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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kaza veya yaralanma anında sağlık ekipleri tarafından yapılacak ilk yardım için 

dakikalar dahi çok önem arzetmektedir. Bu nedenle Sağlık ekipleri herhangi bir acil 

çağrı geldiğinde talebi hızlıca değerlendirip olay yerine intikal etmektedirler. Ancak 

trafik yoğunluğu vb.  durumlarda olay yerine istenilen sürelerde varılamamaktadır. 

Ayrıca engebeli arazilerde veya afet bölgelerinde ilk yardım ekiplerinin yaralı veya 

kazazedelere ulaĢabilmesi çok uzun süreler almaktadır. Bu durum ise tıbbi 

müdahalenin gecikmesine ve olası can kaybı riskinin artmasına neden olmaktadır. Bu 

durumun önüne geçebilmek adına acil çağrının yapıldığı konuma hızlıca hareket 

edebilen bir insansız hava aracı tasarlanması planlanmıĢtır. Bu insansız hava aracının 

üzerine monte edilen tıbbi müdahale ekipmanlarını ve kazazedelere ait nabız kontolü, 

oksijen seviyesi ve vücut ısısı gibi bilgileri ölçen bir akıllı bilekliği olay yerine hızlı 

bir Ģekilde ulaĢtırması planlamaktadır. Elde edilen bilgilerin tasarlanan haberleĢme 

sistemleri ile uzaktaki sağlık ekiplerine aktarılması sağlanacaktır. Sağlık ekipleri gelen 

yaralı verilerini inceleyerek istenilen tıbbi müdahale için insansız hava aracına 

komutla gönderebilecektir. Bu Ģekilde olası can kayıplarının önüne geçilmesi 

planlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 1: Proje Çalışma Şeması 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ġlkyardım talebinin gelmesinin ardından yapılacak  iĢlemler Acil Sağlık Hizmetleri 

Yönetmeliğinde özetle Ģöyle belirtilmiĢtir: “Merkez tarafından yönlendirilen birim en 

kısa sürede olay yerine ulaşır. Olay yerine ulaşan ekip, yönlendirme sırasında ve olay 

yerinde edindiği bilgiler ışığında acil sağlık yardımını gerçekleştirir. Bu müdahale 

sırasında hizmeti sunan ekip tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ileri tıbbî 

müdahaleye ihtiyacı olan hastanın ambulans ile nakline karar verilir. Hizmet olay 

yerinde verilmiş ve hastanın daha ileri tıbbî müdahaleye ihtiyacı bulunmuyor ise, ekip 

sunduğu hizmet ile ilgili bilgileri merkeze bildirir.”(Acil Sağlık Hizmetleri 

Akıllı Bileklik 
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Yönetmeliği- Talebin Yönlendirilen Birim Tarafından Karşılanması Bölümü - Madde 

21)  

Projemiz bu maddenin gerekliliklerinden herhangi birinin yerine getirilemediği 

durumlar için tasarlanmıĢtır. Bu madde ıĢığında tıbbi müdahaleyi geciktirebilecek 

durumlar ise Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir. 

a- Sağlık ekiplerinin olay yerine kısa sürede ulaĢamaması (yoğun trafik, konum 

bildirimi hataları vb.) 

b- Olay yerindeki kazazede veya yaralılar hakkında edinilmesi gereken tıbbi 

bilgilerin hızlı bir Ģekilde elde edilemediği durumlar (Ġlkyardım talebinin sağlık 

ekiplerinin hızlı bir Ģekilde ulaĢımının mümkün olmadığı dağlık veya ormanlık 

arazilerde veya sel, çığ gibi felaketinin yaĢandığı  yerlerden gelmesi 

durumunda tıbbi bilgilerin hızlı bir Ģekilde elde edilememesi durumu) 

c- Kazazedeler hakkında tıbbi bilgi alınamaması nedeniyle sağlık ekipleri 

tarafından bir değerlendirme yapılamayıp kazazedelere yapılması gereken ön 

tıbbi iĢlemin yapılamaması veya nakil kararlarının verilememesi, 

 

ĠH(A)TT projesi, yukarıda belirtilen tıbbi müdahaleyi geciktirecek veya engelleyecek 

durumlarda kazazedeler hakkında tıbbi bilgileri toplayıp sağlık ekiplerine 

ulaĢtırılmasını sağlayan ve ilkyardımı mümkün kılan bir insansız hava aracı sistemidir.  

