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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

30M projesi temelinde alternatif bir eğitim modeli sağlayan tasarımdır. Günümüz 

dünyasında teknoloji bağımlığı gittikçe artan bir sorundur. Bireylerin eğitim-öğretim 

hayatlarında bu bağımlılık zamanlarının verimsiz geçirmesine sebep olmaktadır. Uy-

gulamamız öğrencileri kötü etkileyebilen bu teknolojinin faydalı olabileceğini göster-

mektedir. Pomodoro tekniğinden esinlenerek oluşturduğumuz bu uygulama içerisinde 

birey zamanını verimli kullanarak kişisel gelişimine katkı sağlayabilmektedir. Proje-

miz Android tabanlı bir mobil uygulama olarak tasarlanmaktadır. Yerli ve milli kay-

naklardan yararlanarak geliştirdiğimiz uygulamamızda bireyin yaşına ve seçtiği içerik-

ler doğrultusunda 30 dakikalık bir sürede sırasıyla genel kültür, konu, aktivite, okuma 

ve hangisi doğru bölümlerini uygun zaman aralıklarında sunmaktayız. Ayrıca bireyin 

engel durumuna bağlı olarak sesli ve görsel betimleme seçenekleri bulunmaktadır. 

Unutmamalıyız ki yaşanan her an önemlidir ve değerlidir. 

2. Problem/Sorun: 

Proje fikrinin çıkış aşamasında sorun olarak gördüğümüz noktalar, teknolojiye bağım-

lık ve zamanın değerli kullanamamasıdır. Günümüzde insanlar çok küçük yaştan itiba-

ren teknoloji iç içe yaşamakta ve bu çoğu kişide bağımlılık seviyesine gelmektedir. İl-

kokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere teknolojiyi iyi yönde 

kullanarak bireyin eğitim hayatlarına destek olmak ve genel kültürü, geçmişini, bilgi 

dağarcığını geliştirmeyi istemekteyiz.  

Çağımızda insanların günleri oldukça yoğun ve hızlı bir şekilde geçmekte,  kendilerini 

geliştirmeye fırsat bulamamaktadır. Her gün gelişmekte olan dünyamıza ayak uydur-

malı ve zamanımızı değerli geçirmeliyiz. 

Eğitim öğretim hayatı günümüzde teknoloji ile desteklenmelidir. Covid-19’un ortaya 

çıkışından itibaren bütün yaşam tarzı değişmeye başladı ve bu durum eğitimi de etki-

ledi. Çeşitli uygulamalar ve televizyon kanallarında ders işlenerek öğrencilerin evle-

rinden eğitim görmesi sağlanarak alması gereken bilgilerden geri kalmaması için yo-

ğun çaba ve gayret gösterildi.  Bu çeşit uygulamalara destek vermeli ve öğrencilerin 

eğitim öğretim hayatlarına ışık tutmalıyız.  

  

3. Çözüm 

Teknolojinin sürekli olarak içinde olduğumuz bu dönemde öncelikle öğrencilerin ve 

diğer bireylerin teknolojiyi iyi yönde kullanmasını amaçlamaktayız. Mobil uygula-

mamız sayesinde kullanıcıların kişisel gelişimine katkı sağlayacağız. 

Uygulamamız içerisinde günde 30 dakika gibi kısa ama bir o kadar önemli süre içeri-

sinde çeşitli içerikler sunarak bireyin bilgi kazanımını sağlamayı amaçlamaktayız. 

Uygulamamızda bu değişime ayak uydurarak öğrencelerin eğitim öğretimine destek 

vermeyi ve sadece ders içerikleriyle kısıtlı kalmayarak çeşitli konularda bilgilerini art-

tırmayı hedeflemekteyiz. 
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Günlük yaşamımızda zamanın verimli kullanılamaması ve teknolojiye olan bağımlılık 

sorunlarının çözümü için kullanıcılara ulaşmanın en doğru çözüm tercihinin yine tek-

nolojiyi kullanarak insanlara ulaşmanın olduğunu düşünmekteyiz. Günümüzde tekno-

loji iyi veya kötü amaçla kullanılabilmekte ve insanlara iyi yönünü gösterebilecek bir 

mobil uygulama oluşturacağız. İnsanların her zaman elinin altında bir telefon olması 

bu uygulamaya ulaşmasını kolaylaştıracak. Biz de olabildiğince minimum sistem ge-

reksinimine ve yazılım sürümüne ihtiyaç duyulması için çalışacağız. 

