physical and mental development. It’s very important for 

a child to love the books he/she met at pre-school to acquire the habit of 

reading in her/his later life. The best way to do that is using qualified books 

prepared for pre-school children which includes illustrations as vistal stimuli. 

As the first perception of a 2-5 year child is vistal, the information which will 

be tought in this period through these books should be strong, clear and based 

an reality in terms of illustrations. Books help children for a better 

understanding of the world they live in. So, the illustrations in pre-school 

books shouldn’t be in contradiction with the text and should be drawn and 

coloured to draw the attention of the child. 

 

 

Key Words: Graphics Design, Juvenile Book, Illustration, Pedagogy 
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ÖNSÖZ 

 

Okul öncesi çocuk kitaplarında çizilmiş olan illüstrasyonların çocuk gelişimini 

etkilemesi nedeniyle kitap çizimleri çocuğun psikolojisine, yaşına ve kültürüne 

uygun olarak çizilmelidir. Ancak günümüzde çocuklara özel yapılmış 

kitaplarda ne yazıkki bizim kültürümüzün yansıtılmaması, batıya özenme gibi 

sorunlar yer almaktadır. Yeteri kadar özen gösterilmemesi sonucunda ortaya 

çıkan okul öncesi çocuk kitapları, çocuğu olumsuz yönde etkilediğinden 

çocuğa bu dönemde seçilen kitaplarda daha özenli olunmalıdır. Çocuğun 

gelişimi ve daha sonraki hayatına katkı sağlaması açısından kitapların 

önceliğinin kültürmüzü yansıtıyor olması göz önünde bulundurulmalıdır, aynı 

zamanda çocuğu tanımak ve onun dünyasını araştırmak gereklidir.  

 

Bu çalışmada, okul öncesi çocuk kitaplarındaki çizimlerin nasıl olması 

gerektiği ve çocuğun gelişimine nasıl katkı sağladığı anlatılmaktadır. Aynı 

zamanda Türk kültüründe resimli çocuk kitaplarının gelişiminin nasıl olduğuda 

arıştırılıp günümüzde hangi hali aldığı aktarılmıştır. Çocuğun dünyasında 

kitabın ne kadar önemli olduğuna değinilmiş ve illüstrasyonların gelişim 

sürecini hızlandırdığı araştırılarak doğruluğu saptanmıştır. 

 

Bu çalışmada, yoğun akademik çalışmaları arasında zamanını ayırarak bana yol 

gösteren ve yardımcı olan tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nuri SEZER’e ilgi ve 

desteğinden ötürü teşekkürlerimi sunarım.  
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BÖLÜM-1 

 

1. İllüstrasyon Tanımı 

İllüstrasyon, konu anlatan resimlerdir. Aktarılmak istenilen düşünceyi en kolay 

yolla anlatan görsel bir iletişimdir. Çocuğun algılamasını güçlendirmek 

hızlandırmak için kitaplarda resimlere ihtiyaç vardır. Çocuk kitapları yazılı ve 

yazısız olarak çocuğa sunulmaktadır. Çocuk kitapları için illüstrasyonlar 

özellikle okul öncesi dönemi çocukları için vazgeçilmez gereçlerdir.  

 
 

 

 Resim-1: Can GÖKNİL-Bilmecelerle a b c 
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Bu sebeple illüstrasyon ilişkili oldukları metinleri tanımlarken, görsel açıdan 

estetik hazla birlikte değişik anlam ve boyutlarda yeniden algılanmasına 

yardımcı olur. Konu, hikaye, olay ve eylemlerin kolayca algılanıp 

benimsenmesinde ve sevilmesinde yardımcı olan illüstrasyonlar, masal 

kitapları için de vazgeçilmez görsel bir dil oluşturur. İllüstrasyon, çocuk 

kitaplarında kavramlar oluşturabilir ve metinden serbestçe, amaçlanan anlam 

bütünlüğünü sağlayabilir. Kitapları resimle süslemenin yanında metnin 

algılanmasını, akılda kalıcı olmasını sağlar ve yeni bir yorum ekler. 

 

 
Resim-2: Ayfer GÜRDAL ÜNAL-Minik Ayı Vadu Annem Beni Seviyor mu?  
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Başlangıçta çocuklara kitap okuma alışkanlığı ancak görsel yolla verilebilir. 

İllüstrasyon sanatçısının amacı, çocuğun, hayal gücünü, görsel hafızasını, 

yaratıcılığını ve teknik becerisini kullanarak görselleştirmek ve en iyi şekilde 

sunmak olmalıdır. Bu sebeple çizer çocuk psikolojisini iyi bilmeli ve çizeceği 

yaş grubunu tanımalı, çizeceği konuyu iyi araştırmalı, gözlem yapmalı ve 

çocuğun görerek öğrendiğini, algıladığını unutmamalıdır.  

 

 
Resim-3: Aytül AKAR-Kediş’in Armağanı 
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Resim-4 : Resimli çocuk kitabı 

 

Okul öncesi dönemde, çocuk henüz okumayı bilmediği için, dinlediklerini 

illüstrasyonlarla bağdaştırmaktadır. Resimleme, çocuğun karşılaştığı ilk 

görselliktir ve ebeveynlerin seçtiği kitaplarda hemen hemen birinci aşamada rol 

oynamaktadır. Renklerin canlılığı, çizimlerin estetiği çocuğun kitaba olan 

ilgisini artırmaktadır.  

 

3-6 yaş grubu “okul öncesi” çocukları için hazırlanan resimli kitaplar, sanat ve 

çocuk kavramları arasındaki bağlantı nedeniyle tüm bir kitap tasarımı olarak 

düşünülmelidir. İllüstrasyon görsel bir dildir. illüstrasyonların da yapısal 
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aşamaları vardır. Bu aşamalara ilişkin kurallar tasarımcı tarafından bilinmesi 

gerekir. Resimlemenin etkili olması için, tasarımın tamamı çizimin, renklerle 

ahengine bağlıdır.f 

 

1.1. Çocuk Kitaplarında İllüstrasyonun Önemi 

Geçmişten günümüzde kadar pek çok alanda bir öğretici olarak resimlerden 

yararlanılmış ve hâlâ yararlanılmaktadır. Okul öncesi çocuk kitaplarında da en 

önemli öge resimlerdir. Çocuk ilk algıyı görsel olarak anladığından 

illüstrasyonlar kitabın temel taşıdır. İllüstrasyonlarla birlikte renk uyumu, 

tipografi ve resme uygun metnin olmasıda büyük önem taşımaktadır. Çocuklar 

dünyayı algılamaya başladıkları andan itibaren sürekli araştırma ve öğrenmeye 

açıktırlar. Bu nedenle ebeveynlere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. 

Çocuklara daha hızlı ve anlaşılır bir biçimde çevrelerindeki herşeyi öğretmekde 

en büyük pay kitaplara düşmektedir. İllüstrasyonlar çocuğa sosyal dünyayla 

ilgili bilgi verir. İllüstrasyon bir kitabı daha istekle daha öğretici ve daha çekici 

hale getirmektedir. Resim-5’de görüldüğü gibi hayvanlar basit bir şekilde 

resmedilmiştir, hayvanların özellikleride hikayeyle pekiştirilerek çocuklara 

sunulmuştur. Okul öncesi çağda seri kitaplar çocukların özellikle ilgisini 

çekiyor. Çünkü bir maceradan tanıdıkları yüzler, bambaşka öykülerle 

karşılarına çıkıyor. Hem tanıdık oluyorlar hem de farklı deneyimlerle öğretici 

oluyorlar. Çocuklar da hikayeyi istedikleri gibi anlatıp zenginleştirebiliyor. Bir 

süre sonra da sayfalara bakıp kendileri anlatmaya başlıyorlar.  

 

Resim-5 : Aytül Akar-Ne Oynayalım? 



 16 

Çocuk reel hayatta gördüğü veya henüz karşılaşmadığı herşeyin resmini 

(çizimini) kitaplarda görerek bilgi edinebilir.  Bu sebeple renk, biçim, yazı, 

düzen çok önemlidir. Ayrıca çocukların yaş gruplarını iyi tanımakda 

illüstrasyon çizeri için çok önemlidir. Çocukların her yaşta kitaptan beklentileri 

değişmektedir. Çocuk pisikolojisine uygun anlatıcı görseller ve yazı fontları 

kullanılmalıdır. Kitapta anlatılan hikayeler anlatıcı olmalı ve görselle 

bağdaşmalıdır her iki ögede bir bütün olmalıdır. 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, mevcut bilgi hacmini hızlı ve etkili bir 

şekilde işleme ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu hızlı ve yoğun bilgi 

işleme sürecinde “görselleştirme” günlük yaşantımız için olduğu kadar eğitim 

yaşantımız için de giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü bir çok 

insanda görsel materyallerin yazıya oranla daha geniş bir kitle tarafından daha 

kolay anlaşılacağı düşüncesi hakimdir. Ayrıca, görsel materyallerin bir iletişim 

aracı olarak yazılı materyallere göre daha evrensel olduğu söylenebilir. 

Winarski, ise “bir resim binlerce kelimeye eşdeğerdir” derken bir iletişim aracı 

olarak resimlerin ifadeci gücünden bahsetmektedir. Winarski, D., (January 

1997), “Susan Jeffers: Art of A Thousand Words.” Teaching. 

Read ve Langer resimle ifade edilen düşüncelerin dil yolu ile ifade edilenlere 

göre daha az önemli ya da geçerli olduğu yönündeki düşünce eğilimlerini 

sorgulamıştır. Çocukların eğitimi söz konusu olduğunda en iyi öğrenme şekli 

dil ile öğretime göre görsel iletişimle öğretilmesidir. Dil ile değilde resimle 

ifade edildiğinde sonuç  daha verimli olacaktır. İllüstrasyonlar sade ve net 

olduklarında çocuk gördüklerini kolay kolay unutmayacaktır ancak sözlü 

ifadeleri unutması daha kolaydır. (Ahmet Ş. İŞLER Uludağ Üniversitesi, 

İlköğretim Bölümü, Öğretim Görevlisi) 

İster tek başına isterse yazı ile birlikte kullanılsın görsel materyallerin 

öğrenmeye olan katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla son yıllarda 

ülkemizdeki yazılı ders materyallerindeki illüstrasyon kullanımında bir artış 

olduğu görülmektedir. Ancak kullanılan illüstrasyonların niteliği için aynı 

şeyleri söylemek mümkün değildir. Kitapların görsel tasarım kısmının bu işin 

uzmanı kişilerce yapılması gerekirken genelde kitabı yazanın/yazanların estetik 
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ölçütleri doğrultusunda mevcut matbaanın kadro imkânlarına göre gelişi güzel 

yapılması ve denetim yetersizliği bu konudaki olumsuzlukların temeli olarak 

gösterilebilir. (Ahmet Ş. İŞLER Uludağ Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, 

Öğretim Görevlisi) 

 

Resim-6: Gaita Stella - Gel Beni Oku 

 

Belli bir konuyu veya masalı aktarmada metne destek olsun ve akılda kalıcı 

olsun diye tasarlanan illüstrasyonlar eğlendirici nitelikte olmakla birlikte 

çocuklar üzerinde güçlü bir etkiye sahiptirler. (Resim-6) Bu sebeple 

illüstrasyonların belli yaş çocukları için daha basit çizimli, anlaşılır olması ve 

renklerinin daha canlı olması gerekmektedir. 

Bilindiği gibi batı medeniyeti için dinsel resimler, kelimeleri aşan bir ruhani 

içeriğe sahiptirler. Dünyanın bir çok yerinde ise insanlar geleneksel değerleri 

birleştirme ve sağlamlaştırmada görsel materyallerden faydalanmaktadırlar. Ya 

da başka bir durumda sanat faaliyetleri hastaları iyileştirme sürecinin bir 

parçası olabilmektedir. Ayrıca foto-sentez ve mikro organizmalar gibi 
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görülemeyen şeyler illüstrasyonlar ile görselleştirilebilmektedir. Öyleyse, 

yazının illüstrasyon ile birlikte kullanıldığı ders materyallerinin soyut 

düşünceleri görselleştirme için daha etkili bir araç olabileceğini söylemek 

mümkündür. Bir de bu illüstrasyonlar onlarla etkileşime girenler için fikir 

verici, hatırlatıcı, telkin edici v.s. bir unsur olma özelliğini gösterirken coşku ya 

da heyecan kaynağı da olabilmektedirler. (Handono, E., B., (1996), “Effective and 

Visualisation for Learning Materials for Girls and Woman”, LRC Training Workshop 

in Phnom Penh, 11-12 September, Cambodia) 

1.2. Renk Nedir? Renklerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri 

Renk, ışığın dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir 

algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerinde çarpması ve kısmen 

yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlarda renk tonu veya renk olarak 

adlandırılır. Renk, görselleri, algılamamızdaki en önemli etkendir.  

