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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Uluslararası sivil havacılık operasyonlarının güvenlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, 

pilotlar ile hava trafik kontrolü görevlilerinin birbirlerini doğru anlamalarına bağlıdır. 

Havacılık tarihinde bugüne kadar çeşitli sayıda kaza yaşanmış olup; bu kazaların bir 

kısmı iletişimde yaşanan sorunlardan kaynaklandığı saptanmıştır. Yapılan araştırmalar 

sonucunda günümüzde uçak-kule haberleşmelerinde aksanlardan kaynaklanan 

problemler nedeniyle havacılıkta kazalara yaklaşık %2 oranında sebebiyet verdiği 

kanısına varılmıştır. Yaşanan olaylar gösteriyor ki, özellikle ana dili İngilizce olmayan 

pilot ve hava trafik kontrol görevlilerinin anlaşılır bir biçimde iletişim kurması zaman 

zaman mümkün olamamaktadır. Bu proje ile, havacılıkta dile dayalı sorunlardan ve 

kültürel farklılıklara dayalı aksanlardan kaynaklanan iletişim kaynaklı kaza ve olayların 

önüne geçilmesi için hava trafik kontrolü ile uçak pilotu arasındaki iletişimde sesli 

komut bilgilerinin aksandan dolayı yanlış anlaşılabilecek komuta da düzelterek yazılı 

iletişim mesajına çevrilmesine yönelik yazılımsal bir altyapının oluşturulması 

hedeflenmiştir. Sesli komutların yazıya çevrilmesi iletişimde hız kazandıracak, yazılı 

iletişimin kullanılması ise kalıcı bir delil oluşturacaktır. Bu amaç doğrultusunda Python 

altyapısına Google Cloud Ses Tanıma teknolojisi entegre edilerek öncelikle sesi yazıya 

çeviren bir altyapı geliştirilmiş ve prototipi oluşturulmuş, ardından ise aksan hatalarını 

tespit edip otomatik olarak düzelten “Speech Recognition API” eklentisi koda 

işlenmiştir. Bu eklenti, alınan ses verisini yazıya çevirirken kütüphanesinde bulunan 20 

farklı İngilizce aksanı örneği ile konuşulan aksanı saptayıp düzeltmesini kendiliğinden 

gerçekleştirmektedir. Daha sonra, yazıya dönüştürülmüş olan ses, uçağın 

telekomünikasyon aygıtına entegre edilerek hem kokpitte hem de hava trafik kontrolü 

kulesinde bir diyalog biçiminde belirecektir. Proje prototipinde Bluetooth teknolojisi 

kullanılarak bu bağlantı sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu “CommunicAid” 

amacına ulaşmıştır ve havacılık sektöründe büyük bir fark yaratacağı ve yeniliklere açık 

bir atılım olacağı ön görülmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Havacılıkta iletişim, uluslararası dil olarak standart İngilizce ICAO (Uluslararası Sivil 

Havacılık Örgütü) freyzyolojisi kullanılarak radyo/telsiz iletişimi ile sağlanmaktadır. 

Uçuş güvenliği için, uluslararası havacılıkta çalışan tüm pilotların ve hava trafik 

kontrolörlerin rutin ve rutin olmayan her durumda açık ve öz bir şekilde iletişim kurma 

yeterliliğine sahip olması zorunludur. ICAO yeterlilik standartlarının eksikliği dahil 

olmak üzere dille ilgili yanlış iletişim, kazalara neden olmaktadır. Paul D. Krivonos, 

iletişimin insan aktivitelerinde olduğu gibi havacılıkta da kritik bir rol oynadığını, 

özellikle de havacılıkta emniyet söz konusu olduğu için iletişimin çok önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Ayrıca, havacılık emniyetinde iletişimden daha önemli bir olgunun 

olmadığını gösteren birçok bulgu olduğuna da değinmiştir ve kazaların önlenebilmesi 

için yapılması gereken en önemli işin, hava taşımacılığı operasyonlarında iletişimin 
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geliştirilmesi olduğunu belirtmiştir. Özellikle ana dili İngilizce olmayan ülkelerde, 

kazaların temel faktörlerinin karmaşık ve kafa karıştırıcı freyzyoloji, yabancı dil ve ağır 

dil aksanından ve kendini eksik ifade etmekten kaynaklanmaktadır. Tarihte aksan ve dil 

sebebiyle yanlış anlaşılmaya sayılı örnek verilebilir: Aralık 1995'te Miami'den kalkan 

bir American Airlines jeti Kolombiya'nın Cali kenti yakınlarında bir dağa çarparak 159 

kişinin ölümüne sebep olmuştur ve kazanın nedeni ise pilotların Kolombiyalı 

kontrolörlerin talimatlarını anlamakta güçlük çekmesidir. Bir başka kaza ise Kasım 

