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Özetçe 
Otizm spektrum bozukluğu, Asperger Sendromu ve Rett 
Sendromu gibi gelişimsel bir bozukluk olup, bireylerin sosyal 
etkileşimine ve çevresiyle olan iletişimine zarar veren,  beynin 
gelişimini engelleyen bir rahatszlktr. Ülkemizde tespiti 
yaplmş 600.000 otizm spektrum bozukluğu vakas 
bilinmektedir ve bu rakamn üçte birinin 0-14 yaş 
aralğndaki çocuklarn oluşturduğu tahmin edilmektedir. 
Tedavi için özel kurumlar ve özel eğitmenlerin kullanldğ 
terapiler uygulanmaktadr. Önerilen sistem kapsamnda bu 
özel eğitimlerin bir parças olacak interaktif, bilgisayar 
destekli bir terapi uygulamas geliştirilecektir. Önerilen 
sistem çeşitli otizm eğitim terapilerinin ekranlar vastasyla 
sunulmas ve birey etkileşimlerinin KINECT for Windows 
cihaznn sensörleri vastasyla bilgisayara aktarlmas ile 
çalşacaktr. Sistem otistik çocuklarn eğitim aşamalarn 
hzlandrp, eğitimlerine yardmc olacaktr. Projenin amac, 
otistik çocuklar skmadan, oyun oynar gibi eğitimlerini 
eğlenerek bitirmelerini sağlayp, eğitim süreçlerinde aile 
bireylerine ve eğitim veren vakflara yardmc bir materyal 
ortaya çkararak eğitim süreçlerini hzlandrmaktr.  Kinect 
for Windows teknoloji üzerine yazlan bu yazlm sayesinde 
otistik çocuklarn eğitimlerinin büyük bir ksmn kapsayan 
bir set oluşturulacaktr. Bu set hem eğitim veren okullar 
tarafndan hem de aileler tarafndan temin edilip rahatlkla 
kullanlabilecektir. Bu konuda daha önce yaplanlar ise 
çocuklarn ilgisini çekebilecek tarzda çeşitli oyunlar 
geliştirmekten ibarettir. 
 

Abstract 
Autism spectrum disorder is a developmental disorder such as 
Asperger's or Rett Syndrome, which damages social 
interaction and contact with the environment of individuals 
that prevents brain development. In Turkey, 600,000 cases of 
autism spectrum disorder is known and one-third of this 
population is estimated as the children in the age range of 0-
14. Specials therapies with private trainers are used for the 
treatment in specific institutions. Within the scope of this 
project computer-assisted therapies will be developed as a 
part of this special therapies. The proposed system offers 
various autism therapy trainings through the displays and 
patient interactions will be transferred via sensors of Kinect 
for Windows device to the computers. The system accelerates 
the stages of education of autistic children's and will support 
their education. The aim of the project is finish autistic 
children’s education as fun as a playing game without 

tightening and help to accelerate their learning processes with 
revealing supplementary materials to family members and 
education foundations. With this software written for Kinect 
on Windows technology, a set consisting of a majority of 
autistic children's education will be created. This set can be 
easily provided and used by both schools teaching and both 
families. The previous studies are variety of games that may 
interest children’s attention.  

