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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Robotların eğitim alanında kullanımı her geçen gün hızla artmaktadır. Ülkemizde ve
dünyada robot müsabakaları ve robot kampları gibi etkinlikler ile öğrencilere bilişsel
ve sosyal açıdan kazanımlar sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak literatür incelendiğinde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik robot destekli
eğitim çalışmaları oldukça sınırlıdır. Bu Proje, down sendromlu çocuklar için robot
destekli öğrenme ortamı sunmaktadır. Türkçe doğal dil işleme tekniklerinin kullanıldığı çalışmada down sendromlu çocuklar için uygun sohbet ortamı sağlanmış ve buna
göre senaryolar oluşturulmuştur. Görsel etkileşimi sağlamak için çalışmada üniversitemizde bulunan NaO insansı robot kullanılmış ve down sendromlu çocuklar ile karşılıklı diyalog ortamı sağlanmıştır. Projede özgün Türkçe soru-cevap ve sohbet cümleleri kullanılmıştır. Hazırlanan uygulamanın ön testleri 6-12 yaş aralığındaki 10 down
sendromlu çocuk ile gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Yapılan ön testlerin sonuçlarına göre, çocuklarda odak, dikkat, konsantrasyon ve iletişim becerileri gibi
konulardaki olumlu değişimler gözlemlenmiştir. Etik kurul izni alınarak gerçekleştirilen bu çalışmada özellikle çocukların normal bireylerle olan diyalogları ile robotla
yaptıkları diyalog arasındaki farklar gözlemlenmiştir. Bu kapsamda yapılmış eğitime
yönelik Türkçe diyalog uygulaması bulunmamaktadır. Projenin devamında özgün veri
seti geliştirmelerimiz ve özgün senaryo eklemelerimiz devam edecek olup Şekil 1’de
de görüldüğü gibi ön testlerden sonra yeni testler ve bunun sonuçları incelenecektir.
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın iletişim becerilerinin geliştirilmesi açısından çok önemli bir eğitim materyali olacağını düşündüğümüz çalışmamız Türkçe olması açısından ve bu nedenle ulusal olması açısından da ülkemizdeki eğitime önemli
katkılar sunacaktır.

