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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bisiklet kullanımının ekonomiden sağlığa, çevreden zaman yönetimine kadar çok farklı sektör 

ve konumda avantajları bulunmaktadır. BisCount, bisiklet ve yayalar için akıllı sayaç 

sistemleri; içerdiği teknoloji itibarıyla bisikletli sürücülerin ve yayaların hareketliliğini tespit 

edebilme adına kullanılması planlanan yazılım ve donanım sistemleridir. Ana caddeler ve 

bisiklet-yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlere kurularak sensör ve tanıma sistemleri yardımıyla 

yoldan geçen yaya ve bisikletli sayısını sayacaktır. Yaptığı ölçümleri analitik araçlar ile analiz 

edilmesi için kullanıcının hizmetine sunacaktır. Teknolojik yöntemde detayları verilecek olan 

cihazın ana bileşenleri sensör (kamera ve radarlar), sayaç ve BisSoft yazılım ekipmanları 

olarak tanımlanabilir.  

Saymak=> Ölçmek => Değerlendirme => Yönetmek 

Peter Drucker’a atfedilen “Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz 

hiçbir şeyi yönetemezsiniz” sözünden ilham alarak çıktığımız bu yolda, BisCount; bisiklet 

kullanıcılarının istatistik verilerini önce yönetimsel veriye sonrasında ise ticari veriye 

dönüştürerek operasyonel, stratejik ve taktiksel yönetim ve karar destek seviyelerinde 

katkı sağlayacaktır (Çil & Ağ, 2019). Bu projenin temel amacı; bisikletli sürücü ve yaya 

trafiğini tespit etmek ve bu hareketliliği veriye dönüştürmektir. Çünkü veri olmadan doğru 

yorum yapmanın risk içermesi, ancak veriye sahip olunması halinde yönetmenin, insanları 

ikna etmenin ve karar verme süreçlerinin sağlıklı işleyebileceği şüphe götürmeyecektir.  

Bisikletin kentsel ölçekte ulaşım amaçlı kullanımının faydaları ekonomik, çevresel, sosyal 

yararlar ve kamu sağlığının arttırılması şeklinde gruplandırılabilmektedir. Avrupa Birliği 

ülkelerinde bisiklet kullanımını teşvik edici uygulamalar şehir planlama unsurlarından biri 

olarak kabul edilmeye başlanmıştır (Celikkaya, 2011). Yerel yönetimler ve idareler; artan 

turist ziyareti sayısı, kentlere göç oranlarındaki artış ve nüfusun metropollerde yoğunlaşması 

sonucu artan trafik yükünü azaltmaya yönelik tedbirler geliştirmeye başlamıştır. İhtiyaç 

analizi kapsamında 10’dan fazla belediye yönetimi, 6 üniversite yönetimi ve 2 bakanlık ile 

gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde ürünü ortaya çıkarttığımızda alma yönelimleri 

olduğunu (özellikle belediyelerin ilgili stratejik planlarında bisiklet sayaç alım taahhütlerinin 

bulunması) belirtmişlerdir. 

Ülkemizde 2023 hedefleri bünyesinde ülke genelinde bisiklet yolu ağını 3 bin kilometreye 

çıkarılması, bisiklet yollarının şehir içlerinde ulaşıma entegre olacak, şehirler arasında da 

özellikle bisiklet turizmine ve ulusal, uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek 

şekilde olması planlanmaktadır (TOKİ Haber, 2019). Bu bağlamda yapılacak tüm alt ve 

üstyapı çalışmalarının, teşviklerin ve yatırımların ihtiyaçlara cevap vermesi ve daha sağlıklı 

olması açısından veriye dayalı bir karar sistemine dayanması uygulamada ve sonrasında pek 

çok kolaylık sağlayacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Motorsuz ulaşım araçları içerisinde en verimli ve kullanıcı dostu olanlardan birisi bisiklettir 

(Koc, 2019). Geçmişten bugüne, bisiklet kullanımının fazla olduğu bölgelere baktığımızda, 

şehircilik ve belediyeciliğin son derece gelişmiş yerler olduğunu gözlemleyebiliriz (Örn. 

