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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

          İnsan, beş duyu organı aracılığıyla algılayabildiklerini beyninde yorumlayarak 

anlamlandırır. İşitme duyusu da insanın çevresini algılamasına yardımcı olan, çevresin-

deki canlılarla iletişimini sağlayan bir duyudur. İletişim, en az bir konuşan, bir dinleyen 

ve ikisi arasındaki anlaşmayı sağlayan bir aracıyla gerçekleşir. Verici-alıcı ve ses dal-

gaları şeklinde ifade edilebilir. İşitme duyusu bireyin çevresi ile iletişim kurmasında 

yararlandığı duyuların başında gelmektedir. Konuşma, işitme duyusu aracılığıyla kaza-

nılmaktadır. İnsanlarda İşitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nede-

niyle bireyin işitme duyarlılığında meydana gelen azalma; işitme engeli ise işitme du-

yarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlik durumudur. Bu yetersizlik 

durumu da işitme engelli bireyleri günlük hayatta çeşitli zorluklarla karşılaştırmaktadır. 

          İşitme engelli bireylerin genel özelliklerinin çok farklılık gösterdiği ve işitme en-

gellilerin eğitim alanındaki gelişmeler göz önüne alındığında, bu bireylerin eğitimleri-

nin ve alınacak eğitsel tedbirlerin önemi ortaya çıkmaktadır. Okul öncesi eğitim dışın-

daki her kademede işitme engelli öğrenciler yatılı ve gündüzlü olarak eğitimlerini de-

vam ettirmektedirler. İşitme engelli öğrencilerin ilk ve orta öğrenimlerini normal öğre-

tim kurumlarında (kaynaştırma) sürdürmeleri teşvik edilmekte, böylelikle akranları ile 

sosyal ve duygusal yönden paylaşımlarına fırsatlar sağlanmaktadır. İşitme engelli öğ-

renciler gerek okul gerek sınıf ortamlarında işitme engelli bireyler olarak olumsuzluklar 

yaşamaktadır. Örneğin öğretmenin ders anlatımı esnasında öğretmenini duyamayarak 

dersin içeriğinin sadece yazılan kadar anlamasına neden olmakla beraber sormak iste-
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diği soruları da yazarak sormakta olup bu durumda ders zamanının verimli kullanıla-

maması diğer öğrencilerin beklemesi soru cevabın yazarak uzun sürmesi vb. ders içi 

olumsuz durumlara neden olmaktadır. 

           İşitme engeli dış görünümde herhangi bir belirti vermediği için doğduğu andan 

itibaren işitme kaybı olan çocuk normal bir çocuk olarak görülür. Ancak, çocuk ko-

nuşma çağına geldiği halde iletişim kuramıyorsa çocuğun işitmediği fark edilmektedir. 

Dil ve iletişimin iki temel öğesi işitme ve konuşmadır. Okuma ve yazma da işitme ve 

konuşmadan türetilmiş olan iletişim türleridir. Kısaca işitme; anlama, konuşma, okuma, 

yazma ve diğer işitme özellikli iletişimin temelidir denebilir. İletişim de insanın türdeş-

leriyle olan ilişkilerinde önemli yer tutar ve işitme duyusu sürekli istemsiz çalışır. [Kay-

nakça 1] 

          SENİ DUYUYORUM uygulaması ile bu dezavantajlı duruma çözüm bulmak, 

işitme engelli bireylerin kullanabileği bir asistan uygulama oluşturmak amaçlanmıştır. 

Asistan program ile konuşmalar anlık olarak işaret diline çevrilecek, işaret dili bilmeyen 

bir öğretmeni sınıftaki işitme engelli öğrenci telefon veya tabletine yükleyeceği uygu-

lama ile öğretmeninin tüm söylediklerini anlayabilecektir. Günlük yaşamda da işitme 

engelli birey, işaret dili bilmeyen insanların kendisine söylediklerini okuma yazması 

olmasa bile işaret dili sayesinde anlayabilecektir. 

