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Özet: Otomatik Ses Tanıma (Automatic Speech Recognition), bilgisayarlı dilbilim alanının 

önemli araştırma konularının başında gelmektedir. Problemin çözümünün makine öğrenmesi 

temelli olmasının yarattığı zorluk bir yana, her bir dil için ayrı bir eğitim seti ve dil modeli 

geliştirme zorunluluğu bu süreci daha da güçleştirmektedir. Yaptığımız çalışmada, açık kaynak 

kodlu bir ses tanıma kütüphanesi olan CMU Sphinx için, Türkçenin kendine özgü gramer 

özellikleri göz önünde bulundurularak Türkçe Akustik Dil Modeli geliştirilmiş, pratik yöntemler 

kullanılarak hızlı bir şekilde eğitim seti oluşturulmuş ve son olarak bu model yeni bir 

değerlendirme algoritmasıyla test edilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Otomatik Ses Tanıma, Makine Öğrenmesi, Türkçe Akustik Dil Modeli 

 
Automatic Speech Recognition: Generating and Testing Generic Acoustic Model for 

Turkish 

 

Abstract: Automatic Speech Recognition is one of the most important research topics in the 

field of computer linguistics. Apart from the difficulty of the solution of the problem based on 

machine learning, the necessity of developing a separate training set and language model for 

each language makes this process even more difficult. In our work, a CMU Sphinx, an open 

source vocabulary recognition library, was developed with a Turkish acoustical language model 

in consideration of its grammatical properties, and a training set was created quickly using 

practical methods and finally this model was tested with a new evaluation algorithm. 
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1. Giriş 
Otomatik Ses Tanıma (Automatic Speech 

Recognition), dilbilim, bilgisayar bilimleri, 

elektronik gibi farklı disiplinleri 

bünyesinde barındıran, doğal konuşma 

dilini (natural language) otomatik olarak 

metin verisine dönüştürmeyi amaçlayan 

sistemleri inceleyen bir çalışma alanıdır. 

Ses dalgalarını spektral simgelere 

dönüştürme çalışmaları 18. yüzyılın 

sonlarında başlamış olup, bu kodlamaların 

ortografiye, yani, yazıma çevrilme süreci 

ise ancak 20. yüzyılda gerçekleşebilmiştir. 

1950 yıllarında Tokyo’da bulunan bir 

araştırma laboratuvarında (Radio Research 

Lab) çalışan araştırmacılar seslileri 

seçebilen bir makina oluşturmayı 

başardılar. Bu çalışmanın açtığı yol 

sayesinde, kısa sürede, çok sayıda farklı 

fonetik birimleri birbirlerinden ayırabilen 

sistemler geliştirilmeye devam edildi. 

Fonetik birimleri statik olarak belirleyen 

sistemleri, konuşma desenlerini tanıyabilen 

dinamik programlama algoritmaları izledi. 

İlerleyen yıllarda, HMM (Hidden Markov 

Model) ve derin öğrenme (deep learning) 

algoritmaları ses tanıma teknolojisini daha 

da ileri bir seviyeye taşımış oldular [1]. 
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Üniversitesi tarafından geliştirilen, HMM 

ve N-Gram dil modellemesi ile konuşmayı 

deşifre eden açık kaynak kodlu ses tanıma 

kütüphanesidir.[2] HMM modellemesi, 

1970lerin başında Carnegie Mellon 

Üniversitesinde, konuşma işleme 

uygulamalarında denenmiş ve oldukça 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir. [3] Sphinx 

projesinde hali hazırda 10 farklı dil için 

akustik model bulunmaktadır: İngilizce, 

Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, 

Flemenkçe, Hintçe, Çince (Mandarin), 

Rusça ve Kazakça. 

 
2. Akustik Dil Modeli 
 
Akustik dil modeli eğitimi için gerekli 

olan bileşenler şunlardır: 
 
1- Fonetik Sözlük (Phonetic Dictionary) 
2- Fonem Seti (Phoneset) 
3- Dolgu Sözlüğü (İsteğe bağlı) 
4- N-Gram Dil Modeli 
5- Ses Transkripsiyonları 
6- Wave Formatında Ses Dosyaları 
 

Fonemler (phonemes), bir dilde yer alan 

fonetik ayırt edici ses birimleridir. Bu 

birimler, Uluslararası Fonetik Alfabe ’de 

yer alan ses birimlerden farklı olup dile 

özgü yapılar olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. Örneğin, fonetik alfabede 

yer alan farklı iki ses birimi tek bir foneme 

karşılık gelebilmektedir. Aslında, 

fonemler, bir dilin gramerini oluşturan en 

küçük yapıtaşlarıdır. 

