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1. Proje Özeti 

 

Gündelik yaşamda insanlar hayatlarını sürdürürken birbirleriyle fikirlerini paylaşmak amacıyla 

iletişim kurarlar. İletişim bozukluğuna sahip olan işitme ve/veya konuşma engelli bireyler bu 

etkileşimi kurmak amacıyla evrensel olmayan ve ülkeden ülkeye değişen işaret dilini 

kullanırlar. İşaret dili; el hareketleri, yüz mimikleri ve bir bütün olarak vücut dilinin kullanıldığı 

sessiz ve görsel bir dildir. İşaret dili sözcük, deyim ve düşüncelerin el, yüz ve beden 

hareketleriyle karşılığının ifade edildiği bir iletişim yöntemidir. Bu çalışmada işitme/konuşma 

engelli bireylerin engelsiz bireylerle iletişimini kolaylaştırmak amacıyla Türk İşaret Dili çift el 

parmak alfabesini tanıyarak metne ve sese dönüştüren bir yazılım geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda, öncelikle çift el parmak hareketlerini içeren görüntüler etiketlendirilerek veri seti 

oluşturulmuştur. Sonrasında evrişimsel sinir ağı (Convolutional Neural Network - CNN) 

modeli oluşturulmuş, modelin eğitim ve test işlemleri gerçekleştirilmiştir. CNN modeli 

görüntünün metne (harfe) dönüştürülmesini sağlamaktadır ve test verisinde %99 doğrulukla 

sonuç vermektedir. Son olarak, metnin kelime ve cümle olarak ekrana yazdırılması ve 

seslendirilmesi sağlanmıştır. Yazılım, Python programlama dilinde numpy, opencv, tensorflow 

kütüphaneleri kullanılarak geliştirilmiştir. Bu proje sonunda, Türk işaret dili (TİD) çift el 

parmak alfabesindeki harfleri ve tanımlanmış diğer karakterleri gerçek zamanlı olarak metne 

dönüştüren, ekrana kelime ya da cümle halinde yazdıran ve metni seslendiren bir yazılım elde 

edilmiştir. Tasarlanan yazılım işitme engellilerle iletişim ve TİD eğitiminde kullanılarak 

ilişkilere fayda ve kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca çalışmanın işitme engeli olan bireylerin 

işitme engeli olmayan bireylerle iletişimini kolaylaştırma ve işitme engeli olan bireyleri sosyal 

hayata dahil edilmesine katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır.  

2.Problem Durumunun Tanımı 

2.1 Çözüm Ürettiği Sorun İhtiyaç 

 

Dünya Sağlık Örgütünün raporlarına göre 2018 yılında Avrupa’da 34 milyon işitme engelli 

bulunmakta, bu sayının 2050 yılına kadar 46 milyon olması beklenmektedir. İşitme engelliler 

yakın zamana kadar toplum içerisinde sosyal hayattan izole tutulmuşlardır. Haunaland (2007) 

ve Murray (2008) çalışmalarında, bir asırdan fazla bir süredir işitme engellilerin bir araya 

gelerek spor ve eğlence alanlarında uluslararası faaliyetler içinde bulunmuş olmalarına rağmen, 

farklı topluluklardan gelen işitme engelliler kendi aralarında bile iletişim kurmakta zorluk 

çektiklerini belirtmektedirler. 

Bu projede işitme/konuşma engelli bireylerin engelsiz bireylerle iletişimini kolaylaştırmak 

amacıyla çift el parmak alfabesi dikkate alınarak derin öğrenme ile görüntü işleme çalışması 

yapılmıştır. Önerilen bu sistemde, oluşturulan etiketli çift el parmak hareketleri veri seti, 

evrişimsel sinir ağı (CNN) modeli ile eğitilecektir. Bu sistemle, işaret dilini gösteren el 

hareketleri kamera aracılığıyla yakalanarak resim varlık analizinde kullanılan algoritmalarla 

çözümlenecektir. 
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Bu sayede işaret dili bilmeyen bireyler işaret dilini kullanan bireylerle bir uygulama sayesinde 

kolaylıkla anlaşabilecektir.  

3. Çözüm  

3. 1. Problemin Çözümü için Genel Yaklaşım 

 

Problem çözümü için belirlediğimiz yöntem Şekil 3.1’deki gibidir. Kameranın karşısına geçen 

denek işaret dilindeki bir harfi gösterir. Kamera bu işareti algılar. Görüntüyü yakalayıp, 

kaydeder ve böylece o harfe ait bir veri seti oluşturulur. Daha sonra oluşturulan ağ üzerinden 

veri setinin eğitilmesi ve doğruluk oranı elde edilmesi aşamasına gelinir.  Buradan yola çıkarak 

kamera karşısında tekrar işaret dilinden bir harf gösterilir ve ağın öğrenme başarısıyla orantılı 

olacak doğrulukta bir çıktı elde edilmesi beklenir. 

