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Mimik, yüz ve beden hareketlerini okuyor
Kemal Ateş 
ka@kemalates.com

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) mezunları, 
ODTÜ Teknokent’te özel 
gereksinimli (engelli ve 
yaşlı) bireylere bilişim 
dünyasının kapılarını ardına 
kadar aralayacak bir yazılım 

geliştirdi. Geliştirilen yazılım, fiziksel girdi 
metotları, klavye ve fare kullanmadan, sadece 
zihin, jest, mimik, baş ve göz hareketleri ile 
engelli, yaşlı ve uygulama bazında ihtiyaç 
duyan herkese bilgisayarın tüm olanaklarından 
yararlanma fırsatı sunuyor. Bilgisayar 
teknolojileri (BT) kullanımı ise bu olanakların 
başında geliyor. “MİMİK” adı verilen yazılım, 
baş, göz, kaş çatma, gülümseme, diş sıkma 
ve kahkaha atma gibi hareketlerle bilgisayar 
kullanımına olanak veriyor. “MİMİK” sayesinde 
özellikle engelli vatandaşlar, bilgisayarda her 
türlü işlemi yapabiliyor, sanal klavyeyle ekrana 
yazı da yazılabiliyor.

Yüz ifadelerini yorumlayarak bilgisayara 
aktarmaya yarayan Beyin Bilgisayar Arayüzü 
Aletleri (BBAA) donanımını kullanan MİMİK; 
kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine 
getirememesi sonucunda meydana gelen 
hareket bazlı yetersizlikler nedeniyle destek 
ihtiyacı duyan engellilerin hayatını değiştirecek 
özelliklere sahip. Aynı şekilde pratik uyum 
becerilerinde sıkıntı yaşayan engellilerin ilgi 
ve etkinliklerdeki sınırlılığını azaltabilecek 
teknolojik çözüm olanağı sunan bu yazılım, 
zihinsel işlevler nedeniyle özel öğrenme 
güçlüğü yaşayan bireylerin bilgisayar 
kullanımlarını kolaylaştırıyor.

Beyin dalgaları ve yüz ifadeleriyle 
iletişim
Minder Bilişim İş Geliştirme Direktörü Çağrı 
Karahan, yüz ve beden hareketlerini/ifadelerini 
okuyan “MİMİK Yazılımı”na ilişkin bilgi verdi. 
“Beyin Dalgaları ve Yüz İfadeleri ile İletişim” 
adlı proje ile 2009’da Yeni İşler Yeni Fikirler 
yarışmasında yılın en iyi teknolojik fikri ödülünü 
alarak başladıklarını anlatan Karahan, aynı 
proje ile KOSGEP ve TÜBİTAK’ın teknogirişim 
desteğini aldıklarını söyledi.
Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında 
devlet desteği sağlayarak ihtiyaç sahipleri 
olan engellilere ücretsiz olarak ulaştırmak 
istediklerini bildiren Karahan, ihtiyaç 
sahiplerinin belirlenmesi için çalışma 
yürütürken paralel olarak doğrudan 
ulaşabildikleri okullarda engelli bireylere 
ve ailelerine yönelik uygulamalı sunumlar 
yaptıklarına dikkat çekti.

Beyin dalgaları ile bilgisayar kontrolünü 
sağlayan projeleri kapsamında hiperaktif 
sıkıntısı olan veya konsantrasyonunu artırmak 
isteyen bireylerin aynı anda oyun oynayarak, 
bulmaca çözerek kendi beyin dalgalarının 
kontrolünü sağlayabileceklerini ve ekranda 
görebilecekleri bilgisini veren Karahan, bu 
projenin yüzde 65 oranında tamamlandığını 
vurguladı. 
“Sadece programın yapay zekâsının gelişmesi 
yeterli değil, insanında düşüncelerine hâkim 
olması gerekiyor” diyen Karahan, insanın 
kendini geliştirmesinde bir sonraki adım 
sayılabilecek bu projenin ise 6 ay ile 1 yıl 
arasında sonuçlanacağını belirtti. 

Beyindeki belirli sinyalleri algılayarak 
elektronik cihazların kontrol edilmesini 
sağlayan bir sistem geliştirildi.
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