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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  Bu projede kulak tıkacı takma ihtiyacı olan ama mevcut kulak tıkaçlarının yapısından dolayı 

duymama, iletişim kuramama, kulak enfeksiyonları ve kulak tıkacını takamama gibi önemli 

sorunları yaşayan kişiler için mevcut kulak tıkaçlarından farklı olarak sesi daha iyi ileten 

insanların duymalarını sağlayan bir kulak tıkacı yapılması planlanmaktadır. Kulak tıkacı 

takmak zorunda olan insanlar denize, havuza girdiklerinde sıvı ile temasta sıvıyı geçirmeyen, 

yanındaki insanları duyuran bir tasarım hayatlarını kolaylaştırarak yaşam kalitesini artıracaktır. 

Bu kulak tıkacı kullandığında etrafını daha iyi duyan ve anlayan insanların kulak tıkacını 

takarak hayatındaki sağlıklı günlerinin uzaması sağlanabilir. Yapılacak kulak tıkacı evlerde, 

hastanelerde, mağazalarda vb. kullanılacağı için istenilen her yerde ulaşılabilir olması sağlık 

açısından çok önemlidir. Kulak tıkaçlarının büyük çoğunluğu ülkemize ithal geldiği için 

tasarlanacak, ihtiyaca yönelik mekanik dış ve iç kulak yapısına uygun elektronik duyurma 

sistemli farklı bir kulak tıkacı, ülke teknolojisinin gelişimi ve ekonomisi açısından da oldukça 

önemlidir. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Kulak enfeksiyonları sonrası sağlık problemi nedeniyle kulağın su ile temas etmemesi için 

kulak tıkaçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut kulak tıkaçları genellikle vazelinli pamuk veya 

silikon benzeri malzemeler olduğu için su geçirmez özelliğinin yanı sıra seste geçirmemektedir. 

Kulak tıkaçlarının ses duyurmama özelliği kişiler üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.  

Özellikle su altında kalınan sürenin kısa olması kulağın duymaması sürekli kulak tıkacına 

müdahale ihtiyacı duyurmaktadır, bu da sıvının kulağın içine istenmeyen temasına ve 

enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Su dışındaki zamanlarda kulağında tıkaç olan kişinin 

yanındakileri duyamaması da birçok sorunu beraberinde getirmektedir. 

Özellikle hakkında bilgi olmayan deniz, havuz ve göl suları fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

birçok kirlilik riski taşıdığından, kulaklarımızı bu gibi risklerden korumak sağlıklı bir yaşam 

için zorunlu olmaktadır. 

Tuzlu su kulak yolumuzun asit-baz dengesi üzerine olumsuz bir etki yaparak dış kulak 

yolumuzda enfeksiyon oluşmasına yol açabilir. Ayrıca kulak yolumuzda bulunabilecek olası 

bir kirin daha ileriye kulak zarına doğru hareketlenerek veya su ile şişerek kulağımızın 

tıkanmasına ve çok keyifsiz hissetmemize yol açabilir. Ama asıl tehlike biz yüzerken değil, 

eğer dalarsak karşımıza çıkabilir, su altında basıncın vücudumuza uyguladığı kuvveti 

hissedebiliriz ama diğer tehlikeleri fark etmeyebiliriz. Vücut boşluklarımız ve 

damarlarımızdaki kan içindeki çeşitli gazların basıncı ile suyun derinliğine göre değişen 

basıncı, o kadar hassas bir dengede olmadır ki biz dalarken başımıza kötü bir şeyler gelmesin. 

İyi bir basınç denge ayarının yapılamaması sonucu kulakta basıncın dengelenememesine bağlı 

olarak oluşabilecek olumsuz durumlardan başlıcaları kulak yolunda ve zarında kanama, kan 

oturması veya yırtıklar, orta kulakta kanamalar veya sıvı toplanması, iç kulakta hava 

baloncuklarının oluşması, baş dönmesi, ani işitme kayıpları olarak özetlenebilir (Genç,2010). 