Hollanda, Fransa, Almanya). Buna bağlı olarak ülkemizde de bisiklet kullanımını 

yaygınlaştırmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Fakat yine de bir ulaşım aracı olarak 

bisikletin kullanım oranı oldukça düşüktür.  
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Projemizin ortaya çıkmasına sebep olan sorun, aslında şehirlerde bisiklet kullanım oranının 

artması gerekliliğidir. Soruna detaylı bir bakış yaptığımızda ise, temelinde yatan veri ve bilgi 

eksikliği başka bir temel problem olarak göze çarpmaktadır. Bir unsurun kontrol 

edilmesinin yolu, elbette ki o unsur hakkında bilgi ve veri sahibi olmaktan geçer. Bizler 

de, projemizin oluşum sürecinde temel bir sorun olarak, hali hazırda az kullanılan ve 

potansiyel bisiklet kullanım alanlarındaki bisiklet kullanımını artırmak için, bu 

bölgelerdeki yaya ve bisiklet yoğunluğunun, sistematik bir şekilde takip edilmesi ve 

sayısal veriye dönüştürülmesi gerektiğini gördük. Böylelikle yapılan şehircilik 

çalışmalarının hangi ölçüde faydalı etki yarattığı gözlemlenebilir, aynı zamanda bisiklet 

kullanım oranında artış potansiyeline sahip bölgeler de tespit edilebilir. 

 

3. Çözüm  

Problem/Sorun başlığında belirtildiği gibi, çözülmesi gereken temel problem: veri ve bilgi 

eksikliğinden kaynaklı, bisiklet kullanımı ve trafik düzenlemesi potansiyelinin yeteri 

kadar değerlendirilememesidir. BisCount, tam da bu soruna çözüm getirmektedir. Aynı 

zamanda hem doğrudan hem dolaylı yoldan ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

Günümüzde her alanda üretilen veri ve bu verilerin analizi sonucu elde edilen bilginin değeri 

sürekli bir artış içerisindedir. Kurumlar ve devletler elde ettikleri verileri analiz ederek 

alacakları yeni kararları ve belirleyecekleri stratejileri bu bilgiler dahlinde almaktadır 

(Durduran & Fatih, 2011). Son yıllarda etkisini daha yakından hissettiğimiz küresel ısınma ve 

iklim değişikliği ile mücadeleden obeziteye kadar pek çok alanda faydası bulunan bisiklet ve 

yaya olarak gerçekleştirilen kent içi ulaşım ve dolayısıyla insan hareketliliğinin daha fazla 

artması yerel ve genel yönetimlerin gündem maddelerinde öncelikli sırada yer almaktadır 

(Savaş, 2020). Proje kapsamında ortaya çıkacak akıllı sayaç sistemleri öncelikle ulusal bazda 

bundan sonra karar vericiler tarafından oluşturulacak yaya ve bisiklet eylem planları için 

önemli bir veri kaynağı olacaktır. Ölçemediğini yönetemezsin prensibiyle ortaya koyulacak 

ölçümler bundan sonraki süreçte bisiklet ve yaya politikalarına yön verecektir.  

Yurtdışı pazarında lider konumda olan firma ile yapılan görüşmeler neticesinde Dünya 

genelinde Yeni Zelanda’dan Şiliye, Kanada’dan Malezya’ya kadar pek çok ülkede 20.000’e 

yakın aktif sayaçları olduğunu ve bu sayaçların 14 tanesinin ülkemizde faaliyet gösterdiği 

ortaya çıkmaktadır. Firma, veri paylaşımına ekstra maliyet çıkaran yabancı firmalar, ürün 

fiyatına ise 400.000 TL bandında belirlemektedir. Tamamen yurtdışı üretimi olan ürünler ülke 

dış ticaret açığını arttırmakta bununla beraber milli verilerimiz yurtdışına gönderilmekte ve 

verileri talep eden kurumlar ekstra ödeme yapması gerekmektedir. Bununla beraber 

BisCount Dünya’da en hızla büyüyen pazarlardan birisi olan bisiklet sektörünün veriye 

ve ihtiyaca dayalı büyümesine katkı sağlayacaktır. Donanımı, yazılımı ve tüm profilleri 

yerli üretim olarak tasarlanan BisCount bisiklet ve yaya akıllı sayaç sistemleri, ülke 

ekonomisine olumlu katkı sağlamanın yanında, milli veriyi yurtiçinde barındıracak, birimler 

için politika üretme ve yönetme açısından anlık, gerçek ve dönemsel veriler sağlayacaktır. 

