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Özetçe—Nöro-navigasyon sistemleri günümüzde beyin 

cerrahisi alannda kullanlan ve cerrahn operasyon 
sürecindeki işlerini kolaylaştran bir teknoloji olarak 
bilinmektedir. Ancak mevcut sistemlerin kullanm açsndan 
cerrahlarn çeşitli problemler ile karşlaştklar da 
bilinmektedir. Bu problemlerin bir ksm, sistemin içerdiği 
yazlm ve arayüzün kullanm problemleridir. Bu çalşmada 
bu problemler incelenmekte ve endoskopik cerrahi süreçleri 
ve diğer alanlarda yaşanlan benzer problemler arasnda bir 
bağlant kurularak Pasif Kullanm problemi tanmnn 
literatüre kazandrlmas sağlanmştr. Bu çalşma ile Pasif 
Kullanm tanm yaplmakta ve bu problem farkl alanlar 
için genellenmektedir. Çalşmann sonuçlarnn, farkl 
disiplinlerde yaşanlan benzer Pasif Kullanm problemlerinin 
ortak bir paydada toplanmasna katk sağlamas 
beklenmektedir. Böylelikle, farkl disiplinler içinde 
geliştirilen yöntemlerin ve yaplan araştrmalarn pasif 
kullanm probleminin çözümünde daha etkin ve verimli bir 
şekilde kullanlmas ve paylaşm mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler — nöro-navigasyon; insan bilgisayar 
etkileşimi; pasif kullanm.  

 

Abstract— Nowadays, neuronavigation systems are used 
in brain surgery procedures, known as a technology to help 
the surgeon during the operational period. However, the 
surgeons have faced several problems with the existing 
systems. Some of these problems are related to the systems 
software and user interfaces. In this study, such problems 
are examined and the “Passive Usage” term is added to the 
literature by establishing a connection between the problems 

of endoscopic surgical procedures and similar issues 
occurred in other domains. The passive usage problem is 
generalized on different domains for the first time with this 
study. The results of the study expected to gather up the 
similar passive usage problems experienced in different 
domains. Accordingly, the methodologies and studies that 
are conducted in different research areas may lead to 
eliminate the Passive Usage problems efficiently. 

Keywords — neuronavigation; human computer 
interaction; passive usage 

I. GİRİŞ 
Nöro-navigasyon sistemleri, temel olarak cerrahn 
operasyon süresinde kullandğ ameliyat aletlerine monte 
edilen özel sistemler araclğ ile, ameliyattaki mevcut 
pozisyonun, hastalarn Manyetik Rezonans Görüntüleme 
- MRG verileri kullanlarak özel yazlmlar araclğ ile 
hazrlanan ameliyat bölgesine ait sanal üç-boyutlu (3B) 
modeli üzerindeki pozisyon ile eşleştirilmesine dayal bir 
teknolojidir. Bu teknoloji, özellikle kafa taban gibi 
karmaşk anatomik yaplara sahip ve komplikasyon 
risklerinin yüksek olduğu ameliyat süreçlerinde cerrahlar 
için önemli birer yardmc araçtr. Bu sistemler 
sayesinde cerrah, ameliyatn kritik aşamalarnda 
bulunduğu pozisyonu, hastann sanal modeli üzerinden 
takip ederek hasta dokularna en az hasar ile ameliyatn 
gerçekleştirilmesini sağlayabilir. Böylelikle bu 
ameliyatlardaki risklerin azalmas mümkün olmaktadr. 
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Ancak nöro-navigasyon sistemlerinin kullanm 
aşamasnda cerrahlar tarafndan yaşanlan önemli 
problemler söz konusudur. Bu çalşmada özellikle nöro-
navigasyon sistemlerinin yazlm ve kullanc arayüzü 
kullanlabilirliği konusunda yaşanlan problemler 
incelenmekte ve başta endoskopik cerrahi süreçleri 
olmak üzere farkl alanlarda yaşanlan benzer problemler 
global bir bakş açs ile değerlendirilerek bir genelleme 
yaplmaktadr. Bu çalşmann sonucunda sunulan genel 
değerlendirme bakş açsnn benzer alanlarda yaşanlan 
bu sorunlarn doğru adreslenmesi, bu sorunlar için 
geliştirilecek teknolojik çözümlerde ortak yaklaşmlarn 
kullanlmas, farkl disiplinler içinde gerçekleştirilen 
araştrmalarn ve çalşmalarn ortak bir paydada 
toplanarak geliştirilen inovatif çözümlerin toplumsal 
katklarnn önemli ölçüde artrlmasna katk sağlamas 
beklenmektedir. 