 

 
Resim-7: Renkler 

 

Çocukların ilk ayırt edebildikleri renk kırmızıdır. Daha sonra açık ve parlak 

renkleri ayırt edebilirler. Bazı araştırmacılar doğumla beraber, yeni doğanın 

yeşil ve kırmızı rengi görebildiğini saptamıştır. Mavi rengi görebilme yetisi 

daha sonra gelişir. Çocukların renk seçimlerinin genellikle cinsiyet ile yakın 

ilişkili olabildiği görülmüştür. Küçük kız çocukları daha çok lila, pembe tercih 
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ederken, küçük erkek çocuklarının siyah daha koyu renkleri kızlara göre daha 

çok tercih etmektedirler.  

  

“Renk”, bir illüstrasyonun ifadeci gücünü belirleyen önemli bir tasarım 

elemanıdır. İllüstrasyon tasarımındaki yanlış renk kullanımı her şeyi alt üst 

edebilmektedir. Örneğin, sıcak renkler insan üzerinde daha olumlu, neşeli, 

canlı bir etki uyandırırken soğuk ve nötr renklerin bıraktığı etki sıcak renklerin 

tam tersidir. Ayrıca sıcak renkler soğuk renklere göre daha yakında 

hissedildiklerinden, vurgulanmak istenen nokta soğuk renklerle boyandığında 

illüstrasyonun metinin içeriği ile olan ilişkisi tamamen ortadan 

kalkabilmektedir. Ya da mavi ve turuncu gibi tamamlayıcı renklerin 

kullanıldığı bir illüstrasyon görsel titreşim oluşturduğundan daha dikkat çekici 

ve dinamik olmaktadır. Oysa bir rengin tonlarıyla yapılan tek renkli bir 

illüstrasyon izleyende daha resmî ve statik bir izlenim bırakmaktadır. 

İllüstrasyonlarda renklere sembolik anlam yüklemek de mümkündür. (Ahmet 

Ş. İŞLER Uludağ Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Öğretim Görevlisi) 

 

Renklerin çocuklar üzerinde etkisi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. 

Canlı tonlardaki renkler herzaman çocuğun ilgisini çeker. Renkler çocuğun 

psikolojisini etkileyen önemli bir unsur ve uyarandır. 

 

1.2.1. Çocuklar Üzerinde Renklerin Psikolojik Etkileri 

Çocuklar dış uyaranlara bizden çok daha fazla duyarlıdırlar. Çünkü dünya 

onlar için yenidir. Etraflarındaki her şeye fazlasıyla dikkat ederler. Özellikle 

küçük yaşlarda dünyayla aralarındaki en güçlü bağ gözleridir. Renkli ve 

hareketli nesneler dikkatlerini çeker. Resimli kitaplara bakmaktan hoşlanırlar. 

Dış dünyaya bu kadar ilgili olan çocuklara renklerin etkisi de küçümsenemez. 

 

Kırmızı: Psikolojik olarak uyanık ve tetikte olmayı teşvik 

eder. Parlak tonları ve fazla kullanımı aşırı uyarıcılığı 

dolayısıyla gerginliğe sebep olabilir. Kırmızı, enerjinin, 

nefretin, bir problemin, tehlikenin yansıması olabilir. 
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Pembe: Rahat hissettirme etkisi vardır. Kasları gevşetir, 

duyguları geliştirir. Kırmızıdan daha az etkili bir ton olarak, 

geçmişte yaşanan bir problemin ya da hastalığın çözümünü 

çağrıştırabilir.  

 

Turuncu: Psikolojik olarak neşeyi teşvik eder. Dışa dönük, 

heyecan ve mutluluk verici, dinamik, dikkat çekici, çarpıcı ve 

iç açıcı bir renktir. Kırmızıdan sonraki en sıcak renk olan 

turuncu gösterişin ve şatafatın rengidir, fakat kırmızı kadar 

rahatsız edici değildir. 

 

Sarı: En parlak renk sarıdır. Sarı renk sıcak bir renk olmakla 

birlikte, yeşile kaçan tonları soğuk bir renk gibi algılanır. 

Psikolojik olarak olumluluk ve canlılık özellikleri vardır. 

Çocuğun ailesine bağımlı olduğunu ifade eder. 

 

Mavi: Sakinliği ifade eder. Çocuğun kendine olan güveninin 

bir işaretidir. gökyüzü ve denizin simge rengidir ve onlar gibi 

insan psikolojisi üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. 

Yaratıcılığı, hayalciliği ve idealizmi beraberinde getirir. 

 

Yeşil: Güven verir, yaratıcılığı körükler. Uyumlu ve 

dengeleyici özelliği vardır. Eski çağlardan beri bir çok sosyal 

grubun, baharı, doğadaki hareketleri ve bereketi simgelemek 

için kullandıkları simge renktir.  

 

Mor: İç bilincini teşvik eder.Nevrotik duyguları ortaya 

çıkartır. Mor renk çocuğun ağır bir sorumluluk duygusu 

yaşadığı anlamına gelebilir. Çocuğun hayal gücünü severek 

kullandığının yorumu olmakla birlikte resmin çizimine bağlı 

olarak şiddeti de ifade eder 
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Siyah: Siyah renk özellikle çocuklarda inatçılığa ve 

depresyona neden olabilir. Siyah renk, kitaplarda olabildiğince 

küçük ayrıntılar şeklinde kullanılmalıdır. Çünkü karamsarlığı 

ve şiddete eğilimi arttırabileceğinden özellikle çocuk 

kitaplarında kullanılması pek uygun görünmez. 

 

Kahverengi: Kahverengi toprağın ve doğallığın rengidir. 

Ciddiyet, dayanıklılık, sadelik, dostluk ve metanetin sembolü 

olarak kabul edilir. Zihin üzerinde etkilidir. Ancak çocukta ki 

güvensizlik ve uyum problemini yansıtır. 

 

Beyaz: Beyaz Renk Bütün renkleri içerisinde barındıran 

beyaz renk, saflığın ve temizliğin simgesidir. Masumiyeti, 

istikrarı ve devamlılığı temsil eder. Ancak çocuklar için beyaz 

bir renk değildir. Kitaplarda görmekten hoşlanmazlar. 

 

Çocuğunuza renk kavramını öğretirken, o renkteki nesneler ile 

ilişkilendirmeniz kolaylık sağlayabilir. Renkler çocuklarımızın hayatlarında 

bütün dış etkenler gibi önemli ve etkilidir. Onlar renklere ilk başlarda tarafsız 

yaklaşırlar ve zaman geçtikçe anlam yüklerler. Önemli olan onların renkleri 

öğrenmeleri ve doğru anlamlandırmalarıdır. O zaman renkler çocuklar üzerinde 

hep olumlu etkiler gösterecektir. 

-Sarı- muz, limon, güneş 

-Kırmızı- elma, domates 

-Mavi- gökyzü, kot pantolon vb. 

 

 
Resim-8: Çocuk kitapları 
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Çocuklar renk kavramını 2,5 yaşında öğrenmeye başlar. Çocuklara renk 

kavramı öğretilirken o renkteki nesneler ile ilişkilendirmeniz çocuğun 

algılanmasını ve öğrenmesini kolaylaştırır. Çocuk kitaplarındaki 

illüstrasyonlarda kullanılacak renklerin ve çizimlerin çocuğa öğretici ve eğitici 

nitelikte olması gerekmektedir. 

 

 
Resim-9: Müzeyyen Çiçek-Okul Öncesi Çocuk Kitabı 3-4 yaş 
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1.3. Çocuk Kitaplarında Rengin Önemi 

Renk, resimli çocuk kitaplarının temel özelliklerinden birisidir. Kitabın 

cazibesinin artmasının yanı sıra, plastik bir öge olarak da etkin rol oynar. 

Çocuklar için hazırlanacak tasarımlarda canlı renklerin kullanılmasının yanında 

ayrıca zıt renklerin kontrastlıgından da yararlanılabilir. Önemli olan, bütündeki 

renk ahenginin her bir resimde kendini göstermesidir, aynı zamanda gerçeğe 

uygun olmasıdır. Dolayısıyla bilinçli seçilen renklerden oluşturulan 

tasarımlardan iyi sonuçlara ulaşmak çok daha kolay olur.  (Resim-10) 

 

 

 

Resim-10: Sevimli Hayvanlar Öykü Dizisi 
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Çocuklar henüz renklerin isimlerini öğrenmeden renkleri ayırt etmeye başlar. 2 

ile 5 yaş arasında ise renk isimlerini öğrenirler. Bu konuda, kızların erkeklere 

göre daha hızlı oldukları bilinmektedir.  

 

İllüstrasyonlarda renkler bilinçli ve metnin içeriğine uygun bir biçimde 

kullanılmalıdır. Ayrıca, hedef kitle üzerinde önceden test edilmiş renkler 

kullanılması kuşkusuz illüstrasyonu daha etkili yapacaktır. Renk kullanımında 

göz ardı edilmemesi gereken önemli bir nokta da “renk sembolizmidir”.  

 

Renk sembolizmi renklere anlamlar verilmesidir. Renkler farklı kültürde farklı 

şeyleri sembolize edebilmektedir. Örneğin, Hindistan gibi bazı Asya 

ülkelerinde kırmızı mutluluğu simgelerken Afrika’nın bazı kısımlarında ölümü 

simgelemektedir. Kültürden kültüre çok büyük farklılıklar göstermektedir. en 

göze çarpan farklılık batı kültüründe siyah rengin ölümü sembolize etmesi (ki 

bu sebeple cenazelerde siyah elbise giyilir), doğu kültüründe ise siyah yeniden 

doğuş, başlangıç vs... gibi anlamlara gelir. (bu sebeple doğumlarda, düğünlerde 

siyah giyilir.) 

 

1.4. İllüstrasyon ve Çocuk Kitabı Arasındaki İlişki 

İllüstrasyon ve metin; çocuk dünyasının en etkili ve etkin elemanlarıdır. 

İllüstrasyon ve metin, hem görsel hem de zihinsel algılamaya yön veren ve bir 

o kadar da hayal gücü fazla olan materyallerdir. Yazı, olağan dışı olayların 

serüveni olurken illüstrasyon da bu olağan dışılığı görsel bir mesaj olarak 

çocuğa iletmektedir. Her ikisi de son derece eğlendirici ve ilgi çekicidir. O 

halde görsel algılama ile illüstrasyon, zihinsel algılama ile metin ve bunların 

bir arada kullanılmaları kavram geliştirilmesine katkısı sağlayacaktır. 

 

İllüstrasyonlar, çocuğun estetik duygularının gelişmesine katkı sağlamalıdır. 

Estetik kaygı ön planda tutulmak şartıyla; okul öncesi döneme ve okumaya 

yeni başlayan çocuklara yönelik kitaplardaki resimlerin renkli olması beklenir. 

İllüstrasyonlar çocuk kitaplarında başta gelen işlevi, kitabın içeriğinin 

kavranması, kavranan içeriğin akılda kalması ve resimlerin estetik değeriyle 

çocuğun beğeni düzeyini yükseltmesidir. 
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Çocuk okunan kitapta duyduğunu görmeyi ister. Resimlemelerin metnin 

içeriğiyle çelişmemesi, olumsuz anlamlandırmalara meyil vermemesi 

önemlidir. (Resim-11) Özellikle çirkin, kötü yada karışık çizilmiş aktarılmış 

karakterler çocuğun kitaba olan ilgisini zayıflatabilir. Ayrıca renklerinde mat 

koyu kullanılması çocukların ilgisini çekmemektedir.   

 

 

 

Resim-11: Nasreddin Hoca’dan Seçmeler – Gönül Yayıncılık  
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Günümüzde metin ve metnin resimlendirilmesi arasında yeni bir denge vardır. 

Artık resimlendirme de metnin sahip olduğu, ayrı bir anlatım diline sahiptir. 

