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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tasarladığımız proje önerisi ile evlerimizde ve iş yerlerinde yaşanabilecek çeşitli su 

taşkınlarına karşı bizi uyaracak ve mümkün olan tedbirleri alabilecek bir alarm sistemi 

kurmayı amaçladık. Bu amacı gerçekleştirmek için iki ana hedef belirledik. Bunlardan 

birisi erken uyarı yapabilecek bir devre tesis etmek, diğeri de su akışını kesmektir. İlk 

hedefimize ulaşabilmek için suyun kaldırma kuvveti ile yükselerek devreyi tamamlayan 

bir uyarı sistemini kurduk. Bu eylemimiz sonucunda sistemin her seferinde alarmı 

(buzzer) başarılı bir şekilde çalıştırdığını tespit ettik. İkinci hedefimiz olan su akımını 

kesmek için normalde açık selonoid valften yararlanmayı düşündük. Fakat çalışmayı 

yarışmada sergilerken şebeke suyuna gereksinim duyulabileceğinden aynı ihtiyacı 

gidermek için prototipimizde 12 V su pompası kullandık. Sistem iki seçenekle de 

çalışabilmektedir. Su motorunu seçtiğimizde 12 V’luk bir çift yönlü röle ile akım 

kesilmektedir. Valf kullanıldığında ise sistemden gelen akım ile vana kapanmaktadır. 

Bu eylemimizin de her defasında başarıya ulaştığı görülmüştür.  Tüm bunları 

desteklemek ve diğer sistemler ile karşılaştırma yapabilmek için Aurdino Uno ve 

Maestro devre kartları, su sensörü ve servo motor kullanılarak benzer sonuçlara 

ulaşılmıştır. Fakat oluşturduğumuz Arşimet Düzeneği maliyet olarak diğerlerinden çok 

daha avantajlı görünmektedir. Ayrıca görsel olarak çok iyi hazırlanmış, yarışmanın 

oluşturduğu kurumsal kültüre uygun, ilgi uyandırıcı bir prototip tasarlayarak da projeye 

katkı sunulmuştur. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Akıllı ev sistemlerinin yer almadığı ev ve iş yerlerinde kapatılmayan musluklar, 

kanalizasyon-su ya da kalorifer tesisatındaki arızalar ve taşkın gibi doğal olaylardan 

kaynaklanan tehlikeler çoğu zaman maddi külfetli hasarlara yol açmaktadır. Ne yazık 

ki bazen yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı bireylerin can kayıplarına da 

rastlanılmaktadır. Bu nedenlerle gerek akıllı ev sistemlerinin gerekse sivil savunma 

amaçlı diğer erken uyarı modellerinin kullanılması, yaygınlaştırılması ve yeni 

ihtiyaçlara göre geliştirilmesi ülkemiz ve insanlık için ciddi bir önem taşımaktadır.  

 

Akıllı ev sistemleri 1980’ler de öne çıkmaya başlayan bir yöntemdir. Evlerin konforunu 

arttırmaya yönelik bu güvenli ve kolay uygulamalar günümüzde gelişen teknolojinin de 

yardımı ile birçok özel ihtiyaca göre düzenleme olanakları sunmaktadır (Stefanov, Bien 

ve Bang, 2004: 228). Son yıllarda bu sistemlerinin çoğunun su kaçağı sensörlerini de 

listelerine eklediğini görmekteyiz (Teixidó vd., 2018: 1). Özellikle çamaşır ve bulaşık 

makineleri gibi araçların bulunduğu, yoğun su tüketimine sahip mutfak, banyo, bodrum 

katı vb. alanlarda su sensörlerinin kullanımına yönelik ihtiyaçlar artmaktadır 

(Hamernik, Tanuska ve Mudroncik, 2012: 153). 

 

Çoğunlukla DC akım ile algılama yapan bu su baskını sensörleri, sıvı teması yoluyla 

elektrolize bağlı olarak paslanmaya uğramaktadır. Alternatif akım kullanarak bunu 

engelleyen teknolojiler mevcuttur (Furkan Mühendislik, 2022). Fakat bu yöntem de 
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şebeke elektriğinin kesilmesi olasılığına karşı daha az tercih edilmektedir. Bununla 

beraber su teması olmadan tespit yapabilen Fiber Optik Sensör Sistemleri ise oldukça 

maliyetli uygulamalardır (Ibrahim ve Zainal, 2021: 2). Ayrıca tüm diğer modeller de su 

seviyesi düşükte olsa belirli bir düzeye ulaştıktan sonra sistem devreye girmektedir. Su 

şebekesinden kaynaklanmayan ve akış sistemin kapatılmadığı durumlarda uyarıya tepki 

verilene kadar geçen sürede bir miktar daha su birikimi de mümkündür. Dolayısı ile 

mevcut sistemlerde su kaçağının zemine fazla yayılmadan tespiti ile sensör problarının 

paslanmadığı çözümler üretmek değerli olacaktır. 

