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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizdeki lise öğrencilerinin yabancı dil derslerinde dinlediğini anlama becerilerinde 
yeterince başarılı olamadıkları ve bundan dolayı öğretmen ile kurulan diyaloglarda 
kaygı yaşadıkları düşünülmektedir. Söz konusu öğrencilerin özellikle yabancı kelime-
lerin yazılı halleri(ortografi) ile fonetik hallerini zihinlerinde birleştirmekte zorlandık-
ları sanılmaktadır. HI-Speak projesi A1 düzeyindeki yabancı dil öğrencileri için öğret-
meninin konuşmasını transkripsiyon yöntemi ile anlık olarak akıllı tahtaya yansıtarak 
dersi anlamadaki başarıyı arttırmayı amaçlıyor. Ayrıca Türkçe dil seçeneği ile progra-
mın diğer derslerde de kullanılmasının işitme engelli öğrencilere faydalı olacağı umul-
maktadır.  
 
Projeyi gerçekleştirmek için cep telefonu, web sunucu ve akıllı tahta tarafında çalışacak 
3 ayrı program geliştirilmiştir. Kotlin dili ile geliştirilen android program öğretmenin 
sesini JavaScript ile web sunucusuna iletir. Web sunucusu aldığı veriyi işleyerek ilgili 
öğretmenin veri tabanındaki transkript sütununa MYSQL kullanarak kaydeder. Akıllı 
tahtadaki istemci program ise yine JS kullanarak öğretmenin ID numarasını web sunu-
cusuna gönderir ve sunucudan veri tabanındaki ilgili transkripti alarak ekrana yansıtır. 

2. Problem/Sorun: 

- “Dinleme, bir yabancı dilin öğrenilmeye başlamasında ilk basamağı oluşturur. Öğre-
nici, bu ilk basamakta ne kadar sağlam temeller oluşturursa diğer beceri ve öğrenmeler 
için ön bilgisi de o derece gelişir. Bu nedenle öğretmenlerin, öğrenicinin dinleme bece-
risindeki gelişimini gözlemlemesi, hangi aşamalarda problemle karşılaştığını belirle-
mesi ve bunun giderilmesine yönelik öğretim etkinliklerini planlanması gerekir.” 
(Melanlıoğlu, 2016:391) 
- Dinleme, anlamlandırmayla son bulan bir süreci içerir. Öğrenicinin söyleneni anlam-
landırması özellikle hedef dili yeni öğrenmeye başladıysa oldukça zordur (Richard, 
1983, akt. Melanlıoğlu, 2016:391).   

- Dinleme etkinliklerinde izlenmesi gereken 9 aşamalı modele göre “Sözcükleri tanıma-
anlama” 3.sırada yer almaktadır (Keçik ve Uzun, 2004, akt. Melanlıoğlu, 2016:392). 
Öğrencilerin çoğu daha bu aşamada başarısız oldukları için bir üst aşamaya geçeme-
mektedir. 
- Ayrıca Edgar DALE’in “Yaşantı Konisi” adını verdiği modelde “Dale hangi yaş gru-
bunda olursa olsun öğrenenlerin yaşantı alanları ile bir öğrenme içeriğinin sunuluş bi-
çim ve sırası arasında öğrenme açısından doğrudan bir ilişki olduğunu ifade eder. Bu 
sebeple öğretimin, somuttan soyuta doğru aşamalandırılması gerektiğini önermektedir.  
Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu (%83) gözlerimizi yardımıyla öğreniriz.” (Erçağ, 
2016:2-7).  Aynı kaynağa göre akılda kalıcılıkta sadece işitmenin oranı %20, sadece 
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görmenin oranı %30 iken görme ve duymanın bir arada bulunması durumunda kalıcılık 
oranı %50'ye yükselmektedir. 
 
- Okullarımızda akıllı tahtalar bulunduğu halde yabancı dil derslerinin eski yöntemlerle 
işlendiği düşünülmektedir. Tahtalar çoğunlukla ses kaydı dinletmek, bazen de video iz-
letmek amaçlı kullanılıyor. Yukarıda bahsedilen bilgiler, okullarımızda mevcut öğretim 
ortamları ve yöntemleri HI-Speak projesinin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. 
 