 

3. Çözüm  

Projemizin, Problem Durumunun Tanımlanması bölümünde belirtilen problemlere 

sunduğu çözümler Ģu Ģekildedir: 

 

Problem 1: Sağlık ekiplerinin olay yerine kısa sürede ulaĢamaması 

Çözüm 1  : ĠH(A)TT projesi kapsamında geliĢtirilmesi planlanan insansız hava aracı, 

acil çağrı geldiğinde, çağrının geldiği konum bilgilerinin sisteme girilmesi ile birlikte 

hızlı bir Ģekilde belirlenen konuma intikal eder. Kara yolu ile ulaĢıma nazaran bu 

yöntemle olay yerine 3 kat daha hızlı ulaĢılması hedeflenmektedir.  

 

Problem 2: Olay yerindeki kazazede veya yaralılar hakkında edinilmesi gereken tıbbi 

bilgilerin hızlı bir Ģekilde elde edilememesi 

Çözüm 2  : Ġnsansız hava aracı olay yerine ulaĢtıktan sonra üzerinde barındırdığı ve 

yine proje ekibinin tasarladığı akıllı bir bileklik vasıtası ile kazazedelere ait tıbbi 

bilgilerin ölçümünü yapabilecektir. Akıllı bileklik üzerinde bir adet oksimetre, bir adet 

heartbeat sensör ve bir adet de kızılötesi sıcaklık sensörü bulunduracaktır. Bu 

sensörler vasıtası ile aĢağıdaki ölçümler yapılabilecektir; 

 Kazazedenin nabız bilgisi 

 Kazazedenin vücut ısısı 

 Vücut oksijen seviyesi 

Yapılan ölçümler akıllı bileklik üzerinde bulunan bluetooth modülü ile  insansız hava 

aracı üzerinde kurulu olan haberleĢme sistemine aktarılacaktır. 
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Görsel 2: Akıllı Bileklik Tasarımı ve Bileşenleri 

 

Problem 3 : Kazazedeler hakkında tıbbi bilgi alınamaması nedeniyle sağlık ekipleri 

tarafından bir değerlendirme yapılamayıp kazazedelere yapılması gereken ön tıbbi 

iĢlemin yapılamaması veya nakil kararlarının verilememesi 

Çözüm 3   : Akıllı bileklik vasıtası ile kazazededen elde edilen bilgiler bluetooth 

modülü ile ĠHA üzerinde yer alan ana haberleĢme sistemine aktarılır. Bu sistem 

Arduino Nano ve LORA haberleĢme modülünün bir Lora GeliĢtirme Kartı üzerine 

monte edilmesi ile oluĢturulur. Ayrıca sistem üzerinde bir de Lora parametre 

ayarlayıcı entegre bulundurulması planlanmaktadır. 

Lora haberleĢme modülü radyo frekanslarını kullanarak uzun menzilli haberleĢme 

imkanı sunan bir sistemdir. Projemizin tasarımında 10 km  menzilli bir Lora modülü 

kullanılacaktır. Çok daha uzun menzilli Lora modülleri bulunmasına karĢın maliyet 

açısından daha uygun olduğu için prototip aĢamasında bu modül tercih edilmiĢtir. 

OluĢturulan bu haberleĢme sistemi sayesinde akıllı bileklikten gelen veriler HC05 

bluetooth modülü ile haberleĢme sistemi üzerinde yer alan arduino nano kontrolcüsüne 

ulaĢtırılır. Arduino nano aldığı bilgileri Lora modülü sayesinde 10 km mesafeye kadar 

gönderebilmektedir. Bu bilgiler ise olay yerine ulaĢmaya çalıĢan sağlık ekiplerinin 

araçlarında kurulu bir yer istasyonuna gönderilir ve  sağlık ekiplerinin kazazedeler 

hakkında ön tıbbi bilgileri edinebilmesini sağlar.  

Yer istasyonu ise yine haberleĢme sistemi üzerindeki bileĢenlerin aynısına sahiptir. 

Ayrıca yer istasyonunda bulunan bir bilgisayar ve Mission Planner yazılımı 

aracılığıyla insansız hava aracına rota tayini ve konum atama yapılabilmektir. 

