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1. Yönetici Özeti 

 

Yarışma şartnamesinde yer alan kurallar çerçevesinde, verilen görevlerin 

uygulanmasında, teknik şartnamede yer alan parametre ve değişkenleri referans alarak 

geliştirilen algoritmalar ve oluşabilecek sorunlara uygun çözümler geliştirildi. Şartnamelerde 

yer alan görevlerin tanımlarına uygun hesaplamalar ve algoritmaların çalışma mantığı tasarım 

çözümleri bölümünde açıklandı. Tasarım çözümleri her senaryoya uygun çözümü alt başlıklar 

halinde açıklanarak oluşturuldu. Algoritmaların bir bütün halinde optimize çalışması, 

sorunların hızlı tespiti ve nesne tabanlı bir yapıda olmasından dolayı, proje “Design Pattern” 

tasarım kalıbına uygun olarak geliştirilmiştir. Design tasarım kalıbının en önemli prensibi 

olan “Açık – Kapalı Prensibi” geliştirme ve çalışma anında sırası gelen algoritmayı 

çalıştırmak için en uygun çözümdür. 

Bu tasarım kalıbına göre senaryodaki her görev için, kendi içlerinde gerekleri 

metodların bulunduğu birer kütüphane oluşturuldu. Bu kütüphaneler BaseUav sınıfından 

türetilen MyUav sınıfında tanımlanarak kullanıldı. 

İHA’ ların doğru şekilde kontrol edilmesini sağlamak amacıyla bir karar ağacı 

tasarlandı. Yazılan metodlar bu karar ağacı üzerinde ilgili yapraklarda çağırılır. Her İHA bu 

karar ağacında bulunduğu durumun gerektirdiği işlemi gerçekleştirmektedir. Tasarlanan karar 

ağacının akış diyagramı Ek-1’de mevcuttur. 

 Bu raporda Takım organizasyonu, proje yönetimi, görevler ve çözümler yer 

almaktadır. 

 

2. Proje Yönetimi 

 

Pars takımının her bir üyesi projede çeşitli görevlerde yer almaktadır. Proje 

kapsamında takım üyelerinin çalışmaları ve görev atamaları “Trello” üzerinden 

yönetilmektedir. Pars takımı iletişim aracı olarak “Discord” ve versiyon takip sistemi olarak 

“github” kullanmaktadır. Bu uygulamalar proje geliştirme aşamasında takımın her bir 

bireyinin çalışmalarını anlık olarak takip etmeye olanak sağlamaktadır.  

 

2.1. Takım Organizasyonu 

 

  
 

Takım Kaptan Yardımcısı

Mehmet Yusuf DAL

Takım Kaptanı

Osman Gökhan KÖMÜRKARA

DANIŞMAN

Arş. Gör. Dr. Muhammed Emre ÇOLAK



 

 

  
 

2.2. Proje Organizasyonu 

 
Takım Görev Dağılımı 

M. Emre ÇOLAK Takım Danışmanı  

O. Gökhan KÖMÜRKARA Takım Kaptanı, Alan Taraması Görev Geliştiricisi, Raporlama ve Resmi 

İşlerin Yürütülmesi 

M. Yusuf DAL Kaptan Yardımcısı, Formasyon Uçuşu ve Yakıt Yönetimi Geliştiricisi, 

Yazılım Mimarisi Yöneticisi 

Serdar POLAT Üye, Yasaklı Bölge ve Engellerden Kaçış Algoritmaları Geliştiricisi 

Abdullah DELEN Üye, Hastane Tercihi ve Yaralıların Nakli Algoritmaları Geliştiricisi 

Erhan ÇOKER Üye, Telekomünikasyon Hizmeti Algoritmaları Geliştiricisi 

Oğuz OKTAMIŞ Üye, Tasarım Çözümü Üreticisi, Algoritma Geliştiricisi ve Raporlama 

 

2.3. Proje Takvimi 

 

 ŞUBAT-

MART 

NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Yarışma Başvurusu        

Şartname ve Yarışma 

Şartlarının İncelenmesi 

       

Senaryoların 

Oluşturulması  

       

Senaryolara Çözüm 

Önerileri Bulunması 

       

Üye

Oğuz OKTAMIŞ

Üye

Erhan ÇOKER

Üye

Abdullah DELEN

Üye

Serdar POLAT



 

 

Algoritma ve Çözüm 

Önerilerin 

Oluşturulması 

       

Literatür Taraması        

Kavramsal Tasarım 

Raporu Oluşturulması 

       

Raporlama - Video ve 

Kaynak Kod Teslimi 

       

Simülasyon Testleri        

TEKNOFEST 

Yarışması 

       

 

3. Görev Gereksinimleri 

 

3.1. Formasyon Uçuşu 

 

Görev emri geldikten sonra İHA ‘lar bulundukları alandan referans bir hava aracı ile 

deprem bölgesine doğru harekete geçerler. Deprem bölgesine varana kadar referans hava 

aracını takip ederler ve deprem bölgesine vardıktan sonra tam otonom olarak göreve başlarlar. 

Yarışma kapsamında, İHA sürüsünün senaryo başlangıcında referans hava aracını 

takip etmesi gerekmektedir. Referans hava aracı takibi esnasında İHA ’ların "ok başı" veya 

"dikdörtgen prizma" olmak üzere iki farklı formasyonda uçabilmeleri gerekmektedir. Uçuş 

boyunca İHA’ ların formasyon değişimi sırasında, İHA ’lar bulunması gereken koordinatlara 

olabildiğince hızlı ve emniyetli bir şekilde varmaları gerekmektedir. Çarpışma gibi durumlar 

söz konusu olmamalıdır. 

 

3.2. Engeller (Yasaklı Bölgeler, Yüksek Binalar) 

 

Deprem bölgesine vardıktan sonra alan taraması başlar. Alan taraması yapılırken, 

bölgede bulunan uçuşa yasak alanlar, yüksek binalar, İHA ‘ların alan taramasına engel olarak, 

rota değişikliğine sebep olur. Bu bölgelerde İHA ‘lara zarar gelmemesi gerektiğinden kaçış 

algoritmaları geliştirilerek, karşılaşılacak engellerden kaçışları beklenir. 

