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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kaza anında hayatta kalma savaşından galip çıkmak büyük ölçüde ilk müdahalenin hızlı 

yapılmasına bağlıdır. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının 

hayatı kurtarılabilir. Nightingale projesinde amaç, ilk yardım anında çeşitli nedenlerle ulaşım 

sırasında oluşabilecek engel ve gecikmeleri ortadan kaldırarak, ilk yardım çalışanlarının 

zamanında ulaşmakta güçlük çekeceği konumlara kolaylıkla erişebilecek, var olan sağlık 

hizmetlerine erişilebilirliği kolaylaştıracak, yüksek hızlarda çalışarak zaman/hayat kaybını 

önleyecek, temel ilk yardım ve haberleşme kabiliyetlerine sahip ilk yardım insansız hava aracı 

sistemi ve yer destek birimi tasarlamaktır. Ayrıca tasarlanan sistemin son yıllarda dünya 

çapında en önemli sağlık gündemi olan COVID-19’un tedavisine yönelik ilaç ve aşı taşınması 

için de kullanılması ve hastalıkla mücadelede önemli katkıları olması da hedeflenmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

İlk yardım uygulamalarında zaman yönetimi hayati önem taşımakta olup geleneksel ulaşım 

kanalları, trafik, olumsuz yol ve hava koşulları gibi dış etkenlere bağlıdır. Bu etkenler 

nedeniyle, ilk yardım olay yerine yeteri kadar hızlı sürede varamayıp can kayıpları 

olabilmektedir. Ayrıca kullanılan yakıt miktarı hem ekonomik olarak masraflı hem de çevreyi 

olumsuz olarak etkilemektedir.  

 

3. Çözüm  

Problem kısmında ortaya konan sorunlara çözüm önerisi olarak, tam otomatik yer birimi 

destekli ilk ve acil yardım İHA sistemi geliştirilmiştir. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde 

aracımız yüksek hızlarda çalışarak zaman/hayat kaybını önleyecek, zorlu şartlara sahip 

konumlara bile rahatlıkla ulaşabilecektir. Otonom yer istasyonları sayesinde oluşabilecek 

hatalar minimuma indirgenecek, ilk yardım paketleri güvenle taşınacaktır. Sistem tasarımında 

ilk olarak, 4 ana ilk yardım gerektiren durum, 1 ana acil yardım gerektiren ve 1 ekstra durum 

olarak, toplam 6 ana durum belirlenmiştir. Belirlenen bu durumlara göre, içerikleri hazırlanan 

kutular, her kata ayrı bir durum gelecek şekilde, yer birimi içerisindeki odalara dizilmiştir. 

Kutuların, katlarda bulunan taşıma bantlarına ardı ardına konumlandırılması planlanmıştır. 

Gelen çağrıya göre taşıma bandı çalışmaya başlayacak ve iç kısımda bulunan asansör 

yardımıyla kutu en üst kısma taşınarak İHA’ya takılacağı konuma gelecektir. Kutu, kapısı gelen 

yüke göre otomatik olarak açılıp kapanan hava aracının bagaj bölmesine takılıp uçuşa hazır 

olacaktır. Araçta bulunan GPS ile istenilen adrese otonom bir uçuş gerçekleştirilecektir. Ayrıca 

araçta bulunan telekomünikasyon cihazı ile ilkyardımcı ile hasta durumu veya uygulanacak 

adımlar hakkında bilgi alışverişi sağlanacaktır. 

 

4. Yöntem 

4.1. Kit Seçimi 

Proje kapsamında hayata geçirilecek olan sistem, bir İHA ve otonom yer istasyonundan 

oluşmaktadır. TÜİK verilerine göre; ülkemizde trafik kazaları sonucu her yıl yaklaşık 7000 kişi 

olay yerinde ölmekte, 300.000 kişi yaralanmaktadır. Kalıcı yaralanmaların ve ölümlerin büyük 

bir kısmı, panik ve kargaşanın hakim olduğu ilk dakikalarda ve yanlış nakil sırasında 

gerçekleşmektedir. Acil Servislerine başvuru nedenlerinin 1/3 ü ev kazalarıdır. Örneğin 