 
Şekil 3.1: Akış Şeması 

 

3.2. TİD alfabesi veri seti 

Daha önce yapılan çalışmalar ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılmış olup Türkçe 

işaret dili ile ilgili çalışmalar bulunmuştur. TİD alfabesi için oluşturulan veri setine ulaşılmıştır 

fakat projemize uygun olmaması sebebiyle kullanılmamıştır. (Kın, 2019). 
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Önceden belirlenmiş nesneleri eğitebilmek için veri seti oluşturulmalıdır. Veri seti içerisinde 

çok sayıda görüntü bulunması ve bu görüntülerin farklı arka plan, ışık ve açılarda olması ya da 

çeşitlendirilerek çekilmesi modelin daha iyi eğitilmesini sağlamaktadır. 

Çok büyük boyutlu görüntülerin eğitimi uzun süreceğini için görüntülerin boyutu 

küçültülmelidir. 

Veri setinin oluşturulmasında kullandığımız Python ara yüzünün Türkçe uygunsuzluğu 

nedeniyle Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü harfleri için veri seti oluşturulamamaktadır. Oluşturulan veri setinin 

özellikleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir. (Çizelge 3.1.) 

Veri setini oluşturmak için Anaconda/Spyder kullanılacaktır. Bunun için Python dilinde veri 

seti oluşturan bir kod yazılmıştır. Kodu oluştururken OpenCV ve Numpy kütüphanelerinden 

yararlanılacaktır. 

Çizelge 3.1: Veri setinin özellikleri 

TID Alfabe Karakter Sayısı 23 

Metin Oluşturma için Özel Tanımlı Sınıf Sayısı 4 

(Boşluk bırakma, silme, boş (siyah plan) 

karakter ve kelime okuma için 

belirlenmiştir.) 

Toplam Sınıf Sayısı 27 

Her Sınıf için Kaydedilen Görüntü Sayısı 2500 

Veri Setindeki Toplam Görüntü Sayısı 67500 

Değişkenler Işık, Yön, Uzaklık 

Sınıfların Ortalama Dosya Büyüklükleri 6.4 MB 

Veri Seti Dosya Büyüklüğü 173 MB 

Ortalama Veri Seti Oluşturma Süresi 120 DK 

Resim Büyüklüğü 96x96 

 

Veri setini oluşturmak için Anaconda/Spyder kullanılmıştır. Bunun için Python dilinde veri seti 

oluşturan bir kod yazılmıştır. Kodu oluştururken OpenCV ve Numpy kütüphanelerinden 

yararlanılmıştır. 

 

3.3. TİD alfabesini gerçek zamanlı tanımlayan sistem yapısı 

Bu çalışmada evrişimsel yapay sinir ağı modeli kullanılmıştır. Sistemin yapısı tasarlanırken, 

sistemin eğitimi için gerekli bir takım donanımsal kaynaklar tedarik edildikten sonra sinir 
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ağında kullanılacak hiperparametreler belirlenmiştir. (Sertkaya 2018) Hiperparametre seçeneği 

olarak modellerin varsayılan değerleri başlangıç olarak seçilmiş olup performansa bağlı olarak 

optimizasyon yöntemi (adam), batch (64), aktivasyon fonksiyonu (softmax) ve epoch (15) 

ayarlamaları yapılmıştır. Öğrenme oranı 0,001 olarak seçilmiştir. Derin öğrenmede başarı 

hesaplanırken bazı kaynaklarda epoch’lardaki en yüksek başarımı alırken bazı kaynaklarda son 

epoch değeri alınmıştır.  

3.4. Google metinden sese dönüşüm (Google Text To Speech) 

Google Metin-Konuşma Motoru, Android işletim sistemi için Google tarafından geliştirilmiş 

bir ekran okuyucu uygulamasıdır. Uygulamaları, ekrandaki metni yüksek sesle okumaya 

(konuşmaya) güç verir. Şu anda 24’ten fazla dili desteklemektedir. (Walter, 2016) Türkçe de 

desteklenen diller arasında yer almaktadır. Android için geliştirilmiş olmasına rağmen, Python 

tabanında geliştiricilerin de kullanabileceği gTTS kütüphanesi de mevcuttur. Projemizde 

Anaconda Prompt aracılığıyla gTTS kütüphanesini ortamımıza yükleyerek elde ettiğimiz 

kelime ve cümleleri seslendirmekte Google Text-To-Speech kütüphanesinden 

faydalanmaktayız. 