Türkçe, diğer dillerle karşılaştırıldığında 

daha ortografik (konuşulduğu gibi yazılan) 

bir yazıma sahip olduğundan, alfabede 

bulunan çoğu harfin bir fonem karşılığı 

bulunmaktadır. Bu nedenle, en basit fonem 

seti 

[a,e,ı,i,o,ö,u,ü,m,n,p,t,b,d,v,f,z,s,ş,ç,c,j,k,g,

r,l,h,y] harflerine karşılık gelen fonemler 

olarak tanımlanabilir. Böylece, bu fonem 

seti için, Türkçe fonetik sözlüğün 

oluşturulması, aslında, oldukça basit bir 

harf/fonem dönüştürme işlemidir. Harflere 

karşılık gelen fonemler belirgin ve 

değişmez olduklarından, sözcüklerde veya 

hecelerde yer alan harflerin fonem 

karşılıklarıyla (etiketleriyle) değiştirilmesi 

fonetik sözlükteki transkripsiyonlara denk 

düşecektir (‘ğ’ harfi etkisiz eleman olarak 

düşünülebilir). 

 

Sözcük/Hece Fonetik 

Transkripsiyon 

dağ d a 

beş b e sh 

tır t ii r 

 

Fonem seti daha detaylı ses varyantlarıyla 

zenginleştirilebilir. Bunlardan ilki, 

seslilerin uzun/kısa varyantları 

eklenmesidir. Böylece, seslilerin uzun ve 

kısa tipleri birbirinden ayırt edilebilecektir. 

Örneğin, “arı” ve “ağrı” sözcüklerini 

birbirinden ayıran tek özellik /a/ foneminin 

uzunluğudur. Türkçede seslilerin uzunluğu 

önemli bir fonetik özellik olduğundan 

dolayı uzun sesliler ayrı fonemler olarak 

belirtilebilirler. Aynı şekilde [k, g, l] sesleri 

de ön/arka olarak iki farklı varyanta 

sahiptirler. “kâr” ve “kar” sözcüklerini 

ayıran tek özellik /k/ foneminin önde veya 

arkada telaffuz edilmesidir. [4] 

Zenginleştirilmiş fonem setiyle oluşturulan 

fonetik sözlük örneği aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 

 

Sözcük/Hece Fonetik 

Transkripsiyon 

arı a r ii 

ağrı al r ii 

kar kf a r 

kar (2) k a r 

sol s o l 

sol (2) s o lf 

kir kf i r 

 

Daha geniş bir fonem setiyle çalışmanın 

zorluğu fonetik transkripsiyonların ancak 

bazı fonolojik kuralların belirlenmesiyle 

yapılabilmesidir. Örneğin, önde telaffuz 

edilen [k, g] sesleri ince sesli [e, i, ö, ü] 

içeren hecelerde bulunur; fakat “kâr”, 

“rüzgâr” gibi istisnai durumlar da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Benzer şekilde, 

sesli fonemlerin uzun telaffuz edilen 



varyantları da yalnızca sesli ile sonlanan 

hafif hecelerde görülmektedir. Sonuç 

olarak, fonem seti zenginleştikçe 

sözcüklerin veya hecelerin fonetik 

transkripsiyonlarını yapmak zorlaşmakta-

dır. 

 

2.1. Türkçe Kelimelerin Hecelenmesi 

 

Çalışmamızda, kelimeler yerine heceler 

eğitilmiştir. Bunun iki temel sebebi vardır: 

İlki, Türkçenin sondan eklemeli 

(agglutinative) olmasından ötürü, diğer 

dillerle kıyaslandığında türetilebilecek 

kelime varyantı sayısının kolayca 

sınırlandırılamamasıdır. Sadece bir fiil 

kökünün, tüm yapım ve çekim ekleriyle, 

teorik olarak 100.000’i aşkın morfolojik 

varyantı türetilebilmektedir. Bu türeme, 

Türkçede bulunan her kök için 

yapıldığında, karşımıza milyarlarca farklı 

morfolojik yapı ortaya çıkmaktadır. 

Halbuki, aynı işlem heceler üzerinden 

yapıldığında, 3000 adet farklı hecenin 

neredeyse bütün sınırlandırılmamış 

konuşma (free-speech) kümesini kapsadığı 

görülecektir. Diğer bir deyişle, eğitim 

setinde kelime olarak geçmemiş yapılar, 

eğitim setinde eğitilmiş heceleri çok büyük 

ihtimalle içereceğinden, serbest konuşmada 

geçebilecek bu kelimelerin de makina 

tarafından tanınma olasılıkları var olmaya 

devam edecektir. Ayrıca, fonetik sözlük ses 

tanıma işlemi sırasında hafızada 

tutulduğundan, hece sözlüğü kullanımı 

daha az hafıza kaynağına ihtiyaç 

duyacaktır. 