1996'da gerçekleşti; bir Suudi Arabistan Havayolları Boeing 747'nin pilotu, bir 

kontrolörün alçalma yönergesini yanlış anlamış ve onun yerine yükselmiştir, Yeni 

Delhi, Hindistan yakınlarında bir Kazakistan Ulusal Havayolları kargo uçağıyla 

çarpışmış ve 349 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştır.  

 

 
 

Bu tür kazalardan sonra alınan sayılı önlem olmuştur. Bunlardan biri ise günümüz 

uçaklarında kokpitte bulunan  “CPDLC” cihazıdır. CPDLC, kontrolörlerin sesli 

iletişimlere alternatif olarak bir hava taşıtına acil olmayan stratejik mesajları iletebildiği 

iki yönlü bir veri bağlantı sistemidir. Bu cihazla mesaj, uçuş güvertesi görsel ekranında 

görüntülenir. CPDLC uygulaması, hava trafik kontrolü hizmeti için hava-yer veri 

iletişimi sağlamaktadır. Kontrolörler, hava trafik kontrol izinleri (seviye atamaları, 

yanal sapmalar / vektör belirleme, hız atamaları, vb.), radyo frekansı atamaları ve çeşitli 

bilgi taleplerini yayınlama becerisine sahiptir. Ancak, bu aygıt ile iletişim sadece yazı 

üzerinden ve genellikle sadece belirli anlarda belirli bir format aracılığıyla 

sağlanabildiğinden yetersiz kalmaktadır. Proje çalışmamızda amacımız, bu yapıyı 

geliştirerek yazı bazlı mesajlaşmayı tamamen “ses komutu – aksan düzenleyici – metin 

dönüştürücü” bir sisteme dönüştürerek havacılık için yeni bir güvenli haberleşme 

yaratmaktır. 

 

3. Çözüm  

Projenin en temel amacı aksan farklılıklarından ötürü gerçekleşen zorlukların 

üstesinden gelerek kule ile pilot arasındaki haberleşmeyi iyileştirmektir. Bu sebeple en 

fazla araştırma bir aksan altyapısının nasıl kodlama ile yazılıma işlenebileceğine karar 

vermek olmuştur. Ön Değerlendirme Raporu’nda, yazılım yazılırken halihazırda 

bulunan SAA (Speech Accent Archive; Aksan Arşivi) kullanılacağı belirtilmesine 

rağmen yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu koda bağlanabilme yolu tespit 

edilememiştir, üstüne bu arşivdeki çoğu İngilizce (resmi havacılık dili) kaynağının 
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yalnızca ana dili İngilizce olan ülkelerden alınmış örneklerden oluştuğu anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine, yazılımda çok daha basit ve etkili bir çözüme başvurulmuştur.  

 

Sayılı kontrollerden sonra yazılım finalize edilmiştir ve yazılımdaki kod blokları 

aşağıdaki gibi açıklanabilir: 

 

 
 

Proje büyük miktarda konuşma tanıma temeline dayandığı için kodun en başına resmi 

bir Python paket yükleyicisi olan “SpeechRecognition” arayüzü tanıtılmıştır. Bu sayede, 

ilerleyen aşamalarda yazılan komutlar hep bu formata göre çalışacaklardır. Gösterilen 

metod, işlemi çok daha kolaylaştırır ve zaten Python’a entegre edilmiş olması büyük bir 

artıdır. “Import” komutu pythonda tanımlı olan speech_recognition kütüphanesini içeri 

aktarmamızı sağlar. Böylelikle speech_recognition kütüphanesinde tanımlı olan 

fonksiyonları kullanabiliriz. “Import” komutuyla içeri aktardığımız kütüphanenin 

ismini as komutuyla sr olarak kısaltabiliriz. Bundan sonraki kod satırlarımızda sr 

komutu speech_recognition kütüphanesini temsil edecektir. 