4. Yöntem 

4. 1. Veri Analizi 

Veri seti oluşturmak ve belirlenen format şeklinde kayıt alabilmek için EK-1 de yer alan python 

kod betiğinin Anaconda/Spyder üzerinde çalıştırılması gerekmektedir. Çalıştırılması için 

OpenCV ve Numpy kütüphaneleri kurulu olması gerekmektedir. 

Kodu çalıştırdığımızda öncelikle veri setini kaydetmek istediğimiz dosya yolunu istemektedir. 

Daha sonra dosya yolu içinde ayrı bir klasöre veri kaydedeceği için bu klasörün ismini 

istemektedir. Klasör ismini de belirttikten sonra yazılım webcam aracılığıyla görüntü 

yakalamaya başlar. Her harf içim 2500 resim belirlenmiştir, 2500 görüntüye ulaşana kadar 

görüntüleri kaydetmeye devam eder. Şekil 4.1’de “C” harfi için veri seti oluşturulurken bir kesit 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.1: C harfi için oluşturulan veri setinden bir örnek. 
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4.2. Veri setinin dosya yolu ile etiketlendirilmesi 

Eğitim setinde kullanılacak olan Tensorflow kütüphanesinde veri seti için dikkat edilmesi 

gereken bazı hususlar mevcuttur. Dosyaların formatının öğrenimi aktarmak için belirli bir 

formatta olması gerekmektedir. Proje dosyası altında kod bir veri seti klasörü oluşturulmalıdır. 

Bu veri setinin alt klasör isimleri aşağıdaki gibi olmalıdır (Şekil 4.2.). Aksi halde tensorflow 

sıra gözetmeksizin adlandırılan dosya isimlerini belirtilen dosya yolunda bulamamaktadır. 

 

Şekil 4.2.: Veri setinin öznitelik isimlendirme esası 

4. 3. CNN Ağının Tasarımı 

Tasarlanan ağın genel görüntüsü ve ilk 4 katmanı Şekil 3.4’te verilmiştir. Ağ tasarlanırken sahip 

olunan donanım kapasitesini aşmayacak ama proje sonunda yeterli doğruluk oranını 

yakalayacak büyüklükte bir ağ olmasına dikkat edildi. Sonuç olarak 5 adet evrişim katmanı, 2 

adet tam bağlantı (fully connected) katmanı olan, aktivasyon fonksiyonu olarak softmax ve relu 

fonksiyonlarını içeren adam optimizerı kullanılan ve çıktı katmanı regresyon olan bir ağ 

tasarlandı. 

4.4 Ağın Eğitimi  

Sinir ağını, katmanlarını, aktivasyon ve optimizasyon fonksiyonlarını belirledikten sonra sinir 

ağı modelini eğitirken aşağıdaki kütüphane ve uygulamalardan faydalanılmıştır.  
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Şekil 3.5: Derin Öğrenme Aşamaları 

Çizelge 3.1: Proje genelinde kullanılan kütüphaneler 

  Kullanım Amacı Versiyon 

Tensorflow Derin Öğrenme Kütüphanesidir 1.14 

Python Kod Yazma Editörüdür. 3.7.4 

Matplotlib Eğitim verilerinin grafikleri çizdirilmek için 

kullanılmıştır. 

3.1.2 

Numpy Sayısal İşlemlerde kullanılmıştır. 1.16.1 
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Imutils Bilgisayar görü için kullanılmıştır. 0.5.3 

Tflearn Kullanımı kolay arayüze sahip tensorflow 

kütüphanesidir. 

0.3.2 

gTTS Metni konuşmaya çevirir. 2.2.2 

Playsound Ses çalmak için kullanılan tek işlevli modül 1.2.2 

 

4.5. Eğitilen CNN Ağının Doğruluk Oranı 

Oluşturulan veri setindeki verilerin %20 ‘lik kısmı bu aşamada test edilmek için ayrılmıştı. EK-

1 5’ teki kod bloğu ile test için ayrılan bu verilerin %99 doğruluk oranıyla doğru tahmin edildiği 

görülmüştür. Burada eğitim doğruluğu, mevcut eğitim partisinde kullanılan görüntülerin yüzde 

kaçının doğru sınıfla etiketlendiğini gösterir. Veri setinde yapılan iyileştirmeler (Görüntü 

sayısı, öğrenme oranı, ışık gibi) ile YSA’da bulunan öğrenim oranı değerinin değiştirilmesi ile 

modelin doğruluk oranı %99 olmuştur. 

