
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: Sağlık ve İlk Yardım 

 

PROJE ADI: Üst Uzuv Giyilebilir Dış İskelet Robotu 

 
TAKIM ADI: YTÜ-BİYOMEKATRONİK 

 
Başvuru ID: 73248 

 
TAKIM SEVİYESİ: Üniversite-Mezun  

 

 

 
 



2 

 

1 PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI) ................................................................................. 3 

2 PROBLEM/SORUN ......................................................................................................... 3 

3 ÇÖZÜM ............................................................................................................................. 4 

4 YÖNTEM........................................................................................................................... 4 

4.1 ANALİZLER ..................................................................................................................... 4 

4.2 MEKANIK TASARIM ..................................................................................................... 4 

4.3 ELEKTRONIK TASARIM ............................................................................................. 5 

4.4 KONTROL SISTEMI TASARIMI ................................................................................. 6 

5 YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ .................................................................................. 7 

6 UYGULANABİLİRLİK ................................................................................................... 7 

7 MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI ......................................................... 8 

7.1 MALİYET ......................................................................................................................... 8 

7.2 ZAMAN PLANI ................................................................................................................ 8 

8 PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR) ........................................ 9 

9 RİSKLER........................................................................................................................... 9 

10 KAYNAKLAR ................................................................................................................ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dış iskeletler, kullanıcının alt veya üst uzuvlarında vücuda paralel olarak konumlandırılan 

robotlardır. Bu robotlar, rehabilitasyon, nesneleri kavrama veya bu projedeki gibi harekete 

yardımcı olma amacıyla kullanılmaktadırlar [1]. Bu projede, üst uzuvlarında kas zayıflaması 

yaşayan insanlara ve üretim bantlarında tekrarlı yük kaldırmak zorunda kalan işçilere destek 

olma amacı ile 5 serbestlik derecesine sahip giyilebilir ve taşınabilir bir dış iskelet robotu 

tasarlanmış ve üretilmiştir. Dış iskelet robotu, bilekte pronasyon-supinasyon, dirsekte 

fleksiyon-ekstansiyon, omuzda ise abduksiyon-adduksiyon, fleksiyon-ekstansiyon ve lateral 

rotasyon hareketlerini sağlamaktadır. Kuvvet tabanlı ve konum tabanlı empedans kontrol 

yöntemlerinin birleşimi olan hibrit empedans kontrol yöntemi ile kontrol edilen robot, pasif 

hareket, aktif hareket ve aktif-asistif hareketi sağlayabilmektedir. Kontrolcü ile dış iskelet 

robotunun elemanları arasında iletişimini sağlamak amacıyla ana gömülü devre kartı 

tasarlanmış ve üretilmiştir. Aynı zamanda, kullanıcının robotu kullanırken kas aktivasyon 

seviyesini ölçmek ve kullanıcıya geri bildirim vermek amacıyla gömülü EMG devresi 

tasarlanmış ve üretilmiştir. Şekil 1’de sistemin blok diyagramı görülmektedir. Raspberry Pi 

kontrolcüsü Matlab Simulink ile kontrol edilmektedir. Sistemde bulunana EMG verisi, kuvvet 

verisi ve motorlardan gelen konum verisi I2C haberleşmesi ile alınmaktadır. Motor kontrol 

işlemi ise dijital ve PWM sinyalleri ile sağlanmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Sistem blok diyagramı 

2 Problem/Sorun 

Dünyada yükselmekte olan yaş ortalamasına bağlı olarak serebrovasküler ve nöromusküler 

hastalıklar artmakta ve bu hastalıklara bağlı olarak kişilerde kas zayıflaması görülmektedir. 

Aynı zamanda tekrarlı yük kaldırılan işlerde çalışan bireylerin kaslarında da zayıflama 

görülmektedir. Sağlık sorunlarının yanı sıra üretim bantlarında kullanılan manipülatörlerden 

kaynaklı üretim hataları ve yer işgali de büyük sorun teşkil etmektedir. 