ülkemizde 2017 yılı içerisinde 95.000 iş kazası meydana gelmiş, 1.900 işçi yaşamını yitirmiş, 
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3.407 işçi sürekli iş göremez şekilde sakat kalmıştır ve 1,9 milyon iş günü kaybı olmuştur. Bu 

durumlarda yapılan ilkyardım ile, kişinin hayatta kalma oranı %6 ile %55 arasında 

değişmektedir [1]. Bu veriler ışığında, yer istasyonlarında muhafaza edilecek olan kit 

içeriklerinin seçiminde, 4 ana ilk yardım gerektiren durum, 1 ana acil yardım gerektiren ve 1 

ekstra durum olarak COVİD-19’un tedavisine yönelik aşı ve ilaç taşınması olmak üzere toplam 

6 temel durum belirlenmiştir. Belirlenen durumlar Tablo 1’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 1: Seçilen ilk ve acil yardım durumları tablosu 

 DURUMLAR TÜİK VERİLERİNE GÖRE 2020 YILI 

ORTALAMA YARALI SAYISI [2] 

 

 

 

     İlk Yardım 

Trafik Kazası 226.266 

Yangın 7.041 

Düşme  

Bıçaklanma, Kurşun Yarası 4.017 

    Acil Yardım Zehirlenme, Nefes Darlığı (Astım), 

Boğulma 

2.609 

Covid-19 İlaç ve Aşı Taşıma  

 

Ambulansların gündüz vakti trafiğin yoğun olmadığı saatlerde vakalara ulaşma süreleri 

yaklaşık olarak 8 dakikadır, trafiğin yoğun olduğu akşam trafiğin yoğun olduğu vakitlerinde ise 

bu süre yaklaşık olarak 12 dakikadır [3]. Seçtiğimiz İHA bileşenleri ile aracımızın maksimum 

faydalı yükle hızı, 111 km/h olacaktır. Olay yerine varış süresi ise, belirlenen en geniş menzil 

olan 10 km'de dahî, en fazla 4 dakika olacaktır.  

 

Belirlenen durumlar için özel olarak kit içerikleri oluşturulmuştur. Oluşturduğumuz kitler için 

malzeme seçimleri yapımında internet üzerindeki ilk yardım kit içerikleri ve sağlık bakanlığı 

tarafından yayınlanan mevzuatlardan yararlanılmıştır. Ayrıca tüm bu süreçte iki sağlık 

çalışanına danışılarak listeler teyit ettirilmiştir. Kit içerikleri seçiminde malzemelerin 

kullanımını kolaylaştırarak hizmet kalitesini arttırmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda aynı işlevi 

gören malzemeler arasında kullanım açısından pratik, hızlı ve taşınımı uygun olanlar 

seçilmiştir. Kit içerikleri seçiminden sonra maksimum faydalı yük ve boyut belirlenmiştir. 

Belirlenen boyuta göre her konuma ve şarta uyum sağlayabilen, dayanıklı ve sağlam bir kutu 

tasarımı yapılacaktır. 

 

      4.2.   İHA Tasarımı 

Hedeflerimiz doğrultusunda olabildiğince hızlı ve hafif bir İHA tasarımı için bilgisayar destekli 

tasarım programlarının Topoloji Optimizasyonu ve Üretken Tasarım araçları kullanılmıştır. Bu 

tasarım yöntemlerinin temel amacı hedeflenen parçalar için alt parçaların en uygun tasarımını 

bulmaktır. Bu dağılım sayesinde araç tasarımı mümkün olan en hafif ve geniş menzilli hale 

getirilerek, hızlı, yüksek performanslı ve üretiminde daha az malzeme kullanılarak uygun fiyatlı 

olmuştur.  
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İHA için bileşen seçiminde kitlerin ağırlıkları ve boyutları, aracın hızı, uçuş süresi, uçuş menzili 

gibi isterler dikkate alınmıştır. İlk aşamada, hesaplanan maksimum kit ağırlığına ve boyutuna 

bağlı olarak İHA’nın boyutu ve ağırlığı belirlenmiştir. Sonrasında, MATLAB’de belirlenen 

bileşenlerin üretici verilerini kullanarak en iyi motor-pervane-pil kombinasyonunu hesaplayan 

bir kod kullanılarak araç bileşenleri seçilmiştir. Seçim aşamasında, araç için gerekli minimum 

itki değerine sahip çeşitli fırçasız motorlar seçilmiş ve motorların veri sayfalarındaki değerlere 

göre seçilen motorla uyumlu olan pil ve pervane seçimi yapılmış sonrasında tahmini hız ve uçuş 

süresi uygun olan kombinasyonlar koda aktarılmıştır. Bu işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Veri sayfalarındaki itki, akım ve verimlilik değerleri değerlendirilerek kullanılacak 

pervane boyutu ile pil voltajı belirlenir ve motorun hızı yaklaşık olarak hesaplanır. 

