
BİLİŞİM AJANDASI2011 TEMMUZ16 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 17

Klavye ve fareye gerek yok!

Yeni anayasayı 
Facebook’ta 
yapıyorlar

Yalnızca göz hareketleriyle bilgisayara yazı yazdırılabilen sistem, 
özellikle engelli hastaların bilgisayar kullanmalarını sağlıyor.

Göz hareketleri, bilgisayarda yazıya 
çevrildi. Başkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nde, fare 
ve klavye gereksinimi olmadan 
yalnızca göz hareketleriyle 
bilgisayara yazı yazdırılabilen bir 
teknoloji geliştirildi. 

Başkent Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna 
Dengiz, 16-17 Haziran 2011’de 
üniversitelerinde sergilenen 
Mühendislik Fakültesi mezun 
adaylarının projelerinin bu yıl 
ağırlıklı olarak engelsiz yaşamı 
sağlayacak ürünlerden oluştuğunu 
anlattı. Bu projeler arasında yer 
alan Yrd. Doç. Dr. Metin Yıldız 
danışmanlığında Biyomedikal Mühendisliği mezunu Onur Topçudere tarafından gerçekleştirilen 
proje, özellikle engelliler için büyük avantajlar getiriyor. Dengiz, Anadolu Ajansı’na projeye ilişkin 
şu bilgileri verdi: 
“Projede, göz hareketlerini yazıya çeviren bir sistemle, felç veya çeşitli kas hastalıklarına bağlı 
olarak konuşma ve hareket yeteneğini kaybetmiş kişilerin istek ve düşüncelerini daha rahat ifade 
edebileceği bir teknik geliştirildi. Bu ürünün tasarımında daha önce yine Başkent Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde geliştirilen bir kodlama sistemi 
kullanılarak hastanın çok az sayıda göz hareketi ile daha kısa zamanda çevresi ile iletişim 
kurabilmesi sağlanacak.”

ALS hastaları için
Göz hareketlerini yazıya çeviren mevcut sistemlerin henüz ticari ürünler şekline getirilemediğini 
vurgulayan Dengiz, yalnızca bazı ülkelerde özel siparişlerle bazı uygulamaların yapıldığını aktardı. 
Yeni sistemlerinin, hastaya öğretilen özel bir alfabesi olduğunu belirten Dengiz, şunları kaydetti: 
“Öncelikle hastaya kodlama sistemini öğretiyorsunuz. Eski sistemler, bu yalnızca bir harfi 
bilgisayar ekranına yazdırabilmek için, hastaya dört beş hareket yaptırırken, üniversitemizde 
geliştirilen sistemle, hasta gözün tek hareketiyle harfi yazabiliyor. Böylece hasta, yazı yazmak 
için yorulmuyor. Sistemin çalışması için hastanın göz bebeği hareket yeteneğine sahip olması 
yeterli oluyor.”
Teknolojisi Başkent Üniversitesi’nde geliştirilen sistemin göz hareketlerine dayalı geliştirilen 
diğer sistemlere göre daha da ileri düzeyde olduğunu bildiren Dengiz, Türkiye’de üretilerek 
dünyaya pazarlanabilecek bu sistemle, özellikle motor nöron hastalığı ALS hastalarının yaşam 
kalitesine büyük katkı sağlanabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

İzlanda, hazırlanan yeni anayasa taslağını sosyal ağlar üzerinden halka 
soruyor, gelen önerileri değişiklik olarak taslağa yansıtıyor.

The Associated Press haber ajansının haberine göre, küresel ekonomik kriz sırasında ekonomisi 
ve şirketleri iflas eden İzlanda, daha özgürlükçü ve güvenli bir anayasa hazırlıyor. İşin çarpıcı tarafı 
ise, anayasa taslağının sosyal ağlar üzerinden halka açılması ve genel kabul gören önerilerin 
gerçekten taslağa eklenmesi. 
Yeni anayasayı hazırlamaktan sorumlu Anayasa Konseyi, taslak metni İnternet sitesine ve 
sosyal medyada bunun için açılan sayfalara yerleştirdi. Buralara abone olan üyelerden genele 
veya maddelere ilişkin öneriler toplayan Konsey, yorum onay sürecinden sonra bu önerileri aynı 
mecralarda tartışmaya açıyor.
Anayasa gözden geçirme kurulunun sözcüsü Berghildur Bernhardsdottir, tartışma ve önerilerin 
yoğun ilgi gördüğünü, en çok trafiğin ise Facebook’ta görüldüğünü açıkladı. Twitter’ın da yoğun 
olarak kullanıldığı yöntemde, Konsey üyeleri ve milletvekillerinin anayasa taslağı üzerindeki 
görüş ve eleştirileri kamuoyuna aynı gün açıklanarak tam şeffaflık 
Yeni anayasa üzerinde sosyal medyada yürüyen bu öneri ve tartışma süreci sonucunda bazı 
değişiklik önerileri taslağa girmiş bile. Bunlardan en önemlisi ülkedeki doğal kaynakların 
mülkiyetinde halkın söz sahibi olmasını sağlayan değişiklik.
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