Kitabı resimlendiren illüstrasyon, ortaya koyduğu eser de en az kitabın 

yazarının yazdığı metin kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.  

 

Okul öncesi dönem çocuğu için ilgi çekici özelliğin üst sıralarında görsellik 

gerekmektedir. İllüstrasyonlar; canlı, parlak ve renkli şekilleriyle çocukları 

uzun süre meşgul eder. Henüz okuma-yazma yetisi kazanmamış çocuklara da 

kitap sevgisi, masal ve illüstrasyon bağlamı içinde verilebilir. Çocuğun ilgisi 

yaşı büyüdükçe resimden yazıya doğru bir ilerleme gösterir. 

 

BÖLÜM-2 

 

2. Çocuk Psikolojisi 

Yapılan araştırmalara gore çocuğun en hızlı beyin gelişimi 0-6 yaş 

dönemindedir. Bu sebeple 0-6 yaş aralığını kapsayan anaokul yılları çocuğun 

beyin gelişimi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocuk bu periyotta 

tüm hayatı boyunca sahip olabileceği en hızlı öğrenme kapasitesine sahip 

olacağı için çocuğa öğretilmesi gereken birçok konunun bu zaman diliminde 

öğretilmesi bilimsel olarak tavsiye edilmektedir. Bebeğin doğduğunda 

beyninde milyarlarca sinir hücresi olduğu ve bu hücrelerin ilk on yıl içinde 

hızla çoğaldığı belirtiliyor.  

 

Çocuklara bu periyotta verilen gerekli miktardaki uyaran ile sinir hücreleri 

birbirleri arasında çeşitli ilişkiler kuruyorlar ve bu ilişkilerin sonucunda beyin 

oldukça iyi bir şekilde gelişimini tamamlıyor. Eğer çocuğa bu periyotta 

gereken uyaran verilmezse sahip olunan bu sinir hücreleri yavaş yavaş ölüyor 

ve işlevsiz hale geliyor. Çocuklar bu dönemde resimler, imgeler, şekiller ve 

çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve muhakeme etme becerisi 

kazanır. Hayalinde gördüğü resimleri anlatabilir. Harita, tablo ve diyagramları 

anlayabilir. Çok hayal kurar. Sanat ve Proje aktivitelerini, görsel sunuşları 

sever. Okurken kelimelerden çok resimlerden daha iyi anlar. Tasarım, çizim ve 

görsellikten zevk alır. Öğrendiği bilgileri hatırlamada zihinsel resimleri 

kullanır.  
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Çocuklar 12 aylık olduktan sonra resimlere, kitaplara ve renklere ilgi 

göstermeye başlar; bu nedenle çocukları bu aylarda resimli çocuk kitaplarıyla 

tanıştırmak onların gelişimine ve kitap sevgisini aşılamaya yardımcı olacaktır. 

Seçilecek kitapların illüstrasyonları büyük ve canlı renklere sahip olmalıdır ki 

çocukların ilgisini ve anlama becerisi geliştirilebilsin.  (Resim-12) 

 

 
 

Resim-12: Behiç AK - Okul Öncesi Çocuk Kitabı 
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Resim-13: Müzeyyen Çiçek-Okul Öncesi Çocuk Kitabı 3-4 yaş 

 

Çocuklar 18. Aydan itibaren anlama kapasitesinde belirgin bir şekilde gelişme 

olur. Bu ayda Çocuk kağıdın üstüne kalemle resim çizmeye başlar. Bu ilk 

karalama girişimi çocuğun gelişimi açısından önemli bir adım sayılabilir. 

Çocuk, çizerek kendini ifade etmeye başlamıştır. Resim başlangıçta çocuğun 
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kendiliğinden elde ettiği ilk denemeleri isteyerek tekrar etmesidir. Yeni 

yürümeye başlayan bebek gördüğü sayfadaki kavramların büyük bölümünü 

tanımakta ve isimlerini söyleyerek seçtiklerinizi parmağıyla işaret ederek 

gösterebilmektedir. Kitaplarda gördüğü pek çok objeyi tanımaya başlar. Artık 

çocuk, nesnenin sembolünü zihninde saklayabilmektedir. Bu aylarda 

çocuğunuza mümkün olduğunca kitap okuyun ; en sevdiklerini tekrar tekrar 

okuyun, isim ve objeleri tekrar edin. Resimli kitapları kendi kendisine 

tutmasını, karıştırmasını sağlayın. Tanıdık objeleri gösterip isimlerini söyleyin 

ve renkleri öğrenmesini sağlayın.  

 

2 yaşından itibaren çocuklar tamamı resimli kitapları ve kitap sayfalarını 

karıştırmayı seveceği için ona bu yaşlarda resimli kitaplar alabilirsiniz. İki yaş 

çocuğu sembolle, bu sembolün temsil ettiği nesne arasındaki ilişkiyi anlamaya 

başlar. Zihinsel semboller geliştirmeye başlar. Artık onun isim ve nesnelere ait 

hızla gelişen bir sözcük hazinesi oluşmaktadır.  İki yaş çocuğu resimli 

kitaplardan çok hoşlanır; en çok beğendiği resimlerde ince ayrıntılara dikkat 

eder. Bu nedenle çocuk kitaplarında çizilen illüstrasyonlarda objelerin 

ayrıntılarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin bir insan çizildiğinde 

burunsuz yada kulaksız çizilmesi çocukta anlam karmaşası yaratmaktadır. 

Çocuk iki buçuk yaşına geldiğinde bu ayrıntılara daha çok dikkat edecektir.  
 

Çocuk üç yaşına geldiğinde cinsel-benlik duygusunun başladığı, cinsel rollerin 

belirlendiği bir dönemdir. Bu dönemde çocuk, toplumun cinsiyete karşı 

tutumlarını da dikkatle izlediği ve öğrenmeye çalıştığı görülür. Kitaplar bu yaş 

çocuklarına hitap ederken cinsiyet ayırımını dikkate alır.  

 

3-4 yaşlarında bir çocuk  değişik renkler hakkında kavramlara sahiptir. Bu 

yaşlardaki çocuklar kendilerine resimli, öykü kitaplarının okunmasından 

hoşlanırlar. Özellikle neşeli ve komik kitapları çok severler. Kitap çocuğunuz 

ve sizin aranızda bir sohbet unsuru olacaktır. Onunla resimler hakkında 

konuşabilir ve iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Belli 

sözcüklerin renk adları olduğunu bilebilir, ancak hangi adın hangi renge sahip 

olduğunu bilmeyebilir. Mavi rengi adlandırması istenildiğinde kırmızı 

diyebilir. Çocuğun yaşına uygun resimleri içeren bir kitabı, çocuğun resimleri 
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görebilceği şekilde tutun. Resimdeki olayları anlatın ve diğer sayfadakileri de 

çocuğun anlatması için onu cesaretlendirin. 3-4 yaş çocukları, kendilerine 

resimli öykü kitaplarının okunmasını isterler. Bu yaştaki çocuklar için uygun 

olan yine bol illüstrasyonlu ve kısa metinli kitaplardır. Öykü ya da masal da 

konu basit olmalıdır. Doğa ve hayvan öykülerine ilgi duyarlar. 

 

Başlangıçta çocuk, kolayca elinde tutabileceği, kısa öykülerle ve ilginç 

resimleri içeren kitapları sever. Bu kitaplar çoğunlukla gerçek dışı olaylardan 

oluşmaktadır. (Resim-14) Çocukların büyük bir bölümü bir takım hayali 

serüvenlerden oluşan öyküleri dinlerken büyük zevk duyar ve bu öykü 

kahramanlarıyla kendilerini özdeşleştirirler. Bu yaş grubundaki çocuklar, 

kahramanlık-macera temalı kitaplardan ve peri masallarından hoşlanırlar. 

 

 
Resim-14: Orhan-Erhan DÜNDAR – Başka Diyarda 
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4-5 yaş grubu için hazırlanan kitaplarda çocuklar devingen kahramanların 

resimlerine bakarak kendilerine yeni öyküler oluşturabilmelidir. Bu yaş grubu 

çocukları, dinledikleri bir öyküyü resimlerine bakarak okuyabilmelidir.  

 

5 yaşındaki çocuklar eğitim etkinliklerinden zevk alırlar. 5 yaş çocuğu en az 4 

ana rengi (mavi, sarı, kırmızı, yeşil) doğru söyleyebilir. Harfleri tanıyabilir. Bu 

beceri ileriki yaşında okuma yazma öğrenirken çok işine yarayacaktır. 

Nesneleri geometrik özelliklerine (kare, daire, üçgen gibi) göre ayırabilir. En 

büyükten en küçüğe doğru nesneleri sıralayabilir. Benzer ve zıt; basit soyut 

kavramları anlayabilir. Problem çözme becerileri artar, sözel ifade gücü 

oldukça gelişir. Karmaşık cümleler kurar ve anlatımı hızlanır. Basit öyküler 

anlatır. Çocuğunuza bu dönemde bol bol kitap okumak ve onun boyayabileceği 

illüstrasyon kitapları almak gelişiminde büyük rol oynar.  (Resim-15) Bu 

gruptaki çocukların hayal gücü gelişmiştir ve güzel-çirkin, iyi-kötü 

kavramlarını yavaş yavaş düşünmeye başlarlar. Bu yaş grubundaki çocuklar, 

kısa ve bol resimli doğa-hayvan kitaplarından hoşlanırlar. 

 
Resim-15: Pepe boyama kitabı 
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2.1. Çocuk ve Kitap  Arasındaki İlişki 

Gelişim özellikleri bakımından çocuk duygu, düşünce ve davranışları ile 

yetişkinlerden farklı, ancak kendine özgü bir varlıktır. Onların 

yönlendirilmeleri ve yapılandırılmaları yaşına ve bireysel özelliklerine uygun 

biçim ve zamanda verilmelidir. Bunun için en uygun zaman 2-6 yaş arasındaki 

okul öncesi dönemdir. Psikolog ve pedagoglar, insan hayatındaki bu dönemi 

çok hızlı bir gelişme evresi olarak ele alırlar. Bu dönem içerisinde bedensel, 

ruhsal ve zihinsel gelişmenin bazen tek tek bazen üçünün bir arada yürüdüğü 

görülmüştür. Büyüklerin kurmuş oldukları dünyaya sürekli olarak kendini 

uyarlamaya çalışan çocuğun her dönem ihtiyaç duyduğu şey beslenme, sevgi 

ve kişiliğinin onaylanması olmuştur. Yine bu dönem içerisinde çocuğun kitapla 

olan ilişkisi, farklı amaçlarda ve şekillerde olmaktadır. Bu ilişki 6 yaşına kadar 

sistemli bir şekilde sürdürülebilirse çocuk okuma yazmayı öğrenmeden 

kitaptan nasıl yararlanabileceğini öğrenmiş olur. Çocuk okuma yazmayı 

öğrendiğinde kitapla çocuğa daha büyük bir zevk verecektir. Kitabın konusu ve 

resimleri çocuğun ilgisini çekecek nitelikte, hareketli ve daha çok metne dönük 

tasarımlardan oluşur.  

 

Çocuğun gelişim evrelerine baktığımızda kitapların ve illüstrasyonların onlara 

nasıl katkıda bulunabildiğini görürüz. Bu nedenle çocuğa, yaşına uygun olarak 

resimli kitaplar verilmelidir. Resimlerde renk ve anlaşılabilirlik ise dikkat 

edilmesi gereken unsurlardandır. Çocuk kitaplarında, çocuğun yaşına ve 

seviyesine uygun bir dil kullanılmalıdır. Bu noktada çocuklar için yazı yazan 

ve çizen sanatçıların çocuklar kadar zengin bir hayal gücüne sahip olmaları 

önemlidir. Hikayelerin konusu ve illüstrasyonların anlatım gücü çocukların 

anlayışlarına göre ve çocuklar için ilgi çekici olmalıdır.  

 

6 yaş çocuğunun kitaptan öğrendiği dünya onun hayatını sürdürebilmesi için 

temel oluşturmaktadır. Öyküleri dinlerken kitaptaki resimlere bakmak çocuğun 

hoşuna gider. Çocuk resimli öyküyü severse, öyküyü defalarca dinlemeyi 

isteyebilir ve tekrar tekrar okunmasından sıkılmaz. Kendisine okunan öyküyü 

kitaptaki resimlerden izler. Bu resimler onlar tarafından kolay algılanan, açık 

seçik yazılmış ve parlak renkli özenli resimler olmalıdır. Çünkü özenle 

hazırlanmış resimli çocuk kitapları, çocuğun çevresini tanımasını sağlar. 4 
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yaşından sonra, eğlenceli, serüvenleri içeren kitapları da sevebilirler. Şiir ve 

tekerlemeler onların dil gelişimine, hayal gücüne ve ritim duygu gelişimine 

katkı sağlar. 