Şekil 1. Ön Testler
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2. Problem/Sorun:
Öğrenme, her kişide birbirinden farklı yollarla gerçekleşmektedir. Bireyin genel yeteneği, bilişsel süreçleri, duyguları, güdüleri, gelişimsel özellikleri, ön bilgileri,
geçmiş yaşantıları, içinde bulunduğu toplumsal çevre, ailesi, yaşadığı toplumun kültürü vb. öğrenmeyi etkileyen değişkenlerdir (Eren, 2012). Normal gelişim gösteren çocukların bu becerileri çoğunlukla var olan eğitim olanaklarından yararlanarak ya da
çevredeki insanları model alarak öğrenebildikleri görülürken; özel eğitim ihtiyacı olan
bireylerin farklı kavram ve becerileri öğrenebilmeleri için eğitimlerinde farklı düzenlemelere gidilmesi gerektiği ve sistematik öğretim almaya gereksinim duydukları bilinmektedir (Povian, Gurza ve Dumitrescu, 2013). Günümüzde teknoloji insan hayatını kolaylaştırmakta ve bunun yanında hızla ilerlemektedir. Geliştirilen teknolojilerin
eğitim alanına entegrasyonu sürecinde gerek ülkemiz de gerekse uluslararası platformda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu süreç esnasında geliştirilen ortamlar genellikle örgün öğretime yönelik olmaktadır. Yani başka bir deyişle engeli olmayan insanlara yönelik yeni teknolojik ortamlar ve uygulamalar ortaya konmakta fakat
engelli öğrencilere yönelik tasarımlar gerektiği ölçüde bulunmamaktadır (Arpacık,
Kurşun ve Göktaş, 2013; Williams, 2011). Engelli öğrencilere yönelik olarak halen
kullanılan tasarımlar ise görsel kartlar, yazı ve resim içerikli materyaller vb. olmak
üzere çoğunlukla gelenekseldir. Çağımız teknolojilerini içeren materyaller engelli eğitiminde maalesef yaygınlaştırılamamıştır. Engelli bireylerin işlevsel kapasitelerini artırma, devamlılığını sağlama ve geliştirmeleri için doğrudan temin edilen ya da değiştirilerek kullanılan herhangi bir nesne, ekipman veya geliştirilmiş ürünler yardımcı
teknolojiler olarak tanımlanmaktadır (Braddock, D., ve ark., 2004).
Yardımcı teknolojiler içerisinde gösterebileceğimiz eğitici robotlar üzerine yapılan çalışmalar, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. Kanada’da sınıf içi hasta
çocukları gözlemlemek için PEBBLES (Fels & Weiss, 2001). Japonya’da temel İngilizce öğretimi için ROBOVIE (Kanda, Hirano, Eaton, & Ishiguro, 2004), otistik öğrencilerin terapisi için dans eden robotlar BEATBOTS (Kozima, Nakagawa ve Yuriko
Yasuda, 2007); ilkokullarda yardımcı asistan SAYA robot (Hashimoto, Kato ve Kobayashi, 2011). Güney Kore’de okul öncesi robot asistanı olarak IROBI (Han, Jo,
Kim, & Park, 2005), IROBIQ (Hyun, Kim, Jang, & Park, 2008), İngilizce öğretiminde
dil eğitiminde ROBOSEM (Park, Han, Kang, & Shin, 2011). Tayvan’da yine İngilizce
öğretiminde yardımcı asistan olarak ROBOSAPIEN (You, Shen, Chang, Liu, & Chen,
2006). Amerika’da okul öncesi öğretmeni olarak RUBI and QURIO (Movellan, Tanaka, Fortenberry, & Aisaka, 2005; Movellan, Eckhardt, Virnes, & Rodriguez, 2009),
hasta öğrencilerin okuldan geri kalmamaları için tasarlanan VGO robot (Bloss, 2011).
Down sendromu, bireylerin iletişim becerilerini ve davranışlarını etkileyen ve
erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bazı down sendromlu bireyler
konuşmayla ilgili sorunlar yaşarken bazıları konuşurken karşıdaki kişinin gözüne bakamayabilir. Öfke nöbetleri geçirebilirler. Bazı tedavi ve eğitimler down sendromlu
bireylerin sergiledikleri rahatsızlık verici davranışların azaltılmasına yardımcı olabilir.
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Sosyal iletişim becerilerini geliştirmeye, sosyal hayata katılabilmelerine, bağımsız yaşayabilmek için ihtiyaç duydukları becerileri kazanabilmelerine yardımcı olabilecek
tedavi ve eğitimler down sendromlu çocuklar ve aileleri için hayli önemlidir. Bu kapsamda yakın tarihli çalışmalar da artarak devam etmektedir (McBride, 2020; Kossewska ve ark. 2020; Ramirez ve ark. 2020). Robot destekli yapılan bu çalışmalarda
down sendromlu çocuklar için robotların sosyal yardımcı robot olarak kullanılabileceği vurgulanmış ve ayrıca eğitimdeki avantajları belirtilmiştir. Ancak Bu tarz çalışmalar ülkemizde fiziksel gelişime yönelik şekilde yapılmaktadır. Çocukların iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik Türkçe diyalog tabanlı çalışmalar mevcut değildir.
Bu açıdan ülkemizdeki özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız için zaten yetersiz
olan eğitim materyali ihtiyacı büyük bir sorundur.
3. Çözüm
Bu çalışma sonucunda down sendromlu çocuklara yönelik geleneksel olmayan,
robot destekli diyalog tabanlı eğitim materyali çocukların hizmetine sunulacaktır. Özgün Türkçe sohbet/diyalog cümlelerinden oluşan çalışmamız, ön testlerden de aldığımız sonuçlardan da görüldüğü üzere çocuklarımızın iletişim becerilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacaktır. Çalışmamız Şekil 2’de görselleri verilen öğretmen ve
veli arayüzümüz ile özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında rahatlıkla eğitim materyali olarak kullanılacak ve ulusal eğitimimize önemli katkılar sunacaktır.
Sorun
Özel eğitime ihtiyaç duyan
çocuklarımızın geleneksel
olmayan eğitim materyali
eksiği

Çözüm
Bu çocuklarımızın iletişim
becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak
İnsansı Robot destekli
Türkçe Diyalog uygulamamız

Eğitimdeki Katkısı
Özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarımızdaki geleneksel eğitim materyallerine ek olarak çağımızın
gerektirdiği
geleneksel
olmayan robot destekli
eğitim materyali sunulması

Türkçe Eğitim materyali İnsansı Robot destekli Ulusal eğitim materyalleeksiği
Türkçe
sohbet/diyalog rimize çağımızın gerektiruygulamamız
diği şekilde teknolojik ve
geleneksel olmayan yeni
eklemlemeler.