 

3.3. Alan Taraması ve Tespitler 

 

Alan taraması, belirli sınırlar içerisinde kalan deprem bölgesinde, yaralıların, yıkılan 

binaların ve engel teşkil eden alanların belirlenmesi için yapılacak işlemdir. Yaralı tespiti alan 

taraması sırasında yapılarak koordinatları kaydedilir, böylece taşıyıcı İHA ‘lar bu 

koordinatlara göre yaralıyı alarak en yakın hastaneye taşır. Telekomünikasyon hizmeti 

bekleyen kazazedeler tespit edilerek en fazla insana yardım ulaştırılmak hedeflenmiştir. Bu 

işlem yarışmanın en önemli aşamasıdır. Alan taraması yapabilmek için özel bir algoritma 

geliştirerek olabildiğince hızlı ve verimli şekilde yapılmalıdır. Taramanın ardından tespit 

edilen koordinatlara İHA ‘lar hareket eder ve görevin otonom olan ilk aşaması tamamlanır. 



 

 

 

3.4. Hastane Tercihi ve Yaralıların Nakli 

 

Hedefimiz maksimum sayıda yaralıyı hastaneye ulaştırmaktır. Yaralılar alan taraması 

sırasında tespit edilir ve İHA ‘lar ile hastanelere taşınır. Hastanelerin koordinatları belirlidir. 

Hastanelerin güncel kota bilgileri ancak hastane iletişim menzilinde ise alınabilir. Kotası 

dolan bir hastane yeni bir yaralı kabul etmez. Maksimum sayıda yaralıyı taşıyabilmek için 

yakıtın verimli kullanılması gerekmektedir. 

 

3.5. İHA’ ların Konumlandırılması Görev Değiştirmesi ve Telekomünikasyon Hizmeti 

 

Mümkün olduğunca uzun süre boyunca ve çok sayıda kişiye telekomünikasyon 

hizmeti sağlanması gerekmektedir. Telekomünikasyon hizmeti belirli bir irtifa aralığında 

sağlanır. Hizmet verecek İHA ‘lar bu irtifalarda bulunmalıdır. İHA ‘ların hizmet verebileceği 

alan ve kişi sayısı kısıtlıdır. Hizmet alanı irtifaya bağlı değildir. Hizmet verecek olan İHA 

maksimum sayıda kişiye hizmet verebilmek için en iyi şekilde konumlanır. Eğer aynı alanda 

tek İHA ‘nın hizmet kapasitesinin üzerinde insan varsa başka bir İHA ‘nın gelmesi gerekir. 

 

3.6. Yakıt Yönetimi ve Görevin Sonlandırılması 

 

İHA ‘lar başlangıçta tam dolu yakıtla başlar. Havada kaldıkları süre boyunca yakıt 

harcamaya devam ederler. Ağırlığın yakıt tüketimine etkisi olmamasına rağmen hareket hızı 

yakıt tüketimini etkiler. Hıza bağlı yakıt tüketimi grafiği bir eğridir ve optimum hızın 

altındaki ve üstündeki hızlar yakıt tüketimini arttırır. Görev alanında mümkün olduğunca 

uzun süre hizmet verebilmek için yakıtın verimli kullanılması gerekmektedir. İHA ‘ların 

yakıtları tükenmeden kalkış yaptıkları havaalanına geri inmeleri gerekir. 

 

4. Tasarım Çözümü ve Temel Görev İsterlerinin Doğrulandığının Gösterilmesi 

 

4.1. Formasyon Uçuşu 

 

İHA’ ların formasyon oluşturmaları için öncelikle formasyon konumları hesaplanır ve 

bir listeye atılır. Daha sonra her İHA bu listeden kendisi için en uygun olan konumu seçer ve 

oraya hareket eder. 

 

4.1.1. Formasyon Konumlarının Hesaplanması 
 

4.1.1.1. Ok Başı Formu 
 

Ok başı formasyonu oluşturmak için, geliştirdiğimiz özel bir algoritma ile İHA sayısı 

fark etmeksizin otonom bir şekilde konumlandırılma yapılır. Fonksiyon, referans hava 

aracının konum 

bilgisine göre belirlenen aralıkta bir dizilim sağlar. 

Algoritma şu şekildedir: 

Konumlar: Hesaplanan formasyon konumları (liste) 

u_b: İHA’ lar arası mesafe 

u_k : Referans hava aracı takip mesafesi 

a_b : İHA’ lar arası diziliş açısı 

i0_X : Referans İHA’ nın tam arkasında bulunan İHA’ nın X koordinatı 



 

 

i0_Y : Referans İHA’ nın tam arkasında bulunan İHA’ nın Y koordinatı 

i0_Z : Referans İHA’ nın tam arkasında bulunan İHA’ nın Z koordinatı 

 

Konumların ilk elemanı kılavuz İHA’ nın tam arkasında yer alacak İHA’ nın 

konumudur. Bu konum hesaplanırken kılavuz İHA’ nın Y koordinatı aynen alınır, X 

koordinatına takip mesafesi (u_k) eklenir. 

i0_X = KılavuzİHA_X + u_k 

i0_Y = KılavuİHA_Y 

i0_Z = KılavuİHA_Z 

Konumlar[0] = [ i0_X , i0_Y , i0_Z ] 

 

 
Şekil 1: Ok Başı Formu Konumlarının Hesaplanması 

 

Şekil 1' de İHA’ ların dizilişleri gösterilmiştir. Şekil 1’ e göre konumlar şu şekilde 

hesaplanır: 

İHA 1 X = i0_X + Δx1  İHA 1 Y = i0_Y + Δy1 

İHA 2 X = i0_X + Δx2  İHA 2 Y = i0_Y + Δy2 

İHA 3 X = i0_X + Δx1  İHA 3 Y = i0_Y - Δy1 

İHA 3 X = i0_X + Δx2  İHA 3 Y = i0_Y – Δy2 

: 

: 

: 

 

Δx1 = u_b * cos(a_b)  

Δy1 = u_b * sin(a_b) 

Δx2 = (u_b * 2) * cos(a_b)  

Δy2 = (u_b * 2) * sin(a_b) 

 



 

 

Görüldüğü üzere –Y yönünde Y değerleri azaldığı için bu yöndeki konumlarda 

hesaplanan Y değeri çıkarılır. Ayrıca formasyon şeklinde derinlik arttıkça 0 numaralı İHA ile 

aradaki mesafe u_k kadar artmakta. Bu sebeplerden dolayı bu hesaplama işleminin algoritmik 

bir şekilde yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu algoritma da şu şekilde çalışır: 

 

i = 1’den ( ( (İHA Sayısı – 1) / 2) + 1) ’e kadar: 

Konumlar[i] = ( (i0_X + ( (u_b * i) * cos(a_b) ) ) , (i0_Y + ( (u_b * i) * sin(a_b) ) ) ) 

 

i = ( ( (İHA Sayısı – 1) / 2) + 1) ‘den İHA Sayısı ’na kadar: 

Konumlar[i] =( (i0_X + ( (u_b * (i * 4) ) * cos(a_b) ) ) , (i0_Y - ( (u_b * (i * 4)) * 

sin(a_b) ) ) ) 

 

Konumların yarısında Y’nin çıkarılması, kalan yarısında ise eklenmesi için 2 for 

döngülü bir algoritma kullanılmış olup; birinde çıkarma, diğerinde ekleme işlemi yapılmıştır. 