 

2008 yılında piyasa sürülen ve yıllar içinde çok hızlı bir şekilde gelişen Anroid, aynı 

hızda ilerlemeye devam etmekte ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır[14]. Aynı zamanda 

geliştirmeye açık olan bu işletim sistemi üzerinden uygulama tasarlamak oldukça elve-

rişli ve özgürdür. Her bireyin ulaşabileceği bir işletim sistemidir. Bu sebeplerden do-

layı uygulama ilk aşamada Android üzerinden geliştirilmeye başlanmıştır. İlerleyen 

zamanlarda iOS ve internet tarayıcıları gibi platformlara çıkartmayı düşünmekteyiz. 

Düşünmekteyiz.  

 

Öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına katkıda bulunmayı amaçladığımız bu projede 

hedef kitlemiz öncelikli olarak öğrencilerdir. Çağımızda küçük yaşlardan itibaren mo-

bil cihazarla iç içe olan bireylere ulaşmanının en uygun yolunun da bir mobil uygula-

ma geliştirmek olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebep doğrultusunda projemizi Android 

uygulaması olarak geliştirmekteyiz. 

 

Projeye ait prototip tasarımlar Şekil 1 – Şekil 6 arasında gösterilmektedir[5-6]. 

Kullanıcı uygulamayı ilk açtığında kayıt ekranı ile karşılaşacaktır. İster e-posta adresi 

isterse Google veya Facebook ile giriş yapabilecektir. Ardından profil seçme veya 

oluşturma kısmı karşısına çıkacaktır. Profil oluşturma kısmı tamamen kişisel bilgilere 

dayalı olarak kullanıcının yaşı, engel durumu gibi bilgiler alınarak uygulama içeris-

inde içerikler ona göre entegre edilerek kullanıma sunulacaktır.  Konu, aktivite ve 

okuma başlıkları hakkında tercihine bağlı olarak alt içerikleri seçebilecek ve bu seçtiği 

içerikler ve profil biglileri doğrultusunda 30 dakikalık süre başlayacaktır.  

 

                           

                  Şekil 1: Kayıt Olma                                   Şekil 2: Profil Seçimi 
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         Şekil 3: Profil Oluşturma                           Şekil 4: İkon Seçimi 

 

                            

Şekil 5: Konu Seçimi                                      Şekil 6: Konu Örneği 

 

Tablo 2: Sorun – Çözüm – Eğitime Katkı Tablosu 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

  

Teknoloji bağımlılığı 

Bu bağımlılığı düşünerek 

kullanıcıların rahat 

ulaşabileceği bir mobil uygu-

lama geliştirilmektedir. 

Mobil uygulama ile 

teknolojinin iyi yönlerinden 

faydalanarak kullanıcıların 

kişisel gelişimlerine katkı 

sağlamak. 

  

İnsanların kısıtlı zamanlarını 

verimli geçirememesi 

Mobil uygulamadaki içeriğe 

30 dakika gibi kısa ama an-

lamlı bir süre içerisine en-

tegre ederek bireyin za-

manının verimli geçirmesini 

amaçlamaktayız.  

Gün içerisinde zamanın 

büyük bir kısmını okulda/işte 

geçiren bireylerin zamanını 

fazla harcamadan bilgi biri-

kimini arttırmak.  
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4. Yöntem 

 

30M projesi Java tabanlı Android Studio üzerinden düzenlenecek ve Android işletim 

sisteminde kullanıma sunulacaktır. Android işletim sistemini tercih edilmesinin nedeni 

ücretsiz, özgür ve açık kaynak kodlu olmasından kaynaklanmaktadır. Mobil uygula-

mamız Google gibi yüksek reklam avantajına sahip, Android sistemi üzerinde çalışan 

Google Play market platformunda piyasaya sürülecektir. Uygulamaya ait prototip gör-

sel çalışmalar aşağıda gösterilmiştir[1-4][15]. 

Zaman yönetimi, belli etkinlikler için zamanı nasıl kullanacağınızı ve planlayacağınızı 

organize etme sürecidir. Verimliliği ve üretkenliği arttırmak için kişinin zamanını bi-

linçli şekilde kontrol etmesi gerekmektedir. Zaman yönetimi hem üretkenlik hem de 

verimlilik sağlar. Kısa zamanda daha fazla iş yapabilme becerisini geliştirmektedir. 