Yüzülen ortamın kirliliğine bağlı olarak birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Bunların başında 

enfeksiyon hastalıkları gelmektedir. Su hastalıkları; yüzme havuzu, deniz, su parkları ve benzeri 

mekanların kullanımıyla ilişkili sağlık sorunlarıdır. Bunlar geniş bir spektrumdaki hastalıkları 

içerir; çeşitli deri, göz, kulak, solunum ve gastrointestinal sistem infeksiyonları ve deri 

döküntüleri bu spektrumda yer alır. Özellikle suyla bulaşan birçok infeksiyon hastalığının 
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yüzme ile ilişkisi vardır. Son yirmi yılda hastalık sıklığında önemli bir artış olduğu, bu artışın 

özellikle dezenfekte edildiği düşünülen yüzme havuzlarından kaynaklandığı ortaya konmuştur 

(Ceylan, 2005). 

Dış kulak yolunda terlemeye, havuza ve denize girmeye bağlı nemlilik oluşuyor. Böylece 

bakteri ve mantarların üreyebileceği ortam yaratılmış oluyor (Kaymaz,2013). Aynı zamanda 

kulak tıkacı kulakta iken bireylerin duymaması kişiyi iletişime kapatmakta ve kendisini kötü 

hissettirmektedir, bu durum psikolojik açıdan yaşadığı sıkıntıları artırmaktadır. İletişim kurarak 

suya girmek ya da çalışmak için sesleri işitebildiğimiz, su geçirmeyen bir kulak tıkacı hayatı 

oldukça kolaylaştıracaktır. 

 
Bu çalışmada kulak tıkacı takma ihtiyacı olan ama mevcut kulak tıkaçlarının yapısından dolayı 

duymama, iletişim kuramama, kulak enfeksiyonları ve kulak tıkacını takamama gibi önemli 

sorunları yaşayan kişiler için mevcut kulak tıkaçlarından farklı olarak sesi daha iyi ileten 

insanların duymalarını sağlayan bir kulak tıkacı yapılması gerekmektedir. Kulak tıkacı takmak 

zorunda olan insanların denize, havuza girdiklerinde sıvı ile temasta sıvıyı geçirmeyen, 

yanındaki insanları duyuran bir tasarım hayatlarını kolaylaştırarak yaşam kalitesini artıracaktır.  

Kulak tıkacı tasarımında kulağın yapısı, sesin özellikleri, metallerin ses iletimi gibi bilimsel 

veriler ışığında ihtiyaca göre yapılacak tasarımlar bu konuda mevcut bir ürün olmadığından 

gelecek için çok önemli gelişmelere yol açacaktır. 

İnsanlarla iletişim kurmak için sesimizi kullanırız. Duyduğumuz ve çıkardığımız sesler, bizim 

çevre ile olan iletişimimizi kolaylaştırır. Duygu ve düşüncelerimizi, konuşarak diğer insanlara 

aktarabiliriz. Ayrıca tehlikeli durumlardan duyduğumuz sesler yardımıyla haberdar oluruz. Bu 

alandaki teknoloji, her geçen gün ilerlemektedir. (Kaya, 2017) 

 

3. Çözüm  

1-Bu cihazın kullanılması kulağa sıvı kaçması halinde ortaya çıkacak sağlık sorunları sağlıklı 

yaşam için gerekli olan iletişimin sağlanmasında farkındalığı artırabilir.  

2-Farklı odyoloji odalarında daha çok kişilerle testler yapılarak daha kulak tıkaçları 

http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRG9zeWE6RWFyLmpwZw
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geliştirilebilir ve ülkemize kazandırılabilir. 

3-Denizden havuzdan su ile ilgili yerlerden çıktıktan sonra bu kulak tıkacı kulağımızda takılı 

iken etraftakiler duyulabilir klasik kulak tıkaçlarına göre daha kolay bir kullanım sağlanabilir.  