 

Okul öncesi dönemi kapsayan bu süreçte çocuklar yeni kavramları 

illüstrasyonlarla öğrenir. Kitaplardaki yazılar genellikle kısa cümleler ve onlara 

yabancı olmayan kelimelerden oluşur. Ama genelde çocuğun deneyimi 

olmadığı için anlamını bilediği kelimeler ortaya çıkar. Çocuk anlamlarını 

bilmediği kelimeleri kitaplar sayesinde öğrenir ve sözcük dağarcığı gelişir. 

Resimlerin yardımıyla dikkatini daha uzun süre kitapta tutabilir ve öyküyü 

sonuna kadar dinleyip anlayabilir. Böylece dikkat süreleri giderek uzar. Bu 

yaştaki çocuklar çocuk kitaplarından, dinlemeyi öğrenir ve çevreleri hakkında 

yeni bilgiler edinirler. 

 
Resim-16: Keloğlan’ın Mutluluğu – Gönül Yayıncılık 
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2.3. Resimli Çocuk Kitaplarının Özellikleri 

Çocuk kitaplarında biçimsel özellikler, genel olarak kitabın hacmi (kalınlığı), 

baskısı, ciltlenmesi, sayfa düzeni, harfler, yazım ve noktalama işaretleri, 

resimlendirme gibi konulardır. Bunlar çocukluğun yaş özellikleri dikkate 

alındığında değişebilmektedir. 

  

Kitabın biçim olarak tasarımı çok önemlidir. Çocuk, kitabı vitrinde gördüğünde 

beğenmeli ve satın almaya istek duymalıdır. Kitabın klasik kitap biçiminde 

olması gerekmez; (Resim-17) oyuncaklara ya da çeşitli canlı, cansız varlıklara 

benzetilerek albeni yaratılabilir.  

 
Resim-17: Keçeden çocuk kitabı 

 

Kitabın biçimsel özelliklerinde öncelikle kapak resimleri canlı, çekici ve 

kitabın içeriğiyle uyumlu kapağı sağlam, kalın ve kaliteli bir karton olmalıdır. 

Kapakta kitap adı, konuyu özetleyici ya da tanıtıcı resim, yazar, ressam ve 

basımevi adının bulunması gerekir. Ayrıca, hangi yaş grubu ya da sınıf için 

önerildiği de belirtilmelidir. Kitap dayanıklı ve mat bir kâğıda basılmalıdır. 
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Renkleri solgun olmamalı, mürekkebi dağılmamalıdır. Harfler gözü 

yormayacak büyüklükte ve baskısı temiz olmalıdır. Okul öncesinde çocuklar 

bazen tamamı resim olan kitaplara ilgi duyarken, bazen de 1/4 ve 3/4 oranında 

yazı ve resim ağırlığından hoşlanır. (Resim-18) 

 

 
Resim-18: Akbaba okula gidiyor – Paolo Comentale 

 

Okul öncesine yönelik kitaplar bez ya da kalın kartona da basılabilir. Okul 

öncesi ve okumaya yeni başlayan çocuklar için hazırlanan kitapların dörtte üçü 

resim, dörtte biri yazı olmalıdır. Yazım, noktalama, söz dizimi bakımından 

yanlışsız olmalıdır. Kitap ve dergiler sağlam ve iç açıcı bir cilde sahip 

olmalıdır. Satır araları uygun aralıkta olmalıdır (1,5 aralıklı). Çocuğun gelişim 

basamakları göz önünde bulundurulmalıdır. Metindeki yazılar zemin ile zıt 

renkte olamlıdır. Çocukların gelişimi için uygun kitaplar bu özelliklere sahip 

olarak hazırlanmalıdır. 

 

2.3.1. Okul Öncesi Çocuk Kitaplarının Dış Yapı Özellikleri 

Dış yapı, bir kitabın biçimsel özelikleridir. Kitaplar, raflarında çarpıcı çocuğun 

dikkatini çeken bir dış yapıya sahip olmalıdırlar. Buna en büyük katkıyıda 

resimleme sağlamaktadır.  
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Kapak: Kitabın kapağının resimlemesi, renkleri iyiyse o kitabın albenisi 

bulunmaktadır. Kitap kapakları oldukça kalın ve dayanıklı olmalıdır. Kitabın 

uzun süre yıpranmadan kullanılabilmesi amacıyla kartonun üzeri lak veya 

selefonla kaplanmalıdır. Çocuğun kitaba yönelmesini, kitapla arkadaşlık 

kurmasını sağlayan ilk uyaran kitabın kapağıdır. Kapak resmine bakarak 

metnin içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olur. Dış yapı özellikleri sadece kapakla 

sınırlı değildir. Diğer özelliklerinde sınanması gerekmektedir.  

 

Kitabın Boyutu: 3-6 yaş çocukları için hacim ve ağırlık bakımından  

taşınabilir olmalıdır. Çocuk kitaplarında kullanılan kağıtlar kalın ve dayanıklı 

olmalıdır. Kağıt hamuru birinci veya ikinci kalite olmalıdır aksi taktirde basılan 

renklerde soluk olmasına okuma zorluğu çekilmesine neden olcaktır buda 

çocukta okuma isteksizliği yaratacaktır.  

 

Sayfa Düzeni: Çocuk kitaplarında sayfa düzenindeki önemli etken sayfaları 

okuma ve izleme rahatlığıdır bu yüzden yazılar tek sütun şeklinde olmalıdır. 

Böylelikle çocuk kitaba baktığında okuma rahatlığı sağlanabilir. Görsel tasarım 

zenginliği, çocuk-kitap ilişkisinde uyumu sağlayan etkin bir uyaran olacaktır.  

Bu sebeple sayfalardaki görselleri oluşturan illüstrasyon sanatçısının sayfa 

tasarımında etkili bir sorumluluğu üstlenmesi gerekmektedir.  

 
Resim-19: Akbaba Okula Gidiyor 
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Resimleme: Kitap resimlemeleri, konuyla uygun, sayfa düzeninden sapmayan, 

metinle bütünlüğü sağlamalıdır. Estetik kaygı her zaman ön planda olmalıdır. 

Okul öncesi çocuklar için resimlerin daha dikkat çekici ve renkli olmasını 

bekler. Kitaplarda bulunan nitelikli resimlerin ön görülen ve beklenen en 

önemli etkisi, çocuğun görsel ve işitsel algılama yetisinin eğitimi, düşünme 

becerisinin gelişimi için bir alt yapı oluşturmasıdır. Okul öncesi çocuk 

kitaplarında bir konuyu anlatmak için daha çok görsel dilden yararlanılır.  

 

Harfler: Çocuk kitaplarındaki metinlerde  fontlar ve puntolar çok önemlidir. 

Yazı boyutu çocuğun gözünü yormayacak büyüklükte ve fontunun okunaklı 

olması gerekmektedir. Yazıların sözcük ve satır aralıklarındaki boşluklar 

sayfadaki tasarımı bütünlemeli sayfaya görsel bir uygunluk katmalıdır. Yazılar 

12 puntodan küçük olmamalıdır. 

 

 
 

2.3.2.Okul Öncesi Çocuk Ktiaplarının İç Yapı Özellikleri 

Çocuğu kitaba çeken, albeni yaratan aslında kitabın dış yapısıdır. Ancak 

çocuğa kitabı sevdiren, okuma alışkanlığı sağlayan ve zevk almasını 

saylayansa kitabın iç yapısıdır. Bu sebeple yazar ve çizerin çocuğa aktarmak 

istedikleri duyguyu, düşünceyi sözcüklerle ve resimlemeyle çocuğa 

aktarabildiği bütüne iç yapı denilmektedir. İç yapı tema, konu, kahramanlar, dil 

ve anlatım, plan çocuk kitaplarında iç yapıyı oluşturan öğelerdir. 

 

Tema: Çocuk kitaplarında yazarın anlatmak istediği tema ve çocuklarda 

geliştirmeyi amaçladığı davranışlar açık seçik belirtilmelidir. Yazar çocuğa 

toplum kültürümüzü, örf, adet, geleneklerimizi, doğa ve hayvan sevgisini 

kitaplarında işlemelidir. Kahramanlığı, yaşamı sevmeyi, saygıyı çocuklara 

kitapta yazdıklarıyla aşılamalıdır. 
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Konu: Çocuk kitaplarında ele alınan konular çok önemlidir ve güçlü bir 

anlatım gerektirir. Konular çocuklarda güven duygusu oluşturmalı, ulusal 

değerlere ve demokratik yaşayış biçimine saygınlığını sağlamalıdır. Kitapların 

değişik yaş gruplarındaki çocuk psikolojilerine uygun olarak yazılmalıdır. 

Eğitici ve öğretici olmalıdır. Konular çocukları mutlu etmelidir, onları 

karamsarlığa iten konular seçilmemelidir.  

 
Resim-20: ‘5 Çocuk 5 İstanbul’ kitabında İstanbul kentinin beş farklı tarihsel 

sürecini beş değişik kahramanla canlandırıyor. 
 

Kahramanlar: Çocukların kitap kahramanlarıyla aralarında özdeşim 

kurdukları unutulmamalıdır. Olaylarda hayal öğelerinin yer alması ve 

olağanüstülükler çocuklar için ilgi çekicidir. Ancak olan üstülükler hayal gücü 
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sınırlarını da aşmamalıdır. Gerçek dünyayla çocuğun ilişiği kesilmemelidir. 

Kitaplar çocukları geleceğe hazırlamalıdır onların tamamen hayal dünyasında 

yaşamasının önüne geçilmelidir. Kahramanların fiziksel ve ruhsal portreleri 

güçlü bir biçimde çizilmelidir. Ancak gerçeğe yakın olmalı ve abartıya 

kaçılmamalıdır. 

 

Plan: Çocuk kitaplarında, olaylar duygu, düşünceler belli bir sırayla ve tutarlı 

bir biçimde yazılmalıdır. Plan temayla bir bütünlük içinde olmalıdır. Verilmek 

istenen duyguyu çocuğa aktarmada plan önemli bir rol oynamaktadır. Olaylar 

yalın ve sade olmalıdır. Gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. 

 

Üslup, dil ve anlatım: Çocuk kitaplarındaki dil bayağı olamaz. Kitapta 

kullanılan dil anadilin iyi bir örneği olmalı ve yalın bir anlatım olmalıdır. 

İçinde eski, yabancı ve argo kelimeler kullanılmamalıdır. Çocuk kitaplarında 

anlatım, tek özne ve tek yüklemden oluşan kısa ve yalın cümlelerle yapılmalı; 

cümlelerde edilgen çatılı eylemler yerine, etken çatılı eylemler kullanılmalıdır. 

 

2.4. Resimli Çocuk Kitaplarının Fiziksel Gelişimine Etkileri 

Yeni doğan bebeklerin ve küçük çocukların, duyusal algıları ve motor 

aktiviteleri arasında koordinasyon kurma yoluyla gerçekleşir. İki yaşından 

itibaren çoğu çocuk, masallarda ve öykülerde yer alan resimlerden, 

karakterlerden ve renklerden hoşlanmaya başlar. Yeni doğan bebekler üzerinde 

yapılan araştırmalar, birkaç yüzyıl önce var olan düşüncenin aksine, bebeklerin 

daha gelişmiş düzeyde duyma ve görme becerisine sahip olduklarını 

göstermektedir. Şekil, renk gibi basit boyutların algılanması konusunda gelişim 

gösterirler ve altı aydan önce daha karmaşık örüntüleri (yüzler, renkli şekiller) 

bir bütün olarak algılamaya başlarlar (Kiefer ve diğerleri, 2007).  