4. Yöntem
Bu projede, down sendromlu bireylerin (özellikle de çocukların) iletişim becerilerinin geliştirilmesi (özellikle sosyal iletişim) amacıyla, Türkçe doğal dil işleme
tekniklerinden faydalanılarak kural tabanlı Türkçe sohbet/diyalog uygulaması geliştirilmektedir. Konuşmadan yazıya çevirme(Nao robot Tool), cümleyi kelimelere ayır-
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ma, anlam ifade etmeyen kelimelerin ve ayrıca noktalama işaretlerinin atılması, Kök
bulma, Normalizasyon gibi ön işlemlerden sonra özgün ve Down sendromlu bireylere
özel Türkçe sohbet veri seti ile geliştirilen kural tabanlı uygulamamız, insansı robot
(Nao Robot (Şekil 3)) kullanılarak eğitsel amaçlı hale getirilmektedir. Projede kullandığımız kurallar (Tablo 1) ve bu kurallara bağlı oluşturulmuş konseptler (Tablo 2)
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Projenin eğitsel amaçlı olarak kullanılacak olmasından dolayı eğitimciler ve öğrencilerin velileri için NaO insansı robota özel arayüz
tasarlanmıştır (Şekil 2). Bu arayüz sayesinde robot rahatlıkla kontrol edilebilecek ve
otonom diyaloğun yeterli kalmadığı durumlarda manuel müdahaleye de imkan sağlanacaktır.
Projenin genel aşamaları Şekil 4’de gösterilmiştir. Proje ile Türkçe etkileşimli
diyalog uygulaması hayata geçirilecek ve down sendromlu bireylerin iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunulacaktır. Ayrıca down sendromlu çocukların odaklanma becerilerini ve antisosyal hareketlerini değerlendirerek robotun sosyal yardımcı
robot olarak kullanılıp kullanılamayacağı belirlenmeye çalışılacaktır.
Tablo 1. Örnek kurallarımız
Örnek kurallar

Örnek sorular

Cümlenin Sağına ne “* Nasılsın *”
soluna ne gelirse
gelsin
Cümlenin sağna ne “Hangi müziği *”
gelirse gelsin
Cümlenin soluna ne “* Merhaba *”
gelirse gelsin
Tam eşleşme
“Varlığının farkında mısın?”
Konsept
ilişkilen- “Hangi “rengi” seversin”
dirmesi
Hafızadaki sorulara “Hangi konuda konuşuyorcevaplar
duk?”
Ağırlıklandırmaya
Çok komiksin.
göre cevaplar
Al kurallar
1-“Hangi takımlısın”
2- Ben de
2- Ben Galatasaraylıyım
Rastgele seçimli
“Hangi tatlıyı seversin?”
Öğrenilmiş cevaplar

“Benim ismim neydi?”

Örnek cevaplar

“Iyiyim sen nasılsın?”

“Robot müziklerini severim sen
hangi rengi seversin?”
“Merhabalar/ Sana da merhaba”
“Seninle konuşuyorum o halde
varım.”
“/rastgele konsept renk/ rengini
severim”
“Biraz önce bana hava durumunu
sormuştun.”
Seni güldürmek güzel.
1-“Fenerbahçeliyim. Sen?”
2- Süper
2-Bu iyi olmadı
“profiterolü/künefeyi/çikolatayı
severim”
“Önceki konuşmamızda Mehmet
olduğunu söylemiştin.”
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Tablo 1 ‘de örnekleri verilen kurallarımızın güncellenmesi ve geliştirilmesi
down sendromlu çocuklarımıza özel yeni senaryolarımıza göre devam etmektedir. Etik
kurul izni alınmış projemiz için senaryolarımız, kurulda belirlenen doktorlara ve eğitmenlere danışılarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Bu kapsamda özgün Türkçe
sohbet/diyalog veri setimizin de geliştirilmesi aynı şekilde devam etmektedir.
Tablo 2. Örnek konseptlerimiz
Konsept İsimleri

Örnekler

Renkler

Kırmızı, sarı, siyah vb.

Sayılar

1,2,3,4,5 vb.

Hayvanlar

Kedi, köpek, kuş vb.

İşler

öğretmen, polis vb.

Diller

Türkçe, İngilizce vb.

Burçlar

Koç, Terazi, Boğa vb.

İller

Adana, Hatay, İstanbul vb.

Şehirler

Türkiye, Almanya, Hollanda vb.

İsimler

Mehmet, Ahmet, Caner vb.