II. PASİF KULLANIM PROBLEMİ 

A. Nöro-navigasyon sistemleri 
Nöro-navigasyon sistemleri, araba kullanrken yön 

bulmak amacyla geliştirilen navigasyon sistemlerinin, 
beyin cerrahisi ameliyatlar için geliştirilmiş olan 
versiyonlar olarak düşünülebilir. Yaplan çalşmalar bu 
sistemlerin beyin ameliyatlar süreçlerini önemli ölçüde 
iyileştirdiğini göstermektedir [1, 2]. Ancak bu sistemlerin 
kullanmlar ile ilgili birçok problemin halen yaşanmakta 
olduğu da rapor edilmektedir [3]. Rapor edilen ve sistemin 
genel fonksiyonel özellikleri ile ilgili bu problemlerin 
yansra, bu sistemlerin kullanm süreçlerinde özellikle 
sistem yazlmnn insan-bilgisayar-etkileşimi özellikleri 
ile ilgili de baz problemler yaşanmaktadr. Bu çalşmada 
“Pasif Kullanm” olarak isimlendirilen bu problem 
aşağdaki gibi özetlenebilir. 

Cerrah ameliyat süresinde nöro-navigasyon sistemini 
kullanrken bir yandan operasyonu gerçekleştirmekte ve 
diğer taraftan da sistemin yazlm arayüzü araclğ ile 
fonksiyonel özelliklerinden yararlanmakta ve nöro-
navigasyon sisteminden bilgi alarak ameliyatna devam 
etmektedir. Ancak bu sürede, cerrahn ellerini ameliyat 
için kullanmak zorunda olmas ve steril olan elleri ile 
bilgisayar arayüzünü kullanmasnn sakncalar gibi 
nedenlerden dolay, nöro-navigasyon sisteminin 
kullanmn kendisinin yapmas mümkün olmamaktadr. 
Bir başka deyişle, Şekil-1’den de görüldüğü gibi, cerrah 
ameliyathaneye girdiği andan itibaren nöro-navigasyon 
sistemi ile ilgili ayarlamalarn ve arayüz kullanmnn 
yaplmas için kendi ellerini kullanamamaktadr.  
Dolaysyla, bir asistandan ya da genellikle hemşirelerden 
yardm alarak bu arayüzü kullanmak zorunda kalmaktadr. 
Bu durumda, cerrah ile yardmc asistan arasndaki 
iletişim sayesinde cerrah bu arayüzü kullanabilmektedir. 
Özellikle bu arayüzlerin genellikle ingilizce olarak 
hazrlanmş olmas ve çoğunlukla yardmc olan kişilerin 
bu dile ve terminolojiye yeterince hakim olmamas 

nedeniyle bu iletişim sürecinde ciddi problemler 
yaşanmaktadr. Cerrah genel olarak ekrandaki 
seçeneklerin renkleri ile, lokasyonlar ile ya da ekrandaki 
diğer yardmc görseller araclğ ile yapmak istediklerini 
yardmc kişiye anlatmaya çalşmakta, dolaysyla bu 
durum sistemin kullanmnda ciddi problemlere neden 
olmaktadr. 

