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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Konuşma engelliler ile engelli olmayan bireyler arasında iletişim sağlamak her
zaman zor olmuştur. Engelli ve engelli olmayan bireyler arasında iletişimi sağlamak
için flex sensörlerle çalışan eldiven tasarlanmıştır. İşaret dili çevirici eldiven sayesinde
engelli bireylerle engelli olmayan bireyler iletişim sağlayabileceklerdir. İşaret çeviriciyi
eline takan engelli bir birey işaret dilindeki bir sözcüğü işaret ettiğinde eldiven
üzerindeki her bir parmağa denk gelen 5 flex sensör, ivme ve gyro sensörlerinden gelen
veriler sayesinde arduino’ya bu bilgiler gönderilir. Arduino’daki yazılan program ise
işaret dili çevirici eldivenden gelen bu verilere göre işaretin hangi ifadeyi kastettiğini
tespit ederek LCD panelde yazı olarak gösterir. İşaret dili çevirici projesinde işaret
dilindeki kelimeleri çevirirken Türk işaret dili kullanılmıştır. İşaret dilinde hareketi
yapılan bir ifadenin ne anlama geldiğini LCD panelde göstermek için, örnek olarak
seçilen işaret dili hareketlerinin işaret dili çevirici eldiven takılarak yapıldığında elde
edilen 5 flex sensör verisi, 3 ivme verisi ve 3 gyro verisi olmak üzere toplam 11 verinin
değerleri tespit edilmiştir. Örnek seçilen her işaret dili hareketi için tespit edilen 11 veri
not edilmiştir. Arduino programda bu değerlere göre işaret dili hareketleri
sınıflandırılmıştır.
2. Problem/Sorun:
Engellilik, bireyin yaşam aktivitelerini sınırlayıcı ve kısıtlayıcı zihinsel ve fiziksel
sorunlardır. Aynı zamanda bireyin yeteneklerindeki ve gücündeki sınırlılık, eksiklik
durumudur. Engellilik, sadece bir sağlık sorunu değildir. Bir kişinin vücut özellikleri ile
yaşadığı toplumun özellikleri arasındaki etkileşimi yansıtan karmaşık bir durumdur.
Konuşma engelli bireylerin toplum içerisinde diğer bireylerle iletişim kurması da bir
sorun olarak gözükmektedir.(Öztabak, 2017)
Giyilebilir teknoloji, aksesuar olarak ya da kıyafetin bir parçası olarak giyilen
teknolojik ürünleri tanımlamak için kullanılan genel tabirdir. Giyilebilir teknolojilerin
her ne kadar genel olarak farklı alanlarda kullanımları yaygın olsa da giyilebilir
teknolojilerin medikal alanda kullanımı giderek daha büyük önem kazanmaktadır.
Medikal anlamda genel olarak sağlık durumu izleme, tanı koyma ve tedavi gibi başlıklar
altına alabileceğimiz giyilebilir teknolojiler hem klinik hem de davranışsal (yürüme,
merdiven çıkma) veri toplama amacıyla kullanılmakta ve birçok farklı uygulama
örneğiyle karşımıza çıkmaktadır.(Bostancı, 2016)
İşaret dili, işitme ya da konuşma kaybı olan kişilerin iletişim yoludur. Dünya
genelinde yaklaşık 360 milyon insan, 328 milyonu yetişkin ve 32 milyon çocuk olan
işitme kaybı yaşamaktadır. Bu nedenle, işitme kaybı yaşayan kişilerin sayısının
artmasıyla, çevirmenlere olan talep de artmaktadır. İşitme engelli ve engeli olmayan
diğer insanlar arasındaki iletişim boşluğunu en aza indirmek, herkes arasında etkili
iletişimin sağlanması bir gereklilik haline gelmiştir. (Warrier, Sahu, Halder, Koradiya,
& Karthik Raj, 2016)
Toplumda engelli bireylerin kullanacağı ve hayatını kolaylaştıracağı sistemlerin
eksikliği hissedilmektedir. Konuşma engelliler ile engelli olmayan bireyler arasında
iletişim sağlamak her zaman zor olmuştur. Bu durum toplumda büyük bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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3. Çözüm
Giyilebilir teknolojiler farklı kullanım alanlarının yanında engelli bireylerin
ihtiyaçlarını gidermek içinde kullanılmaktadır. Giyilebilir teknolojilerin bir uygulaması
da konuşma engelli bireyler için geliştirilen cihazlardır.
İşitme engeli olmayan insanların işitme engelli kişiler tarafından kullanılan
işaret dilini kolayca anlayabilmeleri için bir iletişim yaklaşımı geliştirmek amacıyla
işaret dili çevirici yöntemi önerilmektedir. Bu sebeple konuşma engelli bireyler ile diğer
bireyler arasında iletişimi sağlamak için işaret dili çevirici eldiven geliştirilmiştir.
Böylece işaret dili tercümanı ihtiyacı ortadan kalkmış olur. İşaret dili çevirici sistemi,
işaret dili hareketlerinin anlamını LCD panelde gösteren bir el hareketi tanıma sistemi
içerir. Örneğin, işitme engelli kişi işaret dili çevirici eldivenini takıp ‘Merhaba’ hareketi
yaptığında, metin çıktısı olarak LCD panelde ‘Merhaba’ yazar.