1. Giriş 
Otizm [1] üç yaşndan önce başlayan ve ömür boyu sürerek 
bireylerin sosyal etkileşimine ve çevresiyle olan iletişimine 
zarar veren,  beynin gelişimini engelleyen bir rahatszlktr. 
Ülkemizde 600.000 kişide otizm spektrum bozukluğu 
görülmekte olup bu rakamn üçte birinin 0-14 yaş aralğndaki 
çocuklarn oluşturduğu tahmin edilmektedir [2]. Bilinen kesin 
sonuç veren bir tbbi tedavisi bulunmayan bu hastalğn 
etkilerini azaltmak, erken yaşta eğitime başlanarak ve çocuğun 
yetenekleri ile gereksinimleri dikkate alnarak özelleştirilmiş 
bireysel eğitim programlar uygulanarak mümkün olmaktadr. 
Önerdiğimiz sistem ülkemizde otistik çocuklarn eğitimi için 
faaliyet gösteren OÇEM’lerde (Otistik Çocuklar Eğitim 
Merkezi) ve benzeri eğitim alanlarnda kullanlmak üzere 
geliştirilecek olan bilgisayar destekli bir terapi sistemidir. 
Sistem, çeşitli otizm eğitim terapilerinin ekranlar vastasyla 
sunulmas ve birey etkileşimlerinin KINECT cihaznn [3] 
sensörleri vastasyla bilgisayara aktarlmas ile çalşmaktadr. 
Bu çalşma yöntemi ile interaktif bir terapi ortam 
canlandrlarak, zihinsel gelişim eğitimlerinin eğlenceli 
oyunlarla bir eğitmen yardmyla gerçekleştirebilmesi 
amaçlanmaktadr. Çevik yazlm geliştirme yöntemi ile ardşl 
prototipler geliştirilecek olunup, ilk sürümde; görsel, işitsel ve 
bedensel gelişim için eğitimler bulunacaktr. Görsel 
eğitimlerde; şekil ve renk algsn geliştirmek, işitsel 
eğitimlerde; seslerle gelen komutlarn farkllğn anlama 
kabiliyetini geliştirmek, bedensel eğitimlerde ise; zplama, el 
ve kol koordinasyonu, alkşlama gibi bedensel kabiliyetleri 
geliştirmek amaçlanmaktadr. Tüm eğitimlerde bireysel 
değerlendirmeler gerçekleştirilerek kişisel gelişimler kayt 
altna alnacaktr. Bu sayede uzmanlarn gözleme dayal 
hazrladklar gelişim raporlar sistemin verileri ile 
eşleştirilerek yarg kesinleştirilecektir. Hedefli oyunlarda 
başarm süreleri gözlemlenerek bireylerin sürekli olarak bir 
sonraki zorluk seviyesindeki oyuna yönlendirilmesi 
sağlanacaktr. Tüm oyunlarn raporlar uzman eğitmenlere 
sunulacak ve eğitim hedeflerinin belirlenmesinde karar destek 
unsuru olarak kullanlabilecektir. Önerdiğimiz sistem uzman 
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terapistlerin yönlendirmeleri ve OÇEM uygulama 
tecrübelerinden yola çklarak evlerde sadece ebeveynler ile 
kullanlabilir bir prototipin üretilmesini hedeflemektedir. Bu 
sayede ülkemizdeki otizm eğitiminde görev alan eğitmen 
ihtiyacnn ksmi olarak azaltlmas amaçlanmaktadr. 
Önerdiğimiz proje yapsal olarak çabuk sklan otistik 
çocuklarn ilgisini çekebilecek düzeyde geliştirilmiş olup, 
Kinect for Windows teknolojisiyle birlikte çocuklarn ilgisini 
daha kolay çekerek günümüz çağna uygun teknolojik 
eğitimler vererek çocuklarn hem gelişimine katkda bulunup 
hem de teknolojiye yatkn bireyler oluşmasn sağlamaktadr. 
Ayrca eğitim sürecini ksaltarak, ksa zamanda verimli 
eğitimlerle sonuca ulaşmay sağlamaktadr. Yardmc 
eğitmenler raporlama sistemiyle öğrencilerin eğitimlerini daha 
sistematik inceleyerek öğrenci üzerinde gelişim sürecini daha 
net görebilmektedirler. Böylece yardmc eğitmenlerin de iş 
yükünü hafifleterek daha da başarl sonuçlar elde 
edilmektedir. 