4- Tasarlanan model gelişmiş laboratuarlarda seri üretim için farklı makinelerde yapılarak 

mukavemet artırılabilir. 

5- Tasarlanan model üretim için kulak yapısının büyüklüğüne göre farklı ölçülerde (büyük, 

küçük, orta vb.) yada kişiye özel yapılabilir. 

6-Sistemin gerçek hayatta farklı kişilerle uzun süre kullanımının araştırılıp gözlenmesi, düşünce 

ve ses kontrollü çalışması, elektronik ses iletim cihazlarının entegresi ile geliştirilmesi 

yapılabilir.  

7-Sesin daha iyi iletilmesi için metaller ilk defa bu kulak tıkacında kullanıldığından, teknolojik 

endüstriyel metal kaplamalar geliştirilerek kalite daha iyileştirilebilir.  

8-İnce membran filtrelerin ses iletme özellikleri geliştirilebilir.   

9-Bu projede tasarlanan kulak tıkacı uzun süreli laboratuar ve test sonuçları ile daha da 

geliştirilerek üretilebilir. 

10-Cihazın simülasyonu yapılarak internet gibi sanal ortamlardan ihtiyacı olan tüm kişilere 

ulaştırılabilir. 

11- Yapılan tasarımın kulağa temas eden bölgelerinde basınç kontrollü malzemeler kullanılarak 

kulağa özel daha rahat kullanım için geliştirilerek farklı çözümler üretilebilir. 

 

 
 

Kulak enfeksiyonları sonrası sağlık problemi nedeniyle kulağın su ile temas etmemesi için 

kulak tıkaçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut kulak tıkaçları genellikle vazelinli pamuk veya 

silikon benzeri malzemeler olduğu için su geçirmez özelliğinin yanı sıra seste geçirmemektedir. 

Kulak tıkaçlarının ses duyurmama özelliği kişiler üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

Özellikle su altında kalınan sürenin kısa olması kulağın duymaması sürekli kulak tıkacına 

müdahale ihtiyacı duyurmaktadır, bu da sıvının kulağın içine istenmeyen temasına ve 

enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Su dışındaki zamanlarda kulağında tıkaç olan kişinin 

yanındakileri duyamaması da birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Mevcut kulak tıkacı 

olan bireylerin de farkında olmadığı hem duyma hem sıvı geçirmeme, üç tarafı denizlerle çevrili 

ve önemli iç su kaynaklarına sahip ülkemizdeki bireylerin yüzme ihtiyacı ve kronik kulak 

sorunu yaşayanlar içinde önemli bir ihtiyaca cevap vererek sağlık bireylerin yetişmesine katkı 

sağlayacaktır. Dış kulak yolunda terlemeye, havuza ve denize girmeye bağlı nemlilik oluşuyor. 

Böylece bakteri ve mantarların üreyebileceği ortam hazırlanmış oluyor (Kaymaz, 2013). Aynı 

zamanda kulak tıkacı kulakta iken bireylerin duymaması kişiyi iletişime kapatmakta ve 
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kendisini kötü hissettirmektedir, bu durum psikolojik açıdan yaşadığı sıkıntıları artırmaktadır. 

İletişim kurarak suya girmek ya da çalışmak için sesleri işitebildiğimiz, su geçirmeyen bir kulak 

tıkacı hayatı oldukça kolaylaştıracaktır. 

 

4. Yöntem 

1-Bu çalışma deneysel yöntem kullanılarak yapılmıştır.  

2-Önce çizim, elle model çizimleri, sonra bilgisayarda çizim programlarıyla yapacağımız kulak 

tıkacının şekli çizilmiştir.  

3-Resim 3’ te görüldüğü üzere oyun hamurları ve alüminyum folyolar kullanılarak ön modeller 

oluşturulmuştur.  