 

                
       Şekil-1: Uygulama Arayüzündeki Anlık Çeviri Video Görsellerinden Kesitler 

 

 

          SENİ DUYUYORUM uygulamasının çalışma mantığı sesten yazıya çevirme iş-

lemleri Python yazılım dili kullanılarak oluşturulacak. Sesin yazıya çevrilmesi duru-

mundan sonra, kelime veya anlamlı cümlelere (deyim, atasözü) karşılık gelen işaret dili 

oynatma görseli otomatik ve anlık olarak ekrana getirilerek iletişim sağlanmış olacaktır. 

İşaret dili görsel ve videoları işaret dili öğreticisi Esra SAYMAK’ tarafından oluşturu-

lacaktır. 
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Şekil-2: Uygulama Arka Planında Çalışan Python Kod Parçacığı Örneği 

 

          Saha testleri işitme engelli bireylerden onayları alınarak gönüllü olan 10 kişi üze-

rinde gerçekleştirilecek ve alınan geri dönüşlere göre programda düzenleme yapılacak-

tır. Proje sayesinde işitme engelli bireyler çevrelerindeki insanları daha rahat anlayabi-

lecek, aktif bir sosyal hayat yaşayabilecek ve öğrencilerin normal ortamlarda eğitim 

almaları kolaylaşacaktır. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

          “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulan Ulusal Engelli Veri 

Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı; 1.422.159’u erkek, 1.107.542’si kadın 

olmak üzere 2.529.701’dir. Ağır engeli olan kişi sayısı 778.528’dir. Bunların %9, 1’ ini 

işitme engelliler oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2008 

yılından itibaren iki yılda bir düzenli olarak bireylerin genel sağlık durumunun ortaya 

çıkarılması ve kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık gös-

tergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen Sağlık Araştırması 

kapsamında ise 2016 yılında 15 yaş üzeri nüfusta işitme sorunu olan birey oranı 

%4,5’tir. İşitme kayıpları, doğumsal ve doğumsal olmayan birçok nedene bağlı olarak 

oluşmaktadır. Ebeveynler arasında akrabalık, kalıtsal bazı hastalıklarda görülen işitme 

kaybı, annenin hamileyken kullandığı bazı ilaçlar ve geçirdiği hastalıklar, bebeğin do-

ğum kilosunun düşüklüğü, yoğun bakım ünitesinde kalması, ağır sarılıklar, ateşli has-

talık geçirmesi ve bebeğe verilen bazı ilaçlar işitme kaybına neden olabilmektedir. Ül-

kemizde yılda yaklaşık 1.200.000 bebek doğmakta ve her bin bebekten 2-3’ü ileri dere-

cede işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, 

kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran geçici işitme 

kayıplarıyla birlikte % 6’ya kadar çıkmaktadır.” [Kaynakça 2] 
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Tablo 1. Türkiye Genel Nüfus Gurubu İçinde İşitme Engelli Nüfus(1),2011[Kaynakça3] 

          Işitme engelli bireyler ve işitme engelli öğrenciler hayatlarının her alanında işaret 

dili bilmeyen insanların kendilerine konuşarak söylediklerini anlayamamaktadır. Okul 

öncesi eğitim dışındaki her kademede işitme engelli öğrenciler eğitimlerini devam et-

tirmektedirler. Tüm engelli  öğrencilerin öğrenimlerini normal öğretim kurumlarında 

(kaynaştırma) sürdürmeleri teşvik edilmekte, böylelikle akranları ile sosyal ve duygusal 

yönden paylaşımlarına fırsatlar sağlanmaktadır. İşitme engelli öğrenciler diğer engelli 

bireyler gibi gerek okul gerek sınıf ortamlarında olarak olumsuzluklar yaşamaktadır. 

Örneğin yukarıda anlatıldığı üzere öğretmenin ders anlatımı esnasında öğretmenini du-

yamayarak dersin içeriğinin sadece yazılan kadar anlamasına neden olmakla beraber 

sormak istediği soruları da yazarak sormakta olup bu durumda ders zamanının verimli 

kullanılamaması diğer öğrencilerin beklemesi soru cevabın yazarak uzun sürmesi vb. 

ders içi olumsuz durumlara neden olmaktadır.  