 

Türkiye’de ve dünyada kas kaybı yaşayan veya yaşama tehlikesi ile karşı karşıya olan insanlar 

pasif dış iskelet robotlarını tercih etmektedir bu dış iskeletler kaldırılan ağırlığı dağıtmaktadır. 
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Bu projede ağırlık dağılımının yanı sıra motorlar sayesinde kullanıcının kaldırdığı ağırlığı robot 

kola yükleyip kullanıcının kaslarındaki kasılma miktarı %80 oranında azaltılabilmektedir. 

 

3 Çözüm  

Problem kısmında belirtilen problemlerin çözümüne yönelik 5 serbestlik dereceli giyilebilir, 

hafif, taşınabilir, kuvvet tabanlı empedans kontrol ile kontrol edilen, EMG geri beslemeli, aktif-

asistif harekete olanak sağlayan bir dış iskelet robotu geliştirilmiştir. Kullanıcının hareket uzayı 

kısıtlanmadan günlük hayattaki hareketleri gerçekleştirebildiği görülmüştür. Aktif hareket 

eksenleri kullanıcının yükü kaldırırken en çok kullandığı omuz ve dirsek fleksiyon-ekstansiyon 

hareket eksenleri olarak seçilmiştir. Bu eksenlere yerleştirilen fırçasız DC motorlar, bilek 

pronasyon-supinasyon pasif eksenine ve robotun kol kısmına konumlanmış kuvvet sensörleri 

yardımıyla algılanan kuvvet verisine göre kuvvet tabanlı empedans kontrol yöntemi 

gerçekleştirilerek kontrol edilmiştir. Sistemde kullanıcının kol kaslarından alınan EMG 

sinyallerine göre kullanıcının hedef kas grubunun ne kadar kullanıldığı ölçülmüş ve robotun 

kullanıcıya ne kadar yardım ettiği ölçülmüştür. Kullanıcının güvenliğini sağlamak için robota 

mekanik ve yazılımsal koruma sistemleri eklenmiştir. 

 

4 Yöntem 

4.1 Analizler 

Robotun analizleri için kinematik ve dinamik analizler yapılmıştır. Kinematik analiz için 

Denavit-Hartenberg yöntemi kullanılarak ileri kinematik analizi yapılmıştır. Ardından ters 

kinematik analizleri yapılarak Jacobian matrisi hesaplanmıştır. Jacobian matrisi robot kolun 

eklemlerinin açılarından uzaydaki koordinatlarını bulmaya yarayan bir matristir. Kinematik 

analizde bulunan Jacobian matrisi robotun dinamik denkleminde kullanılmıştır. 

 

Dinamik analiz için, kinetik ve potansiyel enerjiler üzerinden tork hesabı yapılmasını sağlayan 

Lagrange yöntemi kullanılmıştır. Denklem 1’de sistemin dinamik denklemi görülmektedir. 

Buradaki 𝑀(𝑞), 𝐶(𝑞) ve 𝐺(𝑞)  matrisleri sırasıyla sistemin eylemsizlik momenti, coriolis 

kuvveti ve yerçekimi matrisini temsil etmektedir. 𝑞 vektörü robotun eklemlerinin açısal 

konumlarını temsil eden bir matristir. 𝐽 matrisi ters kinematik analizi ile hesaplanmış olan 

Jacobian matrisidir. 𝐹𝑒, kuvvet sensöründen gelen bilgidir. 𝐹(q̇) ise sürtünme kuvvetlerini 

temsil etmektedir [2]. 

 

𝜏 = 𝑀(𝑞)�̈� + 𝐶(𝑞, �̇�) + 𝐺(𝑞) + 𝐹(�̇�) − 𝐽𝑇(𝑞)𝐹𝑒 (1) 

 

4.2 Mekanik Tasarım 

Sistemin fonksiyonel gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 2 aktif 3 pasif toplamda 5 

serbestlik derecesine sahip bir dış iskelet robotu tasarlanmıştır. Sistemdeki aktif yardımcı 

hareket eksenleri dirsek fleksiyon ekstansiyon ve omuz fleksiyon-ekstansiyon eksenleriyken 

pasif hareket eksenleri bilek pronasyon-süpinasyon, omuz abduksiyon-adduksiyon ve lateral 

rotasyon eksenleridir. 