 

Önerdiğimiz proje, açıklanan tüm eksik yönleri basit ama etkili çözümlerle ortadan 

kaldırmayı amaçlarken diğer yöntemlerde mevcut bulunan olumlu özellikleri de daha 

düşük maliyetlerle içermektedir. 

 

Resim 1: Banyo vb. alanlarda su baskınları. Resim 2: Mutfaklarda su baskını 

 

 

 

 

 

 

 

            Kaynak: (Vectorstock, 2022)    Kaynak: (Freepik, 2022) 

 

Resim 3: Kanalizasyon kaynaklı su baskını.   Resim 4: Afet Nedeni ile su baskını. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Dinamik Tesisat, 2022)    Kaynak: (Ifunny, 2022) 

 

3. Çözüm  

Ele aldığımız sorunu çözebilmek için suyun kaldırma kuvveti ile hareket eden ve 

aşağıda ayrıntılarını açıkladığımız bir düzenek (Arşimet Düzeneği) kullandık. Bu 

düzenek sayesinde sensör propları su ile temas etmeden de sistem görevini yerine 

getirebilmektir.  

 

Çözüme dair bir diğer husus da bu düzeneğin mutfak ve banyo gibi yoğun su riskine 

maruz yerlerde zemin seviyesinin bir miktar altına uygulanabilmesidir. Banyo gideri 

gibi tasarlanmış, üstü benzer bir ızgara ile kapatılmış bir alan içine yerleştirilecek 

düzeneğimizin, herhangi bir taşkın tehlikesi oluştuğunda suyun tüm zemine yayılmadan 
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kesilmesine yardım edeceğini düşünmekteyiz. Önerimiz, yeni yapılan inşaatlar veya 

tadilatlar sırasında zemin döşemesinin prototiptekine benzer şekilde hazırlanmasıdır. 

Esasen bu önerimiz diğer uyarı modellerinin de daha etkin, verimli ve uzun ömürlü 

çalışmasına yardım ederek ilgili toplum kesimlerinin faydasını olumlu yönde 

etkileyecektir. 

 

Sorunun çözümünü uygulamalı olarak gösterebilmek için prototip bir sistem hazırladık. 

Sistemdeki su akışı atıl mermerit malzemeden tasarlanmış bir mutfak da 

gerçekleşmektedir. Bu amaçla geri dönüşümlü malzeme kullanmamız da sağladığımız 

toplumsal faydalardan bir tanesidir. Ayrıca bu tasarım, son çözüm önerimizle uyumlu 

olarak sistemin, zeminin belirli bir seviye daha altında kurulabilmesine de olanak 

sağlamaktadır.  

 

Prototip sistemiz de yukarıda belirtilen Arşimet Düzeneğinin yanı sıra, Ardino Uno 

Devre Kartı, normalde açık selenoid valf, 12 V bir DC su motoru, çift yönlü 12 V DC 

bir röle, bir adet sünger, anahtar sistemi için paslanmaz bir metal, vanalar, manşonlar, 

redüksiyonlar, nipeller, dirsekler ile yeterli miktarda hortum ve kablo kullanılmıştır. 

 

Oluşturduğumuz akış diyagramı ile sorun ortaya çıktığında Aurdino sisteminin 

gösterebileceği mantıksal tepki ve sonuçları açıklanmıştır. Buna göre ortama 

istenmeyen bir su akışı başladığında esasen Arşimet Sistemi adını verdiğimiz 

düzeneğimizin hareket ederek devreyi tamamlaması, böylece alarmın çalışıp ana 

vananın kesilmesi beklenmektedir. Ardino devremizi de aynı görevi yapması için 

programladık. İki sistemden en az birinin çalışması durumunda görev başarılı olarak 

tamamlanacaktır.  