Ayrıca kişideki stres miktarını da azaltmaktadır. Genel olarak, zamanını yönetemeyen 

kişilerin iş ve öğrencilik hayatlarında başarısız olduğu gözlenmiştir. Bir kısıtlı kaynak 

olan zamanın doğru ve etkin kullanılması kişiye başarıyı getirir. Zaman yönetimi için 

birçok teknik geliştirilmiştir. Her tekniğin farklı avantajları ve farklı uygulama şekille-

ri vardır. Pomodoro Tekniği, bu tekniklerden yalnızca biridir ve belki de en basitlerin-

dendir. Çünkü bu tekniği uygulamak için basit bir saat dışında uygulama için herhangi 

bir araç gerece veya öğrenmek için pahalı dersler ve kitaplara gerek yoktur.  

Pomodoro tekniği uygulamalarında öncelikle hedefler belirlenmeli yapılacak görevi 

belirli zaman aralıklarında yapmak kişide görev takibi açısından önem arz edecektir. 

Sonrasında çalışma etabına gelindiğinde 25 dakikalık iş üzerine odaklanma gerekmek-

tedir. Bu 25 dakika içerisinde sadece yapacağınız iş üzerinde durulması başka bir işle 

uğraşılmamışı verimlilik açısından önemli olmaktadır. 25 dakika sonunda 5 dakikalık 

mola ile rahatlama sağlanmaktadır. Bu molayı iş dışındaki bir aktivite ile değerlendir-

mek tekniğin en önemli noktalarından birisidir. Zihni tazelemek için işten uzaklaşıp 

farklı bir şekilde mola vermek gerekmektedir. Görevin bitmesi için bu şekilde döngü-

ye devam edilmesi gerekmektedir.  4 Pomodoro zaman dilimi geçtikten sonra 15-20 

dakika gibi uzun bir mola verilmelidir. Görev sona erdiğinde döngüler de bitmektedir. 

Birey için saatlerce çalışmak yerine 25 dakika çalışmak daha kolay olacaktadır. Kısa 

çalışma süresi bireye kolay görünecek ve işleri daha yüksek motivasyonla tamamlaya-

caktır. Ayrıca işleri küçük parçalara böldüğü için tamamlanan her parça bireye “iş bi-

tirmiş” olma hissini yeniden yaşatmaktadır. Her tamamlanan döngü ile birlikte üret-

kenlik de arttırılacaktır. 

Pomodoro Tekniği, farklı zaman yönetimi teknikleriyle karıştırılarak uygulanabilir 

veya zaman aralıkları kişilerin kendi metotlarına göre yeniden düzenlenebilir. 25 da-

kikaya 5 dakika uygun gibi görünse de herkesin birebir aynı şekilde uygulamasına ge-

rek yoktur. Önemli olan belli uzunluktaki çalışma saatlerinin arasına kısa molalar ko-

yulması ve bu döngünün sürdürülebilmesidir. 

30M projesinde Pomodoro tekniğinden esinlenmektedir. Özgün bir zaman yönetimi 

tekniği ile tasarlanmış olan uygulamamızda birey 30 dakikasının 5 dakikasını genel 



5 

kültür öğretisine ardından 5 dakikasını konu bölümüne ayırmaktadır. 10 dakika so-

nunda kullanıncaya 3 dakikalık aktivite saati ile dinç tutulması sağlanmaktadır.  15 

dakikasında kitap okuma zamanına ayıran kullanıcımız programın sonunda 2 dakika-

lık “Hangisi doğru?” bölümünü tamamlamaktadır. Böylece 30 dakikalık öğrenme ma-

ratonu birey için keyifli ve öğretici bir şekilde sona ermektedir[7-10].  

Tablo 2: Uygulama İçeriği ve Süre Dağılımı 

SIRA GENEL 

ĠÇERĠK 

DETAYLI ĠÇERĠK ĠÇERĠĞĠN 

SÜRESĠ 

TOPLAM 

SÜRE 

1 Genel  

Kültür 

Sanat, Tarih, Müzik, Teknoloji, 

Bilim, Şiir, Gündelik Bilgiler vb. 
5 Dakika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Dakika 

 

 

2 

 

 

Konu 

Bilim  

 

5 Dakika 
Coğrafya 

Tarih 

Matematik 

Teknoloji 

 

3 

 

Aktivite 

Spor  

3 Dakika Müzik 

Karikatür 

Sağlık İçin Egzersiz 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Okuma 

Bilim  

 

 

 

 

15 Dakika 

 

 

 

 

  

Edebiyat 

Hikâye/Roman 

Felsefe 

Kişisel Gelişim 

Mizah 

Masal 

Psikoloji 

Polisiye 

Sanat-Müzik 

Tarih 

 

5 

Hangisi 

Doğru? 