 

Kol mekanizmasının tasarımında; kullanıcıya maksimum hareket uzayını sağlayacak, kolay 

giyilebilir, kol uzunluğu ayarlanabilen güvenli bir tasarım yapılması göz önünde 
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bulundurulmuştur. Robot kolun üretimi sırasında metal ve plastik parçalar bir arada 

kullanılmıştır. Yüksek dayanım gereken noktalarda metal parçalar tercih edilirken, şekilleri 

sebebi ile metal üretimi zor ve maliyetli olan parçalar ise 3D baskı teknolojisi kullanılarak 

üretilmiştir. Robot kolun tasarlanması en zor ekseni lateral rotasyon hareketidir. Bu eksenin 

tasarımında menteşe mekanizması göz önüne alınmıştır. Literatür araştırmaları sonucunda 

benzer tasarımların olduğu görülerek bu tasarım üzerinden gidilmiştir [3]. Şekil 2’de dış iskelet 

robotunun Solidworks programında çizilmiş olan mekanik tasarımı görülmektedir. Şekil 3’te 

prototipin giyilebilir kısmı ve kolun üretilmiş ve birleştirilmiş hali görülmektedir. Şekil 4’te ise 

prototip üretimi tamamlanmış mekanik tasarım görülmektedir. Şekil 5’te sırt mekanizmasının 

içinde bulunan kontrolcü sistem görülmektedir.  

 

 
Şekil 2. Robot kol mekanizması 3 boyutlu tasarım 

 
Şekil 3. Prototipin bitmiş hali 

 

 
Şekil 4. Üretilen sistemin önden ve yandan görünüşü 

 
Şekil 5. Sırt mekanizması içindeki kontrolcü sistem 

 

4.3 Elektronik Tasarım 

Kas sinyallerinin algılanabilmesi için EMG sensörü kullanılması gerekmektedir. EMG 

sinyallerini işleyebilmek için kullanıcının kol kaslarına yerleştirilen yüzey elektrotları ile kas 

sinyalleri ölçülmektedir.Yaygın olarak kullanılan 4 yüzey elektrot çeşidi vardır. Bunlar iğne 

elektrotlar, kablo elektrotlar, kuru elektrotlar ve jel elektrotlardır [4]. Bu projede kullanımının 

kolay olması sebebiyle jel elektrotlar tercih edilmiştir.  Sistemde kullanılmakta olan 

Raspberry Pi 4 kontrolcüsü analog girişe sahip değildir. Bu nedenle verilerin dijital olarak 

aktarılması gerekmektedir. Şekil 6’da dahili olarak ADS1115 analog dijital dönüştürücüsüne 

sahip olan EMG devresi görülmektedir. Sistemin alt komponetlerinin sayısının fazla olması 

Bilek 

Pronasyon-Süpinasyon 

Mekanizması

Bilek Kuvvet Sensörü

Dirsek 

Fleksiyon-Ekstansiyon 

Mekanizması

Omuz 

Fleksiyon-Ekstansiyon 

Mekanizması

Omuz 

Abduksiyon-Adduksiyon

Mekanizması

Omuz Lateral Rotasyon 

Mekanizması

Omuz Kuvvet Sensörü
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bağlantı yapılırken sistemin karmaşık olmasına neden olmaktadır. Alt komponentlerin 

bağlantısının konnektörler yardımı ile kolayca sağlanması için Şekil 7’de görülmekte olan 

kontrolcü pcb kartı tasarlanmıştır. 

 

 
Şekil 6. EMG devresi 

 
Şekil 7 Bağlantı pcb kartı komponent yerleşimi 

 

4.4 Kontrol Sistemi Tasarımı 

Dış iskelet robotunun, harekete yardımcı olması ve kaldırılan ağırlığı daha az hissettirmesi 

beklenmektedir. Bu isterler kuvvet tabanlı empedans kontrol yöntemi kullanılarak 

karşılanmıştır. Robotun kullanıcıya ağırlık kaldırırken ne kadar yardımcı olduğunu 

gözlemlemek amacı ile EMG devresi ile alınan kas sinyalleri MVC yöntemi ile 

karşılaştırılmıştır [5]. Şekil 8’de kullanıcının 6kgf’lik robot yardımı ile 6kg’lık yükü kaldırdığı 

süreçteki ham EMG sinyali ve MVC değeri gözükmektedir. Bu durum için MVC değeri ~%34 