BisCount gelişmekte olan bisiklet sektörüne yön verecek, gidişatı kontrol altında tutacak, 

operasyonel, stratejik ve taktiksel olarak yönetimin farklı basamaklarına karar desteği 

sağlayacaktır. Tüm bunlar sayesinde sağlıktan ulaşıma, çevreden ekonomiye pek çok katkısı 

olan bisiklet kullanımı yaygınlaşacak, kullanıcı profili ortaya konularak yönetişim artacak ve 

geçmişte yapılanlardan ileride yapılacak olan tüm projelere bilgi aktarımı sağlanarak yönetim 
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kalitesi geliştirilecektir.  

4. Yöntem 

Bilgisayarla görüntü işleme yöntemleri başta trafik ve güvenlik olmak üzere birçok alanda 

kullanılmaktadır. Görüntü işleme yöntemleri ile yapılan çalışmalar mevcut ham görüntülerden 

anlamlı veri elde edilmesini amaçlamaktadır. BisCount kamerası sayesinde görüntü 

kaynaklarından alınan görüntülerin işlenmesi ve algoritmaların yazılması için Opencv 

kütüphanelerinden yararlanılacaktır. Temel görüntü işleme metotlarının da kullanıldığı 

çalışmada ilk olarak video görüntüsü ‘cv2.VideoCapture()’ fonksiyonu ile çağrılacaktır. Daha 

sonra grayscale komutu ile görüntünün gri tonlanmış şekli elde edilecektir. Görüntü işlemenin 

grayscale imgeler üzerinde gerçekleştirilmesi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bisiklet sayımı, kullanılan algoritmalar tarafından arka planda gerçekleştirilirken aynı 

zamanda video üzerinde kaç adet bisiklet sayıldığının gösterildiği metinler de bulunacaktır. 

Bunun için ‘cv2.PutText()’ fonksiyonu kullanılacaktır (Hoong, 2020). Metinler görüntü 

üzerinde istenilen piksel koordinatlarında konumlanabilmektedir. Ayrıca video görüntü 

üzerinde boyutlar arasından geçen bisikletlerin belirlenmesinde çizgiler kullanılacaktır. Bu 

çizgilerin çizilmesi, renk, boyut ve kalınlık gibi özellikleri ‘cv2.line()’ komutu kullanılarak 

gerçekleştirilecektir. 

Video görüntüler üzerinde lekelerin olması araç algılanmasını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden 

görüntüde bulunan lekelerin azaltılması amacı ile ‘cv2.GaussianBlur()’ fonksiyonu 

kullanılarak Gauss düzleştirme filtresi uygulanacaktır. Daha sonra belirlenen iki eşik değer ile 

‘cv2.threshold()’ fonksiyonu kullanılarak eşikleme filtrelemesi yapılacaktır. Ayrıca 

görüntülerdeki lekelerin minize edilmesi için morfolojik imge işleme operasyonlarından 

aşındırma (erosion) 

kullanılacaktır (Pal, 2020). 

Bisiklet sayımı için gerekli 

argümanlardan birisi de 

bisikletlerin tespit edilmesidir. 

Bunun için YOLOv4 

algoritması kullanılacaktır 

(Chen & Sun, 2021). Çok 

sayıda bisiklet fotoğraflarına ait 

özelliklerin bulunduğu .weights 

uzantılı dosyadan yardım 

alınarak gerçekleştirilen bu 

yöntemde video 

görüntülerinden elde edilecek 

fotoğraflar ile .weights uzantılı 

dosya arasında eşleştirme 

yaparak araçlar tespit 

edilecektir. Şimdiye kadar 

geliştirdiğimiz yazılım ve saha 

uygulamalarımızda %96 üzeri doğruluk değeri elde edilmiştir. 

Araçların video üzerinde tespit edilmesinden sonra uygun metodun geliştirilerek araçların 

sayılması gerekmektedir. BisSoft yazılımda geçerlilik ve güvenliliği arttırmak ve çapraz 
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değerlendirme yapabilmek için “moment alan metodu” ve “çizgi metodu” olmak üzere iki 

metot geliştirilerek bisikletlerin sayımı gerçekleştirilecektir (Yıldırım, Özdemir & Eren, 

2019). Moment alan metodunda şeritler üzerinde konumlandırılan çizgiler arasında moment 

alanlar oluşturulmaktadır. Video görüntüleri işlenirken bahsedilen bu alanlar üzerinden geçen 

araçların oluşturdukları ağırlık (moment) alanlarına bakılarak minimum moment alanı 

belirlenir.  