Bu for döngüleri birer defa çalıştıklarında biri sağda diğeri solda olmak üzere iki konum 

hesaplanır. Her bir adım sonrasında hesaplanması gereken u_k uzunluğu arttığı için döngüde 

de adım sayısı ile çarpılarak artış sağlanmıştır. İkinci döngü 5’ten başlayacağı için (İHA sayısı 

9 olduğundan) hesaplama sırasında i - 4 kullanılarak u_k’nın çarpanı 1’den başlatılmıştır. 

 

4.1.1.2. Prizma Formu 
 

Dikdörtgen prizması formasyonu oluşturulurken İHA sayısına göre hizalama yapılır. 

Ok başı formasyonundan farklı olarak koordinatlar dışında yükseklik verisi de eklenmelidir.  

Öncelikle kılavuz İHA’ nın hemen arkasındaki İHA’ nın geleceği konum hesaplanır. Bunun 

için ok başı formunda kullanılan adımların aynısı kullanılır. 

Konumlar : Hesaplanan formasyon konumları (liste) 

i0_X : Referans İHA’ nın tam arkasında bulunan İHA’ nın X koordinatı 

i0_Y : Referans İHA’ nın tam arkasında bulunan İHA’ nın Y koordinatı 

i0_Z : Referans İHA’ nın tam arkasında bulunan İHA’ nın Z koordinatı 

 

Konumların ilk elemanı kılavuz İHA’ nın tam arkasında yer alacak İHA’ nın 

konumudur. Bu konum hesaplanırken kılavuz İHA’ nın Y koordinatı aynen alınır, X 

koordinatına takip mesafesi (u_k) eklenir. 

i0_X = KılavuzİHA_X + u_k 

 i0_Y = KılavuİHA_Y 

 i0_Z = KılavuİHA_Z 

Konumlar[0] = [ i0_X , i0_Y , i0_Z ] 

 

Prizma formu oluşturulurken önce sol üst, sol alt, sağ üst ve sağ alt olmak üzere 4 

konumdan oluşan bir kare şekli oluşturulur ve tüm İHA’ lara yetecek kadar konum 

oluşuncaya kadar öncekinin u_b kadar arkasına yeni bir kare daha eklenerek devam edilir. 

 



 

 

 
Şekil 2: Prizma Formu Konumlarının Hesaplanması 

 

Şekil 2’den de anlaşılacağı üzere İHA’ ları yerleştirmek için konumlar şu şekilde 

hesaplanır: 

İHA yukarı gelecekse: İrtifa = i0_Z + (u_k / 2) 

İHA aşağı gelecekse: İrtifa = i0_Z - (u_k / 2) 

İHA sağa gelecekse: Y = i0_Y + (u_k / 2) 

İHA sola gelecekse: Y = i0_Y - (u_k / 2) 

 Örneğin sağ alta yerleşecek olan İHA’ nın konumu şu şekilde hesaplanır: 

X = i0_X + u_b 

Y = i0_Y + (u_b / 2) 

Z = i0_Z - (u_b / 2) 

 

Bu hesaplamaların algoritmik bir şekilde yapılması için iç içe döngüler kullanılır. 

Dıştaki döngü oluşturulacak kare sayısı kadar çalışır ve konumların X ekseninde birbirinden 

uzaklığını belirler. Her bir karede 4 köşe (konum) olduğundan bu döngü İHA sayısının 1 

eksiğinin (0 numaralı İHA prizmanın dışında olacağından) 1/4 ’ü kadar çalışır. İçteki döngüler 

sırası ile çalışır. Birisi karenin üst kısmına gelecek olan sağdaki ve soldaki konumları, diğeri 

alt kısmına gelecek olan sağdaki ve soldaki konumları hesaplar. 

 

i = 1 ’den ((İHA Sayısı – 1) / 4) ’e kadar 

j = 1 ‘den 3 ‘e kadar 

Eğer j çift sayı ise 

Konumlar[j + (i * 4)] = ((i0_x + u_b + (u_b * i)), (i0_y + (u_b / 2)), (i0_z - 

(u_b / 2))) 

Eğer j tek sayı ise 

Konumlar[j + (i * 4)] = ((i0_x + u_b + (u_b * i)), (i0_y - (u_b / 2)), (i0_z - (u_b 

/ 2))) 

j = 3 ‘den 5 ‘e kadar 



 

 

Eğer j çift sayı ise 

Konumlar[j + (i * 4)] = ((i0_x + u_b + (u_b * i)), (i0_y + (u_b / 2)), (i0_z + 

(u_b / 2))) 

Eğer j tek sayı ise 

Konumlar[j + (i * 4)] = ((i0_x + u_b + (u_b * i)), (i0_y - (u_b / 2)), (i0_z + 

(u_b / 2))) 

 

“j” değerinin tek veya çift olması durumuna göre u_b / 2 değeri 0 numaralı İHA’ nın Y 

konumuna eklenir veya çıkartılır. Bu sayede sağda ve solda iki yeni konum oluşturulması 

sağlanır. Algoritmanın akış şeması Şekil 3’ deki gibidir. 

 

 
Şekil 3: Prizma Formu Konumlarının Hesaplanması Algoritma Akış Diyagramı 

 

 

4.1.2. İHA’ ların Formasyon Konumlarına Yerleşmesi 
 

İHA’ ların belirlenen formasyon konumlarından kendileri için uygun olanını 

belirlemesi ve o konuma hareket etmesi gerekmektedir. Bu sayede formasyon oluşturulurken 

İHA’ lar düzenli bir şekilde hareket edebilir ve çarpışmaların önüne geçilir. 