 

Bebekler başparmak ve işaret parmaklarını küçük nesneleri kaldırıp tutmak için 

kullanırlar. Bu yeni beceri “kerpeten tutuşu” olarak adlandırılır ve bebeğin 

nesnelerle uğraşma becerisi artar. Bebekler artık parmaklarını bir nesnenin 

içine sokabilir ya da parmakları arasında herhangi bir nesneyi örneğin; kitap 

sayfalarını çevirmeyi başaracaklardır. Hiç şüphesiz bebek için kalın olan 

sayfaları çevirmek daha kolay olacaktır. İnce sayfaları ise parmaklarının 
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arasına sıkıştıramayacaklarından, böyle sayfaları çevirmek bebekler için 

zordur. Bebekler için uygun olan şekilli çocuk kitapları çocukların motor 

becerilerinin (el becerilerinin) gelişimine yardımcı olur (Resim:21). Aynı 

zamanda bebeğin düşünmesine, öğrenmesine ve problem çözmesine teşvik 

eder, neden-sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olur.  

 

 
Resim-21: Şekilli çocuk kitabı 
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Resimli kitapları kullanma ve elde tutma ile ilgili gözlenebilecek fiziksel 

davranışlar, çocuğun okuması için kitabı yetişkine vermesi, yetişkinin kucağına 

ya da yere kitaba bakmak için uzun süre oturması, sayfaları çevirmesi gibi, 

küçük kas motor becerilere yönelik deneyimlerde bulunurlar. Çocuklar, resimli 

çocuk kitapları sayesinde kendi fiziksel özelliklerini tanıma ve keşfetme fırsatı 

yakalar. Dil gelişiminin fiziksel gelişimle bağlantılı olan boyutunda, kitaplar ile 

ilgili her çeşit deneyim, okul öncesi dönem çocuklarının dil becerilerinin 

gelişimine katkı sağlayacaktır. Fiziksel gelişim, çocukların ilgilerini etkilediği 

gibi dikkat sürelerini de etkiler.  

 

2.4. Resimli Çocuk Kitaplarının Zihinsel Gelişimine Etkileri 

Gelişim süreçleri içinde her çocuk farklı şekilde ilerler ve yetişkinliğe doğru 

düşünce yapıları da değişir. Bebekler doğumlarından itibaren duyusal algıları 

ve fiziksel aktiviteleri yoluyla sürekli öğrenirler. İlk yılın sonunda özellikle 

dokunma farklı duyulara hitap eden, materyaller olan kitaplar başlangıç 

kitapları olarak kullanılabilmektedir. Anaokulu yılları boyunca çocuklar 

dünyayı dil, oyun ve çizgi gibi, sembolik yollarla algılamaya başlamaktadır. 

Tahmine yönelik kitaplardan zevk almalarının yanında sık tekrarların yapıldığı 

kitaplar olay örgüsündeki ardışıklığı vurgular ve hatırlamayı kolaylaştırır. 

Çocukların hatırlama, tahminde bulunma, farklı şekillerde algılama ve 

kavramlar geliştirmesinde çocuk edebiyatı örnekleri en etkin araçlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

Çocukların tanıdıkları ilk kitaplar, işitme ve görme duyuları ile çocuğa hitap 

etmektedir. Kendisine okunan basit tekerlemeler veya basit sözcüklü kısa 

cümleler, çocuğun kulak aracılığıyla bilgi toplamasını; resimler ise görme 

yoluyla işittiği şeyleri değerlendirmesine, onlara anlam kazandırmasına 

yardımcı olur. Okul öncesi dönemde kitapla ilgili deneyimler, çocukların daha 

sonraki yıllarda okumayı öğrenmeye karşı duygu ve tutumlarını oluşturmada 

ilk adımdır. Bu nedenle okul öncesi dönemin ve resimli kitapların önemi 

dikkatlerden kaçmamalıdır. Kitap, ilk yıllarda çok önemli olan somut 

nesnelerle öğretmeyi sağlar. Çocuklar resimli öykü kitaplarındaki resimleri 

dikkatlice gözleyebilirler.  
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2.4. Resimli Çocuk Kitaplarının Dil Gelişimine Etkileri 

Çocuklarda dil, konuşma ve okuma yoluyla iletişimin devamlı olduğu 

ortamlarda gelişir. Çocuk, dili diğer insanlarla ilişki kurarak öğrenmeye başlar 

ve daha sonra bunu kitaplarla geliştirir. Çocukların dil gelişimi sürecinde çocuk 

edebiyatının etkisi oldukça önemlidir. Bir çok bebek 1-2 aylık olduğunda 

birtakım sesler çıkararak çok süratli bir şekilde dil becerilerini geliştirip bir 

yaşından itibaren tek tek kelimelerden birkaç kelimeyi yan yana koyup 

söyleme sürecinde hızla ilerler. Çocukların yalnızca bir taklitçi olmaktan öte 

kendilerini anlaşılır kılma konusunda özgün bir sistem geliştirdikleri 

kanıtlanmıştır.  

Çocuğun okumayı öğrenmeden hikaye dinlemeye alışması, onun 

sosyalleşmesi, dil gelişimi, kendini ifade edebilmeyi öğrenmesi gibi olumlu 

kazanımlar sağlar. Yapılan çalışmalar, 6 aylıktan başlayarak her gün 1-2 saatlik 

kitap okuma etkinliği ile bir çocuğun 1 yaşına geldiğinde 40 kelime ile 

konuşabildiğini göstermiştir. Çocukların kitaplara dokunması ve sayfalarını 

karıştırması bile önemlidir. 

Çocuklar iletişim ve anlama yeteneğini geliştirmek için dilin kelime 

anlamından çok genel anlamıyla ilgilenirler. Ayrıca bir konuşmada okuma 

yazma bilmeyen çocukların daha çok konuşmanın genel anlamını anlamaya 

yöneldikleri görülmektedir. Kısacası, dil belli başlı öğrenme yollarından biri 

olduğundan hem sözlü hem de yazılı olarak büyük önem taşımaktadır.  

Etkin şekilde konuşabilen ve dinleyebilen çocuk, başkalarıyla ilişkilerinde 

başarılı olduğu gibi öğrenme ve okuma yazma becerisi kazanmada da öne 

çıkmaktadır. Yaşına uygun dil becerileri geliştiremeyen çocuklar ise sosyal 

uyumsuzluk, okuma zorluğu yaşamakta ve okulda çeşitli sorunlarla karşı 

karşıya kalabilmektedir. Çocuk kitapları içerdikleri geniş kelime dağarcığı 

nedeniyle, çocukların dil gelişimini etkilemektedir. Yazar, genellikle kelime 

seçiminde sınır koymaz. Çünkü çocuklar konuştuklarından daha çok kelime 

anlayabilmektedirler. Resimli kitaplar, sadece okumaktan öte üzerinde 

konuşmalar yapıldığında özel fırsatlar sunmaktadır. Çocukların erken yaşlarda 

kitaplarla olan etkileşimleri onların dil gelişimini olumlu yönde etkilemekte ve 

desteklemektedir. Kitaplar ayrıca, çocuğun hayal gücünü geliştirmesinde, 
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yaratıcı düşünmesinde, gördüğü şekilleri algılamayı öğrenmesinde çok önemli 

rol oynamaktadır. Ayrıca kavramları kitap yoluyla öğrenmek daha kolaydır. Zıt 

ilişkileri, renk, sayı, şekil, mekan v.b. gibi kavramları görsel olarak kitap 

yoluyla desteklemek mümkündür ve çocuğun dikkatini yoğunlaştırma ve 

dinleme sabrı kazandırır. (Resim-22) 

 

Resim-22: Resimli çocuk kitabı 
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BÖLÜM-3 

 

3. Toplum Kültürümüz 

Toplumsal Kültür, uzun zaman önce saptanmış ve kabul görmüş davranışsal 

normları kapsar. Çocuklar kendi kültürlerinin standart kurallarını dil ile eş 

zamanlı olarak öğrenir. Kültür, çocuğun yaşadığı toplumun ve ailesinin 

yaptıkları olarak ifade edilebilir.  

 

Kültürün çocuk üzerinde çok büyük etkisi vardır. Bu bağlamda öğretmenler 

eğitim verdikleri çocuklar üzerinde kültürün etkisini gözardı etmemelidir. 

Farklı kültürlere sahip olan toplumumuzda özellikle kitle iletişim araçlarının 

etkisiyle çocuklar, farklı kültürlerin etkisi altındadır. Farklı kültürel özellikleri 

öğrenme sadece değişik ülkelerin kültürel özelliklerini öğrenme değil aynı 

zamanda, kendi toplumundaki çeşitli grupların yaşayış biçimlerini, farklılıkları 

öğrenmeyi de kapsamaktadır.  

 

Çocuk bütün bu farklılıkların farkında olup, başkalarının yaşama biçimine 

saygı duymayı öğrenmelidir. Okul öncesi çocuklara okunan ve gösterilen 

kitaplarda öncelik kendi kültürümüz olmadır. Bunu benimsedikten sonra farklı 

kültürlerin de yer aldığı kitaplar okunmalı ve gösterilmedir.  

 

İnsan kişiliğinin şekillendiği ve belli değer yargılarının oluştuğu çocukluk 

döneminde çocuklarımız kendi kültürlerine ait kavram ve değerlerin yerine 

Batıya ait olan değer ve kavramları benimsetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Bu da çocuğun bizim kültürümüz yerine başkalarının kültürüyle şekillenmesine 

çocuğumuzun bizim tarafımızdan değil başkaları tarafından ve onların istediği 

biçimde şekillenmesine yol açmaktadır. Bunun üzücü yanı ise Türkiye’de 

çocuk kitaplarına çok fazla önem verilmemesidir. Bu da Batıda yazılan çocuk 

kitaplarına yönelmemize sebep olmaktadır. Bu sebepten Batılıların yaşantıları 

ve özelliklede kahramanları bizim çocuklarımız için daha ilgi çekici hale gelir.  

 

Batılı ülkelerin eğitimde başvurduğu başlıca yöntem, kendi geleceğini 

şekillendirirken, geçmişine, tarihî kültür ögelerine yaslanmak, onu temel veya 
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bitmez tükenmez bir kaynak kabul edip oradan sürekli beslenmek ve bu şekilde 

hayatındaki devamlılığı ve milli bilinci korumaya çalışmaktır. Çünkü başka 

türlü bir ulusun dünya üzerinde gerçek anlamda varlığını koruması ve 

sürdürmesi mümkün değildir.  

 

Ancak bu Türk kültüründe yoktur bizde daha çok eskiyi yok sayma, batıya 

özenme ve daha güçlü olan karakterleri benimseme vardır. Oysa ki bizim 

kültürümüze ait  bir çok masallar, fıkralar, efsaneler, kahramanlar vardır. 

Bunlardan başlıcaları Nasrettin Hoca, Keloğlan... karakterlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim-23: Mustafa Delioğlu – Nasreddin Hoca Fıkraları 

 

Nasreddin Hoca güler yüzlülüğü ile herkesin sevgisini kazanmış bir kişiliktir. 

Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen günümüzde de hala bu fıkraları büyük 

küçük herkes severek okunmaktadır. “Nasreddin Hoca Fıkraları”, 

çocuklarımızın hayatlarını iyi birer kişi olarak devam ettirebilmeleri açısından 

faydalı, küçük bir nasihat, yerinde bir şaka gibi görünen günlük konuşmalarla 

çocukların hayatlarının her aşamasında kullanacakları yol gösterici 

vesikalardır.  
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Resim-24: Mustafa Delioğlu-Nasreddin Hoca Bir Gün  

 

Nasreddin Hoca karakterine hayat veren en önemli isimlerden biri Mustafa 

Delioğlu’dur. (Resim-23-24) Anadolu halkının yaşama biçimlerini, olaylar 

karşısındaki tavrını, odağına sevgi, yergi, övgü öğelerini yerleştirerek yansıtır. 

Bunu yaparken de farklı kişiliklere bürünür. Kimi zaman bilgin, atılgan kimi 

zaman cahil, vurdumduymaz bir halde çıkar karşımıza. Mustafa Delioğlu da 

kendi seçtiği fıkraları resimlerken, Nasreddin Hoca figürlerini tek tipte 

göstermeyerek, onun renkliliğini de korumayı başarıyor.  

