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TÜBİTAK’tan, “sesi metne çeviren” yazılım

Türkçe sesi anında metne çeviren bir çalışmaya daha imza atıldı

Özel sektörün 2000’li yıllarda başlattığı, 
kullanıcının sesini bilgisayarda 
yazıya çeviren yazılım geliştirme 
çalışmalarının ardından kamuda 

da bu alanda yürütülen çalışmalar, sonuç 
vermeye başladı. Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu’na bağlı (TÜBİTAK), 
Konuşma ve Dil Teknolojileri Merkezi 
(KDTM) önemli bir çalışmaya imza attı. KDTM 
araştırmacıları, sesi metne çeviren bir yazılım 
geliştirdi. “Katip” adı verilen sistem sayesinde 
kullanıcılar konuşma metinlerini anında yazılı 
olarak ellerine alabiliyor. 
Cemil Demir ile Ahmet Afşın Akın’ın 
geliştirdiği yazılım, televizyon haberlerini 
yüzde 85 başarıyla yazıya aktardı. Demir, 
Bugün gazetesine yazılıma ilişkin şu bilgileri 
verdi: 

“Katip, yüzde 85 başarıyla televizyon 
haberlerini tanıyıp yazıya çevirebiliyor. 
Ayrıca yazılım telefon konuşmalarını 
da tanımlıyor. Telefon konuşmalarını 
da anında metne çevirdik. Bu konuda 
da yüzde 60 başarı sağladık. Şu ana 
kadar elde ettiğimiz başarı bizi çok 
umutlandırdı.” 

TÜBİTAK komşu ülke dilleri üzerine 
de bir çalışma yaptı. Bu kapsamda, 
Arapça haber bültenleri de yazıya 
dökülüyor. Sistem sayesinde Arapça 
televizyon haberleri yüzde 65 başarıyla 
yazıya dökülüyor. Katip, şimdilik 600 
milyon kelimelik metin verisiyle işlem 

görüyor. Ancak amaç daha farklı diller ve 
şiveler üzerinde çalışmalar yapmak. Proje 
koordinatörü Ahmet Afşın Akın “Katip’in 
sıradaki çalışması daha etkin dil modelleri 
üzerinde çalışmak. Aksanlar üzerine de bir 
çalışmamız var. Örneğin Karadeniz veya doğu 
şiveli bir konuşmayı Katip anında İstanbul 
Türkçesine çevirebilecek” diye konuştu. 

Sesi metne döken Katip adlı yazılımın, hukuk 
ve sağlık alanlarında kullanılacağı bildirildi. 
2008 yılında CTD System A.Ş Ar-Ge Müdürü 
Çetin Çetintürk, şirketlerinin, konuşma 
tanıma sistemleri üzerine 8 yıldır yürüttüğü 
çalışmalar sonucu “dikte” isimli yazılımı 
geliştirmeyi başardığını bildirmişti. Çetintürk, 
“dikte”nin bugüne kadar “dünyada yapılmış 
ilk ve tek Türkçe konuşma-tanıma sistemi” 

olduğunu belirtmişti. Dikte’nin, aynı zamanda 
“en yüksek kapasiteli” konuşma tanıma 
sistemi de olduğunu söyleyen Çetintürk, 
“Bundan sonra Türkçe yazıları, konuşarak 
bilgisayara yazma imkânına sahip olunacak” 
demişti. 
Aynı yıllarda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
teknoparkında faaliyet gösteren Yöndata 
Bilgisayar şirketi de konuşmayı yazıya çeviren 
sistemi üretip ilk olarak tıbbi alanda kullanıma 
sunmuştu.

Sesli konuşmayı yazıya çeviren bilgisayar 
yazılımları, yaygın ve bilinen İngilizce adıyla 
“Speech recognition”, özellikle gazetecilik 
açısında video ve ses formatında alınan 
görüşme ve mülakatların bilgisayar ortamında 
arşivlenmesi ve daha sonraki süreçlerde 
kişilerin hangi sözü ne zaman söylediğini ortaya 
çıkması açısında kullanılabiliyor. 
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