 

4. Yöntem 

ĠH(A)TT projesi 3 ayrı tasarım aĢamasından oluĢmaktadır. 

 

- Kazazede üzerinde ölçümleri yapacak olan akıllı bileklik tasarımı 

- Ġnsansız hava aracı ile sağlık ekipleri arasındaki iletiĢimi sağlayan 

haberleĢme sistemleri tasarımı 

- Tüm sistemin olay yerine naklini sağlayan insansız hava aracı tasarımı 

 

1- Akıllı Bileklik Tasarımı: 

Proje geliĢtirilirken yapılması planlanan ölçümler ve bu ölçümler sonucunda sağlık 

ekipleri olay yerine gelinceye kadar uygulanabilecek ilk yardım yöntemleri 

Bluetooth Modülü 

Arduino Nano 

Heartbeat Sensör 

Oksimetre 

Kızılötesi Sıcaklık 

Sensörü 
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belirlenmeden önce Sağlık Bakanlığı tarafından 26.03.2009 tarihli 27181 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanmıĢ olan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri Ġle Acil Tıp 

Teknisyenlerinin ÇalıĢma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ- Hastane Öncesi Acil Tıbbi 

Yardım Ve Bakım  AkıĢ ġemaları YetiĢkin Uygulama Kılavuzu titizlikle 

incelenmiĢtir. Kılavuzda yer alan Ġlk Değerlendirme AkıĢ ġeması baz alınarak ( bkz. 

Proje Detay Raporu Ekleri - Görsel 5) bilinç ve solunum yolu kontrolünün ardından 

yapılması gereken ölçümler sırasıyla aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir. 

 Solunum Değerlendirmesi (yeterli oksijen dolaĢımının olup olmadığının 

kontrolü) 

 Nabız Kontrolü 

 Vücut Isısının Belirlenmesi 

     Yukarıda belirtilen ölçümlerin yapılabilmesi için ĠHA üzerinde yer alan ve ĠHA’nın 

olay yerine ulaĢmasının ardından kazazedenin bileğine takılarak ilgili ölçümlerin 

yapılabilmesini sağlayan akıllı bir bileklik tasarlanmıĢtır. Bu bilekliğin sahip olduğu 

bileĢenler Ģu Ģekildedir: 

 Arduino Nano 

 HC05 Bluetooth modülü 

 MLX90614 Kızıl Ötesi Sıcaklık Sensörü 

 Heartbeat Pulse Sensör 

 MAX30100 Oksimetre 

Bu bileĢenler Çözüm bölümünde sunulan Görsel 2’ de gösterildiği gibi bileklik 

üzerine monte edilecektir. BileĢenlere ait devre Ģemasının ġema 1’de gösterildiği gibi 

olması planlanmaktadır. 

 

Şema 1: Akıllı Bileklik Devre Şeması 
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2- Haberleşme Sistemleri Tasarımı: 

 

Kazazedelere yapılan ölçümlerin olay yerine intikal halinde olan sağlık ekiplerine 

aktarılabilmesi için Lora haberleĢme modülleri kullanılması planlanmaktadır. HaberleĢme 

modülleri hem ĠHA üzerinde hem de sağlık ekiplerinin bulunduğu araçtaki yer 

istasyonunda bulunacaktır. Akıllı bileklik ile yapılan ölçümler ilk önce bluetooth modülü 

aracılığıyla ĠHA üzerinde bulunan haberleĢme sistemine aktarılacaktır. ĠHA’ya gelen 

veriler Lora modülü aracılığıyla sağlık ekiplerin kontrolündeki yer istasyonuna 

aktarılacaktır. Böylelikle kazazede üzerinden alınan veriler sağlık ekiplerine ulaĢtırılmıĢ 

olacaktır. Sağlık ekipleri ise gelen bu verileri inceleyerek acil müdahale gereken 

durumlarda ĠHA’ya komutlar yollayarak yapılması gereken müdahaleyi ve kullanılması 

gereken ekipmanları görsel bir Ģekilde olay yerindekilere aktaracaktır. 

 

Proje dahilinde 2 ayrı haberleĢme sistemi oluĢturulacaktır. 

 

a) Akıllı bileklik üzerinden gelen verileri sağlık ekiplerine aktaracak olan İHA 

üzerinde kurulu haberleşme sistemi 

 

ĠHA üzerinde bulunacak haberleĢme sisteminin bileĢenleri aĢağıda 

listelenmiĢtir. 