Bunun için öncelikle hesaplanan her bir konuma en yakın İHA belirlenir ve eşleştirilir. 

Sonra her İHA kendisi ile eşleşen konuma doğru hareket eder. 



 

 

Eşleştirme şu şekilde yapılır: 

-Önce tüm İHA’ ların konumları “uav_link” ‘ten alınarak bir diziye aktarılır. 

-Sonra İHA’ lar ile konumların eşleştirilmesi için İHA sayısı kadar uzunlukta bir dizi 

oluşturulur. 

-Konumlar listesinden konumlar sırası ile alınır ve İHA’ lar ile olan uzaklıklarına 

bakılır. 

-O konuma en yakın olan İHA’ nın id’si eşleştirme listesine eklenir ve o İHA sonraki 

mesafe hesaplamalarına dahil edilmez. 

-Eşleştirme listesinin sıralaması konumlar listesi ile aynıdır. Yani eşleştirme listesinde 

3. sırada bulunan İHA için belirlenen konum konumlar listesinin 3. sırasındaki 

konumdur. 

 

Algoritmanın akış şeması Şekil 4 ’deki gibidir. 

 

 
Şekil 4: İHA’ lar için Uygun Konumun Belirlenmesi 

 

4.1.3. Referans Hava Aracı Takibi 
 

İHA’ ların referans hava aracını takipleri sırasında formasyonlarını koruyarak hareket 

etmeleri beklenmektedir.  



 

 

Bu durumun sağlanması için; referans hava aracından gelen “dispatch” ve 

“gps_noise_flag” değerleri “False” olduğunda (Referans hava aracının takip edilmesinin 

gerektiği ve GPS’ in bozuk olmadığı durum) anlık olarak formasyon konumları hesaplatılır ve 

İHA’ lara bu konumlara hareket etmesi söylenir. Bu sayede İHA’ ların bulunması gereken 

konum sürekli güncellenir ve İHA’ lar formasyonlarını bozmadan referans hava aracını takip 

ederler. 

İHA’ ların GPS’in bozuk olduğu alana girdiklerinde de formasyonlarını bozmadan 

referans hava aracını takip etmeye devam etmeleri gerekmektedir. Ancak bu durum yukarıda 

anlatılan yöntem ile sağlanamaz. Bunun sebebi, GPS bozuk alanda koordinat verilerinin hatalı 

olması sebebi ile formasyon konumlarının doğru hesaplanamamasıdır. 

İHA’ ların formasyonlarını bozmadan referans hava aracını takip edebilmeleri için 

“dispatch” değerinin “False” ve “gps_noise_flag” değerinin “True” olduğu durumda 

(Referans hava aracının takip edilmesinin gerektiği ancak GPS’ in bozuk olduğu durum) tüm 

İHA’ lar referans hava aracını taklit ederek hareket eder. Bunu sağlamak için tüm İHA’ lar 

heading açılarını, X yönündeki hızlarını ve Y yönündeki hızlarını referans hava aracı ile aynı 

yaparlar, irtifalarını sabit tutarlar. Bu sayede çarpışma, kaybolma riski olmadan ve formasyon 

şeklinde minimum bozulma ile takibe devam edilir. GPS bozuk alandan çıkıldığı anda ise 

tekrar formasyon konumları hesaplanarak İHA’ lar doğru pozisyonlarına geçirilir. 

 

4.1.4. Formasyon Değiştirme 
 

İHA’ ların gerektiğinde, birbirleri ile çarpışmadan ve düzgün bir şekilde form 

değiştirmeleri gerekmektedir. Geliştirilen algoritma sayesinde hangi forma geçildiği fark 

etmeksizin İHA’ lar doğru şekilde form değiştirebilir. 

Öncelikle form değişikliğinin algılanması gerekmektedir. Bunun için İHA’ lar ilk 

uçuşa başladıkları anda verilen form bilgisi kaydedilir. Formasyon uçuş süresince form bilgisi 

alınmaya devam eder ve eğer kaydedilen formdan farklı bir form bilgisi gelirse formasyon 

değişikli algılanmış olur. 

Formasyon değişikliği için referans hava aracının 15 saniye sonra geleceği konum 

hesaplanır. İHA’ lara bu konuma göre formasyon konumları hesaplatılır. Ardından tüm İHA’ 

lara 15 saniye sonra belirlenen konumda olacakları şekilde hız verilerek belirlenen konumlara 

yerleşmeleri sağlanır. Bu sayede tüm İHA’ lar aynı anda olmaları gereken konuma geçmiş 

olur. Daha sonrasında olağan formasyon uçuşuna devam edilir. 

Referans hava aracının 15 saniye sonraki konumunun hesaplanması için X ve Y 

yönündeki hızları 0.5145 ile çarpılarak knot’dan m/s ye çevirilir. Bu hız değerleri 15 ile 

çarpılarak bu süre içindeki X ve Y eksenindeki hareket mesafeleri hesaplanır. Bu değerlerin 

mevcut konum bilgisine eklenmesinin veya çıkarılmasının belirlenmesi için heading açısına 

bakılır. 

Açı pusulaya göre: 

1. bölgede ise : X = + , Y = + 

2. bölgede ise : X = - , Y = + 

3. bölgede ise : X = - , Y = - 

4. bölgede ise : X = + , Y = - 

 



 

 

 
Şekil 5: Pusulaya Göre Açı Bölgeleri 

 

Referans hava aracının 15 saniye sonraki konumu bulunduktan sonra formasyon için 

gerekli konumlar hesaplanır ve İHA’ lar kendilerine uygun konumu seçer. İHA’ ların hareketi 

için hedefe olan hücum açıları hesaplanır. Ardından hedef ile aralarındaki X ve Y mesafesi 

hesaplanır. Bulunan mesafeler 15’e bölünerek m/s türünden hedefe 15 saniyede ulaşmak için 

gereken sürate ulaşılır. Bu değer de 0.5145’e bölünerek knot’a çevrilir. Hesaplanan bu sürat 

ve heading açısı bilgileri ile İHA hareket ettirilir. 15 saniye sonra İHA hedefine vardıktan 

sonra olağan formasyon uçuşuna geri döner.  