 
Şekil 1. Nöro-navigasyon sistemi  

 Dolaysyla bu durumun ameliyat performansna olan 
olumsuz etkileri kaçnlmazdr. Bu çalşmada biz cerrahn 
nöro-navigasyon sistemini doğrudan kendisinin kontrol 
edememesi nedeniyle bir arac yardmc kişi kullanarak 
kontrol etmesi durumunu “Pasif Kullanm” olarak 
tanmlyoruz. Aslnda pasif kullanm tanm literatürde 
farkl alanlarda yaşanlan problemler için çeşitli şekillerde 
tanmlanmş durumdadr. Bunlarn içinde ameliyat 
süreçleri ile ilgili olmas nedeniyle en çok vurgulanan 
endoskopik ameliyatlarda yaşanlan “pasif görüntü” 
(passive view) problemidir. 

B.  Endoskopik Cerrahide Pasif Görüntü Problemi  
Endoskopik ameliyatlar minimal invaziv cerrahi 

yöntemleri kullanlarak gerçekleştirilen operasyonlardr. 
Cerrah, açk cerrahi aksine, monitörde özel bir kamera 
(endoskop) araclğyla cerrahi alann görüntüsünü 
izleyerek operasyonu yaptğndan, bu yöntem, doğas 
gereği, simülasyon tabanl eğitim için çok uygun bir 
yöntemdir [4]. Bu teknik ayn zamanda görüntü eşliğinde 
yaplan cerrahi olarak adlandrlr.  Görüntü eşliğinde 
yaplan cerrahi, medikal operasyonlarda [5], özellikle  
laparoskopi ve kolonoskopi [6-8] gibi minimal invaziv 
cerrahi operasyonlarnda sklkla kullanlmaktadr. 
Cerrahlar operasyon srasnda iç dokular küçük kesiler 
içerisinde hareket eden bir kamera sayesinde görüntüler. 
Açk cerrahi ile karşlaştrldğnda minimal invaziv 
cerrahi yöntemi ile, daha hzl iyileşme sağlanrken, 
sağlkl dokular bu işlem srasnda daha az zarar görür [8]. 
Bu alanda yaplan çalşmalar minimal invaziv cerrahinin 
açk cerrahiye göre daha zorlu olduğunu ve daha çok 
hazrlk gerektirdiğini göstermektedir [9-11]. Minimal 
invaziv cerrahi yöntemi için gerekli yeteneklerin 
kazanlmasyla operasyon süresi azalrken, hasta güvenliği 
arttrlarak daha verimli bir performans sağlanr [12]. Bu 
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ameliyat sürecinde cerrahlar bir elleri ile (genellikle 
dominant olmayan el) endoskop aletini kullanrken diğer 
elleri ile ameliyat aletini kullanmakta ve endoskop 
araclğ ile monitöre yansyan görüntüyü esas alarak 
ameliyat gerçekleştirmektedir. Ancak ameliyatn özellikle 
kritik aşamalarnda her iki elleri ile ameliyat aletini 
kullanmak zorunda kalmalar nedeniyle cerrahlar 
asistanlarnn desteğine ihtiyaç duymaktadrlar. Bir başka 
deyişle, endoskopik operasyonlarda, özellikle cerrahn 
operasyon srasnda her iki elini de kullanmas gerektiği 
durumlarda, kamera cerrah yerine asistan tarafndan 
kontrol edilir [13-15]. Şekil 2’den de görüldüğü gibi, bu 
gibi durumlarda, cerrah operasyon srasnda kameray 
kontrol etmek için asistanna talimatlar verir [6,7]. Asistan 
endoskobun kullanmn üstlenmekte, ameliyat sürecinde 
sk sk kirlenen endoskop ekrannn temizlenmesi için 
giriş-çkş yapmak ve cerrahn istediği pozisyonda 
ameliyat bölgesinin görüntülenmesini sağlamak için 
cerrah ile sürekli olarak iletişim içinde kalarak 
endoskobun kullanlmasn sağlamaktadr. Bu durum 
literatürde “passive view” pasif görüntüleme olarak 
adlandrlmaktadr.  