 

 
 

1: Python’a gömülü olan “adjust_for_ambient_noise” fonskiyonu kullanılmıştır. Bu kod 

bloğu, ses girdisinin arkaplan gürültüsünü ortadan kaldırır. Bu sayede, yazıya çevirilen 

çıktının doğruluğunun artması hedeflenir. 1’in üst satırındaki kod için, sr 

kütüphanesinden microphone fonksiyonu  source ön ekine (kısayolu da denebilir) 

atanarak ses verisini almak için kullanılmıştır.   

2: Bu kod bloğu, pilota veya hava trafik kontrolörüne sistemin ses girdisini almaya hazır 

olduğunun açıklamasıdır. Böylece, ses girdisini oluşturacak kişi ne zaman konuşması 

gerektiğini anlayabilecek ve olası karışıklıklar önlenecektir. 

3: Bu komut, ses girdisini dinleme amacı taşır. Bu girdi “source” yani kaynak olarak 

tanımlanır ve ilerleyen bloklarda bu kaynak temel girdi olarak kullanılır. Bu sayede 

başta ses komutu sisteme kaydedilmiş olur ve bu “kaynak”tan yola çıkılarak işleme 

devam edilir. 
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4: Söylenilen komut, yazıya çevirilince ekrana yansır. Pilot ve hava trafik kontrolörü 

ekranda gösterilen çıktıya bakarak söylediklerinin doğru çevirip çevirilmediğini kontrol 

edebilirler. Proje oluşturulurken en büyük sorun, yazılımın baz alacağı aksan arşivinin 

nasıl oluşturulacağına karar vermek olmuştur. “Speech Accent Archive” altyapısının 

proje amacına uygun olmadığı anlaşılınca Google Cloud’un “Speech-to-Text” API’si 

araştırılmış ve hem projenin istediği yanıtı sağlayan ve bunu tek bir kod satırıyla 

gerçekleştiren bir komut olmasıyla beraber yazılıma yerleştirilmesi kararı alınmıştır.  

5: Eğer ses alımı sırasında bir hata oluşursa ekranda uyarı belirir. Bu sayede ses girdisini 

oluşturan kişi söylediği komutu tekrarlama şansına sahip olur.  

6: “def” komutu python programlama dilinde fonksiyon tanımlamamızı sağlayan 

komuttur. Tanımladığımız fonksiyona kodları tanımlayarak fonksiyonu çağırdığımız 

yerde bu kodları çalıştırabiliriz. 

7: speech_recognition kütüphanesini sr kısayoluna atamıştır. Bu kod satırında bu 

kütüphanede tanımlı olan recognition fonksiyonunu alarak r değişkenine tanımlıyoruz. 

Yani bundan sonra r değişkeniyle yaptığımız işlemler speech_recognition 

kütüphanesinde ki recognition fonksiyonu olacaktır. 

             

“Speech Accent Archive” kütüphanesi yetersiz bulununca Google’ın Cloud altyapısının 

“Speech-to-text” API’sinin kullanımına karar verilmiştir. Bu API, otomatik konuşma 

tanıma (ASR) için Google'ın en gelişmiş derin öğrenme sinir ağı algoritmalarını 

uygular. Belirli kelimelerin veya ifadelerin transkripsiyon doğruluğunu artırarak, alana 

özgü terimleri ve nadir kelimeleri kopyalamak için konuşma tanımayı özelleştirir. 

Ayrıca, çeşitli sınıfları kullanarak söylenen terimleri otomatik olarak adreslere, yıllara, 

para birimlerine ve daha fazlasına dönüştürür. “CommunicAid” projesinde 

kullanılmasının sebebi ise aksan bazlı bir kütüphane olmasıdır. Bahsedilen Google 

servisinin içine entegre edilen sayıca dil ve belirli aksanların halihazırda kullanıma açık 

olması işi kolaylaştırır. Şu anda altyapıda işlenmiş olan 16 tane İngilizce aksan örneği 

(Avustralya, Kanada, Gana, Hong Kong, Hindistan, İrlanda, Kenya, Yeni Zelanda, 

Nijerya, Pakistan, Filipinler, Singapur, Güney Afrika, Tanzanya, İngiltere, Amerika), 

proje amacı olan aksan tanıma ve düzeltme teorisini hayata geçirmeye yardımcı 

olmuştur. 

Yukarıda gösterilen algoritma Google’ın API hizmetinin nasıl işlediğini anlatmaktadır. 