3. Çözüm  

Bir önceki maddede söz edilen yüzdeler göz önüne alındığında yabancı dil derslerinde 
sadece öğretmeni dinlemek etkili öğrenme için yeterli olmayabilir. Öğrenmenin etkin-
liğini arttırmak için daha çok duyu organını sürece dahil etmek gereklidir. Bu nedenle 
görme duyusuna da hitap eden akıllı tahtada anlık transkripsiyon yapan bir program 
geliştirmeye karar verdik.  
Google Speech API, WWW ve akıllı tahta gibi günümüz teknolojileri projemizin ger-
çekleştirmesini mümkün kılmıştır. 
Alt yazılı ders uygulamamız Google Speech API ara-
cılığıyla metne dönüştürülen konuşmayı web sitesinde 
ilgili öğretmenin transkript verilerine kaydediyor, 
akıllı tahtadaki istemci program ise veri tabanından il-
gili metni çekerek tahtaya yansıtıyor. 
 
  
 
 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Yeni öğrenenler için yabancı dil-
deki sözcüklerin yazılışları ve 
sesletimlerini zihinde birleştirip 
anlamlandırmak zordur. 

Yabancı dilde söylenen 
sözcüklerin akıllı tahtaya 
alt yazı şeklinde yansıtı-
lır. 

Sözcüklerin sesli ve yazılı 
hallerinin aynı anda elde edil-
mesi anlamlı öğrenmeyi arttı-
rır. 

Herhangi bir düzeyde işitme 
kaybı olan öğrenciler öğretmenin 
söylediği cümleleri duyamayabi-
lir. Pandemi nedeniyle maske 
kullanımı dudak okumaya da en-
gel oluşturmaktadır. 

Türkçe dil seçeneği ile 
diğer derslerde de öğret-
menin söyledikleri tah-
taya yansıtılabilir. 

Eğitimde eşitliğin sağlanması 
açısından katkı sağlayabilir. 

 
 

Resim 1: Çalışma Modeli 
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4. Yöntem 

Transkriptin tahtaya aktarılabilmesi için öncelikle HI-Speak Alt Yazılı 
Ders Uygulamasının android versiyonu açılır ve mikrofon ile internet kul-
lanım izni verilir. Program açıldıktan sonra kullanıcı girişi yapılır ve ar-
dından Resim 2’de görülen ekranda kaynak dil seçilir. Eğer anlık çeviri 
isteniyorsa çeviri yapılacak hedef dil de seçilir. Konuş-Yaz özelliğini baş-
latmak için mikrofon ikonuna tıklanır. İkon mavi iken konuş-yaz aktiftir 
Bu esnada söylenenler öncelikle mobil ekrana yansır. 
 
Ardından bu yazılar PHP uzantılı bir sayfaya POST metodu ile gönderilir. 
HI-Speak web sitesinin arka yüzünde çalışan alıcı(reciever) görevi gören 
sayfa yazının hangi dilde geldiğini, kim tarafından yollandığını inceler ve 
transkript metnini MYSQL  sorgu dilinde Update komutunu kullanarak 
ilgili kullanıcının anlık transkript kaydı olarak kaydeder. 
 
Aynı anda akıllı tahtada çalışan Windows tabanlı HI-Speak uygulaması veya web tara-
yıcısında açlan HI-Speak sayfası kullanıcının(öğretmen) ID numarasını GET metodu 
kullanarak web sitesinin gönderici(sender) görevi gören sayfasına iletir. Bu sayfa ID 
numarasını veri tabanında bulur ve ID’ye kayıtlı transkripti uygulamaya gönderir. Uy-
gulama aldığı metni CSS dosyalarında belirtilen stillerde akıllı tahtaya yansıtır. 

 

 
 
  

Resim 2: Android 
Uygulama Ekranı 

Resim 3: Web Tabanlı Uygulama Ekranı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yabancı dil derslerinde öğrenilecek kelimelerin kaynak dilde alt yazılı videolar yardımı 
ile aktarılması bilinen bir yöntem. Fakat bu yöntem ön hazırlık süresi gerektiriyor ve 
sadece hazırlanmış olan video ile kısıtlı. Bizim projemizde ise öğretmenin söyledikleri 
eş zamanlı olarak tahtaya yansıtılıyor. Böylece dersin daha spontane ve doğal olarak 
işlenmesine olanak sağlıyor. 