            Eğitim öğretim süreci içinde işitme engelli dezavantajlı öğrencilerimize de ak-

ranlarıyla birlikte aynı ortamları paylaşabilme fırsat eşitliğini sunacaktır. 

 

3. Çözüm  

          İşitme engelli bireyler ve işitme engelli öğrenciler hayatlarının her alanında işaret 

dili bilmeyen insanların kendilerine konuşarak söylediklerini anlayamamaktadır. İşitme 

engelli öğrencilerde benzer durumlar ile karşılaşmaktadır. Bu durumda olan engelli öğ-

rencilerin sınıftayken ders esnasında öğretmenin ders anlatımındaki konuşmalarını an-

lık olarak işaret diline çeviren bir asistan uygulama yapacaktır. 

          Yapılacak olan SENİ DUYUYORUM adlı uygulama sayesinde işitme engelli öğ-

rencimiz yanında herhangi bir işaret dili bilen birine ihtiyaç duymadan konuşulanları 

uygulamanın yüklü olduğu bir ekranlı aygıt (telefon tablet bilgisayar vb.) ile konuşma-

cının konuştuklarını ekranda anlık olarak işaret diline çevrilmiş halini görecek ve anla-

yabilecektir. Böylece kesintisiz iletişim sağlanarak ve işitme engelli birey konuşulanları 

anlık olarak anlayabilecektir 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

İşitme Engelli Öğrencile-

rin kaynaştırma akran eği-

timindeki iletişim zorluk-

ları yaşanmaktadır. 

SENİ DUYUYORUM uy-

gulaması ile konuşmalar 

anlık işaret diline çevrile-

cek olup işaret dili bilene 

bağımlılık ortadan kalka-

caktır. 

Özel eğitime ihtiyacı olan 

bireyin akranlarıyla aynı 

kurumda eğitim görme 

hakkı olup; kaynaştırma, 

özel ve genel eğitimin ay-

rılmaz bir parçasıdır.  
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Tablo 2. Proje; Sorun, Çözüm ve Eğitim Alanı Tablosu 

4. Yöntem 

Proje genel alarak aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır. 

 1) Literatür ve Alan Tarama 

2) Sesten yazıya çeviri 

3) Görselleri çekme ve düzenleme 

4) Metin karşılığına gelecek görselleri yazılıma import etme   

        Yapay zeka alanında bir çok programlama diliyle yazılan farklı yazılımlar var ol-

makla beraber bizler Python programlama dili speechRecognition paketi kullanılarak 

sesli komutları yazılı metinlere çevrilecektir. Çevrilen yazılı metinler opencv komutla-

rıyla işaret dili olarak çekilmiş saniyelik bölümlenmiş videoları çağırtarak uygulama 

anlık sunum yapacaktır. Sesleri anlamlandırmak için Gooogle, Language TR kütüpha-

nesinden yararlanılacaktır.  

 

 

 

  

 

          Anlaşılamayan sesler yazılı olarak uyarılacak ekranda uyarılacak ve sesli olarak 

konuşmacıya aktarılacak ve iletişimde kopukluk yaşanmayacaktır. Işaret dili vidoları 

işaret dili öğreticisi Esra SAYMAK’ tan alınıp video kesme programları ile kesilip her 

sözcük, deyim, kalıp cümleler saniyelik video parçalarına dönüştürücek konuşma sıra-

sında kelimeye karşılık gelen işaret dili hareketlerini gösteren video çalışarak iletişim 

sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

Şekil-3: Yandaki Şekilde Uygulama Arayüzündeki  

Merhaba.gif görselinden kesit. 