 Arduino Nano :  Gelen verilerin iĢlenmesini sağlayan kontrol birimidir. 

 HC05 Bluetooth Modülü : Akıllı bileklik üzerinden gelen verileri almak 

için kullanılır. 

 10Km menzilli 433 MHz Lora Modülü : Lora, Wifi veya bluetooth 

teknolojilerine göre çok daha uzun menzilli haberleĢme imkanı sunan bir 

iletiĢim teknolojisidir. Piyasada 40 km’ye kadar Lora modülleri 

bulunmasına karĢın maliyet nedeniyle sistemimizin prototip aĢamasında 10 

km menzilli bir Lora modülü kullanılması planlanmaktadır. Bu modül ile 

yer istasyonuna kazazede üzerinden gelen veriler aktarılır ve aynı Ģekilde 

sağlık ekipleri tarafından gönderilen komutlar yine bu modül sayesinde 

ĠHA’ya ulaĢtırılır.  

 Lora Geliştirme Kartı: Arduino Nano ve Lora modülünü birleĢtirmeye 

yarayan PCB kart 

 Lora Parametre Ayarlayıcı: Lora parametrelerini ayarlamak için 

kullanılacak olan USB UART Stick 

 128x64 Oled Ekran : Sağlık ekipleri tarafından gönderilen ilkyardım 

komutlarının olay yerindekilere görsel olarak gösterilmesini sağlar 
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Görsel 3: İHA üzerinde yer alan haberleşme sistemi ve bileşenleri 

b) ĠHA üzerinden gelen verileri alarak sağlık ekiplerinin değerlendirme 

yapabilmesini ve ilkyardım komutlarının tekrar ĠHA’ya gönderilmesini 

sağlayan ambulans içerisindeki yer istasyonunda kurulu haberleşme sistemi 

 

Yer istasyonu üzerinde kurulacak olan haberleĢme sistemi de yine ĠHA 

üzerinde bulunan haberleĢme sistemi ile aynı mantıkta çalıĢmaktadır. Yer 

istasyonunda kullanılacak bileĢenler Ģu Ģekildedir: 

 Arduino Nano :  Gelen verilerin iĢlenmesini sağlayan kontrol 

birimidir. 

 10Km menzilli 433 MHz Lora Modülü :  ĠHA ile haberleĢmeyi 

sağlayacak olan modül. Bu modül ile Arduino Nano montajı ĠHA 

sistemi üzerindeki ile aynı Ģekildedir. 

 Lora Geliştirme Kartı: Arduino Nano ve Lora modülünü 

birleĢtirmeye yarayan PCB kart 

 Bilgisayar: ĠHA üzerinden gelen verileri SeriPort ekranında 

görüntüleyebilmek ve ĠHA üzerindeki haberleĢme sistemine yine 

SeriPort ekranı üzerinden ilk yardım  komutlarının gönderilmesi için 

kullanılır.  

Yer istasyonunda bulunan bilgisayarda ĠHA’nın kontrolü için Mission Planer 

yazılımı (bkz. sf:13) kullanılması planlanmaktadır. Bu yazılım aracılığıyla olay 

yerinin koordinatları girilerek ĠHA’nın herhangi bir baĢka müdahaleye gerek 

duymadan olay yerine intikali sağlanabilecektir. Bu yazılım üzerinden ĠHA’nın 

konumu anlık olarak görüntülebilecektir. Ayrıca havada rota değiĢtirme, yeni 

rota oluĢturma ve geri dönüĢ komutları bu yazılım aracılığıyla ĠHA’ya 

gönderilebilecektir. 

 

 

 

 

Lora Modülü Lora GeliĢtirme Kartı 

Arduino Nano 

Oled Ekran 

Bluetooth Modülü 
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3- İnsansız Hava Aracı Tasarımı 

Proje dahilinde olay yerine hızlıca hareket edecek olan ve ilkyardım malzemelerini, 

ölçüm yapacak olan akıllı bilekliği ve haberleĢme sistemlerini taĢıyacak olan 4 rötorlu bir 

insansız hava aracı geliĢtirilecektir. Hava aracı geliĢtirilmeden önce taĢınacak faydalı 

yükün toplam ağırlığı hesaplanmıĢtır. Buna göre; 

- Akıllı bileklik = 83 gr 

- Ġlkyardım malzemeleri(sargı bezi, atel, tıbbi ilaçlar vb.) = 672 gr 

- HaberleĢme sitemi = 68 gr 

- Tüm bileĢenleri taĢıyacak olan ekipman kutusu = 109 gr 

- ĠHA’nın tahmini ağırlığı (motor, esc, batarya, uçuĢ kartı vb) =  960 gr olarak 

belirlenmiĢtir.  