2. Hedeflenen uçuş süresine göre pilin kapasitesi hesaplanır. 

3. Motorların çekeceği maksimum akım değerine göre pilin vermesi gereken maksimum 

akım hesaplanır. Böylece pil seçimi gerçekleşmiş olur. 

4. Her bir motor için aynı hesaplamalar yeniden yapılarak çeşitli kombinasyonlar 

oluşturulur. Bu şekilde toplam 13 adet motor, 11 adet pil ve 14 adet pervane 

belirlenmiştir.  

Motor – pervane eşleşmesi seçilirken 

optimizasyon sonuçlarıyla birlikte 

isterlerdeki İHA boyutu ve İHA 

kontrolü de göz önüne alınmıştır. 

Buradaki yaklaşım, ilk yardım 

gerektiren dar ve sıkışık kaza 

alanlarında da kolay iniş/kalkış 

yapabilecek, şehir içi uçuşu sırasında 

boyutlarından dolayı zorluk 

yaşamayacak ve manevra kabiliyeti 

yüksek olacak şekilde aracın 

tasarımını gerçekleştirmektir. Bu 

nedenle sonuçlara bağlı olarak seçim  

Şekil1: Üretken Tasarımlı İHA Gövdesi 

yapılırken pervane boyutu olarak 10 inç ve altı değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç olarak, 

BrotherHobby Avenger 2812 V3 1115KV motoru,  Quanum CarbonFiber Propeller 9x4.7 

pervanesi ve ProFuse 5S 6000mAh 35C bataryası hava aracının bileşenleri olarak 

seçilmiştir. Şekil 1’de üretken tasarımla üretilmiş özgün  İHA tasarımı gösterilmiştir. 

 

 4.3. Otonom Yer İstasyonu Tasarımı 

Tam otomatik bir şekilde tasarlanan yer istasyonu temel olarak iki ana yapıdan oluşmaktadır. 

İlk yapı, her durum için ayrı kitlerin taşındığı ve aynı zamanda muhafaza edildiği odalardan, 

ikinci yapı ise kutuların araca taşınmasını sağlayan bir asansör sisteminden oluşmaktadır. 

Odaların iç kısımlarında kitlerin asansöre taşınımı için hassas, güvenli, hızlı, uygun fiyatlı ve 

düşük enerji tüketimi sağlayan konveyör(taşıma) bantlar kullanılmıştır. Asansör sistemi ise 

geleneksel motorlara göre %40’a kadar enerji tasarrufu sağlayan, optimum performansa sahip, 

bakımı kolay, yağsız bir sisteme sahip olmasından dolayı çevre kirliliği ve yangın tehlikesini 

tamamen ortadan kaldıran, hijyenik, özelleştirilmiş bir tasarıma sahip dikey yönlü çalışan 
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makine dairesiz elektromekanik olacaktır [4]. Asansör sisteminin en tepesine 

konumlandırılmış, İHA için renklendirilmiş bir iniş alanı tasarlanmıştır. Görüntü işleme 

teknolojisi kullanılarak İHA bu alana güvenli bir iniş gerçekleştirebilecektir. Araçta yük 

durumuna göre açılıp kapanabilen bir bagaj sistemi olacaktır. İniş alanında bulunan İHA’ya 

asansör yardımıyla gelen kitler bu sistem sayesinde tam otonom bir şekilde 

yerleştirilecektir. Şekil 2’de yer istasyonunun basitleştirilmiş şematiği gösterilmiştir.       

Şekil 2: Yer İstasyonu Tasarımı 

  4.4. Haberleşme 

Kazazedeler ve ilkyardımcılar çağrı merkezi üzerinden veya Nightingale uygulaması üzerinden 

kitlere ulaşabileceklerdir. İnternetin olmadığı, zorlu koşullara sahip kullanıcılar çağrı merkezini 

tercih etmelidir. Çağrı merkezine gelen aramaya göre sağlık çalışanı durumu belirleyip 

uygulama üzerinden istasyonların durumlarına göre olay yerine en yakın olan istasyondan tıbbi 

malzeme gönderimini yapacaktır. Geliştirilme aşamasında olan Nightingale uygulaması, 