 

Diğer önemli masal çocuk kahramanımızda “Keloğlandır”. Keloğlan  

yüzyıllardır anlatılan, nesillerden nesillere aktarılarak günümüze kadar gelen 

bir masal kahramanımızdır. Keloğlan yoksul bir köylü kadının doğuştan kel 

olan oğludur. Keloğlan karakteri akıllı, kurnaz, tembel, herseferinde başına iş 

açsa da  saflığı ve zekası sayesinde mutlaka doğruya ulaşır.  
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Çocuklara örnek olabilecek zekasıyla “Keloğlan” onların hoşuna giden ve 

onları eğlendiren bir karakterdir. Okul öncesi çocuklara yönelik keloğlan 

hikayesini resmeden Emel Kehri olmuştur. (Resim-25) 

 

 

Resim-25: Emel Kehri – Keloğlanın Oyunu  
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“Keloğlan’ın Oyunu” adlı kitabı daha çok hayal dünyasını olağan dışı bir 

atmosferde çizilmiş sevimli bir karakter olarak resmetmiştir. Okul öncesi ve 

okul çağı çocuğu için tasarladığı kitapta çocuğun algılama seviyesine uygun ve 

onun yaşlarında bir çocuğu çizmiştir. Daha gerçekçi olarak farklı bir şekilde 

illüstratör Erhan-Dündar kardeşler resmetmiştir. Onların resmettiği masal 

kitabında Keloğlan’a o dönemin kıyafetlerini giydirerek resmetmiştir. (Resim-

26) Anadolu insanının renkleri ve giyimini çocuklara öğretmek onlara kendi 

kültürümüzü yansıtmak istemiştir. Anadolu çocuğunun başına taktığı takkeyi 

de Keloğlan’a giydirerek çocuklara o yöre insanlarını tanıtmıştır. 

 

 
Resim 26: Orhan-Erhan DÜNDAR – Güldüren Kaval  
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Çocuklara bizim kültürümüze ait illüstrasyon kitaplarıyla tanıştırırsak onlara 

kültürümüzü tanımaları başka hayatlarında olduğu gerçeğini görmesi açısından 

kişiliğine olumlu etkide bulunacaktır. Kültürümüzü asla unutmamalı ve okul 

öncesi dönemden itibaren çocuklarımıza bunları aşılamalıyız. 

 

Resim-27: Orhan-Erhan DÜNDAR – Güldüren Kaval  
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3.1.Geçmişten Günümüze Türkiyede Basılan Çocuk Kitapları 

Ülkemizde çocuk kitapları ilk olarak Tanzimat Dönemin’de (1839-1876) 

başlamıştır. Çocuklar o dönemde ilk olarak tekerlemeler, bilmeceler, masallar, 

efsaneler, destanlar gibi sözlü edebiyat ürünlerinden yararlanmış, Nasrettin 

Hoca fıkralarını da dinlemişlerdir.  

 

1928 yılında yeni Türk harflerinin kabulü ile başlayan okuma-yazma 

seferberliği basın-yayın alanını da olumlu yönde etkilemiştir. Bir yandan genç 

yazarların kitapları basılmış, bir yandan da 1928-1935 döneminde alfabe ve 

okuma kitabı türünden yapıtlar ortaya çıkmıştır. 1930’lardan sonra tanınmış 

ozan ve yazarlarımız, çocuklar için yazmaya başlamaları, çocuk edebiyatımız 

için büyük bir kazanç olmuştur. Öncelikli olarak masallarla tanınmaya 

başlanan çocuk kitapları sonrasında hikaye, roman, fıkra ve şiirlerle devam etti.  

 

Cahit Zarifoğlu (Serçekuş-1988; (Resim-28) Katıraslan-1988; Ağaçkakanlar-

1989; Motorlu Kuş-1989; Yürekdede İle Padişah-1989), Naki Tezel (İstanbul 

Masalları-1938; Çocuk Masalları-1943; Türk Masalları-1971), Tahir Alangu 

(Billur Köşk-1961; Keloğlan Masalları-1967), Eflatun Cem Güney (En Güzel 

Türk Masalları-1948; Bir Varmış Bir Yokmuş-1956; Evvel Zaman İçinde-

1957; Dede Korkut Masalları-1958; Gökten Üç Elma Düştü-1960; Az Gittik 

Uz Gittik-1961), Cahit Uçuk (Türk Çocuğuna Masallar-1946; Ateş Gözlü Dev-

1946; Kurnaz Tilki-1946; Herte Merte Pitte- 1990; Şahnazar-1990), Oğuz 

Tansel (Altı Kardeşler-1959; Yedi Devler-1960; Üç Kızlar-1963; Mavi Gelin-

1966; Allı İle Fırfırı-1976), Hasan Latif Sarıyüce (Keloğlan Masalları-1980; 

Gökten Üç Elma Düştü-1991; Anadolu Masalları-1993), Mehmet Başaran 

(Boyalı Irmak-1975; Yağmur Gelini-1975; Armutlu Tarla-1979), Aytül Akal 

(Geceyi Sevmeyen Çocuk-1991; Canı Sıkılan Çocuk-1993; Kardeş İsteyen Ço- 

cuk-1993), Elvan Pektaş Deniz (Guguklu Saat-1988; Yağmur Ormanı-1988), 

Mevlâna İdris Zengin (Çınçınlı Masal Sokağı-1991; Kirpiler Şapka Giymez-

1991; Uçan Eşek-1991), Ahmethan Yılmaz (Karanfilli Dev Amca-1991; 

Kardan Adam Ağladı-1991), Mustafa Ruhi Şirin (Kar Altında Bir Kelebek-

1988; Guguklu Saatin Kumrusu-1989; Kuş Ağacı-1991) adlı çalışmalar ön 

plâna çıkan masal kitaplarıdır. (Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı-2005) 
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Resim-28: Cahit Zarifoğlu-Serçe Kuş 

 

"Serçekuş" çağdaş bir masaldır. Kitapta çocuk gibi düşünen, etrafına çocuk 

gibi bakan bir serçenin avcı ile başlayan macerası yer almaktadır. "Serçekuş"un 

en belirgin özelliği anlatımındaki şiirselliği olarak belirir. Her yaştan okurun ve 

çocuğun zevkle okuyabileceği bir kitap. Bu yönüyle "Serçekuş" çocuk 

edebiyatımızın klasikleri arasında önemli bir yere sahip bulunuyor. 
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Resim-29: Karagöz-Hacivat Oyunları 

 

1948-49 yıllarında Karagöz Oyunları, Nasreddin Hoca Hikayeleri çocuk 

edebiyatımız yönünde önemli eserlerdir. Bu masallar, bilmeceler, tekerlemeler 

atasözleri, Nasreddin Hoca Fıkraları basılı yayında olmasa bile evlerde, 

Karagöz ve Meddah biçimleri de kamusal alanlarda çocukların eğitim ve 

eğlencesine sunulurdu. Çocuklar ellerinde tuttukları görsel bir kitap 

olmamasına rağmen, izledikleri ve duyduklarıyla hafızalarında hem 

eğlendikleri hem de öğrendikleri bir çok eser barındırırlardı. 1960’dan sonra 

çocuğa yönelik şiir, roman ve öykü kitapları sayısında artış görüldü. 

Yayınevleri artık çocuk kitaplarına önem verdi. 1970’den sonra çocuk yazını, 

roman, öykü, masal, resimli kitap, şiir türünde büyük bir gelişme başlamış, 

kitapların sayıca çoğaldığı, fiziksel ve içerik özellikleri yönünde de 

zenginleştiği görülmüştür.  

 

Aynı yıllarda gelişmiş diğer ülkelerdeki çocuk kitabı sayısının bizden fazla 

olması, fiziksel, içerik, resimleme özellikleri yönünden de bizden çok daha iyi 

durumda olduğu görülür. Gerek baskı kalitesi gerek içeriği gerekse görsel 

açıdan bizden oldukça öndelerdi. Çocuk edebiyatına ve çocuğun gelişimine 

önem veriyorlardı. 
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1967 yılında Türkiye’de çeviri olarak “Ayşegül” kitapları basılmaya başlandı. 

Ayşegül orijinal adı Martine olan çocuk kitabı serisi kahramanının 

Türkiye'deki adıdır. (Resim-30) Ayşegül, kurgusal küçük bir kız çocuğudur. 

Orijinal ülkesi Belçika, dili Fransızca'dır. Her ülkede farklı bir adla anılır. 

Ayşegül kitapları basılmasıyla büyük boy, sayfanın ortalama 3⁄4’ünün resime 

ayrıldığı renkli resimli kitap basma fikri Türkiye’ye de oluşmuştur. Ayşegül 

kitaplarının basımları batıdaki kadar kaliteli olmasada Türkiyede’de basılmaya 

başlanmıştır. Okul öncesi yıllarındaki çocuklara hitap eden bu kitaplar 

piyasada önemli bir boşluğu doldurmuştur. 

 

 
Resim-30: Yazan: Jeanne DETHISE - Ayşegül Gıdgıdak ile Tekir 
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Resim-31: Yazan:Jeanne DETHISE–Ayşegül  Evde 

 

Ayşegül dizisi piyasaya girmiş ancak, yayımcıların çocuk kitapları alanını iyi 

tanımamaları ve editörlük sisteminin olmayışı nedeni ile her zaman iyi kitaplar 

basılamamış, basılanlarda ise dil, resim, baskı hataları görülmüştür. Örneğin; 

kitaplarda “Kovboy” yerine Kowboy” gibi yazım hatalarına rastlamak 

mümkündü. Resim açısından oldukça iyi çizilmiş gerçeğe yakın hatları olan 

kitap yetişkinlerin bile ilgisini çekiyordu. Ayşegül kitapları seri halinde 

olmasından dolayı çocukların oldukça ilgisini çekmiş ve kısa zamanda 

sevilerek okunan kitaplar haline gelmiştir.  Ayşegül serisi hala dünyada 

çocukların en çok sevdiği kitaplar arasında yer alıyor. Dünyanın en başarılı ve 

en özgün eserleri arasında hala adını duyuruyor. 
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Türkiye’de 1974 yılında ressam ve yazar Can Göknil okul öncesi çocuklarına 

hitap eden ilk resimli çocuk kitabı diyebileceğimiz “Kirpi Masalı” isimli 

eserini yayınlamıştır. (Resim-32)  

 

 
Resim-32: Can GÖKNİL-Kirpi Masalı  

 

Daha sonra ülkemizde çocuk yayınlarının ayrı bir uzmanlık dalı haline gelmesi, 

çocuk kitabevleri, çocuk kütüphaneleri, çocuk kitabı fuarlarının, çocuklara 

yönelik yayın yapan yayınevlerinin açılıp, sayısının artması çocuklara daha iyi 
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kitaplar iletilmesini sağlamak açısından olumlu gelişmelerdir. Ülkemizde 

resimli kitaplar çoğunlukla özel sektörce yayımlanmaktadır. Olumlu örneklerin 

yanında çoğu yayınevleri içerik, resimleme ve fiziksel özellikler yönünden 

olumsuz örnekler yayımlamaya devam etmektedir. Bu kitaplar bilgi verici, 

estetik ve eğlendirici olmaktan uzak olduğu gibi çocuğun yaratıcı hayal gücüne 

de hiçbir katkıda bulunmaz. Edebi tarafı olmayan bu kitaplar genelde konuyla 

ilgili bilgisi olmayan yayınevi yöneticileri tarafından ticari amaçla piyasaya 

sürülür. Dolayısı ile çocuğa okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi verecek güce 

sahip değildirler. 

 

 
Resim-33: Can GÖKNİL-Kirpi Masalı İstanbul 2013 

 

1974-1993 arası Türkiye’de basılan resimli kitaplarını incelediğimiz çalışmada 

(Çakmak, Gönen 1994) resimli çocuk kitaplarının yıllarla doğru orantılı olarak 

sayıca arttığı, fiziksel özelliklerinin ise genelde istenilen düzeyde artmadığı 

görülmüştür. Sonuç olarak okul öncesi Türk çocuk edebiyatı son 20 yılda 

nicelik ve nitelik yönünden oldukça gelişmiş, çocuk edebiyatı konusundaki 

bilimsel araştırmalar artmıştır. Ancak anne-baba ve öğretmen eğitimi ihmal 

edilmemeli, çocuğun kitap sevgisi kazanmasında onların rol ve model oldukları 

unutulmamalıdır. Günümüz çizgi filmlerinde ve basılı yayınlarda geçmişte 

uygulanan sadeliğin çocuk gelişimine katkısının şuan görülmemesi çoğunlukla 

şiddet içerikli, gerçeklerden çok uzak hikayelerin olması çocuğun gerçek 
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dünyadan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Bu gerçek dışılık çocuğun günlük 

hayatta karşılaştığı olayları algılayamaması gerçeklikle bağdaştıramaması 

sorunlarını ortaya koymaktadır. 

