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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizde kaçak yapı; nitelikli şehir planlaması sürecinde ve uygulama aşamalarında büyük 

sorun teşkil etmektedir. Ayrıca doğal afet ve riski ile mücadele sürecinde de bu zafiyet ciddi 

kayıplara yol açmaktadır. Bu sorunun çözümü için takımımızla kaçak yapıları aktif ve hızlı bir 

şekilde tespit edebilecek otonom ve akıllı bir sistem tasarımı oluşturduk. Bu sistem otonom bir 

İHA vasıtasıyla görüntü alarak, görüntüleri özgün bir yapay zekâ modeli ile işlemektedir. 

Ardından sistem bir arayüz uygulamasıyla yapıların konumlarını hesaplayarak belediyelerin 

yapı kayıt sisteminden yapıların kayıt durumlarının incelenmesi üzerine çalışır. 

Tasarım: Projenin prototip tasarımının büyük bir kısmı yazılım çalışmaları üzerinedir. 

Temelde çalışan C# ve SQL ile kodlanmış bir arayüz programıyla gerekli işlemler 

yapılmaktadır. Bu uygulamada Python ile kodlanan yapay zekâ algoritmaları da birlikte çalışır. 

Ayrıca belediyelerin yapı kayıtları da bu programa aktarılır. Bunun yanında kullanım açısından 

işlevsel olması amacı ile gözlem İHA’sı takımımız tarafından üretildi. İHA ile arayüz 

programımız bir yer istasyonu gibi kontrol sağlayacak ve oradan kontrol edilebilecektir. Ayrıca 

otonom olarak görev yapacaktır. İHA kalıp tasarımı standart F450 gövde üzerine bazı eklemeler 

yapılarak 3D baskı alınmıştır. 

Yazılım: Yapay zekâ ile nesne tanıma işlemleri Python dili üzerinden yazılmıştır. Arayüz 

programı C# ve SQL veri tabanı kullanılmaktadır. Bununla birlikte drone’un otonom uçuşu 

Pixhawk oto pilot kullanılarak üzerine gerekli kodlamalar yapılmaktadır. 

Montaj ve Test: Projenin en mühim kısmı test kısmıdır çünkü alınan geri bildirimler ile gerekli 

iyileştirmeler yapılarak nihai aşamaya ulaşılacaktır. Bununla beraber kendi üretimimiz olan 

İHA için gerekli montaj ve test çalışmaları devam etmektedir. Test aşamalarına ek olarak veri 

toplama işlemini yapmaya devam ediyoruz. 
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2. Problem/Sorun: 

Projenin çözmek istediği problem, kaçak yapılaşma ve bundan kaynaklanan beşerî ve doğal 

problemlerdir. Kaçak yapılaşma beraberinde plansız ve niteliksiz yerleşimi getirmektedir. 

Planlı yapılaşma olmadığı için şehirlerimizde çarpık kentleşmeye bağlı görsel kirlilik, mevzuata 

uygun inşa edilmeyen bina yoğunluğu, doğal afet sonucu ortaya çıkan hasarlar gibi birçok sorun 

ile karşılaşılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat KURUM’un “Türkiye'de imar 

planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde 

yer alıyor.” [1] açıklaması da mevcut durumu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kaçak yapılaşma 

sorununun çözülmesi elzemdir.  

Halihazırda konu ile ilgili kullanılan yöntemler genellikle insan gücüne dayalı olduğu için 

bizim çözümümüze kıyasla zaman ve kaynak kaybına yol açmaktadır. Örneğin: Bir belediye 

drone ile belli periyotlarda çalışma alanının fotoğraflarını çekmektedir. Fotoğrafları 

personeliyle inceleyerek kaçak yapıları tespit etmeye çalışmaktadır. Bu uygulanan yöntem iş 

yükü ve iş niteliği açısından izlenmesi çok makul ve interaktif bir yol değildir. Ayrıca ortofoto 

denilen yöntem ile yapılan tespitler de aynı şekilde insan gücüne dayalıdır. Netice olarak ortaya 

konulan yöntemler etkin ve hızlı bir çözüm için yetersiz kalmaktadır. 