4-3D yazıcıda modelin üretimi yapılmıştır. 

5- Sesin iletiminde sesin bir noktada toplanması için dış kulağın yapısına benzer bir yapı ile içi 

boş koni boru şeklindeki yapı kullanılmıştır. Kulak derisine temas eden yerler yumuşak steril 

silikon kalıp malzeme tercih edilmiştir. 

6-Araştırmalar sonucu ortaya çıkan veriler doğrultusunda malzemelere öncelik verilerek, hafif 

alaşımlı ses iletimi yüksek metaller(alüminyum) denenmiştir. Model için en uygun alüminyum 

folyo bulunmuştur. Tasarımın iç kısmı, sesi iletecek bölümü, kulağa temas etmeyecek bölgesi 

ses iletkenliği en yüksek olan alüminyum ile kaplanarak yapıştırılmıştır.  

7-Uç noktalarına ses iletimini ve rezonansını sağlayıcı 10 mikron inceliğinde filtre takılarak 

sıvı sızdırmazlığı sağlanmıştır.   

8-Oluşturulan yapının ses geçirgenliğini ölçmek için izole ortam oluşturulmuştur. Ses 

geçirmeyen kutular yapılmıştır.  

9- Hastane odyo odasında, odyometrist tarafından gerekli bilgilendirilmeler yapılıp, odyo odası 

güvenlik kuralları anlatılıp işitme ve ses geçirgenlik testleri yapılmıştır. 

11-İç bölgeye elektronik ses iletim çipi takılarak denemelere devam edilmiştir. 

 
10- Resimde oluşturulan tasarımın çalışmaları görülmektedir.  

 



7 

 

 

Mevcut kulak tıkaçları ve kulak içi cihazların yapısını inceledik ve incelemeye devam ediyoruz. 

Projemizi hayata geçirmek için ülkemizde üretilen yerel materyallerle testler yaparak model 

oluşturacağız ve sektöre kendimize özgü bir ürün katacağız. Öncelikli olarak silikon kalıp 

oluşturup nano filtre takacağız, ses iletiminin olduğu bölgelere metaller ve elektronik çiple ses 

iletimini sağlayan bölümü ekleyeceğiz ve denemelerle ses geçiren ama sıvı geçirmeyen cihaza 

son şeklini vereceğiz.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan araştırmalarda hem ses geçiren ama sıvı geçirmeyen bir ürüne rastlanmamıştır. Özel 

tasarlanmış kulak tıkaçlarının büyük çoğunluğu ülkemize ithal olarak gelmektedir. Bunlarda 

ayrı ayrı genel olarak ya sese karşı ya da sıvıya karşı yapılmıştır. Bu projede tasarlanan cihaz 

tam tersi sesi iletmeye çalışmakta aynı anda istenmeyen sıvı geçişini de engellemeye yönelik 

olması projemizin yeni bir ürün ortaya çıkarma yönünü oldukça güçlendirmektedir. Projemizde 

tasarlayacağımız ürün tamamen yerli imkânlarla geliştirilip yapılarak hem ülkemize hem 

ihtiyacı olan diğer ülkelere önemli bir ihtiyacı sağlayan bir ilk kaynak olacaktır. Genel malzeme 

ihtiyacı olan silikon, ses ileten metal, nano filtre ve elektronik işlemci ile ihtiyaç olan 

malzemeler yerli olarak karşılanarak ekonomik herkesin ulaşıp alabileceği bir ürün olması bu 

tasarımın yenilikçi yönünü ortaya koyacaktır. 

6. Uygulanabilirlik  

1-Yapılan bu kulak tıkacı sayesinde sağlık problemi nedeniyle işitme kaybı yaşayan insanların, 

kulak tıkacından kaynaklı kulak enfeksiyonları azalacaktır.  