BisCount bisiklet ve yayalar için akıllı sayaç sistemin amacı, bisikletlilerin ve yayalarının 

algılanması, sayılması, değerlendirilmesi ve LED'li göstergede sunulmasıdır. Kullanıcılara 

sayım değerlerini göstermek pozitif bir etki yaratacak ve kullanıcı motivasyonunu 

arttıracaktır. Sistem yaya ve bisikletli algılaması için elektromanyetik loop ve pasif kızılötesi 

Pyroelektrik teknoloji kullanacaktır. Bununla birlikte kamera sistemi ile görüntü algılanacak, 

sistem her türlü hava ve ışık koşulunda yüksek doğruluk ile sayma yapacaktır. Sis, yağmur vb. 

değişik hava koşullarında ve 

gece/gündüz saatlerinde aynı 

doğrulukla çalışabilecektir. 

Sistem -30C / +50C sıcaklık 

değerlerinde çalışmaya uygun 

olacaktır. LED Göstergeli 

Bilgi Ekranı sıkılık sınıfı en az 

IP55, algılayıcıların sıkılık 

sınıfı en az IP-66 

standartlarında olacaktır.  LED 

Göstergeli Bilgi Ekranının 

rüzgar direnci seviyesi en az 

NV65 Sınıf / Bölge 5 

standartlarında olacaktır. LED 

Göstergeli Bilgi Ekranı 

beslemesi (güç kaynağı) 

230Volt AC ile çalışacaktır. GSM mobil telefon ağını kullanarak, sayaç içindeki modem 

otomatik olarak BisCount sunucularına verileri gönderecektir. Verilere daha sonra online veri-

analiz yazılımı BisSoft kullanarak erişilebilecektir.  

BisSoft tarafından sunulacak olan kullanıcı arayüzü aşağıdaki işlemleri sağlayabilecektir:  

• Lokasyon/harita üzerinde bilgi ekranı yeri, fotoğrafları, durumları gösterilecektir. 

• Ara yüz yazılımı web tabanlı ve kullanıcı dostu olacaktır. 

• Ara yüz üzerinden günlük, haftalık, aylık veya yıllık sayım istatistikleri alınabilecek ve belirli 

günler veya haftalar arasında karşılaştırmalar yapılabilecektir.  

• Ara yüz üzerinden günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak ortalama geçiş sayıları 

alınabilecektir.  

• Ara yüz üzerinden farklı şekillerde (tablo, sütun, eğri vb.) grafikler elde edilebilmelidir. 

Sistem konfigürasyonu aşağıdaki resimde şekillendirilmiştir.  

Ayrıca prototip üretimi için gerekli kalıplar için de spesifik üretim kalıpları tasarlatılacak ve 

elde edilecektir. Son olarak proje çıktılarının fikri sınai hakları için gerekli patent ve faydalı 

model desteği de hizmet olarak alınacaktır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin en önemli yenilikçi (inovatif) yönü: Emsal bisiklet sayıcılarının bir çoğu zemine 

yerleştirilmiş temasa dayalı algılama yapan sensörler ile bisiklet sayımı yaparken, Biscount 

çok daha teknolojik olan yapay zeka algoritmaları kullanarak tespit, takip ve sayım işlemlerini 

çok kısa süre içerisinde gerçekleştirebilir. Buna ek olarak Biscount sadece bisiklet değil, 

yayaları da algılayabilmektedir ki bu da son derece önem arz eden bir veri olarak kayıt 

edilebilir. Kullanılan algoritmanın dinamik ve geliştirilebilir olmasına bağlı olarak, gerektiği 

takdirde tespit ve sayım işlemi elektrikli scooter, motosiklet, hatta otomobil gibi çok çeşitli 

ulaşım araçları için yapılabilir. Yani Biscount, kullandığı dinamik ve verimli yazılım 

sayesinde devamlı olarak değiştirilebilir ve geliştirilebilir. 

“Yönetmek için Bilmek, Bilmek için Ölçmek” düsturu ile çıkılan bu yolda, özellikle çoklu 

kullanım alanlarında bisiklet kullanıcı sayısını, profilini (kullanıcının cinsiyet, yaş vb.) ve 

yaya sayısını ölçümlemek ve iş zekası teknikleri ile analiz etmek, sonrasında idarecilere ya da 

yöneticilere kullanıcı dostu raporlar sunarak karar destek sistemlerine katkı sağlamak en 

önemli amaçlarındandır. Bu kapsamda BisCount, 3 ana modülün birleşiminden oluşacaktır. 

 

- Algılayıcı (Kamera ve Radar): Bisiklet ve yaya algılama sistemidir 

- Sayaç: Algılayıcının aktardığı verileri çalıştırma ve kaydetme sistemidir.  