6. Uygulanabilirlik  

Programın halihazırda Android, Web ve Windows uygulamaları mevcuttur. Uygulama-
nın prototipi okulumuzdaki Almanca dersinde test edilmiştir. Bu uygulamalar web site-
sinde indirilmek üzere sunulabilir. Servisten yararlanabilmek için üyelikler ücretli hale 
çevrilerek ticari bir ürün yaratılabilir. Sadece okullar, dil kursları gibi kurumlara değil 
aynı zamanda sunumlarını yabancı dilde eşzamanlı alt yazıyı ile sunmak isteyen birey-
lere de satışı yapılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin yazılım ve tasarımında herhangi bir donanım maliyeti bulunmamaktadır fa-
kat hosting ve domain hizmetleri için ücret ödenmiştir. Bunlara ek olarak daha iyi bir 
uygulama deneyimi için yaka mikrofonu satın alınmıştır. Toplam maliyetimiz 544,16 
TL olup detayları tabloda belirtildiği gibidir. 
 
Gider Tablosu 
Açıklama Br Fiyat – Alış Tarihi Birim Toplam 
Domain Hizmeti 12$ - 01/11/2021 

1 $ = 9,54 TL 
1 Yıl 114,48 TL 

Hosting Hizmeti 42$ - 01/11/2021 
1 $ = 9,54 TL 

1 Yıl 400,68 TL 

Yaka Mikrofonu 29,00 TL – 11/11/2021 1 Adet 29,00 TL 
 Genel Toplam 544,16 TL 
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Proje için 2021 yılının Eylül ayından itibaren algoritma, görsel tasarım, hosting ve do-
main temini, kodlama ve test için toplamda 3 aylık bir proje süresi belirlenmiştir. Ça-
lışma planı aşağıda belirtilen tablodaki gibidir. 
 

NO İŞLEM GÖREVLİ 
EYLÜL EKİM KASIM 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 Algoritma 

tasarım 
MEDİNE  
DEĞİRMENCİ                

2 Tüm uygu-
lamaların 
Görsel Ta-
sarımı 

SEDANUR 
OCAK 

               

3 Tüm uygu-
lamaların 
kodlan-
ması, hos-
tin ve do-
main te-
mini 

MEDİNE  
DEĞİRMENCİ, 
SEDANUR 
OCAK,  
MURAT  
ÖZALKAYA 

               

4 Uygulama-
ların test 
edilmesi 

MEDİNE  
DEĞİRMENCİ, 
SEDANUR 
OCAK 

               

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

HI-Speak projesinin hedef kitlesi A1 dil düzeyindeki lise öğrencileridir. Bu düzeydeki-
ler dil öğrenmeye yeni başladıklarından dolayı dinlediğini anlamada diğer düzeylere 
göre daha çok problem yaşayacakları için seçilmiştir. Alt yazıların hızlı akıp geçmesi 
iyi bir okuma becerisi gerektireceği için lise altındaki seviyeler hedefe dahil edilmemiş-
tir. Ayrıca belirtilen yaş grubunda yabancı dildeki yayınları alt yazılı izleme davranışı 
yaygın olduğu için bu konuda tecrübeli oldukları düşünülmektedir.  
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9. Riskler 

Projemizde karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel riskler aşağıda verilen matriste 
belirtilmiştir.  

Risk-etki Matrisi 

No Kategori Risk Etki Olasılık Risk 
Seviyesi 

1 Süreç Pandemi süreci nede-
niyle görüşmelerin bir 
kısmı online gerçekleş-
tirildi. 

Düşük 

 

Yüksek Orta Risk 

2 Teknik F@tih ağı Google Spe-
ech API desteklemiyor. 

Yüksek Yüksek Çok Yük-
sek Risk 

 

3 Perfor-
mans 

Kelimeler %100 başarılı 
olarak metne çevrileme-
yebilir. 

Orta Orta Orta Risk 

4 Perfor-
mans 

İnternete ve sunucu yo-
ğunluğuna bağlı olarak 
yazı biraz gecikebilir. 

Orta Düşük Düşük 
Risk 

 

Çözüm Önerileri: 

- Teknik Çözüm Önerisi 1: F@tih internet ağı yerine mobil verilerini kullanılabilir. 
Program metin işlemleri yaptığı için çok büyük bir veri kullanımına neden olmuyor. 

- Teknik Çözüm Önerisi 2: Mobil uygulamaya offline ses algılama kütüphaneleri ku-
rulabilir. Ama araştırma ve deneme gerektiriyor. 

- Performans Çözüm Önerisi: Yanlış dikte edilen kelimelerin düzeltilebilmesi için 
metin önce mobil ekranda düzenlenebilir bir metin kutusuna yazdırılır. Hatalı keli-
meler gerekirse elle değiştirilebilir. 
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