 

 

Resim 5: Prototipin Önden Görünümü       Resim 6: Prototipin Arkadan Görünümü 
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Şekil 1. Aurdino Çözüm Algoritması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Yöntem  

Herhangi bir su baskınından en erken şekilde haberdar olmayı ve sorun şebeke suyundan 

meydana geliyorsa bu akışı derhal kesebilmeyi amaçlayan projemiz temelde mekanik 

bir kuvvet kullanımına dayanmaktadır. Bununla beraber Ardino Uno devre kartı ve su 

sensörü ile elektronik olarak da desteklenmiştir. Bu hibrit sistem sayesinde verim ve 

etkinlik farkı daha rahat gözlemlenebilirken taşkın tehdidine karşı da güvenilirlik 

artmaktadır. 

 

Arşimet Düzeneğimizde poliüretan gözenekli bir sünger kullanmaktayız. Süngerin üst 

kısmına sabitlenmiş ve paslanmaz malzemeden imal edilmiş bir metal bulunmaktadır. 

Ortama su girişi olduğunda sünger suyun kaldırma kuvveti ile yükselmekte ve devre 

anahtarlarına bağlı iki paralel metale değerek sistemi çalıştırmaktadır. Bu düzeneğin 

mümkün olduğunca zeminden aşağıda montajı verimliliği sağlayacaktır. 

 

Sistemin önemli öğelerinden birisi de normalde açık selenoid valfdir. 12 V DC ile 

çalışan bu valfin farklı akım seçenekleri mevcuttur. Valfin normalde açık seçilmesinin 

nedeni konut ya da iş yerinin daima şebekeden yararlanabilmesidir. Valfe elektrik akımı 

ulaştığında yeterli su basıncıda varsa vana kapanmaktadır. Yarışmaya katılımda basınç 

ile ilgi bir sorun yaşamamak için prototipte 12 V DC bir su motoru ikame olarak 

seçilmiştir. Akım verilen su motoru normalde açık valf gibi şebekenin su ihtiyacını 

sağlamaktadır.  
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Arşimet Sistemi çalıştığında motora giden akımı kesmek için çift yönlü 12 V DC bir 

röle kullanılmıştır. Bunların yanı sıra sergi esnasında su akışını devamlı kılmak için bir 

devir daim mekanizması tesis edilmiş, görselliğin sağlanması amacıyla operasyon 

alanının hemen arkasına bunun montajı yapılmıştır. Su tesisatı için de değişik ebatlarda 

vanalar, manşonlar, redüksiyonlar, nipeller, dirsekler ile yeterli miktarda hortumdan 

yararlanılmıştır. Sisteminin ihtiyaç duyduğu enerji 12 V bir batarya ile 

karşılanabilmektedir. Prototip aşamasında bu gereksinim 12 V adaptör ile sağlanmıştır. 

 

Sistemi diğerlerinden ayrı kılan bir diğer özellik de Aurdino su sensörü ve devre kartının 

destekleyici olarak kullanılmasıdır. Aurdino kartına ilişkin kodlamalar sistemle uyumlu 

hale getirilmiştir.  

 

Prototip üzerinde gerçekleştirdiğimiz 50’ye yakın test sonucuna göre Arşimet 

Sisteminin her defasında buzzerı çalıştırdığı ve vanayı kestiği gözlemlenmektedir. Elde 

edilen verilere göre ikinci sistem yedekte beklemektedir. Final aşamasına kadar 500 

civarında test sayısına ulaşılarak daha tutarlı, güvenilir ve sapmasız istatiksel sonuçlar 

elde edilmesi hedeflenmiştir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırma sonucunda, değişik marka, model ve fiyattan piyasaya sürülmüş 

çok sayıda su alarmına erişilmiştir. Bunların birçoğu harici olarak çalışabilmekle 

birlikte röleye ve akıllı ev sistemlerine entegre edilebilen araçlardır.  