 

Şekil-3: Yandaki Şekilde 

 Python kod örneği 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

          Yaptığımız araştırmalarda asistan programlarının google asistan apple siri gibi 

çok yaygın olduğu konuşulanı yazılı metine çevirme, yazılı metni seslendirme, seslen-

dirmeye cevap verme, İTÜ mühendislik bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu el hare-

ketlerinin yazılı dökümana çevrildiği uygulamalar yapıldığı öğrenildi. [Kaynak 4]  

          Geçmiş yıllar TEKNOFEST yarışmalarında Karadeniz Teknik Üniversi-

tesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi (TRÜ) akademik personeli, işitme engellilerin ya-

şadığı iletişim problemini azaltmak amacıyla hazırladığı Üç Boyutlu Türk İşaret Dili 

Avatarı (TİD3B) projesi, Türkçe metinleri otomatik olarak Türk işaret diline çeviren 

uygulama yapıldığı bilgisine ulaşıldı ve uygulama denendi. [Kaynak 5] 

          SENİ DUYUYORUM uygulaması tüm bu uygulamalardan farklı olarak ve henüz 

çözülmemiş olan konuşulanı anlık olarak hareket diline çeviren bir uygulama olacaktır. 

Bu sayede işitme engelli bireyler ve öğrencileri konuşulanı herhangi bir işaret dili bilen 

birine ihtiyaç duymadan her konuşulanı anlayabilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

          Proje süreci uygulama çıktımız olacak olan SENİ DUYUYORUM uygulaması 

Destek Hizmetleri Korgan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şükrü YÜKSEL öncülü-

ğünde işitme engelli bireylerden onayları alınarak gönüllü olan 10 kişi üzerinde gerçek-

leştirilecek ve alınan geri dönüşler değerlendirilerek programda düzenleme yapılacaktır. 

Düzenleme sonunda işitme engelli bireyler ve öğrenciler konuştukları insanları daha 

rahat anlayabilecektir. 

          Ortaya çıkan materyalin eğitim ortamları ve kazanımlarına uygunluğu Sınıf Öğ-

retmeni kökenli olan, Eğitim Öğretim Bölümü Korgan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

Kenan KÖKLÜKAYA tarafından değerlendirilecektir.   

          Programın nihai uygulanabilir amacı bu tür engeli bulunan tüm bireylerin aktif 

bir sosyal hayat yaşayabilecekleri ortama katkı sunmak ve öğrencilerin normal eğitim 

ortamlarında eğitim almalarına kolaylık sağlamaktır. 

 

 

           Sürecin başından sonuna çalışma içinde bulunacak Proje ekibi bilgileri aşağıda 

tabloda belirtildiği üzeredir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.haber61.net/haberleri/karadeniz+teknik+%C3%BCniversitesi
https://www.haber61.net/haberleri/karadeniz+teknik+%C3%BCniversitesi
https://www.haber61.net/haberleri/kt%C3%BC
https://www.haber61.net/haberleri/trabzon
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ADI SOYADI GÖREVİ PROJE KATKISI 

Abdullah SAYMAK Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, 

Korgan İlçe MEM Özel Büro, 

WEB Site, Sosyal Medya Sorum-

lusu 

Takım Lideri, 

Programlama 

Ahmet BÖLÜKBAŞ  Din Kül. ve Ahl. Bil. Öğretmeni, 

Korgan İlçe MEM Özel Büro, 

Sosyal Medya Yöneticisi, Fotog-

rapher 

Görselleri Düzen-

leme  

Kenan KÖKLÜKAYA Sınıf Öğretmeni 

Eğitim Öğrt. Milli Eğitim Şube 

Müdürü 

Eğitim Öğretim ka-

zımlarına Uygun-

luğu 

Şükrü YÜKSEL İHL Meslek Öğrt.  

Destek Hiz. Milli Eğitim Şube 

Müdürü 

Veri Toplama ve 

Değerlendirme 

Murtaza ALAN  İlçe Milli Eğitim Müdürü Eğitim Yöneticisi, 

Proje Danışmanı  

Tablo 3. Proje Ekibi Bilgi Tablosu 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

          Zaman çizelgesi üzerinde belirtildiği üzere programın oluşumu düzenlenmesi eki-

bin bir araya gelmesi vb. durumlar parasal bir maliyete sebep değildir. Özveri ve gönül-

lük esaslı yardımcı olabilme için ve her biri eğitimci olan kişilerce çalışma yapılacaktır. 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

İŞ TANIMI / AY Mart 

(2022) 

Nisan 

(2022) 

Mayıs 

(2022) 

Haziran 

(2022) 

Temmuz 

(2022) 

Literatür Taraması X     

Alan Taraması, Video Çekimi 

ve Yazılım 

 X    

Yazımlım  X X X  

Program Testi 

Ve Eksiklerin Tamamlanması 

   X  

Program Kullanımı    X X 
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Tablo 4. Proje Zaman Çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

         Tüm işitme engelli ve işaret diline ihtiyaç duyan bireyler. Bu dezavantajlı öğrenci 

ve bireyler asistan uygulmamız sayesinde sözlü iletişimdeki bir ortamda konuşmaların 

kendilerine anlatılması için işaret dili bilen bir kişiye ihtiyaç duymayacaktır.  