3. Çözüm  

Ortaya konulan proje için çözüm önerimiz en basit ifade ile minimum insan gücüne dayalı 

akıllı ve otonom bir yazılım sistemidir. Bu minvalde ortaya konulan fikir toplumsal olarak 

ülkemizin uygulamak istediği yatay mimari anlayışına ve kent estetiği çalışmalarına yardımcı 

olup deprem riski başta olmak üzere doğal afet kaynaklı zararları azaltmaya yöneliktir. Proje 

çıktıları sadece kaçak yapıları tespit etmekle yetinmeyecek olup doğrudan ve dolaylı olarak 

şehir planlaması niteliğini artıracak ve kent estetiğinde mevcut standartları artırmamızı 

sağlayacaktır. 

Problemi çözerken önce İHA’dan alınan görüntüleri Mask-R-CNN algoritması üzerinden 

işleyerek yapılar tespit edilir. Ardından yine bizim tasarlamış olduğumuz bir yer istasyonu 

programı üzerinden yapı kayıtları ile elde edilen çıktıları sorgulayarak problem çözümlenir. 

Ayrıca problem sadece bir İHA’dan alınan görüntüler ile değil aynı zamanda uydudan alınan 

fotoğraflarla da çalıştırılıp daha etkili bir iş ortaya koyulabilir. Nitekim günümüzde İHA’ların 

uçuş süreleri 30 dk. civarındadır. Bu sebeple önce uydu taraması yapılıp daha sonra İHA ile 

saha çalışması yapılabilir.  

4. Yöntem 

Drone ile kaçak yapı tespiti projemiz drone ve yer istasyonu olmak üzere iki ana bileşenden 

oluşmaktadır. Sistemde İHA’nın görevi yer istasyonundaki kontrol panelinden seçilen bölgeyi 

taramak ve gerekli fotoğrafları almaktır. Sonra alınan fotoğrafları, kamera açısını, GPS verisini, 

irtifasını vb. parametreleri data paketleri şeklinde yer istasyonuna yollamaktır. Yer 

istasyonunun görevi alınan fotoğrafları parametreler ile etiketlemektir. Etiketlenen fotoğraflar 

yer istasyonundaki sunucu yardımıyla önceden toplanan verilerle eğitilmiş yapay zekâ 

modelimizle yapı tespitini gerçekleştirir. Ardından tespit edilen bu yapılar görüntü işleme ile 

taralı hale getirilir. Ardından sistem taranan yapıların koordinatlarını hesaplar. Tespit edilip 
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koordinatı hesaplanan yapılar belediye sisteminin veri tabanındaki kayıtlı koordinatlar ile 

karşılaştırılır. Karşılaştırma işlemi neticesinde uyuşmayan yapılar kaçak yapı olarak tasnif 

edilerek yetkililere bildirilir. 

    Sistemin gerçekleştirdiği yapı tespiti yapay zekâ modelleri ile gerçekleşmektedir. Yapay 

zeka alanında Faster R-CNN [2], You Only Look Once(YOLO)V5 [3], Single Shot Multibox 

Detector (SSD) [4] gibi algoritmalar popüler algoritmalarıdır. Biz yapay zekâ algoritmamız için 

MASK-R-CNN [5] algoritmasını seçtik. Bu algoritmayı seçmemizdeki en büyük neden;  

maskeleme, sınıflandırma, score ve işaretleme gibi faydalı çıktılar veriyor olmasıdır. 