2-Sesi daha iyi geçiren bir kulak tıkacı,  karşımızdakileri ve kendimizi daha iyi duymamızı, 

anlamamızı sağlayıp kulak tıkacı takma zorunluluğu olan ortamlarda iletişim kuramamaktan 

kaynaklanan olumsuz durumlar azalmış olacaktır. 

3- İzole ortamda proje kulak tıkacının ortalama 10 dB sönümleme değerinde olması, kulak 

tıkacı kulakta iken işitme için gerekli olan sesleri duyurabileceğini göstermektedir. 

4-Cihazın elektronik çip ve benzeri ile sesi daha iyi iletmesi için, kulağa olan basıncı 

ayarlayarak kullananı rahatsız etmemesi için zamanla geliştirilmesi gerekmektedir. 

5-Geliştirilen bu cihazla kulak tıkaçlarının sadece kulağı tıkamak amaçlı değil, farkında 

olunmayan, ihtiyaca göre tasarlanması gereken kulak tıkacı sorununun çözümünde bir adım 

olacaktır. 

 
Grafik 5. Deney dB’ inde  Kulaklıksız ve Farklı Kulak Tıkaçları Ortalama Ses Grafiği (Çınar, 

2016). 
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6-Grafik 5’ te verildiği üzere farklı kulak tıkaçlarının ortalama ses sönümleme değeri, 27.67 dB 

olarak tespit edilmiştir (Çınar, 2016). 

7- Grafik 5’ e baktığımız zaman, ortalama normal konuşma 50 dB seviyelerinin, sıradan kulak 

tıkaçları kullanıldığında yaklaşık 25 dB sevilerine düşeceğini ve çok hafif fısıltı seviyesine 

indiğinden bu da sıradan kulak tıkaçları kulakta takılı olduğunda, duyma sorununun olduğunu 

ispatlamaktadır. Kulak tıkacında duyma ihtiyacını karşılayacak yeni bir ürünün gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. 

8- Yapılan deney ölçümlerinde kulak tıkacının sesi 20 dB le kadar duyurması, duymak için 

gerekli olan 40-50-60 dB sesi, kulakta tıkaç varken iletişim için gerekli ses düzeyiyle 

duyulabileceğini göstermektedir. 

9- Projede yapılan kulak tıkacı, amaca göre kulak tıkacı seçimini ve kullanımını teşvik 

edecektir.  

10-İstenmeyen sıvı temasını önlemek için kulak tıkacı takmak zorunda olan bireyler.  Ülkemiz 

birçok önemli değerleri ve özellikleri olan bir turizm ülkesidir, yüzme, havuz ve diğer sulara 

giren ve kulak hastalıkları yaşayan bireylerin sorununa çözüm bulmaya çalışarak ülkemize 

katma değer sağlamak için bu kişiler seçilmiştir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini tasarım maliyeti 1100 TL olacağı görülmektedir. Kurumumuzda bulunan 

yazıcılar, mekanik gereçler kullanılarak maliyet düşmektedir. Ürün seri üretimi geçildiğinde ise 

yapılan araştırmalarda tasarım maliyetinin onda bir oranından daha az olacağı görülmektedir.  

Piyasada benzer projeler ve ürün bulunmadığı için karşılaştırma yapılamamaktadır. 

 

 AYLAR 

 NİSA

N 

MAYIS HAZİ

RAN 

TEMMU

Z 

AĞUS

TOS  

EYLÜ

L 

Literatür Taraması x      

Malzeme Temini  x x x x  

Deney Düzeneğinin Kurulması   x    

Deney Düzeneğinin Test Edilmesi   x x x  

Yazılımın Hazırlanması    x x  

Sonuçların Değerlendirilmesi     x x 

Sonuçların Raporlaştırılması     x x 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Kulak tıkacı denize, havuza girerken, banyo yaparken, çalışırken ve hayatımızda birçok alanda, 

kulağımızı korumak için mutlaka kullanmamız gereken sağlıklı yaşam için zorunlu 

ihtiyaçlardan birisidir. İstenilen özellikte bireyin ihtiyacına özel kulak tıkacı bulunmamaktadır. 

