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İçindekiler
1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
“Seni Daha İyi Anlıyorum” isimli projemiz Blok Kodlama ve Makine
Öğrenmesi ile İşaret dilinin algılanması ve çözümlenmesi üzerinedir.
İşaret dili kullanan engelli vatandaşlarımız, bu dili bilmeyen kişilere kendilerini
anlatmakta çok zorlanmaktadırlar. Pprojemizle işaret dili kullanan engelli
vatandaşlarımızı daha iyi anlayabilmeyi amaçlamaktayız. Bu kapsamda bu kişilerin en
çok kullanabilecekleri ifadeleri alan uzmanları ile belirleyip yapay zeka ile bu
işaretlerin makine öğrenmesi modellerini oluşturmaktayız. Teachable Machine
platformu ve Blok Tabanlı Pictoblox uygulaması kullanarak geliştirdiğimiz yazılımla
işitme engelli vatandaşlarımızın hareketlerini algılayıp eş zamanlı sesli ve yazılı olarak
çıktı vermekteyiz. Projemiz özellikle okul ortamında işaret dili kullanan öğrencilerin
en fazla ihtiyaç duyduğu anlarda kendilerini bu dili bilmeyen kişilere anlatabilmelerini
sağlayacaktır.
Bu raporda proje fikrinin nasıl ortaya çıktığını, projemizin hangi sorunlara
çözüm olacağını, çözüme nasıl ulaştığımızı, hangi ortamlardan faydalandığımızı,
yaygınlaştırma planlarımızı ve bir çok konuyu bulabilirsiniz.
Resim 1 Proje Logosu ve Afişi
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2. Problem/Sorun:
Proje fikri takım üyelerimizden Eren Küçükateş`in işitme engelli bir akrabasıyla
yaşadığı iletişim problemi üzerine ortaya çıkmıştır.
İşaret Dili; işitme engellilerce kullanılan, duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçların
ifade edilmesi amacıyla el, vücut hareketleri ile mimikler kullanılarak oluşturulan
görsel dili ifade etmektedir (Donat, 2017). Dünyada farklı işaret dilleri vardır. Türkiye
ve KKTC`de Türk İşaret Dili kullanılmaktadır(Vikipedi, Türk İşaret Dili).
İşitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız hakkında yaptığımız araştırmalar
bize; ülkemizde her yıl 2000-3000 bebeğin işitme engelli olarak doğduğunu
göstermektedir (Engelli Bireylerin Doğum Oranı, Sabah Gazetesi). Ülkemizde mevcut
işitme engelli sayısının da fazla olduğunu yine araştırmalarımız sonucunda
görmekteyiz( Engelli Ve Yaşlı İstatistik Bülteni, 2020).
Resim 2 İşitme Engelli Farkındalı Afişi

Bu sonuçlardan evde, okulda, çarşıda, pazarda her yerde işitme engelli bir kişi ile
karşılaşma ihtimalimizin çok yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Hem onlarla iletişim
kurabilmek hem de onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaşam alanlarımızı,
binalarımızı (ev,okul,avm,kamu kurumları) engelli dostu binalara dönüştürmek
devletimizin de öncelikli projeleri arasındadır. (Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme
Yönetmeliği). İşaret dili kullanan engelli vatandaşlarımız, bu dili bilmeyen kişilere
kendilerini anlatmakta çok zorlanmaktadırlar. Hizmet aldıkları binaların onları daha
iyi anlayabilecek şekilde düzenlenmesi, bu alanda projelerin hayata geçirilmesi hizmet
kalitesini ve erişebilirlik imkanlarını arttırması açısından önemlidir.
Ülkemizde işaret dilini anlamak üzere önemli çalışmalar yapılmıştır.
Bunlardan biri yetişkinler için işaret dili kılavuzu adı ile çıkan ve öğretmen Galip
Demiray’ın hazırladığı sözlüktür. Bu ilk ve tek işaret dili sözlüğünde, günlük hayatta
kullandığımız 1348 kelime mevcuttur. Buna, Türkiye’nin illeri ve bazı ülkelerin
isimleri de eklenince bu sayı 1581’e varmaktadır. (MEB Yayınları İşaret Dili
Kılavuzu, Ankara, 2015) İşaret dili kullanan işitme engelli biri ile karşılaşıldığında eş
zamanlı olarak bu gibi çalışmaları kullanmak, durumun aciliyetine göre iletişimi
güçleştirebilir ve ihtiyaçları giderme noktasında problemler çıkarabilir. Bu nedenle
İşaret dilini kullananları eşzamanlı olarak anlayabilmek içinse çeşitli ülkelerde
çalışmalar yapılmaktadır. Her ülkenin farklı bir işaret dili olduğundan dünyada yapılan
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çalışmalar ülkemizde kullanılamamaktadır. Ülkemizde ise bu konuda çalışmalar
devam etmekte yapay zeka teknolojileri kullanarak çeşitli uygulamalar üzerinde
çalışılmaktadır (Kın, 2019). Ancak şu anda deneme çalışmalarını tamamlayıp
kullanılan bir yazılım bulunmamaktadır.