herkesin kullanımına açık olup tasarlanan arayüzü sayesinde her kesimden insan tarafından 

rahatlıkla kullanılabilecektir. Uygulamada istasyonlar ve kitlerin doluluk oranları, kit içerikleri 

yazılı şekilde var olacaktır. Sağlık hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için açılış 

sayfasında bulunan temel sorular olacaktır. Bu sorulara verilen cevaplar ışığında sağlık 

durumları hakkında bilgi edinecekler ve hangi ilk veya acil yardım kitine ihtiyaçları olduklarına 

karar verebileceklerdir. Şekil 3’te Nightingale uygulamasının arayüzü gösterilmektedir. 

 

Çağrı merkezini kullanmak istemeyen, nispeten daha hafif kaza geçirmiş kullanıcılar ise 

uygulama üzerinden kit siparişini yapabileceklerdir. Telefonlarda bulunan GPS sayesinde 

uygulama en yakın konumdaki istasyonları gösterecektir. Uygulama üzerinden istasyonların 

çalışma durumları listelenecektir. Kullanıcı çalışır durumdaki en yakın istasyondan kit seçimini 

gerçekleştirebilecektir. İstenen durum kiti, belirlenen yer istasyonundaki odanın konveyörünü 

aktif edecek ve bu sayede kit asansöre taşınıp araca takılacaktır. Araçta bulunan telemetri 

modülü ile olay yerine en kısa sürede varmış olacaktır.  
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Şekil 3: Nightingale Uygulaması Arayüzü 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Son zamanlarda insansız hava araçları, tıbbi yardımlar ve kan gibi hayat kurtaran tıbbi 

malzemeler taşımak için kullanılarak sağlık hizmetlerinde devrim yaratmaya başlamıştır. 

Literatürde konu üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş ve bu bölümde örnekleriyle verilmiştir. 

Sonrasında projemizin yenilikçi ve özgün yönleri detaylı olarak açıklanarak projemizi benzer 

çalışmalardan ayıran özellikler belirtilmiştir. 

 

W. M. Wan ve arkadaşları tarafından konu üzerine yapılan bir çalışmada, insansız hava aracının 

pil ömrünü uzatan ve tıbbi ilk yardımların etkili bir şekilde sunulmasını sağlayan mekanizma 

tasarlanmıştır. Geliştirilen mekanizma İHA’ya bağlıdır ve kitleri havadan karaya 

konuşlandırarak (paraşüt yöntemi ile) kalkış ve iniş sayısını azaltırken tıbbi yardımları güvenle 

taşımaktadır [5]. Konu üzerine gerçekleştirilen bir başka çalışmada, S. S. Fakhrulddin ve 

arkadaşları düşme riskine yol açan kalp rahatsızlığı olan yaşlı hastaları izlemek ve insansız hava 

aracı kullanarak ilk yardım malzemeleri sağlamak için gelişmiş bir ilk yardım sistemi 

geliştirmiştir [6]. Diğer bir çalışmada kan türevleri ve eczâ dahil olmak üzere tıbbi ürünleri 

hastanelere, çok sayıda yaralı bulunan kaza alanlarına ve kritik talep zamanlarında açık deniz 

gemilerine ulaştırmak için İHA'ların kullanımıyla ilgili talebi, fizibilitesini ve riskleri C. A. 

Thiels ve arkadaşları tarafından araştırılmıştır [7]. Alec Momont tarafından acil durum 

malzemelerini her yere getirebilen, iletişim kurabilen hızlı ve kompakt bir İHA ağıyla mevcut 

acil durum altyapısını genişleterek hayat kurtarmaya yardımcı olacak “Ambulans Drone” 

geliştirilmiştir [8]. Ayrıca son yıllarda pandemi nedeniyle ortaya çıkan acil ilaç ve aşı 

teslimatını gerçekleştirmek için de İHA’lar kullanılmaya başlanmıştır. İtalya’nın Napoli 

kentinde İtalya Sivil Havacılık Otoritesi (ENAC) ve Monaldi Hastanesi ilk olarak 2019 Kasım 

ayında DJI’ın yetkili ortaklarından biri olan Elite Consulting’le dronları tıbbi malzeme teslimatı 

konusunda test etmiş ve DJI’ın Matrice 210 V2 model dronu, özel bir kutu içerisinde hasta kan 

örneklerinin, virüs test çubuklarının ve gerekli ilaçların teslimatında kullanılmaya başlanmıştır. 
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Halihazırda 35 dakika olan teslimat süresi hava araçları sayesinde 3 dakikaya inmiş ve 

potansiyel olarak enfekte olan alanlarda insanla temas etmeden güvenilir teslimatlar 

gerçekleştirilmiştir [9]. 

