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Özet: Sosyal hayatımız için iletişim büyük bir önem taşımaktadır. Duymakta zorluk çeken 

insanlar için ise iletişim işaret dili vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.  Böyle insanlarla da 

iletişim kurabilmemiz için, özellikle doktor muayene ya da iş görüşme gibi zor ve önemli 

konular üzerinde anlaşabilmemiz için işaret dili tercümanlarına ihtiyaç duymaktayız. Bu 

tercümanlık işini hem basitleştirmek için hem de bundan hız ve zaman kazanmak için birçok 

çeviri uygulamaları geliştirilmiştir. Alternatif çözüm olarak  bu uygulamalara ek olarak 

“Seslik” projesi geliştirilmiştir. Bu proje görme ve duyu engelli bireyler ile diğer bireylerin 

birbirleriyle daha kolay iletişim kurabilmesini hedeflemektedir. İletişim yöntemi olarak  sesten 

veya yazıdan işaret görsellerine çeviri yapılarak iletişim sağlanmıştır.  
  
Anahtar Sözcükler: Seslik uygulaması, İşaret Dili Çevirici, Yazıyı İşaret Diline Çevirme, 

Sesi İşaret Diline Çevirme. 

 
Abstract: Communication is very important for our social life. For people who have 

difficulties in hearing communication is carried out by the sign language. And to be able to 

communicate with such people, especially in the difficult and important issues such as medical 

examination or business meetings, we need the sign language interpreters for our mutual 

understanding. There are many translation applications have been developed to simplify the 

interpreting and to win the speed and time from that. In addition to those applications as an 

alternative solution “Seslik” project it has been developed. This project aims to provide easy 

communication with individuals who have visual disabilities and difficulties in hearing. 

Communication is provided by using the translation of written text or recorded voice to the 

images of sign language as a method to contact. 
 
Keywords: Seslik appplication, Sign Language Translator, Translating the written text to sign 

language, Interpreting a recorded voice to the sign language. 

 
1. Giriş 
     

    İşitme engelli bireylerdeki işitme kaybı, 

doğuştan veya sonradan olan problemler 

nedeniyle işitme duyarlılığında meydana 

gelen azalma olarak tanımlanmaktadır [1].  

Ve bu duyarlık azalma nedeninden dolayı 

ses hatalarını çok yapmaktadırlar. Aynı 

zamanda, duymakta zorluk çeken insanlar, 

genelde elle iletişim kurar. Bunun için de 

işaret dilini kullanmaktadırlar [2]. İşaret 

dili jest, yazılı veya sözlü olabilir. İşaret 

dilini kullandıkları için,  anlaşabilmemiz 

için işaret dili tercümanlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Çoğu insanlar, işaret dilini 

öğrenmiyor bu yüzden iletişim için işaret 

dilini kullanan insanları zora sokuyor.   

     Günümüz teknolojilerinin sunduğu 

imkanlarıyla, tercümanlık işini 

basitleştirmek için bir çok çeşit çeviri 

uygulamaları geliştirilmiştir. Alternatif 

çözüm olarak bu uygulamalara ek olarak 

“Seslik” projesi geliştirilmiştir. Bu proje 

görme engelli ve duyu engelli bireyleri ile 
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kolay iletişimin sağlanmasını 

hedeflemektedir. İletişim yöntemi olarak 

sesten veya yazıdan işaret görsellerine 

çeviri yapılarak iletişim sağlanmıştır. 
 
2. Seslik Proje Hedefi 
 
    Seslik projesinde iletişim kurabilecek üç 

taraf vardır: görme veya işitme engeli 

olmayanlar, işitme engelliler, görme 

engelliler.  Bu üç tarafın birbirleriyle rahat 

iletişim kurabileceği bir mobil 

uygulamanın geliştirilmesi hedeflenmiştir. 
 
3. Amaç ve Faydaları 

 
        Asıl amacımız ses veya yazı girdisini 

işaret diline çevirerek gündelik yaşamda 

işaret dilini bilmeyen insanlar ve işitme 

engelli bireyler ile işitme ve konuşma 

engelli bireyler arasındaki iletişimi 

sağlamaktır.  
    Seslik projesi, gerek engelli bireylerin 

kendi aralarında iletişimi için gerekse 

gündelik yaşamlarında işaret dili bilmeyen 

bireyler ile iletişim kurmasını sağlayacak 

herkesi kapsamaktadır.  
     Tercümanlığı basitleştirmek için birçok 

çeviri uygulamaları geliştirilmiştir. 

Bunların bazıları işitme engelliler için 

sesten yazılı metine çevirerek sorunu 

çözmeye çalışmış, bazıları ise sadece 

kelime sözlüğü olmaktan öteye 

gidememiştir. Seslik projesi ise, 

piyasadaki mevcut uygulamaların 

eksikliklerini saptayarak, engelli bireylerin 

iletişiminde ortaya çıkabilecek tüm 

ihtiyaçlara cevap verebilecek bir uygulama 

olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır.   
 