Buna göre sistemimizin tahmini toplam ağırlığının yaklaĢık 1892 gr olması 

planlanmaktadır. Bu ağırlıktaki bir sistemi kaldırabilmek için bu ağırlığın ortalama 2 katı 

kadar itki sağlayan motorların kullanılması gerekmektedir. Yani ĠHA’nın sahip olacağı 4 

motorun toplam 3784 gr tek motorun ise 946 gr itki sağlıyor olması gerekmektedir. 

Yaptığımız literatür taramasında Sunnysky X2212 980 KV motorun  4S lipo batarya ve 

9045 pervane ile istediğimiz itkiyi sağladığı görülmüĢtür. 

Pervane Volt(V) Amper(A) İtki(gr) Watt(W) 

APC 9045 14.8 14.4 990 213.12 

          Tablo 1: SunnySky X2212 980 KV Fırçasız Motor İtki tablosu 

 

ĠHA’nın sahip olacağı motor sistemi belirlendikten sonra kullanılacak diğer elektronik 

bileĢenlerde aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir. 

o Radiolink Pixhawk Mini Uçuş Kartı: ĠHA’nın kontrolünü sağlayan bileĢen 

o Here 3 Gps modülü: Yüksek konumlama hassasiyetine sahip gps modülü. ĠHA’ya 

konum bilgisi girilebilmesi için kullanılacaktır. 

o Skywalker 20A Esc : Motorlara güç aktarımı için kullanılacaktır. 

o Matek PDB-XT60 güç dağıtım kartı : sistemi güç dağıtımı yapan karttır. 

o Xt60 konnektörlü 30V-90A power modülü:  

o Xtron 4000 mah 20 C 4S1P lipo batarya: Sistemin ihtiyaç duyduğu gücü sağlar. 

o 3DR radio telemetri: uçuĢ verilerinin uzun menzilli aktarımını sağlar. Telemetri 

modülü sayesinde ĠHA’nın hangi konumda ve hızda olduğu bilgisi yer istasyonunda 

görüntülenebilir ve ĠHA için yeni rota ve konum bilgisi oluĢturulabilir. 

o Kamera Modülü: Olay yeri görüntüsünü anlık olarak sağlık ekiplerinin 

kontrolündeki yer istasyonuna aktararak ön triaj yapılmasını sağlar. Ön triaj 

aĢamasında kamera modülü ile olay yeri taranarak yaralı ve ölü sayısı ve olay yeri 

güvenliği gibi bilgiler elde edilecektir. Aynı zamanda olay yerinde yangın, patlama 
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vb bir durum var ise kamera modülü ile tespiti yapılıp ilgili birimlere haber verilmesi 

sağlanır.   

      ĠHA’ya ait teknik çizimleri proje eklerinde gösterilmiĢtir.(bkz. sf:14) 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür taramalarında kaza anında olay yerine insansız hava aracı gönderilerek ilk 

yardım malzemesi desteği sağlanması ile alakalı bir çok projeye rastlanılmıĢtır. Ancak ilk 

yardım anında insansız hava aracımızdaki sistemler tarafından yapılacak ölçümlerin uzak 

menzilli lora sistemi ile ambulans içerisindeki sağlık personeline iletilmesi ve bu verilere göre 

olay yerinde bulunanlara, yapılması gereken ilk yardımın görsel bir Ģekilde aktarması 

sistemimizin özgün ve yenilikçi taraflarıdır. Ayrıca ilk yardım anında yapılacak olan ölçümler 

için tasarlanan akıllı bileklik ise böyle bir sisteme entegre olarak kullanılacak olan ilk  tıbbi 