 

Bizim projemiz piyasada benzer işi gören diğer modellerden farklı olarak suyun 

kaldırma kuvvetinden yararlanmaktadır. Ayrıntılarını yukarıda açıkladığımız sistemde 

metaller suya değmeden devreyi tamamlamakta olduğundan sensörlerde meydana 

gelebilecek paslanma sorunlarının bulunmadığı, düşük bakım ve onarım maliyetine 

sahip bir çözüm üretilmektedir. Sistemin zemin seviyesinin altına yerleştirilmesi fikri 

de gerek bizim gerekse mevcut diğer sistemlerin verimliliğini arttıracak değerli bir 

öneridir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Tasarladığımız projenin prototip olarak üretilmesinde başarı elde edilmiştir. Bu 

başarının sürdürülerek projenin ticari bir ürün haline gelebilmesi nihai hedeflerimiz 

arasındadır. Bu amaçla iş paketlerine; hedef tüketicilere yönelik pazar ve saha 

araştırması yapılması, bunun istatiksel analizi ve yarışmada sunulmak üzere 

raporlanması, nihai ürünün, marka, kalite, ambalaj, tasarım, yenilik, fiyat açısından 

değerlendirilmesi, muhtemel sponsorlar ile görüşmeler gibi unsurlar dahil edilerek ciddi 

bir planlama yapılmıştır.  İlk kuruluş giderlerinin finansmanı için KOSGEB Geleneksel 

Girişimci Destek Programına başvuru imkanlarının değerlendirilmesi, dış pazarlara 

açılım için Ticaret Bakanlığının Kolay Destek Paketlerinin izlenmesi yararlı olacaktır. 
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Prototip ve ürünün ticarileşmesi ile ilgili olarak Risk Öncelik Değeri (RPM) analizinde 

kullanılmak üzere Sistematik Dış, İç, Teknik ve Hukuksal Risk Tanımlamaları yapılmış, 

buna ilişkin hesaplama ve yorumlar 9. bölümde tartışılmıştır. Bu kısımda bahsedilen 

risklerin sıralanması faydalı olacaktır. 

 

         Tablo 1: Risk Tespit ve Analizleri 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Arşimet düzeneği proje fikrimizin temelini oluşturmaktadır. Genel maliyetimiz cari 

olarak 399,21 T.L. olmakla birlikte Aurdino Devre Kartı, Su Sensörü, Servo Motor 

(227,08 T.L.) gibi tali girdilerin kapsam dışında tutulması ile 172,13 T.L. ye 

düşmektedir. Piyasadaki ürünlerde valfin satış fiyatlarına dahil olmadığı görülmektedir. 

Bu maliyet kalemi düşüldüğünde yaklaşık nihai maliyetin 107,50 T.L. olduğu 

söylenebilir. Piyasadaki en düşük fiyatlı ikame ürün 200 TL civarında bir değere 

sahiptir. Elbette ölçek ekonomileri gereği üretim miktarı arttıkça belirli bir düzeye kadar 