İçerik Sonunda Farklı Konular 

Hakkında Eğlenceli ve Bilg-

ilendirici Sorular Olacaktır. 

 

2 Dakika 

 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

 

Mobil uygulamamız var olan geleneksel eğitim modeline alternatif bir model sunarak, 

öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu alternatif eği-

tim modelimizde öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre profiller oluşturarak eğitimlerini 

daha keyifli bir hale getirebilmektedirler. Uygulamamız sadece öğrencilerin eğitimleri 

için değil yetişkin yaş grupları içinde kullanışlı olmaktadır. Yetişkin yaş grupları uy-

gulamayı kullanarak ilgi duyduğu türlerde kitaplar okuyabilir ve her gün yeni bir bilgi 

öğrenebilir, bunu hayatlarının her anında da kullanabilirler.   
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Detaylı bir araştırma sonucunda projemize benzer uygulamalar bulunmaktadır;  

1-Daily Art: Günlük olarak klasik, modern ve çağdaş sanat başyapıtlarından esinlen-

mek ve eserler hakkında kısa hikâyeler okumayı sağlayan bir uygulamadır. Sadece sa-

nat ve sanatçı hakkında bilgi vermektedir [11].  

2-Storytel: Kullanıcının tercih ettiği kitabı istediği kadar dinleyebildiği ve okuyabil-

diği uygulamadır [13]. 

3-Ev egzersizleri: Bireyin tüm ana kas grupları için günlük egzersiz rutinleri sunmak-

tadır. Günde sadece birkaç dakikada, sesli yardımcı ve videolar ile gördüğünüz hare-

ketleri belirli zamanlarda yaptığınız spor uygulamasıdır [12].  

Mobil uygulamamızı diğer uygulamalardan ayıran en önemli özelliği tek bir seçenek 

üzerinde durmamasıdır. Örnek olarak verecek olursak, Daily Art uygulaması sadece 

sanat ve sanatçıların hayatları hakkında bilgi vermektedir. 30m projesi kullanıcının is-

tekleri doğrultusunda konular belirlemektedir. Böylece kullanıcı sadece sanat değil ta-

rih, bilim, spor gibi benzeri birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Ayrıca 

uygulamamız, kullanıcılara anlatılmak istenilen konuyu video ve sesli betimleme se-

çenekleriyle kullanıcıya daha keyifli zaman geçirerek öğretmeyi istemekteyiz.  Tasar-

ladığımız alternatif eğitim modeli ile engelli bireylerin eğitimlerine destek olmayı 

amaçlıyoruz.  

30M projesi Pomodoro tekniği ile entegre edilmiş kullanıcıdan çok fazla bir perfor-

mans istemeden onun istekleri doğrultusunda hizmet sunan bir uygulamadır. Pomodo-

ro tekniği sayesinde kullanıcıyı gereksiz bilgilerle sıkmadan, günlük yaşantısından de-

ğerli zamanından alıkoymadan keyifli bir şekilde, öğrenmeye teşvik etmektedir. İlköğ-

retim ortaöğretim lise üniversite öğrencileri için alternatif kolay bir eğitim sunmakta-

dır.  

Mobil uygulamamız Pomodoro tekniğinin zaman düzenine bağlı kalınarak hazırlan-

maktadır. 

Pomodoro tekniğinde 25 dakika çalışma süresinden sonra 5 dakikalık mola bulunmak-

tadır. 30M projesinde kullanıcı 30 dakikasının 5 dakikasını genel kültür öğretisine ar-

dından 5 dakikasını konu bölümüne ayırmaktadır. 10 dakika sonunda kullanıncaya 3 

dakikalık aktivite saati ile dinç tutulması sağlanmaktadır.  15 dakikasında kitap okuma 

zamanına ayıran kullanıcımız programın sonunda 2 dakikalık “Hangisi doğru?” bölü-

münü tamamlamaktadır. Böylece 30 dakikalık öğrenme maratonu birey için keyifli ve 

öğretici bir şekilde sona ermektedir. 

