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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

İşaret dili, işitme kaybı olan topluluklar arasında bilgi aktarmanın ve iletişim kurmanın 

önemli bir yoludur. İşaret dili kullanarak görüş bildirir ve bilgi paylaşırlar. Fakat herkesin bu dili 

bilmemesinden dolayı işitme ve konuşma engeli olan kişiler sıkıntılar yaşamaktadır. Bu yüzden 

insan-insan ve insan-makine arasında işaret dili yorumu ihtiyacı bulunmaktadır. İstatistikler; 

işitme, dil ve konuşma engeli olan bireylerin sayısının arttığını, bundan dolayı da işaret dili 

eğitimi ihtiyacının arttığını göstermektedir.  

 

Makine görüşü teknikleri ve derin öğrenme algoritmaları ile nesnelerin tanınması ve 

sınıflandırılması birçok alanda kullanılmaktadır. Sistemler için oluşturulan veri setleri ile 

öğrenme işlemi yapılabilir ve sisteme verilen yeni bilgi, öğrenilen bilgi ile karşılaştırılıp 

sınıflandırılabilmektedir.  

 

İşaret dili alfabelerinin her dil için farklı gösterimi vardır. Bu projede TİD (Türkçe İşaret 

Dili) Alfabesi için bir veri seti oluşturulacaktır. Bu veri seti ile eğitilen model ile kamera ile 

alınan görüntülerin harfe dönüştürülmesi işlemi yapılacaktır. Bu sayede işaret dili alfabesi 

bilmeyen kişilerin, işaret dili alfabesini ile oluşturulan kelimeleri anlaması ve işitme kaybı olan 

kişilerin iletişim problemlerinin çözülmesi amaçlanmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

2.1. Çözüm Ürettiği Sorun / İhtiyaç  

 

İşaret dili, el hareketleri, yüz ifadeleri ve vücut duruşu ile gerçekleştirilen görsel bir dildir. 

Sağır ve konuşma engelli kişiler tarafından iletişimde kullanılır. Her dilin kendine özgü işaret 

dili bulunmaktadır. İşiten insanların çoğu işaret dilini bilmediğinden, sağır kişilerin topluluğun 

geri kalanıyla iletişimine yardımcı olmak için bilgisayarla görmeye dayalı yöntemlerle ilişkili 

anlamlarının işaretlerini eşleştirmeye ihtiyaç vardır. Bu yüzden işaret dilinin bir sistem tarafından 

tanınması, engelli ve İşitme ve Konuşma Engelli kişiler arasındaki iletişim boşluğunu kapatmak 

için önemli hale gelmiştir. Bu projede gerçek zamanlı ve kişiden bağımsız çalışan Türkçe İşaret 

Dilini Alfabesi tanıma için bir sistem tasarlanacaktır. 

 

2.2. Yerlilik ve Özgünlük Tarafı  

 

Gerçekleştirilecek çalışmada görsel bir dil olan TİD parmak alfabesine ait hareketlerin 

derin öğrenme yöntemi kullanılarak en az hatayla tanınması ve yazı diline çevrilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada ImageNet görüntüleri üzerinde eğitilmiş bir Inception v3 mimari 

modeli alınacak ve bu model ile TİD alfabesi sınıflarını tanıyabilecek hale getirilecektir. 

Çalışmanın ilk aşamasında Visual Studio Code ortamında Python dili kullanılarak TİD alfabe 

veri setinin kaydedilmesi için yazılım geliştirilecektir. Her sınıf için 200 adet görüntü 

kaydedilecektir. Metin oluşturabilmek için özel karakterle beraber toplamda 32 sınıftan ve 6400 

adet görüntüden oluşan veri seti oluşturulacaktır. 
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Projede kullanılacak veri seti Türkçe İşaret Dili alfabesi için oluşturulacaktır. 