- Yazılım: Veriyi yükleme, gönderme, paylaşma, analiz etme, raporlama ve sunma 

sistemidir.  

 

BisCount, %90 üzeri doğruluk payı ile, dış ortama uygun (Tamamen su geçirmez ve olumsuz 

ortamlarda dayanıklı, IP 68 belgeli), enerji yenilemesine ihtiyaç duymayan ve gizliliği 

sayesinde kullanıcı davranışını etkilemeyen ve vandalizme karşı korunaklı bisiklet ve yayalar 

için akıllı sayaç sistemleri olarak planlanmaktadır. Ek olarak, BisCount ile ölçülen değerleri, 

kullanıcılara göstermek pozitif bir etki yaratacak ve motivasyonu arttıracaktır. Talebe göre 

günlük, haftalık, aylık ve yıllık veriler, dikkat çekecek bir şekilde BisCount bilgi ekranında 

gösterilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje sonucu elde edilecek Bisiklet ve Yayalar için Akıllı Sayaç Sistemleri bütünleşik ve 

modüler olarak üretilecektir. BisCount Projesinin tamamlanması ile belediyeler ve ilgili 

kurumların oluşturacakları bisiklet mastır planı vb. gibi ileriye dönük planlamalarında 

BisCount ile elde edilecek verileri analiz edilecek ve planlamaları gerçek ihtiyaca göre 

yapacaklardır. Proje sonucu BisCount ürününü müşteriler ihtiyaç duydukları noktalara koyup 

bu noktadaki yaya ve bisikletli sürücü trafiğini belirleyecektir. Belediyelerden il 

müdürlüklerine, üniversite kampüslerinden doğal yaşam parklarına kadar geniş bir kullanım 

alanına sahip olan BisCount’lar ayrıca parklar, bisiklet yolları, yaya yolları, bisiklet park 

alanları, bisiklet tamir istasyonlarının bulunduğu noktalar da kullanılabilecektir. Mevcut 

sistemde haftalar süren saha çalışmaları ile elde edilebilen veriler akıllı sayaç sistemi ile elde 

edilerek, BisCount sayesinde ek olarak kullanıcı profili de ortaya çıkarabilecektir. 

Bununla beraber BisCount Dünya’da en hızla büyüyen pazarlardan olan bisiklet sektörünün 

veriye ve ihtiyaca dayalı büyümesine katkı sağlayacaktır. Ek olarak, BisCount sayesinde elde 
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edilecek veriler ileriki aşamalarda ekonomik veriye de dönüşebilecektir. Kısacası bisiklet ve 

yaya verileri kurum yöneticilerine operasyonel ve taktiksel karar verme sistemlerine 

katkı sağlarken, kümülatif veriye dönüştüğünde ticari katkı da sağlayabilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tüm bu çalışmalar öncesinde, elde edilmesi gereken veri ve ön çalışmalara hizmet etmesi 

düşünülen BisCount, gereken ve talep edilen noktalara yerleştirilerek, bisiklet kullanıcı 

sayıları, kurulan yerden geçen yaya sayısı bazında saat/gün/hafta/ay/mevsim/yıllık 

istatistikleri, kullanıcıların cinsiyet, yaş vb. profilleri çıkarılarak yönetimsel raporlar haline 

getirecek ve üst yönetimin değerlendirilmesine sunulacaktır. Bu kapsamda proje Analiz, 

Tasarım, Yazılım ve Ürün geliştirme, Test ve Entegrasyon olmak üzere 2 paralel süreçte 

ilerleyecek 6 faaliyet olarak planlanmaktadır.   

3 ay 3 ay 3 ay 3 ay 

1. Faaliyet: Analiz 3. Faaliyet: Yazılım Geliştirme 5. Faaliyet: Test 

2. Faaliyet: Tasarım 4. Faaliyet: Ürün Geliştirme 6. Faaliyet: Entegrasyon 

Analiz: Projenin ilk aşaması oluşturan bu faaliyette sistem gereklilikleri, ihtiyaçları ve 

problemleri analiz edilerek raporlanacaktır. 

Tasarım: Bu faaliyet donanımsal ve yazılımsal olarak projenin ve ürünlerin dizayn ve 

tasarımını içermektedir. Tasarım faaliyetleri ilk olarak sistem tasarımı ile başlayacak, 

sonrasında raporlanacaktır. Sonrasında ürün donanım tasarımı yapılarak ürün teknik çizimleri 

yapılacaktır.  