 

Tespit edilmiş yapıların koordinat hesabı şu şekildedir:  

Yapay zekâ tarafından tespit edilen binalar Şekil 2’deki gibidir. Bu taralı bölgeleri kayıtlı 

yapılarla karşılaştırabilmemiz için GPS koordinatlarını bilmemiz gerekir. Tespit edilmiş ve 

taranmış alanların GPS koordinatlarını bulmak için önceden yaptığımız çalışmalar sonucu elde 

ettiğimiz çok bilinmeyenli denklemi kullanacağız. Bahsi geçen denklemin detaylarına 

değinecek olursak: 

İHA tarafından çekilen fotoğrafın köşe noktalarının koordinatlarına uydu sisteminden 

bakılıp matematiksel işlemlerde kullanmak için görüntünün köşe noktalarına yazılır. Köşe 

noktalarına koordinatlar yazılarak bir köşeden diğer köşeye olan uzaklığın koordinat cinsinden 

değeri elde edilir. Kameradan gelen görüntü yatay ve dikey olarak belirli bir çözünürlükte gelir. 

Bu işlem adımı drone için her zaman sabittir. Bir fotoğrafın piksel değerini biliyor olmamız 

bize aynı zamanda fotoğrafın bir köşesinden diğer köşesine piksel cinsinden uzaklık değerini 

de biliyor olduğumuzu gösterir. Böylelikle köşeden köşeye koordinat ve piksel cinsinden 

uzunlukları elde ediyoruz. Köşeden köşeye piksel ve koordinat uzunluklarını birbirine 

oranladığımız zaman ise piksel başına düşen koordinat değişim miktarını bulmuş oluyoruz. 

Artık bu değişim oranını kullanarak fotoğrafın herhangi bir pikselinin koordinat değerini, 

pikseli bu oranla çarparak bulabiliriz. Ancak bu oran, sadece bu çalışmanın yapıldığı yükseklik 

için geçerli olacaktır. Aynı çalışma 100 m, 250 m, 500 m gibi farklı yükseklikler için yapılır ve 

bu çalışmalar sonucu elde edilen değerler birbirine oranlanarak iki bilinmeyenli bir denklem 

elde edilir. Bu denklemin bilinmeyenleri, “koordinat değeri bilinen herhangi bir nokta” ve 

“Drone’un yükseklik değeri” olmak üzere iki tanedir. Yükseklik değeri zaten drone sensörleri 

tarafından elde ediliyor. Aynı zamanda drone’un koordinat değeri de GPS modülü tarafından 

elde ediliyor. Bildiğimiz gibi çekilen herhangi bir fotoğrafta kameranın konumu fotoğrafın tam 

Şekil 2. Yapay zekâ algoritma çıktıları 
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orta noktasına denk gelmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak biz de drone ile elde ettiğimiz 

görüntülerin orta noktasına drone’un koordinat değerini yerleştiriyoruz ve denklemdeki bütün 

bilinmeyenleri bilinir kılıyoruz. 

Sonuç olarak, uçuş esnasında yazılımımız, yükseklik ve drone koordinat değerini denkleme 

yerleştirir ve yapay zekâ tarafından tespit edilen bölgelerin piksel cinsinden değerlerini, 

koordinat formatına dönüştürür. (Yukarıda bahsedilen köşe koordinatlarından oran çıkartılması 

veya 100 m, 250 m, 500 m yükseklikten çalışma yapılması gibi işlemler sadece bir defaya 

mahsus olmak üzere denklem elde edilebilmesi için yapılmaktadır. Manuel kısım sadece 

buradadır, denklem elde edildikten sonra drone, yükseklik ve kendi GPS bilgisini kullanarak 

kalan işlemleri her zaman otonom olarak yapacaktır.) 

1920x1080px görüntü için: 

𝑌𝑎𝑡𝑎𝑦 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘 =  1920𝑝𝑥 =  (𝑥1 − 𝑥2)           𝑌𝑎𝑡𝑎𝑦 𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝑏𝑎ş𝚤 𝐺𝑃𝑆 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =
(𝑥1 − 𝑥2)

1920
 

𝐷𝑖𝑘𝑒𝑦 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘 =  1080𝑝𝑥 =  (𝑦1 − 𝑦2)           𝐷𝑖𝑘𝑒𝑦 𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝑏𝑎ş𝚤 𝐺𝑃𝑆 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =
(𝑦1 − 𝑦2)

1080
 

 

Test için, görüntüdeki sarı bölgenin 

koordinat bilgisini bulmak istiyor 

olalım. Sarı bölgenin piksel olarak 

koordinatı (610,450)px olarak 

programımız tarafından geliyor. 