 

4.2 Engeller (Yasaklı Bölgeler, Yüksek Binalar) 

  

Senaryo bölgesinde yüksek binalar ve uçuşa yasaklı bölgeler vardır. Bu bölgeler göz 

önüne alındığında İHA’ ların buna göre yüksekliklerini ayarlamaları veya yollarını 

değiştirmeleri gerekmektedir. 

 

4.2.1. Yüksek Bina Engeli 
 

İHA’ ların başlangıç pozisyonu ile gideceği pozisyon parametre alınarak kat edeceği 

yol üzerinde Yüksek Bina olup olmadığına bakılır. Bu yol üzerinde bir veya birden fazla 

Yüksek Bina olabilir. Her Yüksek Bina’ya yaklaştığında İHA, yüksekliğini (altitude) bu 

yapıların yüksekliğinden 5 fazla olacak çekilde tekrar ayarlar. Bu binalardan uzaklaşınca 

tekrar eski yüksekliğine geri döner. 

 

Örnek: 

yuksekbina_koordinat(200, 50, 120) olsun. 

İHA’ nın anlık konumu: self.pose 

Bu durumda dist metoduyla İHA ile Yüksek Bina arasındaki mesaf hesaplanıp anlık 

olarak hesaplanacak. 

Eğer İHA’ mızın konumu Yüksek Binanın konumundan belirleyeceğimiz bir tolerans 

değeri kadar yakın ise İHA yüksekliğini değiştirecek. 

 

tolerans: 20 

mesafe: dist(yuksekbina_koordinat, self.pose) 

 



 

 

Mesafe 20’den küçük olduğu sürece İHA yüksekliği yuksekbina_koordinat[3] + 5 

olacak. 

 

4.2.2. Uçuşa Yasaklı Bölge 
 

İHA’ ların başlangıç pozisyonu ile gideceği pozisyon parametre alınarak kat edeceği 

yol üzerinde Uçuşa Yasaklı Bölge olup olmadığına bakılır. Yol üzerinde Uçuşa Yasaklı bölge 

olup olmadığının bulunabilmesi için İHA’ nın kat edeceği yol, (x, y) koordinat düzlemi 

üzerinde bir doğru olarak hesaplanır. Uçuşa yasaklı bölgenin köşe koordinatları hesaplanarak 

her iki köşe arasındaki uzaklık başka bir doğru olarak ele alınır. Eğer İHA’ nın yol doğrusu, 

Uçuşa Yasaklı Bölge’nin herhangi bir kenar doğrusu ile kesişiyorsa İHA, Uçuşa Yasaklı 

Bölge engeline takılacaktır. Bu engele takılmaması için İHA’ nın Uçuşa Yasaklı Bölge’ye 

yaklaşmadan gideceği pozisyonun, Uçuşa Yasaklı Bölge’ye en yakın iki noktası bulunur. 

İHA’ nın da yaklaşım doğrusuna bakılarak Uçuşa Yasaklı Bölge’ye en yakın hangi noktadan 

yaklaşacağı bulunur. Eğer bu nokta daha önce bulduğumuz iki noktadan biri değil ise İHA, 

önce hedefe en yakın ve iki noktadan, İHA’ nın gideceği yol üzerindeki en yakın nokta 

seçilerek oraya yönlendirilir. Daha sonra hedef noktaya yönlendirilir. 

 

 
Şekil 6: Yasaklı Bölge 

 

Örnek: 

Burada T başlangıç, K bitiş noktamız olsun. Burada görülüyor ki [CB] doğrusu 

tarafından İHA’ nın yolu kesiliyor. Bunu şu şekilde anlıyoruz. Önce T ve K noktalarından 

doğru denklemini buluyoruz. B ve C noktalarını doğru denkleminde yerine koyuyoruz. Eğer 

sonuçlardan biri negatif diğeri pozitif ise [CB] doğrusu, [TK] doğrusunu kesiyor demektir. 

Bunu her köşe ikilisi için yapıyoruz.  



 

 

Bu senaryoda K bitiş noktamıza en yakın Uçuşa Yasaklı Bölge’nin köşeleri A ve D, bu 

noktalardan İHA’ ya en yakın olan nokta A noktasıdır. Bu yüzden İHA’ yı önce A noktasına 

daha sonra K bitiş noktasına yönlendiriyoruz. 

 

 

4.3. Alan Taraması ve Tespitler 

 

Sürü sistemin görevini tam yapabilmesi için İHA’ ların görev bölgesini tanımaları ve 

gerekli koordinatları elde etmeleri gerekmektedir. Bu görevi bazı planlamalar ve hesaplamalar 

yaparak sağlamak gerekir en verimli şekilde bir yandan tarama yaparken diğer yandan da 

görevlerin başlaması için bir tarama algoritması geliştirildi. Geliştirilen bu algoritmanın, 

çalışma mantığı ve yapılan hesaplamalar aşağıda açıklanmıştır.  

 

4.3.1. Tarama İrtifası 
İHA’ ların doğru tarama yapabilmesi ve verimli bir irtifada seyretmesi önemli bir 

husustur. Tarama yüksekliği, UAV parametreleri arasında yer alan 

"logical_camera_height_max" ve "logical_camera_height_min” değerleri arasında olmalıdır. 

İHA’ ların tarama yapabilmesi için en az "logical_camera_height_max", en fazla 

"logical_camera_height_max" değeri kadar yüksekte olması gerekmektedir. Bu değerler sabit 

olarak UAV parametreleri arasından alınmaktadır.  

Tarama irtifasının belirlenmesi için optimizasyon ve yapay zekâ algoritmaları arasında 

oldukça net sonuç veren golden section algoritması kullanılmaktadır. Bu algoritma sayesinde 

İHA’ lar yakıt verimliliği sağlarken en doğru taramayı sağlar. İHA’ lar yüksek irtifada 

uçtukça yakıt tüketimi azalır fakat alçak irtifada ise daha net görüntü alacağından hata payı 

azalır, böylece en uygun irtifada ve en verimli şekilde bir tarama sağlanmış olur. Uygun irtifa 

aşağıdaki denklem ile sağlanmış olur. 