 

Nightingale projesi; kapsamında bulundurduğu, uçuş süresini maksimum hale getirerek bu süre 

boyunca ulaşabileceği yardım alanının sınırlarını genişletmek için Topoloji Optimizasyonu ve 

Üretken Tasarım (Generative Design) araçlarını kullanarak tasarımı gerçekleştirilen hava 

aracıyla, yüksek hızlarda uçuş gerçekleştirmesini sağlayacak tasarımı, bizim tarafımızdan 

gerçekleştirilen milli uçuş kartıyla, yine en hızlı teslimatı sağlayabilmek için tasarlanan 

tamamen otonom yer istasyonuyla ve hasta/yaralı ile iletişimin sağlanması için geliştirilecek 

özgün uygulamasıyla benzer çalışmalarla olan farkını ortaya koymaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin hayata geçirilmesinde Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) metodolojisi esas alınmıştır. 

Genel proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan süreçte projenin teknik ve uygulama açısından 

detaylı olarak tasarlanması, proje kapsamının belirlenmesi, planlanması ve faaliyet planı ile 

bütçesinin hazırlanması gibi aşamaları içeren proje analizi adımı tamamlanmış ve bu raporda 

da açıklanmıştır. Bir sonraki basamak olan ön değerlendirmede, projenin tutarlılığının, 

bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş ve fon sağlayacak 

kuruluşlar araştırılmıştır. Bu süreç devam etmekte olup fon sağlayacak kuruluşlara yönelik 

proje önerisinin yazılması, projenin kapsamının genileştilerek gelir modelinin oluşturulması, 

pazara giriş stratejisinin geliştirilmesi devam etmektedir. Sonraki aşamalarda gerekli fonun 

sağlanmasıyla proje teklifinde öngörülen faaliyetlerin kademeli olarak hayata geçirilmesi 

gerçekleştirilecektir. Burada kademeli gerçekleştirmeden kastımız projeyi bölgesel olarak 

hayata geçirmek ve projenin uygulanması sırasında elde edilen sonuçları değerlendirerek 

ihtiyaçlar doğrultusunda projeyi geliştirmeye ve uygulamaya devam etmektir. 

 

Mevcut şartlar altında hedef; müşteri ihtiyaç ve sorunlarına yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik 

avantaj, işlevsellik, ergonomi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları gibi çeşitli 

kriterleri gözeterek, yeni ve güncel olarak tasarlanacak otonom yer istasyonu destekli acil ilk 

yardım İHA ürünümüzün ticari bir ürüne dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu durum, fon 

sağlayacak kuruluşlara yapılacak başvuru raporlarında da açıklanacak, gelişimin ve yeniliğin 

hızını kullanan, götüreceği yardım ile hayat kurtaracak hava aracı ve otonom teslimat 

istasyonundan oluşan projemiz, farklı alanlarda da farklı şekillerde kullanılarak ürün 

taşımacılığına yer bir soluk olacaktır. Projede bulunan hareketli parçalarda veya otonom çalışan 

sistem ekipmanlarında meydana gelebilecek ani bozulmalar ve dış faktörlerden dolayı sistemde 

oluşabilecek hasarlar, talebin fazla olduğu durumlarda yetersiz kalacak hizmet gibi problemler 

proje uygulanabilir olduğunda açığa çıkabilecek risklerdir. Bu durumlarda uygulama üzerinden 

yapılacak eş zamanlı takipler ile eksik veya hasarlı parça tespiti yapılarak arızanın giderilmesi 

sağlanacak ayrıca yine geliştirdiğimiz uygulama üzerinde hasta/yaralıya ulaştırılacak hizmet 

zaman kaybı olmadan otomatik olarak diğer uygun istasyonlara iletilerek gerçekleştirilecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini maliyet ve proje zaman planlaması sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3 olarak aşağıda 

gösterilmiştir. 