𝑌𝑎𝑡𝑎𝑦 𝐺𝑃𝑆 =  610 ∗
(𝑥1 − 𝑥2)

1920
 

𝐷𝑖𝑘𝑒𝑦 𝐺𝑃𝑆 =  450 ∗
(𝑦1 − 𝑦2)

1080
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Koordinat hesabı için gösterim 

Şekil 4. Yer İstasyonu Kontrol Programımız 
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Bu yöntemi uygularken kullanacağımız 

dronenun bilgilerini de bu bölüme ilave 

edebiliriz. Projemizde kullanılacak İHA için 

temel olarak DJI markasının F450 gövdesini 

tercih ettik ve çeşitli ihtiyaçlara göre kendi 

parçalarımızın tasarımlarını bu gövdeye 

entegre ettik. Bu gövdeyi kullanmamızdaki 

başlıca sebepler quadcopterlerin ve X gövde 

yapısının temel avantajlarını sağlamasıdır. 

Ayrıca X gövde yapısına sahip olduğundan 

rahatça âni roll, pitch, yaw hareketlerini 

gerçekleştirebilmektedir. 

                                                          

İtki Hesaplamaları: 

 

 

 

Motor Seçimi ESC Seçimi Pil Seçimi Deşarj Hesabı (C 

katsayısı) 

Pervane Seçimi 

Toplam ağırlık: 1,25 

kg 

Motor başına düşen 

minimum itki değeri: 

1,25 x 2 / 4 = 625 gr 

 

ESC akımı 

maksimum 

akımdan en az 

%10 fazla 

olmalıdır 

ESC değeri = 

10.2 + 10.2 x 0.1 

= 11.22 A 

Motorun ortalama 

Akımı = 4 A 

Seçili pil 

kapasitesi: 

6200 mAh 

 

Motorun max. 

akımı düşünülerek 

ESC’nin %10 

üstünde bir C 

değeri seçilmelidir. 

Motor üreticinin 

önerisi olarak 9 

veya 10 inç 

değerinde 

pervaneler ile 

çalışılacaktır. 

 

Bu değere göre 

Sunnysky A2212 980 

KV model motoru 

seçilmiştir. 

Skywalker 

markasının 

20A‘lik ESC   

seçilmiştir 

Havada kalınacak 

süre = 6.2(Ah) x 

60(dk.) / (4(A) x 4) 

= 23,25 dk. olarak 

hesaplanmıştır. 

20 A olduğundan C 

değeri 20C ‘den 

fazla olmalıdır. 

 

10 inç Karbon 

pervane tercih 

edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 7. Ecalculator Sonuçları [7] 

Şekil 6. Üreticinin paylaştığı motor değerleri [6]   

Şekil 5. İHA’nın 3D Çizim Modeli 

Şekil 8. Drone Malzeme Seçim ve Hesap Tablosu 



 

Baykoca Fezakadı Teknoloji Takımı                                            7 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin yenilikçi yönü, ülkemizde örneği olmayan bir sistem olmasıdır. Şöyle ki; yeni ve 

hızla gelişen yapay zekâ teknolojisinin kaçak yapılaşma gibi bir problemin çözümü için İHA’lar 

vasıtasıyla çözmek ve bunu uzun vadede bir hizmete dönüştürmek projemizin yenilikçi 

yönlerinden biridir. Bunun yanında otonom ve akıllı bir sistemden yani minimum insan 

gücünden yararlanmak isteyen bir proje. Bununla birlikte uydu görüntülerinin yorumlanması 

ve bunun sisteme entegre edilmesi bir başka yenilikçi yöndür. 