Oluşturulacak veri seti ile bu alanda yapılacak diğer çalışmalara da kaynak sağlayacaktır. Her dil 

için farklı bir işaret dili alfabesi olduğu için bu yapılan çalışma ile Türkçe İşaret Dili alfabesinin 

tanınması için bir sistem oluşturulacaktır 

 

2.2.Hedef Kitle  

 

Doğuştan veya sonradan işitme kaybı yaşayan insanlar iletişim kurmak için işaret dili veya 

yazarak-okuyarak ifade etme gibi yöntemleri kullanırlar. İşaret dili, işitme ve konuşma problemi 

yaşayan insanların kendilerini ifade etme, cümle kurma amacıyla ellerini, yüz ifadelerini ve vücut 

hareketlerini kullanarak oluşturulan, görsel bir iletişim şeklidir. 

 

Harf tabanlı işaret dili aynı zamanda parmak alfabesi olarak da adlandırılmaktadır. Parmak 

alfabesiyle yapılan her bir hareket alfabede bulunan bir harfe karşılık gelmektedir. Örneğin TİD 

parmak alfabesinde her bir hareket Türk alfabesinde bulunan 29 harften birine karşılık 

gelmektedir. Parmak alfabesiyle iletişimde her bir harf eller kullanılarak ifade edilmekte ve 

harflerden kelimeler oluşturulmaktadır. 

 

Bu çalışmanın temel hedefi işitme problemi yaşayan bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve 

iletişim sorunlarına çözüm getirebilmektir. 

 

3. Çözüm  

 

Bu projede Imagenet Inception-V3 önceden eğitilmiş konvolüsyonel yapay sinir ağı (CNN) 

modeli kullanılacaktır. Sistemin yapısı tasarlanırken, sistemin eğitimi için gerekli bir takım 

donanımsal kaynakların kısıtlılığı ve sistemi eğitmek için gerekli zamandan tasarruf edilmesi göz 

önünde bulundurulduğunda daha önce pek çok çalışmada kullanılmış ve başarı elde etmiş 

öğrenmeyi transfer etme yöntemini kullanarak önceden eğitilmiş bir model kullanmaya karar 

verilmiştir. 

 

Kamera görüntüleri üzerinden yapılan çalışma ile yardımcı donanımsal cihaza ihtiyaç 

duymadan pratik bir şekilde kullanılabilmesi önemli bir avantaj olacaktır. Gerçekleştirilecek olan 

çalışmanın görüntü tabanlı olması sayesinde maliyet en aza indirgenecektir. 

 

Projenin ilk aşamasında Visual Studio Code ortamında Python dili kullanılarak TİD alfabe 

veri setinin kaydedilmesi için yazılım geliştirilecektir. Her sınıf için 200 adet görüntü 

kaydedilmesi planlanmaktadır. Metin oluşturabilmek için özel karakterle beraber toplamda 32 

sınıftan ve 6400 adet görüntüden oluşan veri seti oluşturulacaktır. İkinci aşamada sistemin 

eğitimi için kullanılacak önceden eğitilmiş sistemin (Inception-V3) ince ayarları yapılacaktır. 

Son olarak üçüncü aşamada Visual Studio Code ortamında Python dili kullanılarak gerçek 

zamanlı bilgisayarlı görüyü sağlamak için open-cv Python kütüphanesi ve tensorFlow derin 

öğrenme kütüphanesi kullanılarak eğitilmiş sistemin web kameradan alınan görüntülerle gerçek 

zamanlı TİD alfabesi ve özel tanımlı karakterleri tanıması ve tanımlanan karakterler kullanılarak 

bir kelime ya da bir cümle yazılması sağlanacaktır. Kaydedilen veri setinin %80’lik kısmı eğitim 
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için kullanılacak, eğitim için hiç kullanılmayan %10’luk kısmıyla doğrulama kalan %10’luk 

kısmı ile test yapılacaktır. 

 

4. Yöntem 

 

2014 yılında, Google’daki araştırmacılar, sınıflandırma ve tespit zorlukları için 2014 

ImageNet yarışmasında birincilik kazanan Inception ağını tanıtmıştır. Model, farklı ölçeklerde 

bir dizi konvolüsyon gerçekleştirdiğimiz ve ardından sonuçları topladığımız Başlangıç hücresi 

(Inception Cell) olarak adlandırılan temel bir birimden oluşur.  