4. Benzer Projeler 
   
Transcense[3] 

Bu uygulama konuşmaları gerçek zamanlı 

şekilde akıllı telefonun ekranına yazı 

olarak döküyor. Bunun sayesinde engelli 

kişiler anlık konuşmalarda konuşulanları 

hemen anlayıp cevap verme şansını ve 

normal bir hayat sürme imkanını 

yakalıyorlar.  

    Bu projede sadece işitme engelli 

bireylerin normal hayattaki bireyler 

arasındaki iletişimi hedeflenmiştir. Bir 

görme engelli birey ile işitme engelli 

bireylerin iletişimi için herhangi bir 

kolaylık bulunmamaktadır. 
  

MotionSavvy[4] 

İşaret dilini İngilizce konuşma diline 

çeviren bu uygulamaya veri tabanında 

bulunmayan işaret dili kelimeleri 

öğretilebiliyor, işaret dilini yazıya da 

dönüştürebiliyor. Sadece İngilizce bilenler 

için geliştirilmiş olan bu proje tüm işitme 

engellileri kapsamamaktadır. 

 
SignAloud[5] 

Bu probleme çözüm olarak, iki genç işaret 

dilini sesli olarak çevirebilen bir eldiven 

geliştirdi. Şimdilik prototip aşamasında 

olan bu eldiven sadece bilgisayara 

Bluetooth üzerinden bağlıyken çalışıyor. 
    İnsanlar gündelik hayatta, zaten 

yanlarında çok fazla eşya taşıdıkları için 

iletişim kurmak amacıyla eldiven ve 

bilgisayar taşımak yerine hali hazırda 

kullandıkları akıllı telefonlar üzerinden 

iletişim kurmak için seslik projesi daha 

kullanışlı kalacaktır. 

 
'Engelsiz İnovasyon' Projesi[6] 

Diğer bir proje ise ‘Engelsiz İnovasyon’ 

projesi[]. Bu projede işitme engelli 

bireylerin cep telefonuyla iletişim 

kurabilmeleri için üzerinde çalıştıkları 

mobil uygulamanın prototipi 

oluşturuldu.  Arama yapıldığında karşıdaki 

kişinin sesi, işitme engelli kişinin ekranına 

ses yazılı bir şekilde geliyor. Normal 

hayatta işaret dili bilmeyen biri ile iletişim 

kurak isteyen işitme engelli birey için 

yeterli olmayan bu uygulama, seslik 

projesinin gelişimindeki, ileriki sürümler 

için ilham kaynağı olmuştur.  

 

5. Seslik Proje Yapısı ve Algoritması 
 

    Uygulama içerisine girilen yazı değerleri 

ya da sesten algılamadan gelen yazı değeri 

veri tabanında bir kelime ile eşleştiğinde 

peş peşe ekranda görüntülenmektedir. 



 

Kelimeler veri tabanına ham halleri ile 

kaydedildiği için veri tabanından sadece 

bu şekilde çekilmektedir.(örneğin: ben 

anne baba sevmek) 
 İşitme engelli bireyler kendi düşüncelerini 

ifade ederken cümleleri düzensiz bir 

şekilde kurmaktadırlar. Geçmiş, şimdiki 

veya da gelecek zamanları belirleyen ekler 

onlar için kullanışsızdır. Bu yüzden 

uygulamaya girilen verilerin bu şekilde 

girilmesi, engelli bireyler için daha 

anlaşılır olacaktır. Fakat duyabilen 

insanlar günlük hayatta bu şekilde kelime 

ve cümle kullanmadıkları için işitme 

engelli bireyler ile iletişimde sıkıntı 

olacağı öngörülmektedir. Bu sebepten 

dolayı uygulama içerisinde çevrilecek olan 

kelimelerin köklerini bularak, kökenlerine 

göre isim veya fiil(eylem) olarak 

sınıflandırdıktan sonra görsele çevrilmesi 

gerekmektedir. Bunun için hazır bir 

kütüphane bulunmadığı için tarafımızca 

gem’in [7] yazılması ve sisteme entegre 

edilmesi planlanmaktadır. Bu sayede 

Türkçe kurallarına uyularak yazılmış 

cümleler de işaret diline çevrilebilecektir.      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Uygulamanın Ana sayfası 

   Uygulamanın Ana sayfasında uygulama 

ile ilgili açıklama bulunmaktadır. Ayrıca, 

mevcut olan butonların ne işe yaradıkları 

da anlatılmakta. (Şekil 1) 

   Uygulamanın Menü kısmında mevcut 

olan kategoriler listelenmektedir. (Şekil 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Menü 

 

 

A. Yazıdan görsel animasyona çevirme 
     

    Uygulamada işaret dili bilmeyen 

kullanıcı, ilgili alana çevirmek istediği 

cümleyi girip, ‘Görsele Çevir’ butonuna 

tıkladığı zaman  ilgili cümledeki tüm 

kelimelere tek tek işaret dilindeki karşılığı 

olan resimlere çevrilir ve  slider vasıtasıyla 

daha akıcı bir şekilde gösterilir. Karşısında 

bulunan işitme engelli kullanıcı, görselleri 

izleyerek onun ne demek istediğini anlar. 