Şekil 1. İşaret dili çevirici sistemi
4. Yöntem
İşaret Dili Çevirici projesinde aşağıda belirtilen malzemeler kullanılmıştır:
Arduino Mega
Jumper Kablolar
Flex Sensörler (5 adet)
Eldiven
MPU6050 Sensör
3D baskısı alınan kutu
SD Card Modulü
Potansiyometre
20x4 LCD Ekran
Powerbank (2 adet)
Projede Türk işaret dili kullanılmıştır. Örnek olarak seçilen işaret dili hareketlerinin her
birinin yapılması sırasında 5 flex sensör, 3 ivmeölçer ve 3 jiroskop değerlerinin verileri
seri port ekranı kullanılarak elde edilmiş ve kaydedilmiştir. Daha sonra Arduino
kodlamada bu hareketler için bu toplam 11 veriye göre program kodu düzenlenmiştir.
Projenin çalışma sisteminde, bir hareket için elde edilen veriler oluştuğunda o hareketin
karşılığı olan kelime LCD ekranda yazdırılmaktadır. İşaret dili çevirici eldiveni eline
takan konuşma engelli bir birey, iletişim kurmak istediği bireye anlatmak istediği bir
hareketi yaptığında o işaret dili hareketinin karşılığı LCD panelde yazdırılmaktadır.
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Şekil 2. “Ben” kelimesinin işaret dilindeki karşılığı

Şekil 4. “Merhaba” kelimesinin işaret dilindeki karşılığı

Şekil 3. “Nasılsın” kelimesinin işaret dilindeki karşılığı

Şekil 5. “Sen” kelimesinin işaret dilindeki karşılığı

Şekil 6. “İyiyim” kelimesinin işaret
dilindeki karşılığı
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4.1. Proje Yapım Basamakları
4.1.1. Projenin Proteus devre çizim programında çizilmesi ve denenmesi
İşaret dili çevirici projesi öncelikle Proteus devre şeması çizim programında çizilmiş ve
deneme testleri gerçekleştirilmiştir.

Şekil 7. Projenin Proteus devre çizim programında çizilmiş görüntüsü
4.1.2. Projenin prototipinin oluşturulması
İlk olarak eldivenin parmaklarının üzerine flex sensörler tutturulmuştur. Daha sonra
devre şemasına göre Şekil 8’da görüldüğü gibi flex sensörler ile MPU 6050 bağlantıları
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yine devre şemasına göre eldivenin Arduino Mega
bağlantıları yapılmıştır. Son olarak LCD ekran ile Arduino Mega bağlantıları ve
powerbank güç bağlantıları yapılmıştır.