çıkmıştır. Kullanıcının kolu kasılı olmadığında MVC değeri %34 çıkmaktadır. Test sonucunda 

dış iskelet robotunun 6kgf’lik kuvvet uyguladığında kullanıcıya ~%99 yardımcı olduğu 

gözlemlenmiştir. Konum tabanlı empedans kontrol yöntemi daha sonra projenin rehabilitasyon 

amacı ile kullanılmasını sağlamak amacı ile sisteme eklenmiştir. Şekil 9’da robota doğrultulmuş 

sinüs sinyali verildiğinde robot kolun sinüs sinyalini +-2,5ᴼ hata aralığında takip ettiği 

görülmektedir.  

 

Sistemin gerçek zamanlı kontrolü “Simulink Support Package for Raspberry Pi Hardware” 

modülü ile gerçekleştirilmiştir. Bu modül simulink ortamında kurulmuş olan simülasyon 

modelini, Raspberry Pi 4 cihazı içine gömerek gerçek zamanlı bir şekilde kontrol yapılmasını 

sağlamaktadır. Kas sinyali, konum ve kuvvet geri besleme verileri Arduino Mega ve analog 

dijital çeviri kartlar kullanılarak I2C haberleşmesi ile alınmaktadır. 

 

 
Şekil 8. 6kg yük için 6kgf uygulanması sonucu elde edilen MVC değeri 
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Şekil 9. Robot kolun sinüs sinyali takip grafiği ve hata grafiği 

5 Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kontrol Sistemi: Dış iskelet robotlarındaki kontrol yöntemleri kullanım alanlarına göre 

değişiklik gösterebilmektedir. Bu projede olduğu gibi harekete yardımcı olacak dış iskeletlerde 

kullanılan yaygın kontrol yöntemleri; kuvvet tabanlı empedans kontrol, konum tabanlı 

empedans kontrol ve neuro-fuzzy kontrol olarak sıralanabilir [6]. Bu projede kuvvet tabanlı 

empedans kontrol algoritması geliştirilmiş bu sayede kullanıcıya ağırlık kaldırırken yardımcı 

olan bir sistem tasarlanmıştır. Aynı zamanda EMG devresinden gelen kas aktivasyon seviyesi 

verisi ile MVC değeri hesaplanarak kullanıcıya geri bildirim verilmiştir.  

Sönümleyici Sistem: Taşınabilir dış iskelet robotlarında, aşılması gereken en büyük 

engellerden biri sistemin genel ağırlığıdır. Her bir motorun kontrolcüsü, ana kontrolcü, batarya 

ve gömülü sistem kartları, sistemin genel ağırlığını önemli ölçüde arttırmaktadır. Sırt 

mekanizmasına kullanıcıya hareket esnasında bu elemanların ağırlığını daha az hissettirecek, 

giyilebilir ve taşınabilir kısımları birleştiren raylı bir sönümleme mekanizması eklenmiştir. Bu 

mekanizma dört adet yay ve iki adet bağlantı ve sönümleme parçasından oluşmaktadır. 

Ayarlanabilir Yapı: Giyilebilir bir dış iskelet robotu tasarlarken son kullanıcıya hitap 

edebilmek için göz önünde bulundurulması gereken bir diğer özellik, robotun kol boyunun 

kişiye özel ayarlanabilir olmasıdır. Bu projede, kol uzunluğu birbiri içine geçen alüminyum 

borular sayesinde ayarlanabilmektedir. 