2. Literatür Taramas 
Otistik çocuklarn yap itibariyle dş dünya ile 

etkileşimleri ihtiyaç düzeyinde olduğundan ve çabuk sklma 
eğilimi gösterdiklerinden, eğitim süreçleri çok uzun ve 
verimliliği de oldukça düşük olmaktadr. Ayrca ailelerin de 
bu zorlu eğitim süreciyle bireysel olarak başa çkmalar çok 
mümkün olmamakla birlikte destek almakszn verilmeye 
çalşlan eğitimin otistik çocuklara bir getirisi olmamaktadr. 
Eğitim ihtiyac olan bireylerin sayca çokluğu, bu alanda 
hizmet veren eğitmenlerin yetersiz kalmasn doğurmaktadr. 
Otizm eğitimi veren kurumlarn ülkemizdeki ihtiyac 
karşlayamadğ bilenmektedir. 

Otizm tedavisinde, sesli ve dokunmatik cihazlarn 
kullanm, video bazl iletişim kurulmas ve geri bildirim 
alnmas, robotlarn kullanm, bilgisayar destekleri 
komutlarn kullanm ve sanal gerçekçiliğin uygulanmas [4] 
tedavi sürecini olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Bu 
kapsamda günümüze kadar yaplmş olan başlca interaktif 
terapi uygulamalar aşağda özetlenecektir. 

NOESIS [5] Amerika Birleşik Devletleri’nde otizm 
eğitimi içim tasarlanmş bir sistem olarak karşmza 
çkmaktadr. İstatistiki olarak 150 çocuktan 1’i (94 erkekten 
1’i) otistik doğar, buna göre her 20 dakikada bir otistik çocuk 
doğmaktadr ve Amerika’da 1.5 milyon otistik vardr. Etkili 
iletişim için yetersiz olan çocuk says otistiklerin %50’sidir. 
NOESIS sistemi geliştirilen bu materyal, yenilikçi teknolojiyi 
kullanarak her çocuğun özelliğine göre kendini günceller, 
senaryolar genişletilebilir, eğitim malzemeleri genişletilebilir, 
gerçek dünyadaki bilgileri birleştirerek otistik insann 
anlayşn yakalar ve öğrenme ritmini ayarlar. Hazrlk 
aşamasnda, eğitim aşamasnda ve ileriye yönelik 
optimizasyon çalşmasnda eğitimciye yardmc olur ve 
otistiklerin eğitiminde bir frsat sağlanmasna katkda bulunur. 
Ayrca mali olarak bakldğnda yllk otistiklere Amerika’da 
90.000.000.000$ harcama yaplmaktadr. Bu maliyeti erken 
tan ve müdahaleyle 2/3 orannda azaltabilmesi 
amaçlanmaktadr. 

Robotlarn eğitim arac olarak kullanldğ bir başka 
araştrmada [6] klinikte gerçekleştirilen gözlemler sonucu 
çocuklarla robot arasndaki ilişkinin çocuğun motivasyonunu 
arttrdğn gözlemlenmiştir. Tedavi sonrasnda ise (robot yok 
olduğunda) tekrarlayc davranşlar azalmş ve oyuncak 
paylaşm gibi daha önce gözlenmemiş birkaç önemli 
davranşlar gözlenmiştir. Bu sayede şunu anlayabiliriz ki 

büyük bir takm ile (terapistler, bakclar ve eğitimciler) 
birlikte koordine çalşma sonucu geliştirilen terapide robot ara 
yüzünün kullanlmasyla otistik çocuklarn davranşlarnda 
keskin farkllklar olduğu gözlenmektedir. 

Daha basit ve daha etkin uygulamalar tablet ve 
telefon gibi mobil cihazlar üzerinde uygulanabilmekte [7] ve 
bu uygulamalarn tedavi merkezleri dşnda geçen zamanlarda 
evde kullanlabilmesi etkili arttrmaktadr. 

Sanal oyunlarn [8] otistik bireyler üzerindeki 
etkilerini araştran bir başka çalşmada test sonuçlar oldukça 
ümit verici olarak sunulmaktadr. Baz otistik çocuklarn diğer 
bireyler ile oynamak yerine sanal oyunlar tercih ettiği ve 
eğitim harici istenmeyen davranş tekrarlarnn ve 
depresyonun azaldğ görülmektedir. 