ölçüm cihazı olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikri hayata geçirilmeden önce itina ile literatür taraması yapılmıĢ ihtiyaçlar 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra sağlık ekipleri ile yapılan görüĢmelerde özellikle 

olay yerine ulaĢılmada geç kalınan veya ulaĢılması güç yerlerdeki vakalarda ön triaj iĢlemleri 

için saha kontrolünü yapabilecek ve kazazedelere ait ön bilgileri alıp sağlık ekiplerine 

ulaĢtırabilecek bir insansız hava aracının hayat kurtarabileceği belirtilmiĢtir. Ayrıca 

geliĢtirilecek olan insansız hava aracında rota oluĢturma özelliği olacağından arama kurtarma 

faaliyetlerinde geniĢ alanların taranmasında da etkin olarak kullanılabileceği düĢünülmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2: Proje Takvimi 

 

 

 

Yapılacak Çalışmalar 
Mayıs Haziran Temmuz 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Proje Detay Raporu 
           

  

Malzeme Temini  
           

  

Malzemelerin Montajı  
           

  

Yazılım GeliĢtirme 
           

  

Ġnsansız Hava Aracı – Akıllı Bileklik HaberleĢme 

Testleri            

  

Ġnsansız Hava Aracı – Yer Ġstasyonu LORA Modülü 

HaberleĢme ve Menzil Testleri 
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Bileşen Adı Alt Bileşenler Fiyat (TL) 

İHA 

Motorlar 1240 

Kamera 1000 

Batarya 1285 

UçuĢ Kartı 549 

Telemetri 1300 

GPS 2600 

Ara Toplam 7974 

Haberleşme 

Modülleri 

Lora Modülleri (2 Adet) 800 

Lora GeliĢtirme Kartı + Arduino Nano  290 

 
Lora Parametre Ayarlayıcı 182 

Ara Toplam 1272 

Akıllı Bileklik 

Pulse Sensör 82 

Oksimetre 35 

Kızılötesi Sıcaklık Sensörü 312 

Arduino Nano 170 

Ara Toplam 599 

Toplam 9845 

Tablo 3: Tahmini Maliyet Tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi acil bir Ģekilde ilk yardıma ihtiyaç duyan kazazedeler ile bu 

sistemi kullanarak hastaya ait verileri takip edip çeĢitli komutlarla olay yerindekilere sesli 

ve görsel olarak ilk yardım adımlarını bildirecek olan sağlık ekipleridir. 

 

9. Riskler 

    

Sıra 
Riskler 

Riskin Gerçekleşme 

Olasılığı 

Proje Hedeflerine 

Etkisi 

Düşük Orta Yüksek Az Normal Çok 

1 

Hava Aracının olay yeri koĢullarına 

bağlı olarak (yangın, sel, sık ormanlık 

arazi) düzgün iniĢ yapamaması 

 X   X  

Çözüm: Ġnsansız Hava Aracı Sistemine, yangın vb durumlar için alev sensörü, sel bölgeleri 

için nem sensörü dahil edilmesi planlanmaktadır. Sık ormanlık arazilere iniĢler için ise 

eklenecek olan ultrasonic sensör ve uçuĢ kartı ile birlikte ĠHA’nın yüksekliği sürekli olarak 

denetlenerek uygun olmayan arazilere iniĢ yapılması engellenecektir. 

2 

Hava aracı üzerindeki tıbbi 

malzemelerin kontrolsüz olarak 

kullanılması 

X   X   

Çözüm: Hava aracı üzerinde sağlık ekiplerinden gelen komutların gösterildiği bir ekran 

bulunacaktır. Olay yerinde acil müdahaleye dahil olacak kiĢiler bu komutlar sayesinde 

kazazedeye herhangi bir zarar vermeden ilk yardımı yapabileceklerdir. Ancak komutların 

gösterildiği ekranın olması bu riskin gerçekleĢme ihtimalini düĢürmemektedir. 

 

Tablo 4: Risk Analizi Tablosu 
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11- Proje Detay Raporu Ekleri 

 

 

Şema 2: Acil Tıbbi Yardım Ve Bakım Kılavuzu İlk Değerlendirme Akış Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4: Yer istasyonu bilgisayarında kullanılacak olan Mission Planer programı arayüzü 
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Görsel 5: İHA karşıdan görünüm 

 

Görsel 6: İHA üst görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 7: İHA alt görünüm 

Ekipman Kutusu 

GPS Modülleri 