Ülkemizde akıllı şehircilik alanında yapılan uygulamalara bakıldığında projeye benzer iki 

uygulama görülmektedir. İlki bir drone ile belli periyotlar ile keşif yapıp ardında yapılaşmayı 

takip etmek. Bu şekilde hem kaynak israfı hem de zaman alıcı iş yükü oluşur. İkincisi ise 

Ortofoto yani fotoğraf ile koordinat sistemini birleştiren görsel ile GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) 

uygulamaları üzerinden yapı kayıt incelenmesi yapılır. Bu sistemin çıktıları yine insan eliyle 

kontrol edilir ve bu da zaman alıcı bir iştir. Ayrıca bunların dışında görevlilerce sahaya inilip 

insan eliyle tespit ve gözlem söz konusudur. 

Bizim projemizin farkı otonom bir drone ile alınan görüntüleri yapay zekaya sahip otonom 

bir yazılımda işleyip yetkililere haber vermesidir. Yani sistem anlık bilgi akışı sağlayan otonom 

ve akıllı bir uygulama yapar. Standart GIS uygulamalarına benzeyen kısmı belli hesaplamaların 

ve haritanın arayüzde kullanılmasıdır. GIS uygulamaları yapılar üzerine bilgisayarlı görü 

uygulamaz sadece görüntü işleme ve fotogrametri teknikleri kullanır. Bizim sistemimiz yapay 

zekâ ile yapıları algılar sonra bunların konumlarını hesaplar ve bunları veri tabanından 

karşılaştırarak bir çıktı sağlar. 

Projemizde kullandığımız İHA için gerekli ek parçaları biz tasarladık. Yazılımsal olarak 

tamamen özgün bir yer istasyonu programı yazdık. Kullandığımız koordinat-piksel hesabı 

işlemlerini yine kendimiz türettik. Yapay zekâ algoritmasını projeye uygun şekilde modelleme 

ve eğitim yaptık. Sonuç olarak projemizin başta fikir olmak üzere tasarım ve üretim kısımları 

da dahil olmak üzere birçok yenilikçi ve özgün tarafları vardır. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz kaçak yapı sorununu gidermek için belediyeler ve bu sorunla mücadele eden bütün 

kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Kullandığımız İnsansız Hava Aracı ile istenilen 

her bölgede kaçak yapı tespiti yapılabilir. İnsansız Hava Aracının uçuş süresini kullandığımız 

ekipmanlarla arttırarak daha fazla alan taraması yapmasını sağlayabiliriz. Projemiz basit ve 

kullanışlı olduğu için uydu gibi diğer sistemlere kolaylıkla entegre edilebilir. 

Projenin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 77. Maddesi kapsamında proje gönüllüsü olarak 

faaliyet gösterdiğimiz İnegöl Belediyesi ile birlikte hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 

Belediye bünyesinde mevcut bir şirket ile ya da sadece proje odaklı kurulan bir şirket ile ticari 

süreç yönetimi planlanmaktadır. Proje kapsamında İnegöl Belediyesi ile proje takımımız 

arasında sözleşme imzalanacaktır. Bu sayede karşılaşılan tüm sorunların rahatlıkla aşılabileceği 

aşikardır. Mevcut şartlarda 1397 yerel yönetim nihai yararlanıcı olarak düşünülmektedir. 

Dolayısıyla ticarileşme sürecinde yüksek verimlilik öngörülmektedir. Projenin temel riski 

faaliyet takviminde belirtilen faaliyet adımlarında yaşanması muhtemel aksaklıklardır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz genel olarak yazılım ağırlıklıdır. Ancak projemizi gerçekleştirirken kendi hava 

aracımızı imal etmiş bulunmaktayız bu yüzden maliyetimiz 2 ana kısımdan oluşmaktadır.                  