 

Inception V3, Inception hücrelerinden yararlanarak oluşturulmuş daha derin bir 

versiyonudur. Çok sayıda konvolüsyon ve maksimum havuzlama adımlarından oluşmaktadır. 

Son aşamada ise tam bağlı nöral ağ içermektedir. Şekil 1 ile Inception V3 yapısı verilmiştir.  

 
Şekil 1. Inception V3 Yapısı 

 

Bu projede Imagenet Inception-V3 önceden eğitilmiş konvolüsyonel yapay sinir ağı modeli 

kullanılacaktır. Sistemin yapısı tasarlanırken, sistemin eğitimi için gerekli bir takım donanımsal 

kaynakların kısıtlılığı ve sistemi eğitmek için gerekli zamandan tasarruf edilmesi göz önünde 

bulundurulduğunda daha önce pek çok çalışmada kullanılmış ve başarı elde etmiş öğrenmeyi 

transfer etme yöntemini kullanarak önceden eğitilmiş bir model kullanmaya karar verilmiştir. 

 

Bir öğretmenin öğrettiği belirli konuda yıllar sonunda edindiği bir tecrübesi vardır. Tüm 

bu birikmiş bilgileri kullanarak öğretmen, öğrencilere konuyla ilgili kısa ve öz bir bakış 

niteliğindeki bilgiyi aktarır. Bu analojiyi sinir ağlarına uyarlamak mümkündür. Bir sinir ağı 

verilerle eğitilmiştir. Bu ağ, ağın ağırlıkları olarak derlenen bu verilerden bilgi kazanır. Bu 

ağırlıklar çıkarılabilir ve daha sonra herhangi bir sinir ağına aktarılabilir. Yani diğer sinir ağını 

sıfırdan eğitmek yerine, öğrenilen özellikleri aktarabiliriz. 

 

Bir sinir ağı oluştururken hedefimiz ağ için doğru ağırlıkları belirlemektir. Daha önce 

büyük veri kümelerinde eğitilmiş modelleri kullanarak, elde edilen ağırlıkları ve mimariyi 

doğrudan kullanabilir ve öğrenmeyi kendi problemimiz üzerine uygulayabiliriz. Bu transfer 

öğrenme olarak bilinir. Başka bir deyişle, önceden eğitilmiş modelin öğrenmesini kendi özel 

durumumuza aktarırız. 

Konvolüsyon 
Ortalama Havuzlama 
Maksimum Havuzlama 
Kanal Birleştirme 
Ayrılma 

Tam Bağlı 

Softmax 
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Önceden eğitilmiş bir model, benzer bir sorunu çözmek için başkası tarafından yaratılan 

bir modeldir. Benzer bir sorunu çözmek için sıfırdan bir model oluşturmak yerine, başka bir 

konuda eğitilmiş modeli başlangıç noktası olarak kullanabiliriz. Önceden eğitilmiş bir model 

uygulamanızda %100 doğru olmayabilir, ancak tüm mimariyi yeniden oluşturup eğitmek için 

gereken büyük çabaları azaltır. Ayrıca, önceden eğitilmiş bir modeli kullanmanın en büyük 

yararı, yoğun katmanı daha yüksek hassasiyetle eğitmek için neredeyse göz ardı edilebilecek 

zamandır. 

 

Önceden eğitilmiş bu ağlar, aktarma öğrenmesi yoluyla ImageNet veri kümesi dışındaki 

görüntülere genelleme yapma yeteneği gösterir. Önceden var olan modelde, modeli ince ayarlarla 

değiştiririz. Önceden eğitilmiş ağın oldukça iyi bir şekilde eğitildiğini varsaydığımızdan, 

ağırlıkları çok fazla değiştirmek istemeyiz. Değişiklik yaparken, genellikle modeli başlangıçta 

eğitmek için kullanılandan daha küçük bir öğrenme oranı kullanırız.  