4.6. Test Aşaması 

Bu raporda kullanılan, veri setlerinin kaydedilmesi, oluşturulması, modellenmesi, eğitilmesi ve 

test edilmesi ile ilgili dosyalar aşağıdaki çizelgede belirtilmiş olup EK-1’de yer almaktadır. 

Çizelge 3.2: Kullanılan Python kodları  

Dosya Adı Açıklama 

Veri Kayıt İşaret dili alfabesi kamera aracılığıyla 

kaydedilmektedir. 

Dataset Oluşturma Kaydedilen veri dosya yolu vasıtasıyla 

etiketlendirilir. 

Cnn Model Evrişimsel sinir ağları vasıtasıyla veri kullanılarak 

model oluşturulur. 

Cnn Train Model Tensorflow kütüphanesi tflearn modülü 

aracılığıyla eğitilir. 

Cnn Test Eğitilen model kamera vasıtasıyla test edilir. 

 

Son kod bloğunun da çalıştırılmasıyla birlikte açılan webcam, yeşil çerçeve içinde kalan alanda 

harf taraması yapmakta ve tahmin ettiği harfleri çerçevenin sağ üstünde anında göstermektedir. 

Fakat makinenin gösterilen harfi hafızaya alıp ekranın üstüne yazdırması için önce ‘boş 

(BLANK)’ karakterini algılaması gerekmektedir. Boş karakteri harf içermeyen siyah arka plan 

olarak tanımlanmıştır ve sıradaki harfin okutulmaya başlamasında kullanılmaktadır. Boş 

karakteri algılandıktan 3 saniye sonra harf yeşil çerçeveye oturtulmalıdır. 3 saniyeden sonra 

algılanan harf ekranın sol üstüne yazdırılmaktadır.  
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Döngü bu şekilde devam ettirilip istenilen kelime yazdırıldıktan sonra ‘SPC’ karakteri 

okutularak boşluk bırakır bu sayede cümle yapısı oluşturulur. İstenen metin elde edildikten 

sonra ‘OK’ karakteri kameraya okutularak metnin seslendirilmesi gerçekleştirilir. 

Eğer ekrana yazılmak istenen harf dışında bir harf yazıldıysa bu durumda silme işlemi için 

kullanılan ‘BCKSPC’ karakteri kameraya okutularak son eklenen harf ekrandan silinir. 

4.7. Projenin Uygulama Aşamaları 

Çalışma sırasında veri setinde yüksek doğruluk elde edebilmek en önemli amaçlarımızdan 

biriydi. Bu doğrultuda daha koyu bir arka planda, daha belirgin bir şekilde el işaretleri ile Türk 

işaret dili alfabesi oluşturuldu ve görüntü miktarı her bir sınıf için 2500, toplam 67500 adet 

görüntü dosyası üzerinde eğitim yapılarak %99 gibi yüksek bir doğruluk oranı elde edildi. 

Güncel durumda makine, görüntüyü yakaladıktan sonra tahmin sonucunda çıkan harfleri 

görüntünün üzerine yazdırarak ilgili karakterler (‘SPC’,’BLANK’,’BCKSPC’) yardımıyla 

kelime, cümle haline getirebilmektedir. Daha sonrasında ‘OK’ karakteri okutularak oluşan bu 

metin seslendirilmektedir. 

Şekil 4.1’de Türk işaret dili alfabesinin ilk 7 harfinin kamera karşısında yapılmasıyla birlikte 

makinenin aynı anda yüksek doğrulukta verdiği çıktılar görülmektedir.  

 

Şekil 3.6: Türk İşaret Dili’nin ilk 7 harfinin kameraya gösterilerek çıktı alınması 

Kelimelerden Cümlelere Dönüşüm 

Bu aşamada ise kelimenin bitişinde okutulan ‘SPC’ karakteriyle birlikte kelime tam olarak 

tamamlanmış olur ve okutulmak istenen sıradaki kelimenin harflerine geçilir. Kelimeler bu 

şekilde yan yana getirilerek cümle yapısı oluşturulur ve sıradaki aşamaya geçilir. Şekil 4.6’da 

gördüğünüz üzere ekrana TİD alfabesi harfleriyle ‘ARTIK ENGEL YOK’ cümlesi başarılı bir 

şekilde yazdırılmıştır. 
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Şekil 3.11: ‘ARTIK ENGEL YOK’ cümlesinin ekrana yazdırılması 

Cümleden Sese Dönüşüm 

Son aşamada ise oluşturulan cümle ‘OK’ karakteri okutularak Google Text to Speech (gTTS) 

kütüphanesi yardımıyla seslendirilmektedir. Seslendirme ekranı kapatıldıktan sonra hafızadaki 

cümle silinir ve kullanıcı tarafından tekrar harf okutulmaya hazır hale gelir. 