Olasılık 

Düzeyi

Etki 

Düzeyi

Risk 

Skoru

Olasılık 

Sırası

Etki 

Sırası

Tespit 

Sırası

RPN 

Değeri

Risk 

Sırası

1
Rize ya da Düzce de deprem ve sel gibi doğal 

afetlerin meydana gelmesi
2 4 8 2 8 7 112 4

2 Yarışmanın ertelenmesi. 2 3 6 2 6 5 60 15

3 Ürün aşamasında mevzuatla ilgili teknik engeller 3 3 9 5 5 3 75 7

4 Kur ve enflasyon kaynaklı olumsuzluklar 4 2 8 8 3 3 72 8

5
Nihai ürün aşamasında işletme de meydana 

çıkabilecek bakım onarım giderleri
3 3 9 6 4 3 72 9

6
Prototipin zarar görmesi veya kullanılamaz hale 

gelmesi.
3 2 6 5 3 3 45 18

7
Takım üyelerinin motivasyon kaybı ya da 

takımdan ayrılmaları gibi yönetimsel sorunlar.
1 4 4 1 8 6 48 16

8 İş Paketlerinin zamanında bitirilememesi 2 4 8 2 8 3 48 17

9
Ürünün maliyet hesaplamalarından kaynaklanan 

hatalar.
3 2 6 6 3 4 72 10

10
İlk yatırım (Kuruluş Giderleri) maliyetinin 

finansmanına bağlı sorunlar.
3 4 12 6 8 4 192 1

11 Prototip yada nihai ürün de Röleye bağlı sorunlar 2 3 6 2 6 6 72 11

12
Prototip yada nihai ürün de Güç Kaynağına bağlı 

sorunlar
2 5 10 2 9 2 36 19

13
Prototip yada nihai ürün de Selenoid Valfe bağlı 

sorunlar
2 5 10 2 9 5 90 6

14
Prototip yada nihai ürün de Ardino Devre kartına 

bağlı sorunlar
2 3 6 2 6 6 72 12

15
Prototip yada nihai ürün de Ardino Su sensörüne 

bağlı sorunlar
2 3 6 2 6 6 72 13

16
Prototip yada nihai ürün de Arşimet Düzeneğine 

bağlı sorunlar
2 3 6 2 6 6 72 14

17
Nihai üründe kullanılan materyallerin güvenlik, 

sağlık ve çevreye zararlı olması.
2 3 6 2 5 3 30 21

18
Hedef pazarlara girişte yaşanabilecek 

olumsuzluklar.
3 4 12 6 7 4 168 2

19
Yurt dışı pazarlara girişte tarife dışı teknik 

engeller
3 4 12 6 7 4 168 3

20
Ürünün lisans ve patentinin alınmasına ilişkin 

süreçte karşılaşabilecek sorunlar,
3 3 9 4 6 4 96 5

21

Takım üyeleri, potansiyel paydaşlar, çalışanlar, 

müşteriler ve diğer tüm taraflar arasında 

oluşabilecek hukuki sorunlar.

1 3 3 1 5 7 35 20

DIŞ KAYNAKLI, 

ÖNGÖRÜLEMEYEN, 

KONTROL 

EDİLEMEYEN 

RİSKLER

DIŞ KAYNAKLI, 

ÖNGÖRÜLEBİLEN, 

KONTROL 

EDİLEMEYEN 

RİSKLER

İÇTEN KAYNAKLI, 

TEKNİK OLMAYAN, 

GENELLİKLE 

KONTROL 

EDİLEBİLEN 

RİSKLER

TEKNİK, 

GENELLİKLE 

KONTROL 

EDİLEBİLEN 

RİSKLER

HUKUKSAL, 

GENELLİKLE 

KONTROL 

EDİLEBİLEN 

RİSKLER

Risk Öncelik Numarası (RPN) Analizi

Risk NedeniSıraRisk Çeşidi

Risk Matrisi Analizi
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ortalama maliyetler (AC) azalacaktır. Ürününün ticarileşmesi ile sabit kurulum 

giderlerinin oluşması beklense de ölçeğinin büyümesi ile girdilere daha düşük bir 

maliyetle erişimde söz konusu olacaktır.  Dolayısı ile tasarımımız düşük maliyet ve 

yüksek kar gibi olumlu özellikler barındırmaktadır. Prototip ile ilgili tüm harcamalar 

yapılmış olup bu aşamada başkaca bir maliyet oluşması beklenmemektedir. Ürün 

desteklendiği takdirde kuruluş ve işletme maliyetlerinin hesaplanması planlanmıştır.  

 

Tablo 2: Nihai Ürünün Cari Maliyeti (10.06.2022) 

 
 

Yarışma süreci dikkate alınarak hazırlanan iş paketleri aşağıda listelenmiştir. Bu 

çizelgede belirtilen eylem planlarına uyularak projemizin yarışmada en etkili şekilde 

temsili hedeflenmektedir.  

 

         Tablo 3: İş Paketleri 

 

Sıra Malzeme Adı Fiyat (T.L.) 

1 Aurdino Uno Devre Kartı 181,85 

2 Su Sensörü 7,31 

3 Servo Motor 37,92 

4 12 V Normalde Açık Selonoid Valf 64,63 

5 12 V DC Çift Kontaklı Röle 58,00 

6 Buzzer 39,50 

7 Sünger 4,00 

8 Plastik Saklama Kabı 4,00 

9 Metal Plaka 2,00 

Toplam: 399,21 

 

İŞ TANIMI  
AYLAR 

Haziran Temmuz Ağustos 

Prototipimizin Test Süreçleri X X X 

Güncel Maliyet Hesaplamaları X X X 

Proje Detay Raporunun Hazırlanması X   

PDR Sonuçlarının ve Finale Kalan Takımların 

Açıklanması 

 

X  

Prototip ile ilgili son düzenleme ve iyileştirmeler 
 

X  

Hedef tüketicilere yönelik pazar ve saha araştırmaları 
 

X X 

Araştırma sonuçlarının istatiksel analizi ve yarışmada 

sunulmak üzere raporlanması 

 

X X 

Projemizin pazarlama karması ile değerlendirilmesi 

(Marka, Kalite, Ambalaj, Tasarım, Yenilik, Fiyat) 

 