Yazılım geliştirme: Bu faaliyet aşamasında ürün için gerekli yazılımların tamamını 

içermektedir. 

Ürün geliştirme: Bu faaliyet kapsamında BisCount, 3 ana modülün (Algılayıcı, Sayaç, 

Yazılım) birleşiminden oluşacaktır. Ürün geliştirme faaliyeti 3 modülün ortaya konması ve 

tamamlanmasını içermektedir. 

Test: Çıktıların uygunluğunun kontrolü ise yazılım doğrulama ve test aşamasında 

gerçekleşecektir.  

Entegrasyon: Tüm faaliyetlerde elde edilen çıktıların biraraya getirilerek entegre edilmesidir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje kapsamında geliştirilecek olan BisCount benzeri uygulamalar dünyanın pek çok 

ülkesinde 100.000’den fazla aktif olarak bulunmaktadır. Büyüme ve yoğunluk eğilimlerini 

göz önüne alındığında ülkemizin nüfusu ve dolaysıyla proje kapsamında üretilecek ürünün 

hitap ettiği nüfus artmaktadır. Bu kapsamda proje neticesinde ortaya çıkacak ürün; yaya ve 

bisiklet trafiğinin yoğunluğunun tespit edilip buna göre planlama ve düzenlemelerin yapılması 

sağlayacaktır. Bu durumdan dolayı yurt içi müşteriler öncelikli olarak yaya ve bisiklet yolu 

için karar verici ve düzenleyici kuruluşlar olan yerel yönetimler, parklar ulusal ve uluslararası 

bisiklet yol güzergahları ilgili Bakanlık ve STK’lardır. Türkiye’de 2020 itibarıyla 30 

büyükşehir, 973 ilçe belediyesi, bunun yanında diğer mahalli idareler, 200’den fazla 

üniversite, 45 milli park, ilgili bakanlıklar, müdürlükler, organize sanayiler, siteler ve 

bisiklet dostu işletmeler yerli hedef pazar olarak belirlenmiş ve halihazırda 10’dan fazla 

belediye yönetimi, 6 üniversite yönetimi ve 2 bakanlık ile görüşmeler 
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gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber, Baltık ülkelerinden, İber yarımadası ülkelerinden ve 

Körfez ülkelerinden belirli firmalar ile iletişime geçilmiş ve iş birliği görüşmeleri yapılmıştır. 

 

9. Riskler 

Zaman Riskleri: Projenin, yanlış görev ve malzeme paylaşımından dolayı süre içerisinde 

gerçekleşmesine engel olacak risklerdir. Bu riske karşı alınması planlanan önlem; öngörülen 

risklere karşı zamansal planlamanın oluşturulması ve uygulanması olacaktır.  

Bütçe (maliyet) riskleri: Gerçekçi olmayan bütçe tahminleri sonucu finansal sorunlara yol 

açan risklerle karşılaşılabilir. Bu risklere karşı alınması planlanan önlem; gerçekçi maliyet ve 

bütçe planlaması yapılması, öngörülen bütçe tahminlerinin gerçekçi yapılmasıdır.  

Yönetim riskleri: Yönetim riskleri; amaçların net olmayışı, planlama eksikliği, yönetim 

tecrübesi ve eğitim eksikliği ve kontrol problemlerini kapsamaktadır. Bu risklere karşı 

alınması planlanan önlem; iş akış ve görev planlamalarının net bir şekilde yapılması ve ilgili 

programın yönetici ve ilgili birimler tarafından kontrolü ile bertaraf edilmesi planlanmaktadır.   

Personel riskleri: Personel riskleri; personel deneyim ve eğitim sorunları, etik ve ahlak 

konularını ve verimlilik sorunlarını içermektedir. Risklere karşı alınması planlanan önlem 

deneyimli ve liyakat sahibi personel seçimi yapılmasıdır.  

Diğer kaynaklı riskler: Diğer kaynaklı riskler, mevcut olmayan veya geç teslim edilen 

ekipman ve sarf malzemeleri, yetersiz aracı, yetersiz tesisleri, dağıtılan bölgeleri, bilgisayar 

kaynaklarının olmayışı ve yavaş tepki sürelerini kapsamaktadır. Bu risklere karşı alınması 

planlanan önlem; yapılacak tedarik süreçlerinde sözleşme imzalanması ve bu konu ile 

karşılaşılacak risklerin sözleşmeye muhatap olan taraflara yüklenmesidir. 
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