Yapılan kulak tıkaçları sadece kulak deliğini tıkayacak şekilde yapılmakta, gerçek ihtiyaç ve 

kullanım amacı göz ardı edilmektedir. Kulak tıkaçlarının kullanım amaçları çok faklı ihtiyaçları 

ortaya koymaktadır. İhtiyaca özel tasarlanacak tıkaçlar, insanların hayatında önemli kolaylıklar 

ve olumlu değişiklikler sağlayacaktır. 

Bu projedeki kulak tıkacı kullandığında etrafını daha iyi duyan ve anlayan insanların kulak 
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tıkacını takarak hayatındaki sağlıklı günlerinin uzaması sağlanabilir. Yapılacak kulak tıkacı 

evlerde, hastanelerde, mağazalarda vb. kullanılacağı için istenilen her yerde ulaşılabilir olması 

sağlık açısından çok önemlidir. Kulak tıkaçlarının büyük çoğunluğu ülkemize ithal geldiği için 

tasarlanacak, ihtiyaca yönelik farklı bir kulak tıkacı, ülke teknolojisinin gelişimi ve ekonomisi 

açısından da oldukça önemlidir. 

 

9. Riskler 

Yapılan bu cihazın zaman içerisinde kalibrasyon ihtiyacı olabilir.  

Yardıma ihtiyacı olan insanların diğer sağlık problemlerine bir etkisi olup olmadığı 

araştırılmalıdır. 

Cihaz diğer işitme alanlarında amaç dışı kullanılarak ayar problemi ortaya çıkabilir. 

Tasarlanan model gelişmiş laboratuvarlarda seri üretim için makinelerde yapılarak mukavemet 

artırılabilir. 

Tasarlanan model üretim için kulak yapısının büyüklüğüne göre farklı ölçülerde (büyük, küçük, 

orta vb.) yada kişiye özel yapılabilir. 

Sistemin gerçek hayatta farklı kişilerle uzun süre kullanımının araştırılıp gözlenmesi, düşünce 

ve ses kontrollü çalışması, elektronik ses iletim cihazlarının entegresi ile geliştirilmesi ihtiyacı 

olabilir. 

Yapılan tasarımın kulağa temas eden bölgelerinde basınç kontrollü malzemeler kullanılarak 

kulağa özel daha rahat kullanım için geliştirilme ihtiyacı olabilir. 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek malzeme ihtiyacının karşılanamaması (Bütçe, 

tedarik, süre vb.) problemlerde kurumumuzda aynı zamanda bir bilim merkezi olduğu için B 

planı olarak kurumumuzdaki mevcut malzemelerden (Üç boyutlu üretim merkezleri, mevcut 

tüm malzeler, denetleyici kartlar vb.) yapılacaktır. 

Zaman planlamasında mevcut malzemelerin çoğunluğu olduğu için, montaj için üç günlük bir 

sürenin yeterli olacağından Eylül 2022 tarihinden önce proje üretiminin tamamlanacağı 

görülmektedir. 

Risklerin değerlendirmesi dört adımda yapılmıştır. 

1. Adım risklerin belirlenmesi ve  derecelendirilmesi 

2.Adım kontrol tedbirlerine karar verilmesi 

3. Adım kontrol tedbirlerinin tamamlanması 

4.Adım izleme ve tekrar etme 

Geçmiş kayıtların incelenmesi: 

• Kurumumuzun daha önce katıldığı projelerin raporlarının incelenmesi, 

• Üretimi yapılamayan projelerin incelenmesi, 

• Kurum denetim elemanları raporlarının incelenmesi, 

• Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi, 

Mevcut durumu incelenmesi: 