Arayüz: Günümüzde kullanımı günden güne yaygınlaşan akıllı saat gibi giyilebilir akıllı 

cihazlar beraberinde arayüz uygulamalarıyla çalışmakta ve kişiye geribildirim vermektedir. Bu 

projede de hedeflenen yaş ve meslek gruplarındaki kişilerin bu robotu kolayca kullanabilmesini 

sağlamak amacıyla kullanıcı dostu Python yazılım dili tabanlı bir grafiksel kullanıcı arayüzü 

yazılacaktır. Bu uygulamada kullanıcı robotun batarya durumunu ve batarya sağlığını 

gözlemleyebilecek, robotun yük kaldırırken ne kadar yardımcı olduğunu görebilecektir. Bu 

uygulama aracılığıyla robotun günlük hayattaki kullanışlılığı artacak ve akıllı giyilebilir 

cihazlar gibi IoT tabanlı bir sağlık cihazı olarak tanımlanabilecektir. 

 

6 Uygulanabilirlik  

Projenin prototip üretimi tamamlanmıştır ve mevcut şartlar altında, ticari bir ürüne 

dönüştürülebilmesi son derece mümkündür, bu konuda uygulanabilirlik açısından hiçbir 

problem gözükmemektedir. Projenin ticari ürüne dönüşmesi durumunda, robotun sağlık 

endüstrisinde olduğu gibi harekete ve ağırlık kaldırmaya yardımcı özellikleri içermesi 

sayesinde tekrarlı ağırlık kaldırılan üretim bantlarının bulunduğu otomotiv sektörü gibi 
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sektörlerde de etkili bir şekilde ilgi görmesi beklenmektedir. Bu sayede robot, hem ülkemizde 

hem de dünyada, üretim bantlarında çalışan bireyler tarafından kullanılan ilk aktif dış iskelet 

robotu olma özelliği taşıyacaktır. Aynı zamanda, prototip üzerinde yapılan geliştirmeler 

sayesinde sağlık sektöründe rehabilitasyon amacıyla da kullanılabilecektir. Robotun 

tasarımında hem donanım hem de yazılım tabanlı güvenlik sağlandığı için bireysel kullanımı 

fiziksel bir risk teşkil etmemektedir. 

7 Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Maliyet 

Projenin prototip üretimi esnasında ihtiyaç duyulan malzemeler Tablo 1’de görülmektedir.  

Proje maliyeti tahrik sistemi (motor, redüktör, motor sürücü) hariç yaklaşık olarak 6240₺’dir. 

Tahrik sistemine Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomekatronik Laboratuvarı bünyesinde 

bulunması nedeni ile harcama yapılmamıştır. Tahrik sistemin güncel fiyatlar ile maliyeti 

yaklaşık olarak 14000₺’dir. Proje sıfırdan üretilmek istenildiğince gereken bütçe yaklaşık 

olarak 20000₺’dir. 
Tablo 1 Proje malzeme listesi ve maliyet tablosu 

Proje Maliyeti 2021 

Toplam 
Malzeme Listesi Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Temmuz -

Eylül 

Mekanik Parçalar 

(Metal) 
- - - 200₺ 250₺  450₺ 

EMG Devresi ve 

Elektrotlar 
30₺ - - 220₺ -  250₺ 

Filament - - 480₺ - 120₺  600₺ 

Elektronik Parça 51₺ 424₺ 50₺ 224₺ 100₺  849₺ 

Kuvvet Sensörü - 101₺ - - -  101₺ 

PCB - - - 260₺ 30₺  290₺ 

Kontrolcü Kartı ve 

Yan Komponenetleri 
- - 900₺ - -  900₺ 

Motor – Redüktör – 

Motor Sürücü 
- - - - -  0₺ 

Batarya - - - - - 2800₺ 2800₺ 

Toplam Harcama 6240₺ 

 

Stuttgart Exo Jacket, AAU Upper body Exo, CRUX, MAHI EXO-II, ULEL gibi piyasadaki 

tanınmış robotlarda olduğu gibi Türkiye'de ve dünyada bulunan harekete yardımcı aktif üst 

uzuv dış iskelet robotlarının hepsi AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkan prototipler 

olduğundan dolayı, benzer projelerin ticari bir ürün örneği bulunmamaktadır. Projemiz 

ticarileştiği zaman, bu alanda yapılan ilk ticari ürün olacaktır. Bu nedenle, maliyet 

karşılaştırması yapılamamaktadır [7]. 