Bu sistem CommunicAid altyapısına da işlenmiş ve test edilmiştir. 
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4. Yöntem 

      Pilot ve kule arasındaki dil farklılıkları problemlerinden kaynaklanan sorunların 

derinine inilebilmesi için proje çalışmasının ilk etabında havacılık sektöründe görev 

alan personel için bir anket tasarlanmıştır. Araştırma, havacılık alanında çalışan pilot ve 

hava trafik kontrolörlerine yönelik bir çevrimiçi anket çalışması hazırlanarak 

sunulmuştur.  Bu anket, 41 uzman tarafından yanıtlanmış ve veriler analiz edilmiştir. 

Sonuç olarak, bu ankete verilen cevaplar değerlendirilince, aksan farklılıklarının pilot 

ve kule arasında ciddi derecede sorun yarattığı hipotezimizin kanıtlandığı 

doğrulanmıştır. Anketteki bir soru açık uçlu olarak katılımcılara sunulmuştur. Daha 

önce Türkiye’de veya dünyada havacılık İngilizcesi konuşurken dil kaynaklı bir zorluk 

yaşayıp yaşamadıkları öğrenilmek istenmiştir. Cevap verenlerin çoğunluğu daha önce 

benzer sorunlar yaşadığını bildirmiştir. Ancak, dikkati çeken bir detay olmuştur. 

Cevapların çoğunu değerlendirdiğimizde problemlerin genellikle dil bazlı değil, aksan 

bazlı oldukları vurgulanmıştır. Bir katılımcı farklı ülkelerin dil yapısından kaynaklı 

olarak konuşulan İngilizce’nin yanlış anlaşılmalara veya anlama güçlüklerine neden 

olabildiğini bildirmiştir. Bir başka katılımcı ise, ilk ABD uçuşunda yine dil kaynaklı 

değil fakat aksan kaynaklı ve de kullanılan terminolojik dil (havacılık freyzyolojisi) 

kaynaklı bir sorun yaşadığından bahsetmiştir. Diğer birkaç katılımcı da ABD’ye olan 

uçuşlarda zorlanıldığını belirtmiş, aynı zamanda Avrupa’daki bölgesel aksan 

farklılıklarından oluşan iletişim problemlerine de değinmiştir. Anketin sonuçlarının 

tamamı verilen linkte görülebilmektedir: https://docs.google.com/forms/d/1-

2tRm6CfSSbzbb8pYERU1-YlklzRlfIzH0cLGYs1Kfc/edit?usp=sharing (“Yanıtlar” 

sekmesine tıklanarak soruların cevapları incelenebilir) 

 

      Önerilen çözümün hayata geçirilebilmesi için öncelikle bir kokpit maketi tasarlanmış, 

ardından, içerisine yerleştirilecek olan cihazın ebatlarına uygun bir çerçevenin 

lokasyonu belirlenmiştir. Oluşturulacak kokpit maketinin taslağı çizilmiş, daha sonra da 

çeşitli malzemeler kullanılarak gerçek bir uçak kokpitini andıran maket başarıyla inşaa 

edilmiştir. Ahşap iskeletin içine kokpit görünümü verilmesi için kağıda basılan kokpit 

buton ve göstergeleri oluşturulan panele monte edilmiştir. Projenin yapıtaşı olan ses 

girdisini yazıya dönüştüren yazılım Python kodlama dili ve özenle seçilen birkaç eklenti 

ile kodlanmıştır ve kokpit prototipine yerleştirilen çerçeveye konulacak olan tablete 

yüklenmiştir. Bu proje için kullanılan cihaz klavye ile kullanabilen bir Samsung 

dokunmatik bilgisayardır. İçine yüklenen Python 3.8 arayüzü ile “Konuşma Tanıma” 

özelliği işlenmiş, kodun girdisi cihazın mikrofonuna bağlanmış ve alınan verinin doğru 

bir şekilde yazıya dökülüp dökülmediği test edilmiş ve doğrulanmıştır. Son aşamada bu 

yazı çıktısının diğer tarafa yansıyabilmesi için Bluetooth aracılığıyla iki cihaz arasında 

bağlantı kurulmuştur. 