 
Şekil 2. Endoskopik cerahi  

Daha önce yaplmş olan çalşmalar göstermektedir ki, 
bir kamerann hareketi gözlemci (cerrah) tarafndan 
kontrol edilmediğinde operasyonda kamera yönü ve 
hareketi ile ilgili baz sorunlar ortaya çkabilir  [14,15]. 
Görsel bilgi değişiklikler gözlemci kendini hareketlerine 
bağlyken görüntüleme aktif olarak adlandrlrken, diğer 
durumda görüntüleme ikincil bir kişi yardm ile 
yapldğndan pasif olarak adlandrlr [16]. DeLucia’nn 
çalşmasnda kamera cerrahn kendisi tarafndan 
kullanldğnda (aktif görüntüleme ile) operasyon 
sonuçlarnn daha başarl olduğunu belirtmiştir [16]. 
Minimal Invaziv Cerrahi’de görülen pasif görüntüleme 
etkisini anlamak cerrahi sürecini iyileştirmek için kritik 
öneme sahiptir. Ancak, literatürde pasif görüntüleme 
konusu üzerine yaplmş az sayda çalşma bulunmaktadr.  

C. Farkl Alanlarda Pasif Görüntü Problemi 
Pasif görütüleme ile ilgili farkl alanlarda yaşanlan 
problemler incelendiğinde, literatürde bir çok çalşmayla 
karşlaşmaktayz. Bu çalşmalarda aktif kontrol 
yetenekleri snrl olan bireylerin yapmak istedikleri işleri 
yerine getirirken bir arac kullanmak zorunda kalmalar bir 
örnek olarak karşmza çkmaktadr. Bu snrllğ aşmaya 
yönelik geliştirilen, insan-bilgisayar etkileşimini temel 

alan arayüz geliştirme çabalarna yönelik birçok çalşma 
bulunmaktadr. Örneğin kullancnn göz krpmasn 
alglayan ve göz krpma sürelerini tutarl bir şekilde 
ölçerek bu süreleri seçme metodu olarak işleyen bir 
sistemin geliştirildiği, ikili video tabanl insan-bilgiyar 
etkileşimli araçlar [17] olarak isimlendirilen çalşmay ele 
alrsak, çalşmann hedefinin ağr engelli kişilerin 
bilgisayarla iletişimini geliştirmeye yönelik bir çalşma 
olduğu gözlemlenebilir. Çünkü Pasif Kullanm srasnda 
ortaya çkan sorunlar göz önüne aldğmzda, ağr engelli 
bir bireyin bulunduğu şartlara uygun olarak geliştirilen 
sistemin, Pasif Kullanma yönelik geliştirilen bir stratejide 
kullanlmasnn etkin bir çözüm sunma olaslğ dikkatli 
incelenmelidir. Bunun için varolan çözümlerin daha 
büyük bir problem kaynağna dönüşmeden önce adapte 
edilmesi gerekebilir. Bunun yan sra, göz hareketlerine 
dayal insan-bilgisayar arayüz sistemlerinin bize sunduğu 
yeni frsatlar ele alrken sistemlerin olumsuz yönlerini de 
incelemek gerekir. Varolan sistemlerde bulunan riskler, 
Pasif Kontrol sistemlerine adapte edilmeye çalşldğnda 
Pasif Kontrol stratejilerine bu risklerin transfer edileceğini 
de düşünebiliriz. Göz hareketlerine dayal insan-bilgisayar 
etkileşimini temel alan varolan çözümler sağladğ fayda 
dşnda, fiziksel kstlamalar ve bilgisayar kontrolü için 
kullanlan göz hareketlerinin doğal göz hareketlerinden 
farkl olmas sebebi ile etkin ve rahat bir çözüm olarak ele 
alnmayabilir [18]. Pasif Kullanm içerisinde daha önce 
bahsedilen teknik yetersizlikler sebebi ile ortaya çkabilen 
problemler, aktif görüntüleme yöntemlerinin veya insan-
bilgisayar etkileşimi içerisinde varolan yetersizliklerin 
eklenmesi ile daha büyük problemlere yol açabilir.  