Bunlar: Yer istasyonu ve hava aracı maliyetidir. Yer istasyonun ortalama maliyeti 15000 TL ve 

hava aracının yaklaşık maliyeti ise 17000 TL’dir. Toplam maliyet 32000 TL. Projenin başında 

yer istasyonu maliyeti söz konusu olmaz. Projenin 5-6 ayından sonra dahil olması malî açıdan 

kolaylık sağlar. 

İP 

No 
İP Adı / Tanımı 

AYLAR 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

1 

MALZEMELERİN 

SEÇİM İŞLEMLERİ / 

UÇUŞ 

HESAPLAMALARI 

x x                                             

 

 

2 

HAVA ARACININ 

UÇMAYA 

HAZIRLANMASI / 

MONTAJ İŞLEMLRİ 

x x x x x x                                     

 

 

3 

YAPAY ZEKA / 

YAZILIM 

İŞLEMLERİ 

      x x x x x x x x x x x x x x x x x x       

 

 

4 

YER İSTASYONU VE 

ARAYÜZ 

OLUŞTURULMASI 

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x   

 

 

5 

HARİTALANDIRMA 

İŞLEMLERİ / 

KOORDİNAT 

İŞLEMLERİ 

              x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

 

6 
KAMERA VE 

GÖRÜNTÜ İŞLEME 
                  x x x 

x 
x x x x x x x x x x x 

 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Hedef kitlemiz mülk sahibi vatandaşlar ve kamu kurum ve kuruluşlarıdır (Yerel Yönetimler). 

5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer yapı ruhsatı ile ilgili kanunlara karşı yasa dışı 

faaliyetlerin engellenmesi amaçlandığı için ilgili faaliyet alanının başlıca kurumlarından biri 

yerel yönetimlerdir. Ayrıca kanunun belirttiği çizgide ruhsat alma işlemlerimi yapan 

vatandaşlarında mağduriyetini ortadan kaldırmak adına diğer kitle vatandaşlardır.  

9. Riskler 

Projedeki mevcut riskler olasılık etki matrisinde görülmektedir. Ciddiyet 

oluşturabilecek risk belediyelerin yapı kayıtlarını tutma sistemleridir. Bunun önüne geçilmesi 

ve işlerin daha hızlı çözülebilmesi için kayıtların istenen formata getirilmesi gerekmektedir. 

Uygun formata getirilmesi için yapıt kayıt sistemi sağlayıcıları ile görüşülüp hızlı bir çözüm 

üretilebilir. Ek olarak yapay zekâ eğitimleri için veri toplama işlemleri ve modeli eğitme 

esnasında oluşacak riskler mevcuttur. Bu risk sadece proje zamanını etkileyebilir. Bunun 

dışında diğer riskler kolaylık çözülebilir lakin bazıları zaman alacağı aşikardır. Netice itibariyle 

mevcut riskler göz önüne alındığında proje gerçekleştirilmesi gayet mantıklıdır.  

 

 

 

Şekil 9. Proje İş-Zaman Planlaması 
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 PROJE GERÇEKLEŞMEDEN ÖNCE YAPILACAK KONTROLLER İLE ÇÖZÜLEBİLECEK RİSKLER. 

 PROJEDE KÜÇÜK DÜZELTMELER İLE EN DÜŞÜK DÜZEYDE TUTULABİLECEK RİSKLER. 

 PROJEDE KARŞILAŞILDIĞINDA UZUN SÜREBİLCEK RİSKLER. 

 CİDDİ ANLAMDA DİKKAT EDİLECEK RİSKLER. 

 EN YÜKSEK RİSK DEĞERİDİR YÜKSEK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. 