𝑈𝑦𝑔𝑢𝑛𝐼𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 = (logical_camera_height_max +  logical_camera_height_min) ∗ 0,618 
 

4.3.2. Görüş Alanı ve Dizilim Aralığı 
 

Her İHA belli bir alanı tarayabilir. Bu alanın büyüklüğüne göre İHA’ lar belli bir 

aralıkta dizilim yapmaktadır. Örneğin bir İHA 50 m2 bir alanı tarayabiliyor ise İHA’ lar 50 

m’ lik aralıklar halinde dizilim sağlamaktadır. Görüş alanını hesaplarken önemli iki değişken 

etki etmektedir. Bu değişkenler irtifa ve kamera açısıdır.  

 Görüş alanını hesaplanırken kamera açısını veren parametre, 

"logical_camera_horizontal_fov" kullanılmaktadır. Bu parametre değerinin tanjantının yarısı 

ile uygun irtifa değeri çarpılır ve çıkan sonucun yarısı bize görüş alanını verir. Aşağıdaki 

denklemde gösterilmiştir.  

𝐺ö𝑟üş 𝐴𝑙𝑎𝑛𝚤 = (𝑈𝑦𝑔𝑢𝑛𝐼𝑟𝑡𝑖𝑓𝑎 ∗ (tan 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙_𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎_ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙_𝑓𝑜𝑣 / 2))  ∗  2 

Görüş alanı hesaplandıktan sonra elde edilen değer, İHA’ ların dizilim aralığı olarak 

kullanılır. 

 

4.3.3. Tarama Başlangıç Kenarı Tercihi 
 

Referans İHA takibi bittikten hemen sonra taramanın başlaması için en uygun kenar 

seçilmesidir. Bu kenar seçilirken görev bölgesi parametreleri arasında köşe noktalarının 

koordinatları alınarak İHA’ ların koordinatlarına göre en yakın olanı hesaplanır. Bu 

hesaplama “util” kütüphanesinin “dist” fonksiyonu ile yapılır. Hesaplama yapılırken alan 

koordinatları “Word_boundaries” parametresinden her köşe için x, y olmak üzere alınarak, en 

önde ilerleyen İHA’ nın koordinatları ile bir döngü içerisinde hesaplatılır. Hesaplama 



 

 

gerçekleştirilirken döngü içerisinde en yakın iki köşenin koordinatları bir değişkende 

tutularak en yakın iki köşe noktası belirlenir. Belirlenen iki köşe noktası aralığında kalan hiza, 

taramanın başlaması için İHA’ ların dizilim sağlayacağı kenar olarak belirlenir. 

 

4.3.4. İHA’ ların Dizilimi 
 

İHA’ lar tarama dizilimini gerçekleştirebilmek için bazı parametrelere ihtiyaç 

duymaktadır. Bu parametreler, görüş alanından elde edilen dizilim aralığı mesafesi, uygun 

irtifa ve başlangıç kenarıdır. Bu üç parametre İHA’ ların dizilimi için yeterli değildir. Bunlara 

ek olarak İHA’ ların hizaya gireceği noktalar ve hangi İHA’ nın hangi noktada durması 

gerektiği bilinmelidir. İHA’ ların bulunması gereken noktalar, tarama başlangıç kenar 

tercihinde belirlenen noktalar arasına, görüş alanından hesaplanan tarama mesafesi kadar 

boşluk bırakarak noktalar belirlenir. Her İHA’ nın konumu UAV parametreleri arasında 

bulunan “uav.positions” değişkeni ile elde edilir. Son olarak bir döngü içerisinde hesaplanarak 

her İHA kendisine en yakın olana tarama noktasına doğru ilerler ve bir dizilim oluştururlar. 

Vakit kaybı yaşanmaması için belirlenen noktaya gelen İHA’ lar doğrudan taramaya başlar. 

 

4.3.5. Tarama Mantığı 
 

İHA’ ların taramaya başlaması için bir dizi hesaplamalar yapmış olmalıdır. Bu 

hesaplamalar yukardaki başlıklarda detaylıca anlatılmıştır. Tarama yaparken bir yandan 

taramanın devam edip diğer yandan görevlerin yerine getirilmesi için dışardan içeri bir tarama 

algoritması geliştirildi. Bu algoritma fibonachi dizisinin oluşturduğu, Nautilus şeklinin bir 

benzeri olarak çalışmaktadır. En dışta yer alan İHA, kenar hizası boyunca alanın her köşe 

noktasında yön değiştirip taramayı sağlamaktadır. Böylece tarama mesafesi bozulmadan tüm 

İHA’ lar nautilus hareketi ile tarama gerçekleştirir. En içte kalan İHA hızlıca tarama yaparak 

ilk görevine hareket eder. 

Dizilim sağlandıktan sonra her İHA için bir konum belirlenir. Şekilde B noktasından 

başlayan en dıştaki İHA A noktasına doğru tarama alanı genişliğince ilerleyerek en uzun 

mesafede tarama yapar. Bu İHA’ nın tarama hareketi açık mavi renk ile şekilde gösterilmiştir. 

Kırmızı oklar ile gösterilen yönde ilerlemektedir. 

 



 

 

 
Şekil 7: Alan Taraması 

 

İHA’ ların bu taramayı gerçekleştirebilmesi için gerekli bütün parametreler yukarıda 

hesaplanmıştır. Temel olarak her İHA için gideceği bir konum vardır ve o konumda yön 

değiştirerek yeni konuma ilerleyerek taramayı sürdürmektedir.  

 Tarama yaparken En dıştaki İHA kenar boyunca ilerlemektedir. En dıştaki İHA’ nın 

yanındaki İHA ise tarama genişliği kadar içerden yön değiştirerek taramaya devam 

etmektedir. İHA’ ların sayısına göre; 

𝑇𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑙𝑎𝑛𝚤 𝐺𝑒𝑛𝑖ş𝑙𝑖ğ𝑖 ∗ İ𝐻𝐴 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 
Denklemi ile en içteki İHA’ nın yön değiştireceği konum noktası belirlenir. İHA’ ların geliş 

yönüne göre şart ifadeleri kullanılarak hangi yönde dönüş yapacağı belirlenecek ve böylece 

hatasız bir tarama sağlanacaktır.  

 

4.4. Hastane Tercihi ve Yaralıların Nakli 

 

Hastane tercihi ve yaralıların nakli için geliştirilen bu algoritma en hızlı şekilde bütün 

yaralılara hizmet vermek için oluşturulmuştur. Bu doğrultuda en az zamanda bütün yaralılara 

hizmet vererek olabildiğince yakıt tasarrufu sağlamak hedeflenmiştir. Geliştirilen bu 

algoritmanın ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır. 