Oluşturulan yeni veri setiyle birlikte doğruluk oranı %99 seviyesine ulaşmıştır. Bu oranın 

gerçekleşmesinde oluşturulan veri setinin koyu renk bir arka plan üzerinde kaydedilmesi, 

görüntü sayısının arttırılması, yeterli ışık alan bir ortamda yapılması ve oluşturulan harflerin 

gösterilmesi esnasında farklı açılardan görüntü yakalatılması önemli bir rol oynamıştır. Bu 

sayede proje, teorik olarak hedeflenen amaca hizmet edebilecek düzeye ulaşmıştır. Gösterilen 

harfler çok yüksek bir doğruluk ile tanınmaktadır. Bu şekilde kelimeler ve cümleler yazdırmak 

mümkündür. Harfleri yazdırması için yaptığımız karakterin sadece koyu renk bir arka plan 

olacak şekilde tanıtılması, pratikte kullanımını çok daha kolay hale getirmiştir. Yazılım, koyu 

renk bir kıyafet giyilmesi ve elin kameranın dışına çekilmesiyle birlikte okuma moduna 

geçmekte, bu süre içerisinde kıyafet üzerinde el işaretini okumaktadır. Düşük bir ihtimal olsa 

da yanlış tanıdığında ‘BCKSPC’ karakteri okutularak yanlış tanınan ve yazılan harfin silinmesi 

mümkündür. Türkçe karakter içermemek kaydıyla yazılan her cümle ‘OK’ karakterinin 

okutulması ile birlikte başarıyla seslendirilmektedir. 
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Şekil 3.12: Engelsiz İletişim Uygulama Arayüzü 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatürde Türk İşaret Dilini görüntü işleme teknolojileri tanıyan çalışmalar mevcuttur. Bu 

çalışmalardan farklı olarak, bu projede TİD çift el parmak alfabesindeki harflerin görüntü 

işleme ile alınması, CNN modeli ile harf tanımanın yapılması, harflerden kelime ve cümlelerin 

oluşturulması, metnin seslendirilmesi, ve bu fonksiyonları içeren bir yazılım geliştirilmiştir. Bu 

özellikler projenin yenilikçi ve özgün yönleridir.  

6. Uygulanabilirlik 

Projenin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Sadece hazırda olan çalışan programın ya mobil 

uygulama ya da raspberry pi modülü aracılığıyla taşınabilir bir sistem olmasına karar 

verilecektir. Daha sonrası için oluşabilecek riskler 9. Bölümdeki risk analizi tablosunda 

detaylandırılmştır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Proje taşınabilir sistemlerle geliştirilmek üzere tasarlandığında bunun için gerekli olan 2 adet 

malzeme vardır. Bunlar aşağıdaki listede verilmiştir.  

ÜRÜN FİYAT DÖNEM 

Raspberry Pi 3 Model 

B+ Plus Kombo Kit Seti 

 

3.560,30 TL 15-20 HAZİRAN 

Raspberry Pi Orijinal 

Kamera Modülü V2- 3 ve 4 

Uyumlu 

 

749,54 TL 15-20 HAZİRAN 

TOPLAM MALİYET 4309,84 TL 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Proje, işitme engelli bireylerin iletişimlerini kolaylaştırmak adına geliştirilecektir. Bu sebeple 

hedef kitlesi Türkiye’de ki 1 milyona yakın işitme engelli vatandaştır. Kar amacı gütmeksizin 

farkındalık oluşturmak adına geliştirilecek bu sosyal sorumluluk projesi işitme/konuşma engelli 

bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. İleride farklı dil destekleri ile 

birlikte hedef kitlesinin dünyadaki bütün işitme engelli vatandaşlar olması hedeflenmektedir.  

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bulunmamaktadır. Çünkü bu proje bir yazılım ve 

aynı zamanda gönüllülük projesi olduğu için hayata geçirilirken karşılaşılacak problemler 

sadece basit seviyede yazılım sorunları olabilir. Bunların çözümleri için de her zaman Genius 

AI takımından destek alınabilir.  
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