Şekil 8. Eldivenin bağlantılarının yapılması
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4.1.3. Projenin örnek olarak seçilen işaret dili hareketlerinin verilerinin tespiti
Her bir işaret dili hareketi için 5 flex sensör değeri, 3 ivme değeri ve 3 jiroskop
değeri, arduino programında seri port ekranı açılarak, işaret dili hareketi
gerçekleştirildiği süre boyunca kaydedilmiştir. Bu işlem örnek olarak seçilen her işaret
dili hareketi için yapılarak değerler ayrı ayrı kaydedilmiştir. Bu kaydedilen 11 veri
aşağıdaki Şekil 9’da görülmektedir.

Şekil 9. Seri port ekranından elde edilen 5 flex sensör, 3 ivme ve 3 jiroskop değerleri
4.1.4. Projenin Arduino kodlamasının yapılması
Yapılan işaret dili hareketleri için elde edilen verilerin tam o değerde her zaman
olamayacağı düşünülerek kodlamada şart yapısında sabit değil de okunan değerler
arasında olması gerektiği değerlendirilmiş ve buna göre Arduino programı yazılmıştır.
Şekil 10’da ivme, jiroskop ve flex sensörlerden verilerin okunması kodları
görülmektedir.

Şekil 10. Sensörlerden verilerin okunduğu arduino kodları
Şekil 11’de ise işaret dilindeki kelimelerin LCD ekrana yazdırıldığı arduino kodları
görülmektedir.
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Şekil 11. İşaret dilindeki kelimelerin LCD ekrana yazdırılması
4.1.5. Projenin çalışmasının test edilmesi
Projenin kodlanmasının tamamlanmasından sonra projenin test işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Test aşaması sırasında örnek olarak seçilen işaret dili
hareketlerinden istikrarlı çalışmayan hareketlerin verileri seri port kullanılarak yeniden
tespit edilmiş arduino kodları da buna göre güncellenmiştir.
Sonuç olarak örnek olarak seçilen işaret dili hareketleri tasarlanan işaret dili
çevirici sistemi sayesinde başarı ile sınıflandırılmış ve LCD ekrana yazdırılmıştır. Bu
sayede konuşma engelli bir birey bu eldiveni takarak etrafındaki diğer bireylerle
rahatlıkla iletişim kurabilmektedir.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Literatürde bazı çalışmalarda maliyetli Kinect sensörler ile görüntü işleme
kullanılarak işaret dili çevirici çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmaların maliyetleri
yüksektir. Ayrıca bazı çalışmalarda ise ücretli grafiksel programlama dilleri kullanılarak
görüntülerden işaret dilinin tanınması gerçekleştirilmiştir (Warrier vd., 2016). Farklı bir
çalışmada ise Hint işaret dili hareketlerinin görüntülerinin çekilip matlab programında
ayrıştırılması yöntemi ile işaret dili hareketleri sınıflandırılmıştır (Loke, Paranjpe,
Bhabal, & Kanere, 2017). Bu çalışmanın ise eş zamanlı çalışamaması dezavantajıdır.
Literatürde Türk işaret dili ile yapılan işaret dili çevirici bir sistem
bulunmamaktadır. İşaret dili çevirici projesi Türk işaret dilini kullanması açısından
özgündür. İşaret dili çevirici projesinde diğer çalışmalardan farklı olarak flex sensör gibi
maliyeti uygun devre elamanları ile işaret dili hareketleri sınıflandırılmıştır. İşaret dili
çevirici projesinin arduino kodları da proje ekibi tarafından özgün olarak yazılmıştır.
6. Uygulanabilirlik
Prototip olarak tasarlanan ve kodlanan işaret dili çevirici sisteminin tam manada
uygulamaya geçirilebilmesi için tüm Türk işaret dili sözcüğündeki kelimelerin
verilerinin tespit edilip yazılıma uyarlanması gerekmektedir.
Daha kararlı bir sistem olabilmesi ve daha uygulanabilir olabilmesi açısından
eldiven ile yapılan bağlantıların kablosuz olmasının daha kullanışlı olacağı
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düşünülmektedir. Kablosuz bir eldiven tasarımı gerçekleştirilebilirse ticari olarak
kullanımı daha uygun olur. Cümlelerin oluşması için ise port üzerinden Arduino’nun,
yazılan bir bilgisayar uygulaması ile haberleştirilmesi sağlanabilir. Bilgisayar
programında başlat komutu verildiğinde her yapılan işarete göre çevrilen kelime bir
dosyaya kaydedilip sonraki kelime ise dosyanın arkasına eklenerek cümleler
oluşturulabilir. Yâda cümlelerin çevrilebilmesi için “Raspberry Pi” gibi dosya kaydetme
ortamı olan mikrobilgisayarlar kullanılabilir. Bu yöntemle işaret dilinde yapılan
cümlelerin yazıya çevrilmesi sağlanmış olur.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Tahmini Maliyet:
Kullanılan Malzeme
Adet
Arduino Mega 2560 R3
1
Flex Sensör (4.5 inç )
5
MPU6050 Sensör
1
SD Kart
1
SD Kart Modülü
1
4x20 LCD Ekran
1
Jumper Kablolar
2 paket
Eldiven
1
3D baskısı alınan kutu
1
Potansiyometre
1
Powerbank
2
TOPLAM:
Proje Zaman Planlaması:
İşin Tanımı
Proje fikrinin
belirlenmesi
Literatür
Taraması
Proje için gerekli
malzemelerin tespiti ve
alınması
Verilerin toplanması ve
analizi
Projenin prototipinin
yapılması ve
kodlamasının yapılması
Projenin test edilmesi ve
kodların güncellenmesi
Proje Ön Değerlendirme
Raporu Yazımı
Proje Detay Raporu
Yazımı