Şekil 2. Down sendromlu çocuklarımız eğitimcileri ve velileri için arayüz
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Şekil 3. İnsansı Robot NaO

Model

Önİşlemler

•Özgün ve
geliştirilebilir
Tükçe SoruCevap veri
seti

Veri Seti

•Konuşmadan
yazıya
çevirme(Nao robot
Tool)
•cümleyi kelimelere
ayırma (kurallar
ile)
•anlam ifade
etmeyen
kelimelerin ve
ayrıca noktalama
işaretlerinin
atılması (kural
tabanlı)
•Kök bulma(konsept
ve kurallar ile)
•Normalizasyon

•Normalize
edilmiş ve
ayıklanmış
kelimeler
•ilişkilendirilmiş
kelimeler

•Kurallar ve
konseptler
dahilinde soru ve
cevap eşleştirilmesi
•Soru ve cevaplar
arasında anlamsal
benzerlik
katsayısına göre son
cevap seçimi
yapılması

•Özgün Türkçe
diyalog
uygulamasının
Nao insansı
robot üzerinde
testleri ve
hedef kitle
üzerinde
uygulanması
•Simülasyon
çalışmaları

Öznitelik

Simülasyon
ve Uygulama

Şekil 4. Proje aşamalarımız
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemiz, özellikle down sendromlu ve otizmli çocuklardan oluşan özel bakıma ve eğitime muhtaç çocukların gelişimleri için oluşturulacaktır. Proje ile bu çocuklarımız için dünyada ve özellikle ülkemizde oldukça eksikliği bulunan geleneksel olmayan eğitim materyali sorununa da bir çözüm bulunacaktır. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak projemiz özellikle Türkçe olması ve kuralların, senaryoların bu çocuklarımıza özgü oluşturulması
bakımından yenilikçidir. Bu kapsamda yapılmış bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Nao insansı robotun kullanılacağı çalışmamız ayrıca çok fonksiyonlu şekilde
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programlanacak ve oluşturulacak yeni senaryolarla yabancı uyruklu öğrencilerin de
Türkçe öğrenimini sağlayacak bir robot haline de gelebilecektir. Bu nedenden dolayı
da projemiz esnek ve güncellenebilirdir.
6. Uygulanabilirlik
Projemiz özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için geliştirilmiştir. Bu kapsamda özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarına geleneksel eğitim materyallerinin
yanında geleneksel olmayan yeni, teknolojik, robot destekli bir eğitim materyali sunulacaktır. Hali hazırda ön testlerin bu kurumlardan birinde yapıldığı ve buna bağlı
olumlu sonuçlarımız düşünüldüğünde, projemizin hem ticarileştirilebilir hem de geliştirilebilir olduğu görülmektedir. Bu kapsamda proje sonundaki nihai sonuçlara bağlı
olarak ön taleplerimiz dahi mevcuttur.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemiz, İskenderun Teknik Üniversitesi materyalinde bulunan NaO insansı
robot (Şekil 3) kullanılarak yapılmaktadır (Robotun güncel fiyatı 97.000 TL civarındadır). Robot üzerinde yazılım geliştirmelerimiz devam etmekte olup herhangi başka
bir maliyet oluşturan kalemimiz bulunmamaktadır. Kontrol birimi olarak İskenderun
Teknik Üniversitesi Bilimsel araştırma projesinden sağladığımız tablet kullanılmakta
olup projemiz için ek bir maliyet öngörülmemektedir. Proje zaman planlamamız Tablo
3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Proje Zaman Planlaması

10

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemizde down sendromlu çocuklar (6-12 yaş arası) için;
- Robotla Karşılıklı diyalog ile iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak (özellikle sosyal iletişim),
-Görsel (insansı robot) ve sözel uyaranlar aracılığıyla çocukların odaklanmalarını kolaylaştırmak,
-Telaffuz yeteneklerini arttırıcı kelimeler ile oluşturulmuş senaryolar ile çocukların telaffuzlarını geliştirmek.
- Ezbere dayalı olmayan bu sistemle akılda kalıcılığı sağlamak,
- Öğrenilen bilgilerin tekrarının eğlenceli hale getirilmesi amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda da down sendromlu çocuklara yönelik geleneksel olmayan, robot
destekli eğitim materyali çocukların hizmetine sunulacaktır.

9. Riskler
Projemiz özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımıza yöneliktir. Özellikle down
sendromlu çocuklarımıza özgü senoryolar hazırlanmıştır. Ancak bu çocuklarımızın her
biri için ayrı ayrı derecelerde telaffuzsal problemleri olmaktadır. Bu problem üzerine
de hazırlanan veri setimiz ve senaryolarımız olmasına karşın bazı durumlarda otonom
diyalog uygulamamız sağlıklı çalışmamaktadır. Bu duruma karşı geliştirdiğimiz,
çocuklarımızın öğretmenleri veya velileri tarafından rahatlıkla kullanılabilen arayüz
ile manuel kontrole imkan sağlamaktayız (robotun manuel konuşturulması). Böylelikle konsantrasyon kaybının önüne geçilmesi ve sohbetin devamlılığı sağlanmaktadır.
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