 

4.4.1. Yaralıların Alınması 
 

Alan taraması işleminde görevi biten İHA’ lar sırasıyla kendine en yakın hastaya 

doğru ilerler, ve bu ilerleyiş sonrasında yaralının koordinatına varan İHA yaralıyı almak için 

belirli bir irtifaya inerek gerekli olan süre boyunca beklemek zorundadır. “Yaralıyı Alma” 

görevine başlayacak olan İHA’ lar öncelikle mesafe olarak kendilerine en yakın hastaya doğru 

ilerler, bu mesafeyi ölçmek için “util” kütüphanesinin “dist” fonksiyonu ile hesaplanır. 

Mesafeler hesaplandıktan sonra İHA’ lar uzaklık olarak kendine en yakın yaralıya doğru 

ilerler ve yaralının koordinatlarına vardığını anlayabilmek için sürekli kendi koordinatını ve 

yaralının koordinatını kontrol eder. Yaralının koordinatlarına varan İHA, yaralıyı almak için 

gerekli olan irtifaya düşmesi ve istenilen süre boyunca belirlenen irtifada beklemek 

zorundadır. İrtifa için "injured_pick_up_height" parametresi kullanır ve irtifasını istenilen 



 

 

irtifaya düşürür daha sonra belirli süreyi beklemek için "injured_pick_up_duration" 

parametresini kullanarak istenilen süreyi bekledikten sonra yaralıyı alır. 

 

4.4.2. En Yakın Hastane Seçimi 
 

Yaralıları alan İHA’ lar sırasıyla kendine en yakın hastanenin koordinatına doğru 

ilerlemek isteyecektir. Fakat bu ilerleyiş için karar verilen hastanelerin kota durumu veya o an 

menzilde bir hastanenin bulunmayışı durumlar için algoritmalar geliştirildi. Bu algoritmada 

öncelikle yaralıyı alan İHA’ ların o an ki bulunduğu konumdan menzil içinde bulunan 

hastanelerin bilgisi alınır, bu işlem sonrasında bir veya birden fazla hastane saptamış ise bu 

hastanelerin kota bilgilerine erişir daha sonra her hastane en az bir kotaya sahip ise bu 

hastanelere olan uzaklığı hesaplanıp en kısa hastaneyi tercih eder ve bu mesafeyi ölçmek için 

“util” kütüphanesinin “dist” fonksiyonu ile hesaplanır. Fakat menzil içinde bulunan 

hastanelerin kotaları dolu ise İHA menzil dışında ki hastanelerin koordinatlarına erişir ve 

kendine en yakın hastaneye ilerler. Bu ilerleyiş için gerekli olan menzil dışındaki hastanelerin 

koordinatlarına ise ["special_assets"]["location"] parametresi ile erişir. İHA yaralıyı aldığı 

andan itibaren menzilinde hiçbir hastane saptamazsa menzil dışındaki hastanelerin 

koordinatları için de ["special_assets"]["location"] parametresini kullanır ve kota bilgisine 

göre en yakın hastaneyi seçer ve ilerler. İHA’ lar hastane koordinatlarına 

["hospitals_in_range"]["location"] parametresi ile erişirken hastanelerin kota bilgisine ise 

["hospitals_in_range"]["quota"] parametresi ile erişir. 

 

4.4.3. Yaralının Bırakılması 
 

İha’lar algoritmaya göre tercih ettikleri hastaneye vardığında ise yaralıyı hastaneye 

bırakmak için gerekli olan irtifaya düşmesi ve ardından gerekli olan süre boyunca beklemek 

zorundadır. Bu işlemler için öncelikle İHA’ nın hastaneye vardığını anlamak için İHA’ nın 

koordinatı ile varılacak olan hastanenin koordinatı hesaplanır bu hesaplamayı yapmak için 

["active_uav"]["location"] ve ["hospitals_in_range"]["location"] parametreleri kontrol 

edilir.İHA hastaneye vardığında ise gerekli olan irtifaya düşmesi için kendi irtifasını gerekli 

olan irtifa ile ["injured_release_height"] karşılaştırarak düşürür ve daha sonrasında ise 

["injured_release_duration"] parametresi ile gerekli olan süre boyunca bekler. Bu bekleyiş 

sonrasında yaralıyı başarılı bir şekilde alır. 

Oluşturulan tüm algoritmaların şeması alt tarafta bulunmaktadır. 

 



 

 

 
Şekil 8: Yaralı Taşıma Algoritma Akış Diyagramı 

 

4.5. İHA’ ların Konumlandırılması Görev Değiştirmesi ve Telekomünikasyon Hizmeti 

 

4.5.1. İHA’ ların Görev Değiştirmesi 
 

Her bir İHA’ lar aynı anda sadece bir görevi gerçekleştirebilmektedir İHA’ larıın yakıt 

yönetimi verimlilik için çok önemlidir. İHA’ ları hareket halinde ve havada sabit bekler iken 

harcadıkları yakıt miktarları farklıdır bunu göz önüne alarak İHA’ların sırasıyla görev 

değiştirmesi İHA’ ların aynı süre hizmet vermesini ve havada kalmasını sağladık. Bu görevde 

kullandığımız algoritma kazazedeyi alıp en yakın müsait olan hastaneye götürdükten sonra 

İHA görev değiştirmektedir. Bu görev değiştirmede İHA telekomünikasyon hizmeti 

verebileceği yüksekliğe yükselir ve sonrasında Telekomünikasyon hizmeti veren İHA’ ların 

içinde yakıtı en fazla olduğu bilinen İHA’ nın olduğu konuma doğru hareket eder. Konuma 

yaklaştığında yani İHA’ nın menzili içine uav_communication_range içine girdiğinde 

telekomünikasyon hizmeti veren İHA alçalır ve konumu daha önceden bilinen kendisine en 

yakın olan kazazedeyi almak için yol alır sonrasında en yakın müsait olan hastaneye gider ve 

döngü tamamlanmış olur. Bu döngü İHA’ ların yakıt deposunda geri dönüş için kullanacakları 

yakıt miktarı kalana kadar devam eder. 