Ocak

Şubat

AYLAR
Mart Nisan

Birim Fiyat
113 TL
163 TL
24 TL
19 TL
7 TL
62 TL
6 TL
10 TL
15 TL
2 TL
50 TL

Tutar
113 TL
815 TL
24 TL
19 TL
7 TL
62 TL
12 TL
10 TL
15 TL
2 TL
100 TL
1179 TL

Mayıs

Haziran

Temmuz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ağustos Eylül

X

X

X

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Bu projedeki hedef kitle konuşma engelli bireylerdir. Toplumda konuşma engelli
bireylerin iletişimi zor olduğu için bu soruna çözüm üretmek amacıyla bu hedef kitle
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seçilmiştir.
9. Riskler
Projenin uygulamasında flex sensörlerin hassas çalışamamasından kaynaklı riskler
ortaya çıkabilir. Bu problemlere önlem almak için B planı olarak “Myo Armband - EMG
sensör” gibi daha hassas çalışabilen sensörler tercih edilebilir. Pilin ve powerbank’lerin
şarjlarının azalması işaret dili çevirici eldivenin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Bu
probleme önlem olarak yedek pil ve yedek powerbank sağlanabilir. Ayrıca projemizin
uygulanmasında projede kullanılan malzemelerin çoğunun yurt dışı kaynaklı
olmasından dolayı azda olsa riskler bulunmaktadır. Zamanlama açısından projenin
ilerlemesinde oluşacak problemlerde ağustos ve eylül aylarında proje gerekirse yeniden
tasarlanabilir. Bütçe açısından oluşabilecek problemlerde okul idaresi ile irtibat halinde
sorunlar çözülebilir.
ETKİ
OLASILIK

1 (Az)

2 (Normal) 3 (Çok)

1 (Az)

Çok
Düşük

Düşük

Orta

2 (Normal

Düşük

Orta

Yüksek

Orta

Yüksek

Çok
Yüksek

3 (Çok)

Şekil 12. Flex sensörlerin kararlı çalışmaması riski için olasılık-etki matrisi

Flex sensörlerin kararlı çalışmaması riski için, Olasılık-Etki matrisinde gösterildiği gibi
çok düşük, düşük ve orta seviye kabul edilebilir. Fakat yüksek ve çok yüksek seviye
kabul edilemez bir durumdur.
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