Bir başka çalşmada [9] otistik çocuklarn mekanik 
penguen bir robot ile eğitimi gerçekleştirilmiştir. Robotun 
kafasn hareket ettirmesi ve kanat çrpmas duygularn 
ifadesinde kullanlmştr. Bireyin yüz ifadesi, robotun 
üzerindeki kameralar ile alglanmakta ve görüntü işleme 
teknikleri kullanlarak ruh hali analizi yaplmaktadr. Kişisel 
duruma dayal yaplan oyunlar etkileşimi kuvvetlendirdiği 
ispatlanmştr.  

3. Sistem Tasarm 
Projede eğitim, oyun, kalibrasyon, kontrol ekran, kayt işlemi, 
giriş işlemlerinin gereksinim ve senaryolar modüllere göre 
farkllk göstermektedir. Eğitimin kurgusu ve oyunun kurgusu 
birbirine benzerken, diğer yaplarn kurgusu birbirinden 
ayrlmştr. Bu bölümde öncelikle sistem bileşenleri 
anlatlacak olup, sonrasnda sistemin sunduğu eğitim ve 
oyunlar hakknda ksa bilgiler verilecektir. 

3.1. Sistem Mimarisi 

Sistem SQL Server veri taban yönetim sistemi ve .Net 
framework 4.5 barndran tüm bilgisayarlarda 
çalşabilmektedir. Sistemin anahtar unsuru Kinect 
kamerasdr. Kinect for Windows 3 adet sensösrü bulunan 
(kzl ötesi, renk, derinlik), motora ve mikrofonlara sahip olan 
güçlü alglama teknolojisi bulunan, kendi SDK’s ile üzerinde 
yazlm geliştirilebilir bir kameradr. 
Bu üç sensörden sağ ve sol taraftakiler 3 boyutlu derinliği 
alglamak için kullanlan sensörlerdir, ortada yer alan sensör 
ise RGB görüntü alabilen bir sensördür. 3 boyut verisi için 
kullanlan iki sensörden soldaki  lazer projeksiyonu ile veri 
toplarken, sağdaki ise kzl ötesi şnlar toplamaktadr. 

 
Şekil 1: KINECT for Windows Cihaz 

 
Kinect, sensörler vastasyla gelen bilgiler sayesinden bir 
insann 3 boyutlu olarak hareketlerini yakalayabilmekte, 
yüzünü ve sesini tanmlayabilmektedir. Bu bilgiler sayesinde 
ayn anda 6 kişiyi takip edebilen Kinect, bu 6 kişi içerisinden 
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ise ayn anda sadece ikisi üzerinde
yapabilmekte ve bu iki kişinin her birinin
kesişim noktasna ait bilgileri verebil
tarafndan takip edilebilen bu 20 kesişim 
olduğu aşağdaki Şekil 2 üzerinde görülmek

Şekil 2: KINECT Kameras Alg N

3.2. Temel Düzen Özellikleri 

Sistem kullanclar yönetici, eğitmen v
belirlenmiştir. Bütün roller sunucu üzerinde
bulunun süreçleri başlatabilmektedirler. Eği
ait istatistikler TC Kimlik numaralar anah
veri tabannda tutulacaktr. Belirli sürele
başarmlarna göre görsel raporlar ile 
edilebilmektedir. Kullanc senaryosu diya
gösterilmektedir. 

Şekil 3: Kullanc Senaryosu Diy

 

3.3. Oyun ve Eğitimler 

Önerilen sistem öğretici ve snayc oyunla
Baz oyunlara ilişkin çalşma durumlar şu ş

e hareket analizi 
n vücudundaki 20 
lmektedir. Kinect 
noktasnn nereler 
tedir. 

 
Noktalar 

ve öğrenci olarak 
e yetkileri dahilinde 
itim veya oyunlara 
htar olacak şekilde 
erde kullanclarn 
ilerlemeler analiz 

agram Şekil 3’de 

 
yagram 

ardan oluşmaktadr. 
ekildedir; 

3.3.1. Renk Tanma 

Renk Tanma oyununda sistem
gösterir. Öğrenci renklerin üzeri
ve Sistem üzerine gelinen reng
öğrenciye renkleri öğretmektir. 