 

9. Riskler 

       

          Uygulamayı kullanan kişinin teknolojik cihazında mikrofon problemleri olması 

uygulamanın çalışmasına en önemli engellerden biridir. Çevreden bir çok ses aynı anda 

alındığında program çalışmayabilir. Alınan ses algılanmadığında yazılı ve sesli dönüt 

verilecektir.Alınan sesin hafızada video karşılığı olmaması durumunda yazılı olarak ve-

rilmesi planlanmaktadır. 

 

 

OLASILIK 

D
Ü

Ş
Ü

K
   

   
   

   
 O

R
T

A
   

   
 Y

Ü
K

S
E

K
 

Cihazın düzgün çalışması Tüm sesler alğılanır Verimli çalışma 

sağlar 

Mikrofon sesinin az algılan-

ması 

Tüm seslerin algılana-

maması 

İstenilen performa-

sın sağlanamaması 

Mikrofon sesinin  algılanma-

ması 

seslerin algılananaması Proramın çalışma-

ması 

 DÜŞÜK                             ORTA                                 YÜKSEK 

                                                                                                                                 ETKİ 

Tablo 5. Olası Risk Etki Çizelgesi 
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10. Kaynakça  

 

Kaynakça 1 

 

Yazar: Uzm. Uğur KAYA, Yazın Başlığı: İşitme Engeli Nedenleri, Site Erişim Ta-

rihi:15.05.2022 Erişim adresi: http://www.antalyaozelegitim.com/blog/ogrenme-prob-

lemleri/isitme-engeli-nedenleri.html 

 

Kaynakça 2 

  

Yazar: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yazın Başlığı: Uluslararası İşitme Engelliler Haf-

tası,Site Erişim Tarihi:15.05.2022 Erişim adresi: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haber-

ler/uluslararasi-i-sitme-engelliler-haftasi.html 

 

 

 

Kaynakça 3 

 

Yazar: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yazın Başlığı: Engelli ve Yaşlı istat-

istik Bülteni Nisan 2021,Site Erişim Tarihi:15.05.2022 Erişim adresi: 

https://www.aile.gov.tr/mdia/78170/eyhgm_istatistik_bulteni_nisan_2021.pdf 

sayfa numarası: 6 

 

 

 

Kaynakça 4 

 

Yazar: chip online Yazın Başlığı: Engelli ve Yaşlı istatistik Bülteni Nisan 2021 

, Site Erişim Tarihi:10.02.2022 Erişim adresi: https://www.chip.com.tr/haber/isitme-en-

gelliler-icin-sesli-adimlar-uygulamasi-itude_70031.html 

 

Kaynakça 5 

Yazar: haber61, Yazın Başlığı: KTÜ ve TRÜ'den ortak proje! İşitme engellilerin 

hayatını kolaylaştıracak , Site Erişim Tarihi:10.02.2022 Erişim adresi: https://www.ha-

ber61.net/bilim-teknoloji/ktu-ve-tru-den-ortak-proje-isitme-engellilerin-hayatini-ko-

laylastiracak-h439957.html 

 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/uluslararasi-i-sitme-engelliler-haftasi.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/uluslararasi-i-sitme-engelliler-haftasi.html
https://www.aile.gov.tr/mdia/78170/eyhgm_istatistik_bulteni_nisan_2021.pdf
https://www.chip.com.tr/haber/isitme-engelliler-icin-sesli-adimlar-uygulamasi-itude_70031.html
https://www.chip.com.tr/haber/isitme-engelliler-icin-sesli-adimlar-uygulamasi-itude_70031.html