Tablo 2: Tahmini Maliyet 

 MALZEME ADI  FİYAT (TL) 

1 İHA Elektronik Malzemeleri 13.190,77   

2 İHA Mekanik Malzemeleri 3.285,90 

3 İstasyon Dış Yapısı 5.800 

4 İç Asansör Sistemi 17.500 

5 Konveyör Bant Sistemi 18.000 

6 Sarf Malzeme 2.000 

  Toplam: 59.776,67 

Tablo 3: Proje Zaman Planlaması 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Sistemimiz, çağrı merkezi ve geliştirilen uygulamamız üzerinden ulaşan tüm yaralı ve 

kazazedelerin kullanımına açık olacaktır. Aracın menziline göre şehrin farklı kesimlerine 

konumlandırılan istasyonlar sayesinde çağrı merkezi tarafından havayolu ulaşım ağı kontrol 

altında tutulup kazazedeye en yakın konumdaki istasyondan kit taşınımı sağlanacaktır.  

9. Riskler 

9.1 Projeyi olumsuz yönde etkileyecek riskler ve çözümleri  

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek riskler teknik, iletişim/erişim ve çevresel risk kategorilerine 

ayrılarak değerlendirilmiş olup çözümleri açıklanmıştır. 

9.1.1. Teknik Riskler: Motor, pervane gibi İHA’ya ait parçalarda veya asansör sistemi, 

açılır/kapanır tavan sistemi, konveyör bant gibi yer istasyonuna ait yapılarda açığa çıkabilecek 

arızalar ve yetersiz batarya ömrü, teknik risklerdir. Batarya ömrü takip edilerek kütlesel azalma 
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sistemde belirtilen seviyeye ulaştığında aracın bir sonraki uçuşa uygun olmadığı tespit edilecek 

ayrıca ekipmanlarda meydana gelebilecek arızalar da anlık olarak sistem üzerinden takip 

edilecek böylece uygulama üzerinde sadece uygun olan istasyonlardan hizmet alımı 

gerçekleştirilerek riskler ortadan kaldırılmış olacaktır.   

9.1.2. İletişim ve Erişim Riskleri: Nightingale uygulamasında meydana gelebilecek iletişim 

problemleri ve konum takibinde oluşabilecek aksaklıklar iletişim-erişim riskleridir. Bu gibi 

durumlarda devreye çağrı merkezi girerek olası aksaklıklar giderilecektir.  

9.1.3. Çevresel Riskler: Aşırı hava koşulları, aracın canlı/cansız bir varlık ile çarpışması olası 

çevresel risklerdir. Bu durumların engellenmesi için öncelikle araç aşırı hava koşullarına karşı 

malzeme ve teknik açıdan yeterli olarak üretilecek olup, olası çarpışmalar, yerleştirilen yakınlık 

sensörü ve kamera ile elde edilecek veriler sayesinde engellenecektir.  

9.2. Proje Hayata Geçirilirken Ortaya Çıkabilecek Problemler 

Proje gerçekleştirilirken üretimsel problemler meydana gelerek zamanlamada gecikmeler 

yaşanabilir. Bu durumun engellenmesi için iş paketleri zaman planlamasında belirtilen 

tarihlerinden önce tamamlanarak süreçte yaşanabilecek aksaklıklar için vakit bırakılmıştır. 

Dahası sistemde kurulum sırasında donanım problemleri yaşanabilir. Bununla ilgili çözüm ise 

sistemdeki hatanın tespit edilerek hatanın giderilmesi veya ekipman arızalı ise onarımının 

sağlanmasıdır. Ayrıca maliyette meydana gelebilecek beklenmedik artışlar veya stok 

yetersizliği de problem oluşturabilir. Böyle bir durumda aksaklık yaşanmaması için maliyet 

tablosunda belirtilen her bir ürüne yetkinlik açısından yaklaşık olarak eş değerde, fiyat 

açısından daha uygun alternatif ikinci bir ürün daha belirlenmiştir. Gerçekleşme olasılıkları ve 

etkileri göz önüne alınarak hazırlanan olasılık-etki risk değerlendirme tablosu Tablo 4’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 4: Olasılık-Etki Risk Değerlendirme Tablosu 

  OLASILIK 

  Düşük Orta Yüksek 

 

 

ETKİ 

Düşük Çevresel sorunlar Hava şartları Yetersiz batarya 

Orta Nightingale uygulama 

sorunu 

Beklenmedik fiyat artışı veya 

stok yetersizliği 

Kullanıcıya ait 

internet problemi 

Yüksek İstasyonda teknik arıza Hava aracında teknik arıza  
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