 

      Proje çalışmamız için kullandığımız yöntemin test edildiği videoyu aşağıda görülebilir: 

      https://www.youtube.com/watch?v=UIAoI0kOeyE 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-2tRm6CfSSbzbb8pYERU1-YlklzRlfIzH0cLGYs1Kfc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1-2tRm6CfSSbzbb8pYERU1-YlklzRlfIzH0cLGYs1Kfc/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=UIAoI0kOeyE
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin inovatif yönü, geliştirilecek farklı aksanlar destekleyen komut-dijital ortam 

dönüşüm platformun geliştirilmesi ve havacılığa yenilikçi bir boyut kazandırılması 

olacaktır. Daha önce kokpitte ses tanıma teknolojisi denenmiş, ancak kapsamlı bir 

sonuca varmamıştır. Lockheed Martin tarafından ABD Hava Kuvvetleri için inşa edilen 

uçakları 2013 yılında hizmete girmiştir. Bu uçaklar, SRI International'ın DynaSpeak 

konuşma tanıma motorunu yerleşik bilgisayar sistemlerine dahil ederek, pilotların hem 

iletişim hem de navigasyon sistemlerini kontrol etmek için sesli komutlar vermelerine 

ve giriş yapmalarına olanak tanımaktadır. Bu projede geliştirilen CommunicAid projesi 

ile, havacılıktaki insan hatalarından kaynaklanan kazaların minimuma indirilmesi için 

havacılıkta uygulanabilecek yeni bir yaklaşımla teknolojiye farklı bir konsept 

kazandırmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Türkiye’de uçak endüstrisi hızla gelişmektedir. Böyle bir uygulamanın dünyada ilk 

Türkiye’nin ürettiği uçaklarda kullanılması önem arzetmektedir. Projenin, öncelikle 

Türkiye’de daha sonra da dünyada havacılık sektöründe büyük rağbet göreceği 

kanaatındayız. Projede kullanılan Google veritabanı eğer havacılık endüstrisinde kabul 

edilmezse, kendi üreteceğimiz aksan arşivi ile kapalı bir kütüphane oluşturularak proje 

geliştirilebilir. Bunun haricinde geliştirdiğimiz sistemin güvenliğinin de test edilmesi 

gereklidir, olası güvenlik açıklarının önüne geçilebilmesi için çeşitli testler yapılmalıdır. 

Bu sayede amaçlanan alanlarda uygulanabilirliği kanıtlanacaktır.  

 

Konuşmanın digital ortama (yazıya) dönüştürülmesi, havacılık sektörü dışında pek çok 

alanda (endüstri, bankacılık, turizm vs) da kullanılarak yanlış anlaşılmalardan dolayı 

oluşan hataların minimuma indirilmesinde de kullanılabilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje yapılırken okul vakfı tarafından karşılanan Samsung convertible tableti 

kullanılmıştır. Kullanılan Python eklentileri zaten açık bir kaynaktan alındığı için 

bütçeye etkisi olmayacaktır. Bir sonraki etaplarda daha profesyonel bir altyapı 
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hazırlanması gerektiğinde LED ekranı ve Raspberry Pi programını birleştirebileceğimiz 

bir mekanizma kurduğumuzda Raspberry Pi’ye uyumlu mikrofon ve ses sistemi satın 

alınacaktır. Proje hazırlanırken Google “Speech-to-text” API’sinin deneme versiyonu 

kullanılmıştır; ilerleyen aşamalarda Google Cloud servisine üye olunması gerekebilir. 

Son olarak, prototipte veri iletişimi Bluetooth ile sağlansa da büyük çaplı 

düşünüldüğünde şu anki kokpit-kule arasında veri transferini sağlayan “Data Comm” 

sistemine benzer olarak bir radyo telekomünikasyon bağlantısı kurulması hedeflendiği 

için böyle bir altypının finanse edilmesi düşünülebilir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Uçak üreticileri, pilotlar ve hava trafik kontrolörleri projenin hedef kitlesidir. 

 

9. Riskler 

- Böyle bir sistemin güvenlik açığının olmaması için geliştirlilecek yazılımın farklı 

metodlarla koruma altına alınması gerekecektir. 

 

- Sesli komut yazılımın aksanı düzeltmesine rağmen hala hatalı aktarılabilir. 

 

- Sesli komutun yazıya işlenmesi zaman alabilir. 

 

10.   Kaynakça ve Rapor Düzeni  

- İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Fakültesi Prof Dr. Cingiz Haciyev’e ders 

notu yardımları için teşekkür ederiz. 

- https://www.speechtechmag.com/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=39947 

- https://www.asasi.org/papers/2007/Communication_in_Aviation_Safety_Paul_Kri

vonos.pdf 
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