X X 

Muhtemel sponsorlar ile görüşmeler 
 

X X 

Stantta kullanılacak tanıtıcı boardın tasarlanması  X X 

Slayt, Video, Broşür vb. yardımcı tanıtım 

materyallerinin hazırlanması  

 
X X 

Prototipin Taşınması ile ilgili planlamalar 
 

 X 

Yarışmaya Katılım Sağlanması 
 

 X 



10 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ürünün yurtiçi ve dışı hane halkları, işyeri sahipleri, kamu kuruluşları gibi çok geniş bir 

potansiyel kullanıcı kitlesi bulunduğu düşünülmektedir. Bunun bilimsel kriterlere göre 

tespit edilebilmesi için iş paketimizde pazar araştırması ve analizi planlanmıştır. Proje 

ürün aşamasına geldiğinde yurt dışı pazar araştırması için Teknoloji Bakanlığının destek 

paketlerine müracaat edilerek danışmanlık hizmeti alınması hedeflenmektedir. Ayrıca 

ürünün evlerde yarattığı maddi hasarlar ve bunların sigorta şirketleri tarafından tazmin 

edildiği düşünüldüğünde, ürünümüzün düşük maliyeti ile bu şirketlerin promosyon 

ürünü olacak şekilde tasarlanması da potansiyel kitlemizi genişletecektir.  

 

9. Riskler 

Projenin uygulanabilirliğinin anlatıldığı 6. bölüm de Riskler Tanımlamalarına dair 

tespitlerimiz sunulmuştu. Tablo 1 de her risk öğesinin Risk Öncelik Değerleri 

hesaplanmış ve son sütunda büyükten küçüğe sıralanmıştır. Buna göre en yüksek risk 

10. sırada 192 puanlık RPN değerine sahip bulunan ürünün üretileceği işletmenin 

kurulabilmesi için gerekli olacak finansman kaynağıdır. Risk matrisinde ise 12 puanlık 

risk skoru ile orta düzeyde riske sahip olduğu görülmektedir. Bu riskin bertaraf 

edilebilmesi için KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programından yararlanılması 

planlanmıştır. Ürünün yarışmaya katılımı başkaca finansman imkanlarını da 

artıracaktır.  Bir diğer riskli konu 18. sıradaki hedef pazara girişteki engellerdir. Bu 

maddenin risk matrisindeki skoru 10, RPN değeri ise 168 puan olarak hesaplanmıştır. 

Ardından 19. Sırada aynı puanlarla yabancı pazarlara giriş engelleri yer almıştır. Her üç 

maddede risk matrisinde orta derecede riske sahip olmakla birlikte projenin en riskli 

kısmını oluşturmaktadır. İş paketlerimizde bu risklerin giderilmesi için hedef Pazar 

araştırmaları, pazarlama karması faaliyetleri, yabancı pazarlara girişle ilgili danışmanlık 

hizmeti alınması gibi öğeler entegre edilmiş olup tüm bunlar PUKO Döngüsü 

kullanılarak takip edilecektir. İki analizde de benzer sonuçların çıkması gerçekçi bir 

değerlendirme yapıldığına işaret edebilir. 

 

   Tablo 4: Risk Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOK DÜŞÜK               DÜŞÜK                       ORTA                             YÜKSEK                       ÇOK YÜKSEK                  

ÇOK DÜŞÜK                          KÜÇÜK RİSK KÜÇÜK RİSK KÜÇÜK RİSK 
 KÜÇÜK RİSK             

21

KÜÇÜK RİSK                   

7

DÜŞÜK                            KÜÇÜK RİSK KÜÇÜK RİSK
KÜÇÜK RİSK          

2, 11, 14, 15, 16, 17

ORTA RİSK                

1, 8

ORTA RİSK               

12, 13

ORTA                               KÜÇÜK RİSK
KÜÇÜK RİSK              

6, 9

ORTA RİSK               

3, 5, 20

ORTA RİSK              

10, 18, 19
BÜYÜK RİSK

YÜKSEK                            KÜÇÜK RİSK
ORTA RİSK             

4
ORTA RİSK BÜYÜK RİSK BÜYÜK RİSK

ÇOK YÜKSEK                  KÜÇÜK RİSK ORTA RİSK BÜYÜK RİSK BÜYÜK RİSK BÜYÜK RİSK

O
L

A
S

IL
IK

 (
P

)

ETKİ (S)
DÜZEY
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