6. Uygulanabilirlik  

Mobil uygulama tamamen proje ekibi tarafından geliştirilerek ve milli kaynaklardan 

yararlanılarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Projenin öncelikli hedefi ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine eği-

tim öğretimine katkıda bulunmaktır. Okul içerisinde öğrendiklerinin yanında farklı 
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bilgiler öğrenebilir ve öğrendiklerini destekleyebilir. Proje sadece öğrencilere değil 

yetişkin bireylerin de kişisel gelişimine destek sağlamaktadır. Yetişkin bir birey bu 

uygulamayı kullanarak bilgi birikimlerini arttırabilir. 

Proje diğer mevcut ürünlerle entegre edilerek daha verimli bir şekilde kullanılabilir. 

Örneğin MEB ile ortak çalışmalar düzenleyerek uygulama içerisinden okuduğu kitap 

sayısı, türü gibi bilgileri öğrencinin E-Okul sisteminden kontrol edilebilir.  

E-Kütüphane hizmetinden yararlanılarak uygulamada kullanılacak kitap içeriklerini 

çok daha zengin hale getirilebilir [21]. 

İngilizce ve çeşitli dil kurumlarıyla anlaşılarak uygulamanın içeriğini bu kurumlara 

göre düzenleyebiliriz. Uygulama içeriğini yabancı dillerde düzenleyerek, dil kurslarına 

eğitim gören bireyler bu mobil uygulamadan da yabancı dillerini geliştirebilir. Kurum-

lar bireylerin bu etkinliklerini takip edebilir. 

Mobil uygulama Play Store üzerinden ücretli bir şekilde satın alınılabilir. Ayrıca uy-

gulama içerisine reklam alınarak gelir elde edilebilir. 

Uygulamanın daha çok kitleye ulaşması için sosyal medya üzerinden reklam verilerek 

tanıtımı sağlanabilir. Okullar, üniversite kulüpleri ve çeşitli eğitim kurumları ile an-

laşma yapılarak daha çok öğrencilere ulaştırılabilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 3: Tahmini Maliyet 

Gider Maaliyet Harcama Dönemi 

Yazılım Destek Hizmeti 2000 ₺ Aralık 2020 – Ekim 2021 

Sistem Güvenliği 10000 ₺ Ağustos 2021 

Telif Hakları / Satın Alınması 20000 ₺ Ağustos 2021 

Android Developer Hesabı 500 ₺ Ağustos 2021 

Hosting ve Domainler 1500 ₺ Ağustos 2021 

Reklam 7000 ₺ Eylül – Ekim 2021 

 

Projede devlet kaynaklarını kullanarak ( E-Kütüphane vb. ) telif hakları gibi 

maliyetleri en aza indirilmesi sağlanabilmektedir. Uygulama geliştirme sürecinden 

itibaren proje ekibi tarafından gerçekleştirilmeye çalışılarak maaliyeti düşürmeyi 

hedeflemektedir. Daha fazla kitleye ulaştırmak için okullar ve üniversite kulüpleri gibi 

çeşitli kurumlarla anlaşma sağlanarak mobil uygulamanın tanıtımı sağlanabilir. Bu 

sayede reklam maaliyetleri en aza indirgenebilmektedir. 
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Tablo 4: İş-Zaman Çizelgesi 

      BaĢlama Tarihi           Gün 

        
 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi öncelikle ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencileri 

olmak üzere öğrenme arzusu olan her bir bireye hitap etmektedir. Uygulama öğrenci-

lerin öğretim hayatına katkıda bulunarak alternatif öğrenme çeşitlerinden faydalanma-

sını hedeflemektedir. Görme ve işitme engelli bireylerin eğitim hayatlarında arka 

planda kalmaması için uygulamamızda sesli ve görsel betimleme seçenekleri bulundu-

rarak eğitim süreçlerinde destek vermeyi istemekteyiz. 

Gelişen teknoloji içerisinde küçük yaştan itibaren insanlar mobil cihazlara bağımlı ha-

le gelmektedir. Eğitim hayatları boyunca da öğrencileri iyi veya kötü etkilemektedir. 

7-24 yaş aralığı öğrenme kabiliyeti yüksek olan bu dönemde, bireyin gelişimine katkı-

da bulunarak daha verimli bir eğitim süreci gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız. 