 



 

 

4.5.2. Telekomünikasyon Hizmeti Veren İHA’ ların Konumlandırılması 
 

Telekomünikasyon hizmetine ihtiyaç duyan insanlar birbirlerine yakınlık durumuna 

göre gruplandırılır. Bu gruplandırma K-Means algoritması ile sağlanır. Bir İHA’ nın aynı 

anda max telekomünikasyon hizmet verebileceği insan sayısı telecom_served_people_count 

ile kontrol edilir İHA’ nın hizmet verebileceği insandan fazla insan bulunuyorsa grupta grup 

sayısı bir arttırılır bunula beraber telekomünikasyon hizmete verecek İHA sayısıda bir artmış 

olur K-Means algoritması ile tekrar gruplandırılır. Gruplandırma tespit edilen insanların grup 

merkezlerine olan uzaklıkları ve grup merkezinde olan İHA’ nın hizmet yarıçapı kadar 

uzaklıkta olup olmadığı kontrol edilerek yapılır K-Means algoritması bize İHA’ nın gideceği 

en verimli olacak koordinatı verecektir. Bu koordinat ve gruplandırma her bir yaralı 

taşındıktan sonra tekrar hesaplanır ve yeni koordinatlar oluşur Telekom hizmeti veren İHA’ 

lar yeni koordinata doğru hareket eder. 

Telekomünikasyon hizmeti veren İHA’ nın hizmet verdiği yüksekliği golden section 

algoritmasını kullanarak hesaplandığında verimli olan yüksekliği elde etmiş olduk. Bu 

hesaplamayı telecom_height_max ve telecom_height_min toplamının 0,618 ile çarpımı 

sonucu ile elde ettik. 

 

 
Şekil 9: Telekomünikasyon Hizmeti Verecek İHA’ ların Konumlandırılması Algoritma Akış Diyagramı 

 

4.6. Yakıt Yönetimi ve Görevin Sonlandırılması 

 

İHA’ ların yakıtları bitmeden kalkmış oldukları piste geri iniş yapmaları 

gerekmektedir. Bu sebeple simülasyon ilk başladığı anda İHA’ lar kendi pistlerinin 

koordinatlarını kaydederler. Ayrıca görev süresi boyunca kaydedilen pist koordinatlarına 

gitmek için yeterli yakıt olup olmadığı sürekli kontrol edilir. Yakıt kritik noktanın altına 

inerse İHA piste geri döner ve iniş yapar. 

Yakıt tüketiminin hesaplanması için formasyon uçuş başladıktan sonra mevcut yakıt, 

konum ve hareket hızı bilgileri kaydedilir. Belli bir süre sonra kat edilen mesafe ve bu sırada 

harcanan yakıt hesaplanır. Hareket hızına göre yakıt tüketimi bulunmuş olur. 

Formasyon uçuş başladıktan sonra referans hava aracının hızı sabitlenene kadar 

beklenir. Referans hava aracı sabit hızda harekete başladığı anda mevcut yakıt, konum ve 



 

 

hareket hızı kaydedilir. Referans hava aracı heading açısını veya hızını değiştirdiği anda kat 

edilen mesafe ve harcanan yakıt hesaplanır ve kaydedilir. Formasyon uçuş boyunca (GPS 

bozuk bölge ve formasyon değişikliği sırası hariç) sabit hızda ve yönde hareket edilen her an 

bu hesaplama tekrarlanır ve tüm veriler kaydedilir. Aynı hız verisini içeren yakıt 

tüketimlerinin ortalaması alınarak ortalama yakıt tüketimleri bulunur. Bu veriler arasından en 

düşük yakıt tüketim ortalamasını veren hız ve yakıt tüketimi kaydedilerek buna göre yakıt 

yönetimi sağlanır. 

Tüketim = Mesafe / Harcanan_Yakıt 

 

Formasyon uçuşun tamamlanması ile yakıt tüketim hesabı tamamlanır. Bu andan sonra 

sürekli olarak mevcut konum ile pist arasındaki mesafe ölçülür, kaydedilen hız değeri ile piste 

gidilmesi durumunda harcanacak olan yakıt hesaplanır ve 0.05 kat fazlası (%5 tolerans payı) 

da eklenerek kritik yakıt seviyesi belirlenir. Eğer mevcut yakıt bu seviyenin altında ise İHA 

piste geri döner. 

Kritik_Yakıt = ( ( dist(Mevcut_Konum, Pist_Konumu) * Hız ) * 105 ) / 100 

 

5. Kaynakça 

 
1 – Şadi Evren ŞEKER - K-Ortalama Algoritması (K-Means Algorithm)  
İnternet: http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2008/12/15/k-ortalama-algoritmasi-k-meansalgorithm/ 

 

 

 

http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2008/12/15/k-ortalama-algoritmasi-k-meansalgorithm/


İHA pist 

konumu 

kaydedidi mi?

Yakıt tüketimi 

hesaplandı mı?

Pist konumunu 

kaydet

Yakıt kritik 

düzeyin altında 

mı?

Geri dön

Evet Hayır

Evet

Yakıt tüketimini 

hesapla

Evet

İHA lar hiç 

formasyon 

dizilimine 

geçtiler mi?

Evet

Kılavuz İHA 

takip edilmeli 

mi?

Formasyon 

oluştur

GPS sinyali var 

mı?

Evet

Formasyon 

konumlarını 

hesapla ve git

Formasyon 

değişikliği var 

mı?

Referans İHA yı 

taklit et

Alan taraması 

Yapıldı mı?
Evet

Hayır

Formasyon 

değişikliği yap

Hayır

Telekom 

hizmeti için 

gerekli İHA 

sayısı ve 

konumları 

belirlendi mi?

Alan taraması 

pozisyonuna 

geçildi mi?

EvetHayır

Evet

Taramaya 

başla

Alan taraması 

pozisyonuna 

geç

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Verilen görev 

nedir?

Telekom 

hizmeti için 

gerekli İHA 

sayısı ve 

konumlarını 

belirle

Hayır

Evet

İHA hizmet 

vereceği 

konumda mı?

Telekom

İHA şu anda 

yaralı taşıyor 

mu?

Başka yaralı 

seç

Hizmet 

konumuna git

Hayır

Hastaneye 

varıldı mı?

En yakınındaki 

yaralıya daha 

yakın İHA var 

mı?

Evet

Hastaneye git

Yaralı bırakıldı 

mı?

Evet

Hayır

Yaralıyı bırak
Görev 

değişikliyi yap

Hayır

Evet

Yaralıyı al

Hayır

Hayır

Yaralı Taşıma

Hayır

KARAR AĞACI YAPISI EK 1