3. Çözüm
i.“Seni Daha İyi Anlıyorum” isimli projemizle İşaret Dili kullanan insanların günlük
hayatta kendilerini daha iyi anlatabilmelerini amaçlamaktayız. Geliştirdiğimiz yazılım
ile işaret dili kullanan insanlar, eş zamanlı olarak kendilerini bu dili bilmeyen kişilere
anlatabilmektedir. Yazılımımızın mevcut sürümünde işaret dili kullanan kişilere yönelik
günlük ihtiyaçların ifadesi üzerinde denemeler yapılmıştır. Bu ihtiyaçların bazıları şu
şekildedir.
 Acıktım
 Susadım
 Sıkıldım
 Tuvalete gitmek istiyorum
 Karnım ağrıyor
 Dışarı çıkmak istiyorum
 Başım ağrıyor
 Uykum var
 Üşüdüm
İşaret dili kullanan engelli kişi yukarıdaki durumlardan herhangi birini kamera ve
internet bağlantısı olan bir bilgisayar karşısında işaret dili kullanarak anlattığında,
yaptığı hareketler çözümlenerek yazılı olarak ekranda, sesli olarak hoparlörden çıktı
verilecektir. Bu işlemler anlık olarak gerçekleşeceği için engelli kişi olası sorunlarını
veya ihtiyaçlarını karşıdaki kişiye anlatabilmiş olacaktır. Şimdilik sınırlı sayıda durum
bilgisayar tarafından çözümlenmekle beraber, proje tamamlandığında çok daha fazla
durumun çözümlenmesi ve anlaması sağlanacaktır.
Resim 3 Yazılım Arayüzü -1
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Resim 4 Yazılım Arayüzü -2

Projemiz ile işaret dili kullanan kişiler toplumda, sosyal alanlarda kendilerini daha
rahat hissedebilecek, kendilerini anlatmada ve ihtiyaçlarının giderilmesinde
yaşayacakları iletişim problemleri en aza indirmiş olacaklardır.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=72fy1BgJx0Y&ab_channel=SinanKARDA%C5%9E
Yazılım:
https://drive.google.com/file/d/1xjv5icMB2egwzSxW1fpCCdCSN_y4Q3a/view?usp=sharing
b.
4. Yöntem
a.
Projemizi aşağıdaki yöntemleri ve adımlar uygulanarak oluşturuldu:
 Çalışmalarımıa işaret dili ile ilgili sorularımıza cevap almak için Kozan Halk
Eğitimi Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Damla Tanrıverdi ile görüştük. İşaret dili
öğretmeninden aldığımız destekle konularımızı belirledik.
 Projemizde kullanacağımız görselleri elde etmek ve işaret dili hareketlerini
öğrenmek için Kozan Sosyal Hizmetler Merkezine takım halinde gittik. İşaret Dili
Kursu kursiyerlerinin destekleri ile makine öğreniminde kullanmak için fotograflar
çektik ve belirlediğimiz durumların işaret dili hareketlerini uygulamalı olarak
öğrendik.
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Resim 5 Takım Üyelerinin İşaret Dili Eğitimleri

b.
 Çektiğimiz fotograflarla ilgili Teachable Machine platformunu ve Pictoblox
uygulamasını kullanarak denemeler yaptık.
Resim 6 Makine Öğrenmesi Modeli

c.
 Teachable machine platfomunda işaret dili makine öğrenmesi modelimizi
oluşturduk. Veri setimizde 1500`ün üzerinde görsel kullandık.
Şekil 1 Yazılım Algoritması ve Akış Şeması




Yazılımı kodlamaya başlamadan önce
algoritmamızı tamamladık.
Teachable Machine platformuz üzerinde
oluşturduğumuz
makine
öğrenmesi
modelini
Pictoblox
uygulamasında
kodlayarak yazılımımızı oluşturduk
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Resim 7 Pictoblox ile Blok Kodlama

d.
e.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü






İşaret dilini anlayabilmek için bu dili öğrenmeli ya da bir tercüman kullanmanız
gerekmektedir. “Seni Daha İyi Anlıyorum” isimli projemiz üçüncü kişiye ihtiyaç
duymadan eşzamanlı dijital tercüman hizmeti vermektedir.
Bu alanda çeşitli ürünler bulunmaktadır fakat bu ürünler işaret dili sözlüğü
niteliğinde çalışmaktadır. Biz ise belirlediğimiz sorunu çözmek için yapay zeka
teknolojilerinden faydalanıyoruz. Projemiz yapay zeka alt bileşeni makine
öğrenmesi kullanmakta, eşzamanlı işaret dilini algılamakta, yazılı ve sesli yazılı
olarak çıktı vermektedir.
İşaret dilini algılayıp çözümleyen ve bunu yaparken yapay zeka kullanan bazı
projeler bulunmakta bu projeler henüz tamamlanmış ürün formuna dönüşmemiştir.
Bizim projemiz bu projelerden farklı olarak blok tabanlı kodlama tabanlı kodlama
araçları kullanılarak kodlanmıştır. Ayrıca projemizin çalışması için windows işletim
sistemi ile çalışan, internet bağlantılı, kamera ve hoparlörden oluşan bir bilgisayar
yeterlidir.