 

3.2. Çocuk Kitaplarındaki illüstrasyonların Sosyolojik Açıdan incelenmesi 

Sosyoloji, toplum yaşamını, oluşunu, koşullarını ve yaşayışını araştıran, 

inceleyen bilim dalıdır. Eğitim, toplum içinde cereyan eden bir sosyalleşme 

olgusu olarak ele alındığında, okullar ve diğer eğitim-öğretim birimleri de bu 

toplumsal olguyu organize ettiğinden eğitim de bir sosyal olay olarak ele 

alınmakta; eğitim olgusuna sosyal yönden yapılan yaklaşım ve incelemeler de 

Eğitim Sosyolojisi adı altında toplanmaktadır. Okul öncesi çocuklara verilen 

her türlü eğitim onların çevre faktörleriyle birlikte, tecrübe kazanmalarına ve 

yeteneklerini keşfetmelerine sebep olur. Sosyolojiye göre eğitim, bir 

sosyalleşme veya sonradan topluma katılanlar için bir bütünleşme sürecidir. 

 

Okul öncesi kitaplar ile toplumsal yapı arasındaki bağlantılar ‘Eğitim 

Sosyolojisi’ akımı başlığı altında araştırma konuları olmuştur. Ebeveynler 

tarafından seçilen okul öncesi kitaplar yaşanılan kültüre, çevreye ve çocuğa 

verilmek istenen eğitime, bilgiye göre farklılık göstermektedir. Eğitim 

sosyolojisi, ebeveynlere içinde bulundukları toplumun kültürü, toplumsal 

gelişme, toplumsal roller konularında sağlıklı bilgiler vermektedir. 

 

Kitaplar çocuğun sosyalleşmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle 

herşeyi kabul etmeye hazır varlıklar olarak doğruyu, bilgileri eğlenerek, oyun 

oynayarak öğrenmek resimli çocuk kitapları sayesinde gerçekleşmektedir. 

Oyun çocukla bütünleşmiş bir kavram olduğundan öğretirken çocuğa oyun 

oynuyormuşcasına bir duygu tattırmak gerekmektedir. Bu sebeple çocuk 

kitaplarının özellikleri önem kazanmaktadır. Çocuğun ömür boyu kullanacağı 

bilgileri ve bütün yaşantısını etkileyecek okuma alışkanlığı edinmesi çok 

önemlidir.  

 

1-6 yaş çocuğun boş bir teyp gibi herşeyi almaya hazır olan çocuğa güzel ve 

gerçekci örnekler gösterilmelidir. Çocuğun sosyal dünyadan kopmaması için 

gerçeklikten tamamen kopuk hikayeler, kitaplar ve bilgiler verilmemesi önemli 
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bir konudur. Çocuğun kişiliğini tanımaya çalışmak ve sosyal bir varlık olarak 

gelişmesini sağlamak için öncelikle onu birey olarak kabul etmemiz 

gerekmektedir.  

 

Verilmek istenen bilgiler ve eğitim sevgi yoluyla verilmeye çalışılmalıdır. 

Çocuğu anlamaya çalışmak, onu gözlemlemek ve sevdiği şeyleri yapması için, 

ona zaman vermek, sosyalleşmesini, diğer insanları anlamasını ve onlarla 

uyum içinde ilişki kurmasını kolaylaştıracaktır. Kitap seçerken beveynlerin 

çocuklarını iyi gözlemleyip tanımaları ve çocuğun ilgi alanına göre seçim 

yapmaları gerekmektedir. Çocuğu tanımadan seçilen kitaplar çocukta 

kitaplardan soğumaya, isteksizliğe sebep olur.  

 

 
Resim-34: Kitap okuyan ebeveyn 
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3.4. Kitabın Çocuk Psikolojisine Etkileri Analizi 

Okul öncesi çocuk kitapları çocuğun dış dünyaya açılan kapısı gibidir. Çocuk 

bir çok duyguyu düşünceyi nesneyi kitaplar sayesinde öğrenir. Bu nedenle 

ebeveynler çocuk kitaplarında oldukça seçici olmalıdır. Kitapların yalnızca dış 

görüntüsüne değil onların içeriği, konusu neyi çağrıştırdığı, çocuğunuza uygun 

olup olmadığı araştırılmalıdır. Örneğin bir çocuk doğa sevgisini okuduğu 

kitaplar sayesinde iyi bilmektedir ya da arkadaşlık ilişkilerini öncelikli olarak 

kitaplardan öğrenebilir. Bir kaç örnekle çocuk psikolojisine uygun olabilecek 

veya çocuk üzerinde etkiler uyandıran kitapları görelim. 

 

 
Resim-35: Öfkeli Örümcek Rıza 

 

Tülin Kozikoğlu´nun yazıp, Sedat Girgin´in illüstrasyonlarıyla süslediği 

“Öfkeli Örümcek Rıza” kitabı evde yaşayan hayvanların yer aldığı bir kitaptır, 

Öfkeli Örümcek Rıza, ördüğü ağları görmeyip onları bozan arkadaşlarına çok 

kızgın ama akıllı Rıza, bu işte arkadaşlarının dikkatsizliğinden çok, ağların 

görünmez olmasının etkisi olduğunu fark ediyor, böylelikle çocuğa bir olayda 
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suçu ilk olarak karşımızdakine atmaktansa, once kendimize bakmamız 

gerektiğini bizimde hata yapmış olabileceğimizi ve önyargılı olmamamız 

gerektiğini vurguluyor. 

 

  
Resim-36: Salyangoz ile balina 

 

Julia Donaldson ve Axel Scheffler’in yazdığı Salyangoz ile Balina, bir 

salyangoz ile devasa bir kambur balinanın dünya turu macerasını anlatıyor. 

Kendine biçilen hayatı yaşamaktan sıkılan salyangoz dünyayı gezmek ister, 

kambur balinada onu kuyruğuna alır ve dünyayı gezdirmeye başlar ancak bu 

sırada başlarına talihsiz olaylar gelir. Kitapta herkesin birbiriyle arkadaş 

olabileceğini, arkadaşlığın yardımseverliğin nekadar önemli olduğu 

vurgulanmaktadır. Çocuğun hem hayvanları sevmesi hem de ayrım yapmaması 

gerektiğini iyi bir şekilde anlatan kitap çocuklara iyi bir örnek oluşturmaktadır. 

Kitap, hayvan sevgisini aşılamak ve türlerini öğrenmesinde önemli bir katkı 

sağlamaktadır. 
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Resim-37: Şuşu, Can ve Dörtteker 

 

Şuşu, can ve dört taker kitabının yazarı Yıldıray Karakiya, çizeri Başak 

Günaçandır. Kitapta Şuşunun parkta dolaşırken tekerlekli sandalyeli Can’a 

rastlaması ve onunla olan dostluğu anlatılıyor. Hayatında hiç tekerlekli 

sandalye görmemiş çocukların engelli bireyleri tanıyıp onların da yaramazlık 

yapan, oyun oynamayı seven, sıradan bireyler olduğunu fark etmesini 

amaçlıyor. Kitap çocuklara herkesin aynı olmadığını ancak çocuk olmanın 

hatta insan olmanın engelinin olmadığını küçük okuyucularına öğretiyor. 

Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğiyle hazırlanan kitapta küçük 

yaştaki çocukların bu konudaki farkındalıklarının gelişmesi amaçlıyor.  
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Resim-38: Kültürlü Kurt 

 

Kültürlü Kurt 0-6 yaş çocuklarına okuyarak anlatılabilecek bir kitaptır. 

Acımasız kurt, karnını doyurma ümidiyle gittiği çiftlikte bir sürprizle karşılaşır. 

Çiftlikteki hayvanlar, kurdun saldırısı karşısında kafalarını bile kaldırmadan 

kitap okumaya devam ederler. Kurt bu hayvanların dikkatini çekebilmesinin 

tek yolunun, okumayı öğrenmesi olduğunu fark eder ve bu yönde harekete 
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geçer. Kitaptaki resimler öyküyü çok iyi destekliyor. Özellikle gerçekle 

fantezinin böyle iç içe girmiş olması çocuğa güveni aşılıyor. Hikayede, okuma 

yazma bilmenin ve kitap okumanın önemine vurgu yapılıyor. Eğer birşey çok 

istenirse yapılabilir vurgusunu çocuğa veriyor. 

 

 
Resim-39: Keloğlan Altın Bülbül 

 

Orhan-Erhan Dündar kardeşlerin yazıp resimlediği “Keloğlan Altın Bülbül” 

kitabı, görsel zenginliği açısından dikkat çekiyor. Giydiği kıyafetiyle çocuklara 

anadolu kültürünü anlatıyor. Hayali kahramanların olduğu ancak gerçeklikten 

uzak olmayan hikaye çocuklara hem iyiliği, saflığı öğretiyor hem de 

eğlendiriyor. 
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Resim-40: Uçan Balık 

 

Uçan Balık adlı kitabın hikayesinde denizin derinliklerinde yaşayan küçük bir 

balık ve büyükbabasının anlatılıyor. Büyük babanın işi denize atılan balıkçı 

ağlarını keserek küçük balıkları kurtarmak. Küçük balık ise uçmayı hayal 

ederek geçiriyor günlerini. Kitabın çizimleri çocukların ilgisini çekecek 

türdendir. Parlak ve gözalıcı renklerden oluşuyor. Hikaye yalın ve sade bir 

şekilde yazılmıştır. Deniz dünyasının canlılarını tanıtan kitapta dostluk, sevgi 

ve yardımlaşma ön plana çıkan temalardır. 
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Resim-41: İyi Geceler Farecikler 

 

0-6 yaşa hitap eden “İyi Geceler Farecikler” kitabı dört küçük farenin uykuya 

hazırlık serüvenini anlatıyor. Sıcak, sevgi dolu hikaye çocukların keyif 

alabileceği bir kitaptır. Çocukların gelişiminde tekrarın önemi oldukça 

büyüktür, bu kitaptada  kelime tekrarlarlarına fazlaca rastlamak mümkün  buda 

0-6 yaş çocuklarının kelimeleri ve anlamlarını pekiştirmelerinde yardımcı 

oluyor. Çizimlerde renk zenginliği çocukların ilgisini çekiyor. Çocukların 

eğlenerek dinledikleri bir kitaptır. Hikâyedeki yansıma sesler de şiirselliğe 

katkı sağlıyor. Cump cump, haşır huşur gibi yansıma sesler çocukların 

gözünden bakınca oldukça eğlenceli. 
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Resim-42: Küçük Kutup Ayısı ile Cesur Küçük Tavşan 

 

Kitabı yazan ve resimleyen aynı kişi Hans de Beer’dır. Kitapta Lars, yeni bir 

arkadaş ediniyor. Pembe, mor ve pastel mavisinden oluşan kutup 

manzarasında, Lars ürkek bir tavşan olan Hugoyu bir çukurdan kurtarıyor. 

Hızlı arkadaşlarımız yarışıyor, fırtınaya tutuluyor, sıcaklık bulmak için 

birbirlerine sokuluyor, piknik yapıyor ve evlerinin yolunu buluyorlar. Fakat 

bunlardan daha da önemlisi, Hugo, Larsı bir karmaşadan kurtararak cesaretini 
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gösterme fırsatını yakalıyor. Etkileyici kutup resimleri çocukların gözlerini 

kamaştırırken, bu tarz bir takım çalışması ve sıcak bir arkadaşlık da kalbini 

kazanacaktır. Kitabın çocuğa verdiği en önemli ders ise başkasının zayıf 

noktasını kötüye kullanmamayı ve birgün aynı duruma düşebileceğimizi 

gösteriyor. 

 
Resim-43: Hastanede 

 

Anne Civardi’nin kitabı olan “Hastane” sade çizimiyle dikkat çekiyor. Kitap 

hastaneye yatan bir çocuğun nelerle karşılaşabileceği 3-6 yaş arasındaki 

çocuklara uygun ve açık bir dille anlatılıyor. Hastanede nasıl bir ortam 

olduğundan, bir ameliyattan önce ve sonra neler yaşandığından bahsediliyor. 