 

Hece sözlüğü kullanımının diğer bir 

avantajı da, sözcüklerin fonetik 

transkripsiyonlarının hece bazlı kurallarla 

sistematik bir şekilde dönüştürülebilir 

olmasıdır. [k, g, l] fonemlerinin ön [kf, gf, 

lf] varyantları, bulundukları hecedeki 

ünlünün ince [e, i, ö, ü] olup olmadığına 

göre değişkenlik göstermektedir. Benzer 

şekilde, ünlülerin uzun veya kısa olması da 

hecenin ünlüyle sonlanıp sonlanmamasıyla 

(hafif/ağır hece) doğrudan ilişkilidir. 

Hecelerin başında bulunan ünsüz 

kümelerinin (consonant cluster) [ı, i, u, ü] 

ünlüleriyle parçalanması da hece 

sınırlarında gerçekleşen değişimlere örnek 

olarak gösterilebilir: 

 

Sözcük/Hece Fonetik 

Transkripsiyon 

spor s ii p o r 

grup g u r u p 

plan p i lf a n 

 

 

Çok heceli yapılar aşağıdaki düzenli ifade 

(regular expression) kullanılarak hecelere 

dönüştürülür: 

 

[^aeuiıoüö\s]*([aeuiıoüö]|[^aeuiıoüö\s](?=\

s|$)|$)((?<![rk]s)[^aeuiıoüö\s](?![aeuiıoüö]

))* 

 

Bir cümlede bu düzenli ifadeyle eşleşen her 

deseni boşluk karakteriyle 

birleştirdiğimizde hecelere ayrılmış 

cümleleri elde etmiş oluruz. 

 

Örnek 

 

Girdi: “ses tanıma teknolojisi” 

Çıktı: “ses ta nı ma tek no lo ji si” 

 

2.2. N-Gram Dil Modelinin 

Oluşturulması 

 

N-Gram dil modeli (LM), eğitim setimizde 

bulunan hece birliktelikleri olasılıklarının, 

ardıl hecelerin şartlı olasılıklarının 

çarpımıyla (zincir kuralı) bulunmasıdır. 

Zincir kuralının matematiksel ifadesi 

aşağıdaki gibidir: 

 

𝑃(𝑊) =  ∏ 𝑃(𝑤𝑖 → 𝑤1, 𝑤2 … 𝑤𝑖−1)

𝑖

 

 

Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak: 

 

𝑝𝑏𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚(𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑎 𝑛𝚤 𝑚𝑎)  

= 𝑝(𝑠𝑒𝑠| < 𝑠 >)
∗ 𝑝(𝑡𝑎|𝑠𝑒𝑠) ∗ 𝑝(𝑛𝚤|𝑡𝑎)
∗ 𝑝(𝑚𝑎|𝑛𝚤)                  
∗ 𝑝(</𝑠 > |𝑚𝑎) 



 

Bu olasılık, şartlı olasılıkların maksimum 

olabilirlikleri (maximum likelihood) 

hesaplanarak bulunur.[5] Unigram, bigram 

ve trigram olasılıklarının hesaplanması, en 

olası hece birlikteliklerinin bulunmasını 

sağlamaktadır. 

 

İyi bir dil modelinin oluşturulabilmesi için 

olabildiğince farklı çeşitte ve yeterli sayıda 

cümle toplanmalıdır. Dil modelinin ne 

kadar yeterli olduğu kararsızlık (perplexity) 

oranı hesaplanarak görülebilir. Bu oran ne 

kadar küçükse o kadar kararlı bir dil 

modelini işaret etmektedir. Bu çalışmada, 

sadece eğitim setinde bulunan konuşma 

transkripsiyonlarının (45.000 adet cümle) 

3-Gram modeli, MITLM (MIT Language 

Modeling Toolkit) aracı kullanılarak 

oluşturulmuştur.[6] 

 

 

 

 

 

2.3. Eğitim Setinin Oluşturulması 

 

Eğitim seti, Wave formatında ses dosyaları 

ve bu dosyaların metin transkripsiyonla-

rından oluşmaktadır. Bu çalışmada, heceler 

eğitileceğinden ötürü bu transkripsiyonlar 

da daha önce verilen düzenli ifade ile 

hecelere ayrılmalıdır.  