6. Uygulanabilirlik






Projemizi ücret karşılığında satılan bir ürün olmak yerine sosyal sorumluluk
projesi kapsamında ücretsiz sunulan bir hizmet olarak geliştirmeyi, istediğimiz
sonuçları aldığımızda da bazı kurumlara başvurular yapmayı düşünüyoruz.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Kalkınma ajansları gibi destek veren kurumlar
aracılığı projemizi geliştirmek ve ürünümüzü ihtiyacı olanlara ulaştırmayı
planlıyoruz.
Projemizin okullarda, alışveriş merkezlerinde, çeşitli devlet kurumu binaları gibi
insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılabilir.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemizin Standart kameralı bir bilgisayar ile çalışmaktadır. Günümüzde her kurumda
hatta evlerde bilgisayar bulunduğundan herhangi bir maliyeti yoktur. Bilgisayar
olmaması durumunda bir bilgisayar temin edilmesi gerekmektedir.
Tahmini Maliyet:
Kullanılacak Mazlemeler(Donanım – Yazılım)
1 Adet Kişisel Bilgisayar (Olmaması durumunda)
PictoBlox (Yazılım)
Teachable Machine (Yazılım)
Toplam
Şekil 2 Proje İş Zaman Takvimi

Toplam Maliyet
6.500 TL
Ücretsiz
Ücretsiz
6.500 TL

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
a.
Projemiz Türkçe işaret dili kullanan engelli vatandaşlarımız ile iletişim kurmak
durumunda olan kişi ve kurumlara yöneliktir. Onların hayatını kolaylaştırmak onları
daha iyi anlamak adına her ortamda kullanılabilir. Özellikler okullar, alışveriş
merkezleri, kamu kurum ve kuruluşlarda kullanılabilir.
b.
9. Riskler


İşitme engelli bireyler işaret dili kullanarak ihtiyaçlarını anlatmak için seri halde
birden fazla hareket yapmaktadırlar. Bu hareketleri algılamada fotograf tanıma
yöntemi yerine video tanıma yöntemi kullanılırsa daha isabetli sonuçlar ortaya
çıkacaktır.
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Görüntü tanıma ve makine öğrenmesi ile yüksek oranda doğru sonuçlar alabilmek
için çok yüksek çözünürlükte ve çok fazla miktarda fotograflar gerekmektedir.
Pandemi sebebiyle projemizde kullandığımız fotograf sayısı sınırlı sayıda
kalmıştır.
İşaret dilinde bir durumu ifade etmek için birden fazla hareket yapılmaktadır.
Birden fazla hareket ile bir cümle oluşturulmaktadır. Biz projemizde tüm cümlenin
hareketlerini değil de sadece anlatılmak istenen hareketin görüntüsünü kullandık.
Bu sayede topladığımız veri miktarını azaltmış olduk. Örneğin “ Karnım çok
acıktı” ifadesi iki hareketten oluşmaktadır. Biz projemizde sadece “acıktı”
kelimesini çözümledik.
Geliştirdiğimiz yazılım cep telefonu uygulaması formatına dönüştürebilirse ki bu
planlamamız dahilindedir daha fazla kişiye ücretsiz olarak ulaştırılabilir.
Proje sonucunda ortaya çıkacak yazılımın çalışabilmesi için bilgisayarlarda
Pictoblox uygulamasının kurulu olması gerekmektedir. Bu uygulamanın kurulu
olmaması durumunda kısa süre içerisinde kurulum yapılabilir.
Olasılık Etki Matrisi
Yüksek
Risk
(Olasılık)
Orta Risk
(Olasılık)
Düşük
Risk
(Olasılık)

Kamera Açısının
uygun olmaması

İnternet bağlantısının
olmaması

Makine öğrenmesi
yapılmış hareketin
dışında başka bir
ifade yapılması

Hareketlerin çok hızlı
yapılması

Uygulamanın Kurulu
Olmaması

Engelli bireyin işaret
dilini bilmiyor
olması

Kullanıcıların alan
ölçülerini bilmemesi

Hibe başvurularının
kabul edilmemesi

Bilgisayarın
donanım sorunu

Düşük Risk
(Etki)

Orta Risk
(Etki)

Yüksek Risk
(Etki)
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