III. SONUÇ 
Bu çalşmada farkl alanlarda yaşanlan ve temel olarak 
teknolojik sistemlerin kullanm konusunda yaşanlan 
benzer problemler incelenmiştir. İncelenen bu farkl 
problemler literatürde ksmen adreslenmiş olmak ile 
birlikte, farkl disiplinler içinde yaşanlan bu problemin 
genel bir tanm henüz yaplmamştr. Bu çalşmada farkl 
disiplinler içinde yaşanlan bu problem “Pasif Kullanm” 
problemi olarak tanmlanmştr ve pasif kullanm 
probleminin farkl disiplinlerdeki anlam örnekleri ile 
incelenmiştir. Sonuç olarak bu çalşmada pasif kullanm 
problemi aşağdaki gibi tanmlanmştr. 
 
Pasif Kullanm, bir işi ya da bir operasyonu gerçekleştiren 
ve kontrol eden kişinin, bu işi gerçekleştirmek için gerekli 
olan yardmc sistemleri doğrudan kendisinin  
kullanamadğ durumda, bir yardmc araclğ ile 
kullanmas sonucunda oluşan dolayl kullanm 
problemlerinin bütünüdür.  Bu çalşmada pasif kullanm 
tanm farkl disiplinler için aşağdaki gibi 
yorumlanmaktadr: Nöro-navigasyon sisteminde Pasif 
Kullanm, cerrahn nöro-navigasyon sistemini doğrudan 
kendisinin, kendi ellerini kullanarak kontrol 
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edememesinden dolay, bir yardmc kişi araclğ ile 
kullanmas nedeniyle, yardmc kişi ile cerrah arasndaki 
iletişim sonucu oluşan kullanm problemlerini 
kapsamaktadr. Endoskopik cerrahide Pasif Kullanm, 
literatürde pasif görüntüleme olarak isimlendirilen ve 
cerrahn endoskobun kullanmn ve kontrolünü doğrudan 
kendisinin yapamadğ durumlarda bir yardmc araclğ 
ile kontrol etmesi sonucunda oluşan problemleri 
kapsamaktadr. Aktif kontrol yetenekleri snrl olan 
bireylerin yapmak istedikleri işleri gerçekleştirebilmeleri 
amacyla pasif kullanm ise, baz kişilerden yardm almak, 
ya da sunulan sistemlerin fonksiyonel özelliklerinde 
gerekli adaptasyonlarn geliştirilmesi olarak karşmza 
çkmaktadr. Dolays ile, farkl birçok alanda yaşanlan bu 
pasif kullanm probleminin doğru bir şekilde 
tanmlanmas sonucunda bu farkl alanlarda yaşanlan 
problemler için geliştirilen çözümlerin daha etkin ve 
verimli bir şekilde ilgili problemlere adaptasyonu 
mümkün olabilecektir. 

IV. DEĞERLENDİRME 
Bu çalşmada farkl alanlarda yaşanlan ve temel olarak 
teknolojik sistemlerin kullanm konusunda yaşanlan 
benzer problemler incelenmiş ve bu problemlerin genel bir 
değerlendirmesi yaplarak pasif kullanm tanm literatüre 
kazandrlmştr. Özellikle insan-bilgisayar-etkileşimi 
olarak tanmlanan ve insan bilgisayar etkileşimini 
kapsayan (human computer interaction, HCI) çalşmalar 
açsndan da son derece önemli bir yere sahip olduğuna 
inandğmz Pasif Kullanm tanmnn, farkl disiplinler 
arasnda bir köprü oluşturacağna inanyoruz. Bilişsel 
bilimler, yazlm, öğretim teknolojileri, cerrahi sistemlerin 
geliştirilmesi, tasarm ve kullanlabilirliği gibi birçok 
farkl alan ve disiplin için önemli bir anlam ifade 
edeceğine inandğmz Pasif kullanm tanmnn bu 
disiplinler içinde yaplan çalşmalarn ve gelişmelerin 
birbirine olan katksn artrarak daha yüksek seviyeli bir 
toplumsal etki yaratacağna inanmaktayz. 

V. TEŞEKKÜR 
Bu çalşma Tübitak 1003 program tarafndan desteklenen 
Cerrahi Navigasyon Sistemi (CAN) projesi (113S094) 
kapsamnda gerçekleştirilmiştir. Bu çalşmann 
gerçekleştirilmesinde önemli bir katks olan Tübitak 1003 
programna teşekkür ederiz. 
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