 

Çalışmanın en çok gayret gerektiren kısmı 

her biri 30 saniyeyi aşmayacak şekilde en 

az 100 saatlik konuşma verisi ve metin 

transkripsiyonlarının toplanmasıdır. 

Çalışmanın amacı sınırlandırılmamış 

konuşmanın tanınması olduğundan, 

olabildiğince farklı konuşma 

kaynaklarından, zengin içerikli doğal 

konuşma verisi toplanmalıdır. 

 

Bu verinin pratik bir şekilde elde edilmesi 

amacıyla işitme engelliler için Türkçe 

altyazı seçenekleri bulunan çeşitli dizi ve 

filmler kullanılmıştır. SRT uzantılı altyazı 

dosyalarında yer alan altyazı metinlerinin 

başlayıp bittiği zaman aralıkları (sekanslar) 

kullanılarak filmler otomatik olarak 

kırpılmıştır. Bu işlem için, Python 

programlama diliyle, her bir film için ayrı 

parametreler alabilen bir program 

yazılmıştır. Bazı sekanslar filmdeki 

konuşmaların gerisine veya ilerisine 

düşebildiğinden gerektiğinde altyazı 

sekanslarına ekleme veya çıkarma 

yapabilen, kaymaları olabildiğince 

engellemek adına birbirine çok yakın 

sekansları birleştirebilen bu betik ile 57 

adet film (~60 saat), metin parçalarıyla 

birlikte sekanslara bölünmüştür.  

 

Ayrılan metin transkripsiyonları, 

noktalama işaretlerinden temizlenmiş, 

yinelemeli (recursive) bir algoritma ile 

rakamla yazılmış sayılar metne çevrilmiş 

ve son olarak, düzenli ifade kullanılarak 

sözcükler hecelere ayrılmışlardır. Fonetik 

sözlük ve N-Gram dil modeli de tamamen 

bu transkripsiyonda bulunan metinler 

kullanılarak yapılmıştır (~2500 farklı 

hece). 

 

 

3. Test Sonuçları 

 

Ses tanıma sistemlerinin başarım ölçümü 

genellikle WER (Word Error Rate) 

hesaplanarak yapılmaktadır. Bu ölçüm 

aslında Levenshtein uzaklığının kelime 

bazlı uygulanmasıyla ortaya çıkan ortalama 

bir yüzdelik payı ifade etmektedir. Orijinal 

metin ile çıkarsanan metnin hizalamasının 

sabit olmaması, diğer bir deyişle, 

çıkarsanan hecelerin endekslerinin orijinal 

metindekilerle uyuşma göstermemesi 

mümkün olduğundan, WER ölçütü yerine 

ikili sınıflandırma problemlerinde sıkça 

kullanılan F1 ölçütü tercih edilmiştir. Bu 

amaç doğrultusunda, içinde orijinal 

metindeki hecelerin endeksini ve o 

endeksteki TP (True Positive), FP (False 

Positive) ve FN (False Negative) 

değerlerinin tutulduğu bir sonuç nesnesi 

yaratılmıştır. Bu durumda, TP değeri, 

doğru saptanan hece sayısına, FP değeri, 

yanlış saptanan hece sayısına, FN değeri ise 

saptanamayan (boş döndürülen) hece 

sayısına karşılık gelmektedir. 



 

Döngüye, endeksi ve TP, FP ve FN 

değerleri 0 olan tek bir nesneyle başlanır ve 

çıkarsanan metnin son elemanına kadar 

olası tüm sonuçlar bir dizi içerisinde 

çoğaltılır. Yapılan bu işlemin zaman 

karmaşıklığı üstel olacağından, dizinin 

büyüklüğü belli bir eşiği geçtiğinde 

belirtilen sayıda veya oranda, en küçük F1 

ölçütüne sahip sonuç nesneleri diziden 

budanır (pruning). Döngü 

tamamlandığında en büyük F1 ölçütüne 

sahip olan nesne sonuç olarak döndürülür. 

Bu işlem tüm test verisindeki tüm metin 

parçalarına uygulanır ve sonuç nesneleri 

toplanarak bütün test kümesini temsil eden 

sonuç nesnesi elde edilir.  

 

TP işlemi, çıkarsanan metin elemanının 

aynı endeksteki orijinal metin elemanıyla 

eşleşmesiyle gerçekleşir. Endeks 

değerlerine göre dizideki tüm sonuç 

nesnelerinin hem TP hem de endeks 

değerleri bir artırılır. 