Bu kitap ebeveynlerin hasta olan çocukları içinde kolaylık sağlayacak ameliyat 

olması gerektiğinde, korkulacak birşey olmadığını karşılacağı 

olayları,  kademe kademe anlatıyor. 
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SONUÇ 

Resimli çocuk kitapları aracılığı ile sosyal ve duygusal gelişim açısından 

çocuklar kendilerine benzeyen veya kendilerinden farklı olan insanlar hakkında 

bilgi edinmektedir. Kendileri gibi deneyimleri veya korkuları olan ve bunlarla 

baş edebilen kişileri tanıyan çocuklar kendilerini daha güvende hissetmektedir.  

Çocukların okuma alışkanlığı kazanabilmeleri ve okuma kültürü edinebilmesi 

için küçük yaşlarda kitaplarla tanıştırılması gerekir. Bunun en etkili yolu ise 

okul öncesi dönem çocukları için hazırlanmış, görsel bir uyaran olarak 

illüstrrasyonun kullanıldığı çocuk kitaplarıdır. Çocuğun yaşamında yer alan 

kültürel bağların kazandırılması ve aile, arkadaş, oyun, giysi, beslenme, 

temizlik vb. gibi ana kavramlar çocuğa resimlerle öğretilmelidir. Çocuğa 

görme, duyma ve düşünme sorumluluğu yükleyen resimli kitapların altı 

aylıktan itibaren çocuğa okutulması, verilmesi  önemli bir konudur. Bu konuda 

en önemli görev ise çocuğun her an iletişim içinde bulunduğu anne, baba ve 

yakın çevresine düşmektedir.  

 

Sözcüklerin anlatım olanaklarıyla çocuklara verilmek istenen iletinin 

aktarılması mümkündür. Unutulmaması gereken önemli bir nokta görsel dilin 

anlatım olanaklarıyla desteklenmediği sürece çocuğun belleğinde ifade edilen 

kavramların, duygu durumlarının oluşturulmasında etkili olamayacağıdır. Bu 

doğrultuda okul öncesi dönemdeki çocuğun gelişim özellikleri gözönüne 

alındığında görsel metnin yazılı metinden daha etkili olduğu yadsınmaz bir 

gerçektir. Yazarın kitapta paylaşmak istediği konunun, çocuklar tarafından 

algılanması, benimsenmesi ve kalıcı davranışlara dönüştürülmesi ancak sanatçı 

duyarlılığı ile hazırlanmış resimli hikaye kitaplarının sayesinde 

gerçekleşecektir.  

 

 Okul öncesi dönem çocuklarına uygun olarak tasarlanmış resimli kitaplarını 

öğretici nitelikte ve yazınsal nitelikte olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. 

Öğretici nitelikteki resimli kitaplar daha çok kavram oluşturma ağırlıklıdır. 

Yazınsal nitelikli resimli hikaye kitapları ise çocukta kavramsal süreci etkin 

hale getirirken insana ve yaşama ilişkin duygu durumlarını da 

kazandırmaktadır. Aynı zamanda duyarlılık eğitimini de içine alan geniş bir 

zihinsel ve duygusal sürece etki ettiğini söylemek mümkündür.  
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Sözcüklü resimli kitapların yanı sıra sözcüksüz resimli kitapların da çocukların 

düşsel ve düşünsel gelişim süreçlerine katkı sağladığı, çocuğun kavramlar 

aracılığıyla kendine özgü dilsel metnini de oluşturma olanağı yarattığı 

söylenebilir.  

 
Resim-44: 0-1 yaş bebek kitabı 

 

Çocuk kitaplarında görsel bir uyaran olarak kullanılan resimlerin, çocuğun 

gelişim sürecine katkılarını Sever (2008: 189, 190)’in açıklamalarıyla şöyle 

ifade etmek mümkündür:  

 

- “Resimler, yazısız kitaplardan başlayarak çocukların belleklerinde nesne ve 

varlıkların imgelerini oluşturur ve çocuğun kavramsal gelişimini destekler.” 

- Kitaptaki resimlerle yaşanılan iletişim süreci, çocukların duyu algılarını 

geliştirir.  
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Çocuğun kitapla tanışması hem duyarak öğrendiği sözcükleri görerek 

tanımasını, hem de duymadığı sözcükleri öğrenmesini sağlamaktadır. Çocuğun 

duydukları ile gördükleri arasında ilişki kurmaya başlaması, düşünmeyi 

öğrenmeye başlaması demektir ve öğrendiği dil, buradaki tek yardımcı araçtır. 

Çocuk okul öncesi dönemde hikaye, masal gibi edebi metinleri dinlemeyi 

öğrendi ise okul döneminde de okumayı sabır ve zevkle öğrenecektir. Çocuğun 

ilk kitapları, ABC kitapları denilen ve çocuğun çevresindeki insan, hayvan ve 

eşya resimlerinin bulunduğu kitaplardır. Bir-üç yaşlarında kullanılan bu 

kitapların resimleri sade hatlı, gerçekçi ve parlak renklidir. (Resim-45) 

 

 
Resim-45: 1-3 yaş çocuklar için sözcük kitabı 

 

Kitaplar çocuklara içindeki bulundukları dünyayı daha iyi anlamaları 

konusunda yardımcı olmaktadır. Örneğin çocuk kelimesini çocuk resmi ile 

ilişkilendirerek sembollere anlam yüklemelerini sağlar. Okunan hikayeler 

sonrasında yapılan tekrarlarla, hikayedeki olayları belli bir sıra içinde 

değerlendirerek ardışıklık ve olay örgüsünü öğrenirler. Ayrıca çocuklar; 
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sayma, sayıları tanıma, renkler ve şekiller gibi temel öğrenmeleri kitaplar 

aracılığıyla gerçekleştirir.  

 

Dil gelişimi açısından ise; okuryazarlığın okuma, yazma, dinleme ve konuşma 

gibi tüm boyutları kitap köşesinde güçlendirilebilir. Çocuklar hikaye 

dinledikleri zaman, yeni kelimeler ve bunların anlamlarını öğrenir, anlama 

becerilerini geliştirir.  Çocukların okumayı öğrenmeye karşı olumlu bir algı 

geliştirmelerinde kitap sevgisi, güçlü ve teşvik edici bir rol oynamaktadır. Bu 

nedenle, okul öncesi eğitimde kullanılan yaratıcı eğitim programında, nitelikli 

kitaplar ve yazı materyalleri içeren ilgi çekici kitap köşeleri vazgeçilmezdir 

(Dodge, Colker, Heroman, 2002). Yapılan araştırmalarda, kitaplar ve 

hikayelerle etkileşimde bulunan ve kendilerine kitap okunan okul öncesi 

dönem çocuklarının, ilköğretimin ilk yıllarında ve okumayı öğrenmede daha 

başarılı oldukları belirlenmiştir. Kitaplar herhangi bir konunun aktarımında ve 

çocukların bilgilerini arttırmada kullanılmaktadır. 

 

Okul öncesi dönem çocuğuna anlatılan hikayeyi, masalı sanatçı duyarlılığı ile 

hazırlanmış kitap illüstrasyonlarına bakarak dinlemesi, çocuğu çok yönlü bir 

öğrenme sürecinin içine çekmektedir. Duyduklarının, görsel resimlerle 

desteklenmiş olması olay kurgusunun çocuğun belleğinde anlam kazanmasını 

sağlayacaktır. Bu nedenle de okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan 

resimli kitaplar, yalın ve anlaşılır  olması, metinlerin içeriğinin çocuğun ilgisini 

çekecek nitelikte ve görsel öğelerle desteklenmesı gerekir. Çocuk, sunulan 

gerçekliği algılamalı ve bu gerçekleri kendi hayatına yansıtıp 

özümseyebilmelidir. 
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Resim-41: http://www.birdolapkitap.com/wp-content/uploads/2015/04/iyi-

geceler-farecikler-5-e1430198684422.jpg 

 

Resim-42: http://www.mkitap.com/Kucuk-Kutup-Ayisi-ile-Cesur-Kucuk-

Tavsan_75750_kitap.html 

 

Resim-43: http://market.ilkkitaplarim.com/content_files/prd_images/TUBIT 

AK/HASTANEDE_TUBITAK.JPG 

 

Resim-44: http://www.e-bebek.com/playgro-ilk-hayvanim-egitici-kitap_PLG-

MF182252 

 

Resim-45: https://yazaranne.files.wordpress.com/2014/04/kucuk-kitaplar-

sozcukler-1-3-yas-onkapak.jpg 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 

ADI VE SOYADI  : Buse Özek 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : İSTANBUL-1988 

MEDENİ HALİ  : Evli 

UYRUK   : TC 

ADRES   : Küçükçekmece/Halkalı 

E-MAİL   :  buseozekk@gmail.com 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ 

 

YÜKSEK LİSANS  : İstanbul Arel Üniversitesi – Sosyal Bilimler 

       Enstitüsü  Grafik Tasarım (Tezli) 2013 

LİSANS   : Beykent Üniversitesi – Güzel Sanatlar Fakültesi 

      Resim Bölümü 2013 

LİSE    : Necip Fazıl Kısakürek Lisesi 2002-2005 

ORTAOKUL   : Yenibosna İ.Ö.O. 

 

İŞ DENEYİMLERİ 

 

• MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  

(2013-2014 / 2014-2015 eğitim-öğretim yılları) 

Resim Öğretmeni olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Tez için okulun 

bünyesinde 1 yıl boyunca gönüllü anaokul öğretmenliği yaptım.  

 

• TMM ORGANİZASYON REKLAM AJANSI (2013-2014) 

Kendi bünyesinde müşterilere tasarım ve organizasyon hizmeti sunan ajansta 

basılı yayın, kartvizit, broşür, katalog dış mekan baskı tasarımı yaptım. Aynı 

şirketin freelance işi olar Tekden Hastanesi’nde hastane bünyesinde kurulum 

süresince bütün basılı yayın tasarımlarını 1 yıl süreyle yaptım. 
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• KROMOZOM İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI (2007-2012) 

Prestige Mall AVM dergi, bülten ve tasarımlar, TerasPark Avm tüm basılı 

işler, Carousel Dergi,  Demirpark AVM Dergi, Airport AVM Dergi, Orion 

AVM Dergi, Chery Dergi, MalatyaPark AVM  Dergi, Teras Park AVM bütün 

işleri, SankoPark AVM işleri ve gazete, Armonipark gazete, tasarım 

aşamalarından baskı aşamalarına kadar her türlü çalışmayı ben sağlıyordum. 

Aynı zamanda afiş tasarımları, bilboardlar, broşür ve kartvizit tasarımlarıda 

yapıyordum. 

 

• PRESTİJ YAYINCILIK (2005-2006) 

Ajansın kendi bünyesinde basılan dergi çalışmalarında grafik destek 

veriyordum. (Metal Dünyası, Kalıp Dünyası, Deformasyon Dergileri) 

 

 

VERİLEN EĞİTİMLER 

 

• Samet Baskı Grafik Tasarım Departmanına 4 ay süreli Indesign CS5, 

PHOTOSHOP CS5 , ILLUSTRATOR  CS5 eğitimi verdim 

• Bemar Eğitim Okulları VIP Indesign CS5 Eğitimi 

• Mimtek Teknik Kurslarında Indesign CS5, PHOTOSHOP CS5 , 

ILLUSTRATOR  CS5 ve COREL DRAW dersi verdim 

• Hobi amaçlı resim dersleride verdim okuduğum süre içinde. 

 

KATILDIĞI SEMİNERLER 

 

• Önce Okul Öncesi (2015) 

• Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığı Geliştirici Uygulamalar (2014) 

• Çocuk Resimleri Yorumlama Semineri (2013) 

• Okul Öncesi Semineri (2013) 
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BİLGİSAYAR BİLGİSİ 

 

• Quarkxpress, Freehand MX, Corel Draw, Illustrator CS6, Photoshop 

CS6, Indesign CS6 

• Windows Tabanlı İşletim Sistemleri, Microsoft Office Programları 

(Word, Excel, Powerpoint) 

• İşletim Sistemi: Mac OSX  

 

YABANCI DİL 

 

• İngilizce – Orta Seviye 

            Okuma: İyi – Yazma: İyi – Konuşma: İyi 

 

REFERANSLAR 

 

• Kromozom İletişim  

 Ajans Sahibi-Mücella Çökmez : 0532 230 65 00 

• Tmm Organizasyon 

            Ajans Sahibi-Haydar Özkan : 0532 578 44 50 

• Samet Kalıp 

            Koordinatör-Bülent Erarslan : 0532 626 93 41 

 

 