 

TİD alfabesini sınıflandırmak için transfer öğrenmenin gerçekleştirileceği inception v3 

modelini, bu modeli TİD alfabesi veri setiyle yeniden eğitmek ve ardından sisteme verilecek yeni 

görüntüleri sınıflandırabilmek için Tensorflow kütüphanesi kullanılmıştır. Modeldeki katmanlar 

Tablo 1 ile verilmiştir (Szegedy, 2016). 

 

Tip 
Boyutlar / Adım 

veya Açıklamalar 
Giriş Boyutu 

Konvolüsyon 3 x 3 / 2 200 x 200 x 3 

Konvolüsyon 3 x 3 / 1 149 x 149 x 32 

Konvolüsyon 3 x 3 / 1 147 x 147 x 32 

Havuzlama 3 x 3 / 2 147 x 147 x 32 

Konvolüsyon 3 x 3 / 1 73 x 73 x 64 

Konvolüsyon 3 x 3 / 2 71 x 71 x 80 

Konvolüsyon 3 x 3 / 1 35 x 35 x 192 

3 x Inception Filtre Birleştirme 35 x 35 x 288 

5 x Inception Filtre Birleştirme 17 x 17 x 768 

2 x Inception Filtre Birleştirme 8 x 8 x 1280 

Havuzlama 8 x 8 8 x 8 x 2048 

Linear logits 1 x 1 x 2048 

Softmax classifier 1 x 1 x 32 

 

Tablo 1: Inception V3 Model Katmanları  

 

Veri seti araştırması yapılmış, sonucunda Türkçe işaret dili için kaydedilmiş bir veri seti 

(Kaggle) bulunmuştur. Dataset içinde her harf için 105 adet .png uzantılı ve boyutları birbirinden 

farklı görüntülerin olduğu görülmüş, veri seti kaydedilirken arka planın devamlı değiştiği 

görülmüştür. Bu veri setinin tasarlanan sisteme uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 
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Bir veri kümesi için belirtilen formatta veri kaydetmek için, “python dataset.py” komutu 

çalıştırmak veya Visual Studio Code IDE üzerinden dataset.py python betiğini çalıştırmak 

gerekir. Bununla beraber “Eğitim Sınıf İsmini Girin :” kısmına oluşturmak istediğimiz veri seti 

kümesinin ismi girilir.  Örneğin “C” harfi için veri seti kaydetmek istiyor isek, bu kısma C yazıp 

enter tuşuna basmamız gerekir. Sınıf için kaç görüntü oluşturulacağı, gecikme, iki görüntü 

arasındaki gecikme, kayıt klasörü bilgileri girildikten sonra Resim 1’de gösterildiği gibi web 

kamera ekranı açılır. Kaydetmek istediğimiz işareti kamerada göstermemiz yeterlidir. Kaydetme 

işlemi sürerken, kaçıncı dosyanın kaydedildiği bilgisi alt kısımda yazar. 

 

  
Resim 1. Veri Setinin Oluşturulması 

 

Sistem Şekil 2 ile gösterildiği gibi web kamera aracılığıyla lacivert seçili alana yerleştirilen 

işaret dili alfabesi karakterini keser, eğitilmiş sisteme verir ve en yüksek tahmin değerine sahip 

olan karakteri ve skor değerini yazdırır. Bununla beraber tahmin edilen karakteri bir kelime veya 

cümle oluşturmak için ayırılan alana yerleştirir. Sisteme TİD alfabesi karakterleri gösterildikçe 

bu alana en yüksek tahmin değerine sahip karakter eklenmeye devam eder. Herhangi bir TİD 

alfabe karakteri gösterilmiyorsa ekranda “YOK” yazar ve herhangi bir harf kelime oluşturmak 

üzere eklenmez. Örneğin, “MERHABA” kelimesini oluşturmak için ayrı ayrı “M”, “E”, “R”,H”, 

“A”, “B”, “A” harflerinin gösterilmesi gerekmektedir. Yanlış yazılan harfleri silmek için özel 

olarak tanımlanmış “sil” işareti gösterilirse son yazılan karakter silinir. Buna ek olarak eğer bir 

cümle yazmak istiyorsak; iki kelime arasında bırakılacak boşluğu özel olarak tanımlanmış 

“bosluk” karakterini göstererek ekleyebiliriz.  