3.3.2. Renk Seçme 

Sistem öğrenciye farkl renkler
seçilmesi gereken rengi söyler
imleç eşleşen elini getirir. Sist
yanlş ise ses ve görüntülü hata
yanlş olarak kayt atar. Sistem ö
ise ses ve görüntülü başar efek
olarak kayt atar. Sistem doğru 
bitirir. Başar raporlandrmasn y
 

Şekil 4: Renk Seçme 

3.3.3. Şekil Tanma 

Sistem öğrenciye farkl şekiller
üzerine imleçle eşleşen elini ge
şekli söyler. 

3.3.4. Hayvan Seçme 

Sistem öğrenciye farkl hayvan
seçilmesi gereken hayvan sö
üzerine imleçle eşleşen elini geti
hayvan yanlş ise ses ve görün
tabanna yanlş olarak kayt o
seçtiği hayvan doğru ise ses ve 
Veri tabanna doğru olarak kay
bulunduğunda eğitimi bitirir. Baş
 

Şekil 5: Hayvan Seçme

m öğrenciye farkl renkler 
ne imleç eşleşen elini getirir 

gi söyler. Bu eğitimin amac 

r gösterir (Şekil 4). Sistem 
. Öğrenci renklerin üzerine 
tem öğrencinin seçtiği renk 
a efekti verir. Veri tabanna 
öğrencinin seçtiği renk doğru 

kti verir. Veri tabanna doğru 
yant bulunduğunda eğitimi 

yapar. 

 
Oyunu Görüntüsü 

r gösterir. Öğrenci şekillerin 
etirir. Sistem üzerine gelinen 

nlar gösterir (Şekil 5).Sistem 
öyler. Öğrenci hayvanlarn 
irir. Sistem öğrencinin seçtiği 
ntülü hata efekti verir. Veri 
oluşturur. Sistem öğrencinin 
görüntülü başar efekti verir. 

yt oluşturulur. Sistem doğru 
şar raporlandrmasn yapar. 

 
e Oyunu Görüntüsü 
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4. Sonuçlar 
Proje, otistik bir çocuğun renkleri fark edip ayrt edebilme, 
cisimlerin şekillerini fark edip ayrt edebilme, hayvanlar fark 
edip ayrt edebilme ve bir noktaya bir işe odaklanabilme 
yeteneklerini seviye bazl olarak geliştirebilir aşamadadr.  
Projenin kurgusu iki boyutlu bir yapda olup, eğitmenin 
kolaylkla kullandğ bir kontrol ekran tarafndan öğrencinin 
yapmas gereken uygulamalar kontrol imkan sağladğ gibi, 
otistik bir çocuğun kafasn karştracak butonlar menüler gibi 
elementleri öğrencinin görmemesi sağlanarak sadece 
eğitimine yönelik gerekli uygulamay yapacağ ikinci bir 
ekran sayesinde zihinsel ve bedensel gelişimi 
sağlanabilmektedir. 
Bu projedeki amaç eğitim aşamalarn hzlandrp, otistik 
çocuklarn eğitimine yardmc olmaktr. Bu set hem aileler 
hem de eğitim kurumlar tarafndan rahatlkla kullanma 
uygun olarak tasarlanmştr. Aile ve eğitim kurumlarna 
eğitimlerde daha da kolay aşama kaydedebilmeleri için set 
içerisinde seviye ve bölüm tabanl eğitimler ve oyunlar 
mevcuttur. Sistemin içerisinde görsel, işitsel ve bedensel 
gelişimleri destekler eğitimlere ağrlk verilmiştir. 
Geliştirilen sistem otistik çocuklarn kullanmna açlarak, 
teorideki gelişim amac bir grup denek üzerinde kullanacak ve 
eğitime katks terapist yorumlar ile ispat edilerek bir dergi 
çalşmasnda detaylandrlacaktr. 
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