 

FP işlemi, çıkarsanan metin elemanının 

aynı endeksteki orijinal metin elemanıyla 

eşleşmemesi durumunda gerçekleşir. 

Burada iki olasılık vardır: Birincisi olasılık, 

orijinal metin elemanına yanlış bir değerin 

atanmasıdır. Bu durumda endeks 

değerlerine göre dizideki tüm sonuç 

nesnelerinin hem FP hem de endeks 

değerleri bir artırılır. İkinci olasılık da 

aslında olmayan bir elemanın yerine yanlış 

bir değer atanması, diğer bir deyişle, 

fazladan hece çıkarsanmasıdır. Bu durumda 

ise, sonuç nesnelerinin FP değeri bir 

artırılır; fakat endeks değerleri sabit kalır. 

Sonuç nesneleri dizisi çoğaltılmış olur. 

 

FN işlemi, çıkarsanan metin elemanının 

aynı endeksteki orijinal metin elemanıyla 

eşleşmemesi; fakat daha yüksek bir endeks 

değerinde eşleşmesi durumunda 

gerçekleşir. Burada da iki olasılık söz 

konusudur. Birinci olasılık, çıkarsanan 

elemanın tesadüfen daha ileri endekslerde 

bulunmasıdır. Bu durum aslında bir önceki 

paragrafta anlatılan FP durumunu 

içermektedir ve aynı işlemler tekrarlanır. 

İkinci olasılık ise, ileride eşleşen eleman 

endeksiyle mevcut endeks arasındaki fark 

kadar (𝑖𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ − 𝑖𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡) FN ve endeks 

değerlerinin arttırılmasıdır. Yani, bu 

aralıkta kalan orijinal metin elemanları 

çıkarsanamamıştır. Bu işlem TP ve endeks 

değerlerinin bir artırılmasıyla sonlandırılır.

  

Yaklaşık 60 saatlik eğitim verisiyle elde 

edilen test sonuçları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir:  

 

Kesinlik 

(Precision) 

Geri 

Kazanım 

(Recall) 

F1 Ölçütü 

(F1 Score) 

%74,5 %66,3 %70,2 

 

 

4. Başarım Artırma Teknikleri  

 

1- Eğitim seti verileri film ve dizi 

sekansları olduğundan, içerisinde 

çokça gürültü (noise) bulunmaktadır 

(Örn: arka plan müzikleri). Gürültü 

içeren sekansların eğitim setinden 

çıkartılması hem kesinlik hem de geri 

kazanım oranını artıracaktır. Dolgu 

sözlüğünün (filler dictionary) sık 

rastlanan konuşma dışı gürültü 

etiketleriyle doldurulması da başarımı 

artırabilecek diğer bir yöntemdir. 

2- Test sonuçlarında geri kazanım 

oranının kesinlik oranına göre düşük 

kalması eğitim setinin yetersiz 

kaldığına işaret edebileceğinden, 

eğitim setini artırmak geri kazanım 

oranını artıracaktır. 

3- Farklı fonem seti ve fonetik sözlükler 

oluşturulup en yüksek başarıma sahip 

model aranmalıdır. 

4- N-Gram dil modeli, transkripsiyonlara 

ek olarak farklı kaynaklardan 

cümlelerle beslenmeli ve modelin 

sınırlandırılmamış konuşmayı daha iyi 

temsil etmesi sağlanmalıdır. 

5- Sistemde kelimeler yerine heceler 

eğitildiğinden dolayı 4-Gram ve 5-

Gram hece kombinasyonlarının da 

istatistiksel olarak anlamlandırılabile-

ceği göz önünde bulundurularak, bu dil 



modelleri ayrı ayrı eğitilerek en iyi 

başarımı gösteren model aranmalıdır. 

 

5. Ek Çalışmalar  

Başarım metriği olarak F1 ölçütünün 

kullanılmasının diğer bir avantajı da en çok 

hangi hecelerin yanlış çıkarsandığı (FP) 

veya hiç çıkarsanamadıklarının (FN) analiz 

edilebilmesidir. Bu analiz, fonem setinin ve 

fonetik sözlüğün iyileştirilmesinde yön 

gösterici olacaktır. FN oranı yüksek olan 

metinler de büyük ölçüde, gürültü içeren 

sekansları işaret edeceğinden, eğitim 

setinin düzeltilmesi daha etkin bir şekilde 

yapılabilecektir. 

 

Son olarak, başarım oranı optimize 

edildikten sonra, hecelerin birleştirilip 

ortografik yazıma dönüştürülmesi 

hedeflenmektedir.
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