 

 
Şekil 2: Sistemin Gerçek Zamanlı Çalışması 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Proje için Türkçe İşaret Dili alfabesi için yeni bir veriseti oluşturulacaktır. Farklı diller için 

yapılan işaret dili çalışmaları bulunmaktadır. Her dil için kullanılan işaret dili alfabesi farklı 

olduğundan geliştirilen çözümler de farklı olmaktadır. Türkçe işaret dili tanıma için farklı 

algoritmalar ile çalışmalar yapılmıştır. Fakat öğrenme transferi ile yapılmış bir çalışma 

bulunmamaktadır. Yapılan bu çalışma ile alana yeni bir katkı sağlanacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Bu proje için tasarlanan sistem geliştirilerek hastane, havaalanı, otobüs ve otobüs durakları 

gibi kamuya açık yerlerde işitme engellilerle iletişim kurmak amacıyla, okullarda ve eğitim 

kuruluşlarında TİD eğitiminde kullanılabilir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

Çalışma Zaman Çizelgesi Şub 
Mar

t 
Nis May  Haz  Tem  Ağu  Eyl  

Literatür Taraması X X       

Veriseti Oluşturulması   X X     

Model Optimizasyonu    X X    

Model Eğitimi     X X   

Test Edilmesi ve Kod İyileştirmesi      X X X 

 

Proje için alınacak malzeme yoktur. Verisetinin oluşturulması için kameraya ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bunun için bilgisayar kamerası kullanılacaktır. Modelin oluşturulması, eğitilmesi 

ve gerçek zamanlı test edilmesi için mevcut elimizde bulunan bilgisayarlar kullanılacaktır.  

 

Kamera görüntüleri üzerinden yapılan çalışma ile yardımcı donanımsal cihaza ihtiyaç 

duymadan pratik bir şekilde kullanılabilmesi önemli bir avantaj olmuştur. Gerçekleştirilmiş olan 

çalışmanın görüntü tabanlı olması sayesinde maliyet en aza indirgenmiştir.  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Bu projenin temel hedefi işitme problemi yaşayan bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve 

iletişim sorunlarına çözüm getirebilmektir. Bu yüzden öncelikli hedefimiz işitme problemi 

yaşayan kişilerdir.  

 

Projede iki taraflı bir iletişim sağlanması planlanmaktadır. Bu sayede işaret dilinin yazıya, 

yazının da işaret diline çevrilmesi amaçlanmaktadır.  
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9. Riskler 

 

Proje için hazırlanacak verisetini çok sayıda örnek resme ihtiyaç duymaktadır. Farklı 

kişilerden alınacak veriler ile verisetinin zenginleşmesi sağlanmalıdır. 

 

Görüntü tabanlı tanıma sistemlerinde ortam ışığı önemlidir. Bu yüzden ortam 

ışıklandırmasının kötü olduğu yerlerde sistemin çalışmasında sıkıntılar olabilmektedir. Bunun 

önüne geçebilmek için ortam ışığının optimum düzeye getirilmesi gerekir. 

 

Ayrıca kamera çözünürlüğü önemlidir. Düşük çözünürlüğe sahip kameralarda sistemin 

çalışmasında problemlerin olacağı öngörülmektedir. İşaret dili hareketlerini yapan kişinin 

kameraya olan uzaklığının da ayarlanması gerekir.  

 

  ETKİ 

  Az Orta Çok 

O
L

A
S

IL
IK

 

Küçük 
Modelin Hatalı 

Çalışması 

Ekip Üyelerinin 

Deneyim Eksiklikleri 

Veri Seti 

Örneklerinin Az 

Olması 

Orta 
Model Tasarım 

Hatası 

Kamera 

Çözünürlüğünün 

Düşük Olması 

Kamera-Kullanıcı 

Arasındaki 

Mesafenin 

Ayarlanmaması 

Yüksek Yazılım Hatası 

İşaret Dili 

Hareketlerini Yapan 

Kişinin Hızlı Hareket 

Etmesi 

Ortam Işığı 
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