7.2 Zaman Planı  

Proje zaman planı Tablo 2’de görülmektedir. Haziran ayı itibari ile mekanik tasarım ve 

kontrolcü tasarımı bitirilmiştir. Arayüz tasarımı temmuz-eylül ayları arasında yapılacaktır. 

Ayrıca bu süreç içerisinde sistem optimizasyonu üzerinde çalışılacaktır. Mekanik tasarımda 

iyileştirmeler, kontrolcü algoritmasının daha verimli çalışması için geliştirilmesi ve EMG 

analizleri üzerine çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. 
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Tablo 2. Proje zaman planı 

 EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 
TEMMUZ 

- EYLÜL 

Literatür 

Taraması 
          

Matematiksel 

Modelleme 
          

Kinematik 

Analiz 
          

Mekanik 

Tasarım 
          

Dinamik 

Analiz 
          

Elektronik 

Tasarım 
          

Ekipman 

Seçimi 
          

Mekanik 

Tasarım 

Üretimi 

         
 

Kontrolcü 

Tasarımı 
          

Arayüz 

Tasarımı 
          

Sistem 

İntegrasyonu 
          

Test           

Optimizasyon          
 

 

8 Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Proje, serebrovasküler ve nöromusküler hastalıklardan dolayı kas zayıflaması yaşayan, tekrarlı 

yük kaldırılan işlerde çalışan ve kas zayıflaması riski ile karşı karşıya kalan bireylerin 

kullanımına hitap edecek şekilde gerçekleştirlmiştir. Aynı zamanda, dış iskelet robotunun 

üzerinde geliştirmeler yapılarak üst uzuvlarında zayıflama yaşayan bireylerin 

rehabilitasyonlarında da kullanılabilir. 

9 Riskler 
Tablo 3. Risk analizi tablosu 

Numara 

Durum 

(Aktif, 

Gelecek, 

Bitmiş) 

Risk Tanımı 
Olasılık 

(1-3) 

Şiddet 

(1-3) 
Etki 

Strateji 

(Kaçınma 

Etkisini, 

Azaltma, 

Kabul 

Etmek) 

Çözüm Önerileri  

(B Planı) 

1 Bitmiş Pandemi süreci 3 3 9 
Etkisini 

Azaltma 

Trello platformunu 

kullanarak aktif görev 

dağılımı ve takibi ile 

proje, başarıyla 

yönetildi. 

2 Bitmiş 

Mekanik tasarımın prototip 

üretiminin istenilen şekilde 

yapılamaması 

1 2 2 
Kabul 

Etmek 

Prototip üretimi 

tekrardan yapılır. 

3 Bitmiş 
Proje maliyetinin 

beklenenden yüksek olması 
2 3 6 Kaçınma 

Uygun maliyetli 

ekipmanların tedarik 

edilmesi. 

4 Bitmiş 

Hibrit empedans 

kontrolünün 

gerçekleştirilememesi 

2 3 6 Kaçınma 

Detaylı literatür 

taraması, öğretim 

görevlilerinden destek 
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alınarak hibrit empedans 

kontrolünün öğrenilmesi. 

5 Bitmiş 
Tübitak 2209-B 

başvurusunun reddedilmesi 
2 3 6 

Kabul 

Etmek 

Yeni sponsor arayışına 

başlanır. 

6 Bitmiş 
Pasif eksenlerin istenilen 

şekilde çalışmaması 
2 1 2 

Kabul 

Etmek 

Yeni pasif eksen 

tasarımının yapılması. 

7 Bitmiş 
Motora entegre olan 

enkoderin çalışmaması 
3 1 3 

Kabul 

Etmek 

Hall-effect sensörün 

kullanılması. 

8 Bitmiş Sensör hataları 2 2 4 Kaçınma 
Sensör kalibrasyonunun 

yapılması. 

 

Tablo 3’te proje boyunca karşılaşılmış ve karşılaşılabilecek riskler görülmektedir. Bu risklerin 

etkileri hesaplanarak, Şekil 10’de görülen olasılık-şiddet matrisi oluşturulmuştur. 

 

 
Şekil 10. Olasılık-şiddet matrisi 
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