Hedef kitleyi seçerken bu durum göz önünde bulundurarak, 7-24 yaş aralığı öncelik 

olarak belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

21.09 

17.05 

19.03 

20.02 

01.08 

20.06 

01.06 

15.04 

15.04 

10.03 

15.03 

25.02 

11.11 

20.01 

17.01 

5 

40 

16 

7 

45 

40 

35 

155 

45 

90 

12 

30 

255 

22 

25 

TEKNOFEST

Proje Detay Raporu

Ön Değerlendirme Raporu ve Tanıtım…

Teknofest'e İlk Başvuru Raporu

Projenin Deneme Sürümü

Test Aşaması

Prototip Aşaması

Veri Tabanı/Kütüphane Oluşturma

Yazılımsal Alt Taban Oluşturma

Görsel Tasarım

Tema Seçimi

Projenin Akış Şemasını Planlama

Java Ve Android Öğrenme/Geliştirme

Analiz/Sorun ve Çözüm

Proje Fikri Ve Ön Araştırma
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9. Riskler 

Proje Anroid tabanlı mobil uygulama olması sebebiyle maliyet anlamında risk teşkil 

etmemektedir. Fakat üretim aşamasından sonuna kadar dikkatlice ve detaylı bir şekil-

de hazırlanmalıdır. En küçük hatalar mobil uygulamanın sağlıklı çalışmasına engel 

olabilecektir.  

Mobil uygulama içerisine eklenecek olan kütüphanenin telif hakkı prosedürüne uyma-

sı gerekmektedir. Bir eseri veya içeriği E- Kütüphane gibi devlet temelli oluşumlardan 

destek alarak uygulamaya eklenmesini sağlayarak bu sorunun önüne geçilebilir.  

Bir diğer risk mobil uygulamanın istenilen kitleye ulaşamaması veya beğenilmemesi-

dir. Daha fazla kullanıcıya tanıtarak ve içeriği kullanıcıların yaşlarına uygun olarak 

zenginleştirerek bu sorun çözülebilir.  

Tasarımın kullanıcılar tarafından kullanışsız bulunması. Kullanıcıların geri dönüşü sa-

yesinde tasarım ve arayüzün geliştirilmesi sağlanabilir. 

Mobil uygulama belirli bir sistem gereksiniminden dolayı her cihazda tam verimli ola-

rak çalışmayabilir ve/veya her Anroid sürümünü desteklemeyebilir. Mobil uygulama 

üretim aşamasından sonuna kadar minimum sistem gereksinimi ve Anroid sürümünde 

çalışmasının sağlanması için çalışmalar sürdürülecektir [16-20].  

Maliyet tablosu ve iş-zaman çizelgesi 7. Başlık altında belirtilmiştir. 

Tablo 5-6 ve 7: Risk Planlamasında Olasılık ve Etki Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

risk skoru şiddet 
 ihtimal 1 çok hafif 2 hafif 3 orta derece 4 ciddi 5çok ciddi 
 çok küçük 1 anlamsız  2 düşük 3 düşük 4 düşük 5 düşük 
 küçük 2 düşük 4 düşük 6 düşük 8 orta 10 orta 
 orta derece 3 düşük 6 düşük 9 orta  12 orta 15 yüksek 
 yüksek 4 düşük 8 orta 12 orta 16yüksek 20 yüksek 
 çok yüksek 5 düşük 10 orta 15 yüksek 20 yüksek 25 tolere edilemez 
  

İhtimal ortaya çıkma olasılığı için değerlendirme basamakları 

çok küçük hemen hemen hiç 

küçük bazen 

orta az (yılda birkaç kez) 

yüksek  sıklıkla(ayda bir) 

çok yüksek çok sıklıkla(haftada bir , hergün)normal çalışma şartlarında 

şiddet derecelendirme 

çok hafif çalışma saati kaybı yok,hemen giderilebilen,internet bağlantısının kopması 

hafif çalışma günü kaybı yok,elektrik kesintisi 

orta  çalışma günü kaybı var,yapılan çalışmaların kaydedilememesi 

ciddi çalışma saati kaybı var,bilgisayar arızalanması,teknik yardım gerektiren 

çok ciddi ssd/hdd verilerinin kaybolması, bilgisayarın kullanılalamaz hale gelmesi 
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