Görme engelli birisi ise, ‘Dinle’ butonuna 

tıklayarak yazılan yazıyı sesli olarak 

dinleyebilir. (Şekil 3) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Yazı - Görsel sayfası[16] 
 

 

 

 

 

Şekil 3. Yazı - Görsel sayfası 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Ses - Görsel sayfası 

 

 

B.  Sesten görsel animasyona çevirme 

    

    Uygulamayı kullanan birey, ‘Konuş’ 

butonuna tıklayarak konuşur. Girilen 

sesten yazıya çevrilmiş ifadeler ilgili alana 

aktarılır ve ‘Görsele Çevir’ butonuna 

tıklandığı zaman, kurulan cümleye karşılık 

gelen kelimeler ekranda  slider vasıtasıyla 

daha akıcı olarak animasyon gibi 

gösterilmeye başlar. Eğer Görme engelli 

birey ile iletişim kuruyorsak ‘Dinle’ 

butonuna tıklayarak kurulan cümlenin 

duymasını sağlayabiliriz. (Şekil 4) 

 

C.  Lakap Modülü 

 

    Aynı zamanda Seslik uygulamasında 

Lakap Modülü kullanılmaktadır. Biliyoruz 

ki, iletişim için işaret dilini kullanan 

bireyler, kendi isimlerini harf harf ifade 

etmek yerine kendilerine özel bir anlamı 

taşıyan işaretler( lakaplar) kullanmaktalar. 

Uygulamamızda mevcut olan Lakap 

modülü de bu konuda kolaylık 

sağlamaktadır: arkadaşın ismini harf harf 

resme çevirmek yerine, o arkadaşın telefon 

rehberinde kayıtlı olan resmini rehberden 

getirerek, kullanılan cümle içerisine 

yerleştirerek isim yerine kullanılmasını 

sağlamaktadır. (Şekil 5’te Rehberdeki 

kişilerin resmiyle birlikte diğer bilgilerinin 

listelendiği görülmektedir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Kişiler sayfası( Rehber) 

 



 

6. Kullanılan Araçlar 
 
    Temelinde mobil uygulama geliştirme 

framework’ü[8] olan ‘ionic’[9] kullanıldı. 

Bunu kullanarak, bir hybrid mobil 

uygulama[10] oluşturmuş olduk. 
    Resimlerle ilgili işlemleri yapabilmek 

için de ‘Cloudinary’[11] platformu 

kullanıldı. 
    Veri tabanından resimleri çekebilmek 

için gerçek zaman veri tabanı hizmetlerini 

sunan ‘Firebase’[12] kullanıldı. 
    Yazının sesli okunması ise ‘Google 

Çeviri’nin metin okuma vasıtasıyla 

gerçekleştirildi[13]. 
     Sesi yazıya çevirme kısmını 

gerçekleştirmek için ise Google'ın ‘Web 

Speech API’ aracı[14] kullanıldı. 
 
7. Sonuç 
 
     Seslik uygulaması ile engelli bireylerin 

sosyal hayatta daha aktif rol alabileceği, 

insanlarla daha rahat iletişim kurabileceği 

bir sistem oluşturulmuştur. 
    İşitme engelli bireyler, görme engelli 

bireyler ile engelsiz bireylerin iletişimi 

için piyasada bu projeye benzer projeler 

bulunmakla birlikte, işitme engelli birey 

ile görme engelli bireyin iletişimi için 

herhangi bir uygulama yapılmamıştır. 

Seslik uygulaması  ‘Sessizliğe Seslen’  

sloganıyla engelini,   engel olarak gören 

engelli bireylere sosyal hayatta daha aktif 

katılımlarını sağlanmıştır. 
 
8. İleri Çalışmalar ve Hedefler 
 
    Aynı konuşma dili gibi, işaret dili de 

dünyanın her yerinde kendi farklı 

kullanımlarını içermektedir. Ve tıpkı 

İngilizce gibi evrensel bir işaret dili olarak 

da İngiliz işaret dili kullanılmaktadır. Şu 

an Türkçe desteği olan bu uygulamada, 

ileriki aşamalarda İngilizce ve diğer dillere 

de çeviriler yapması planlanmaktadır. 
  Seslik uygulamasına ek olarak, 

uygulamayı sosyal iletişim aracı 

(WhatsApp, Messenger vb.) şeklinde 

geliştirmeyi planlıyoruz.  

    Geliştirdiğimiz uygulamamızın ne kadar 

kullanışlı, ne kadar faydalı olacağını ve ne 

kadar verimli/kusursuz bir şekilde 

çalışacağını görmek, kontrol etmek 

amacıyla, 2017 SAMSUN 23. 

DEAFLYMPICS İŞİTME ENGELLİLER 

OLİMPİYAT OYUNLARI’nda [15] 

“Seslik” uygulamamızı test etmeyi 

hedefliyoruz.  
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