MEVCUT KONTROL 

ÖNLEMLERİNİN          

DÜZEYİ 

PROJE GERÇEKLEŞTİĞİNDE OLABİLECEK ETKİ 

HAFİF 
ORTA CİDDİ 

KONTROL 

İŞLEMLERİ 

YETERLİ 

HAVA ARACININ OTONOM 

MOD’DAN ÇIKMASI 

VERİ TOPLAMA, 

MODEL EĞİTME 

SÜRESİNİN 

UZAYABİLME RİSKİ 

OTONOM UÇUŞTA 

ÇEVREDEKİ FİZİKSEL 

SORUNLAR 

İYİLEŞTİRMEYE 

İHTİYAÇ VAR 

PROJEYİ 

GERÇEKLEŞTİRİRKEN 

ORTAYA ÇIKAN 

MALİYETLERİN 

KARŞILANAMASI 

GÖRSEL VERİLER 

TOPLARKEN YASAL 

PROTOKOLLER 

YER İSTAYONU İLE 

HAVA ARACININ 

İLETİŞİMİN KOPMASI 

İYİLEŞTİRME 

ZORUNLU 

UÇUŞ SIRASINDA EN AZ 1 

MOTORUN ÇALIŞMAYI 

DURDURMASI 

YAPAY ZEKA 

YÖNTEMLERİNDE 

OLUŞABİLECEK HATA 

İLE YANLIŞ TESPİT 

BELEDİYELERİN YAPI 

KAYITLARININ 

SAKLANMA 

SİSTEMİNDEN DOĞAN 

PROBLEMLER 

İP No En Önemli Risk(ler) B Planı 

 

1 
FİNANSAL MALİYET 

PROJEYİ ORTAYA KOYARKEN BEKLENENDEN DAHA 

YÜKSEK MALİYET ÇIKMASI DURUMUNDA BAZI FİRMALAR 

İLE SPONSORLUK VE EK GELİR SAĞLANMASI. 

 

2 

VERİ TOPLAMA, MODEL 

EĞİTME SÜRESİNİN 

UZAYABİLME RİSKİ 

BURADA SORUNU ÇÖZMEK İÇİN DAHA YÜKSEK 

KAPASİTELİ BİLGİSAYARLAR KULLANARAK ÇÖZÜME 

ULAŞMAK. 

 

3 

YER İSTAYONU İLE 

HAVA ARACININ 

İLETİŞİMİN KOPMASI 

HAVA ARACIMIZIN GÜVENLİK MODUNA GEÇEREK 

ÖNCEDEN BELİRLENEN KOORDİNATA İNİŞİNİ 

GERÇEKLEŞTİRMEK. EK OLARAK GSM SAĞLAYICISI İLE 

SINIRSIZ TELEMETRİ PROTOKOLLERİNİ UYGULAMAK. 

4 YAPAY ZEKÂ 

YÖNTEMLERİNDE 

OLUŞABİLECEK HATA 

İLE YANLIŞ TESPİT 

ÖNCEDEN BİLDİĞİMİZ ÖRNEKLEMELER İLE TEST ETMEK 

VE BU HATAYI EN AZ DÜZEYE İNDİRMEK. 

 

5 

GÖRSEL VERİLER 

TOPLARKEN YASAL 

PROTOKOLLER 

PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE YASAL 

PROTOKOLLERİ UZMANLARA DANIŞARAK ÇÖZÜME 

ULAŞTIRMAK.  

Şekil 10. Olasılık Etki Matrisi 

Şekil 11. Risk Yönetim Tablosu 
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   İP No 
İş Paketi Hedefi Projenin Başarısındaki 

Önemi (%) 

1 MALZEMELERİN SEÇİM İŞLEMLERİ / UÇUŞ HESAPLAMALARI %15 

2 HAVA ARACININ UÇMAYA HAZIRLANMASI / MONTAJ 

İŞLEMLRİ 
%10 

3 YAPAY ZEKA / YAZILIM İŞLEMLERİ %30 

4 
YER İSTASYONU VE ARAYÜZ OLUŞTURULMASI 

%20 

5 HARİTALANDIRMA İŞLEMLERİ / KOORDİNAT İŞLEMLERİ %15 

6 
KAMERA VE GÖRÜNTÜ İŞLEME 

%10 

Şekil 12. Başarı Ölçütleri Tablosu 