• Proje ve üretimini etkileyen etkenlerin listesi 

• Çalışma çevresinin incelenmesi, 

       Ergonomik şartların incelenmesi 

• İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi 

• Organizasyonun incelenmesi 
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Teknofest Şartnamesinin ve literatürün incelenmesi 

• https://www.teknofest.org/yarismalar.html sayfasının incelenmesi, 

• İlgili diğer mevzuatların incelenmesi, 

• Üretim Standartların incelenmesi, (Harmonize   diğer) 

• Literatür taraması, 

• Uzman yorumlarından yararlanılması,  

 

Risk Olasılık ve Etki Matrisi 

 
ETKİ 

O
L

A
S

IL
IK

 

 1 2 3 4 5 

1 
Çok hafif 

seviye Risk 

1 

Düşük 

seviye Risk 

2 

Düşük 

seviye Risk 

3 

Düşük 

seviye Risk 

4 

Düşük seviye 

Risk 

5 

2 
Düşük 

seviye Risk 

2 

Düşük 

seviye Risk 

4 

Düşük 

seviye Risk 

6 

Orta 

seviye 

Risk 

8 

Orta 

seviye 

Risk 

10 

3 
Düşük 

seviye Risk 

3 

Düşük 

seviye Risk 

6 

Orta seviye 

Risk 

9 

Orta 

seviye 

Risk 

12 

Orta 

seviye 

Risk 

15 

4 
Düşük 

seviye Risk 

4 

Orta 

seviye 

Risk 

8 

Orta 

seviye 

Risk 

12 

Yüksek 

seviye 

Risk 

16 

Yüksek 

seviye Risk 

20 

5 
Düşük 

seviye Risk 

5 

Orta 

seviye 

Risk 

10 

Orta 

seviye 

Risk 

15 

Yüksek 

seviye 

Risk 

20 

Çok yüksek 

seviye Risk 

25 

Oluşturulan risk matrisine göre kabul edilebilirlik, yerel özellikleri ve okul/kurum 

şartları dikkate alınarak, çarpan etkisi de hesap edilerek aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır. 

SONUÇ EYLEM 

16, 20, 25 KABUL EDİLEMEZ RİSK 

Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı 

8, 9, 10, 12, 15 
DİKKATE DEĞER RİSK 

Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli 

1, 2, 3, 4, 5, 6 KABUL EDİLEBİLİR RİSK 

 Acil tedbir gerektirmeyebilir 
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1. Bölge: Kabul Edilebilir Riskler 

İhtimal ve şiddeti düşük bölge, risk skoru küçük olan risklerdir. 

. Personel yetersizliği (Üretim aşamasında projede olan kişilerin yeterli sayıda olmaması), 

ön görüşmelerin yapılamaması, çok sık değişen istekler, yeterli nitelikler sahip olmayan 

personel  

. Yürütülen faaliyetlerin, operasyonların, süreçlerin yanlış yürütülmesi, yönetilmesi veya 

bunların sonuçlara ulaşamaması, iş akış tablolarının kullanılmaması, sistem tasarımının gözden 

geçirilmesi ya da sistem analiz tekniklerinin hazırlanmaması, yetersiz biçimde tanımlanmış 

faaliyetler,  yönetimin projeyi desteklemeyen uygulamaları 

. Ürün gereksinimlerine ulaşılamaması, ürün performansında düşüklük, kullanımına aşina 

olunmayan yeni donanım, yapılan üretimi tanıtamama  

. Piyasa/rekabet baskısı, bütçenin aşılması, tedariklerde yaşanan problemler, proje 

kaynaklarının kötü dağılımı, ekonomik çöküşler, kötü ekonomik planlama, kaynak kullanımı 

deneyimsizliği,  

. Tedarikçi ve sözleşme taraflarına veya sözleşmeye yönelik riskler, yarışmada festivalde 

değişmeler, yasalarda ve mevzuatta değişmeler  

. Okul ve kurumdaki hızlı değişimler, çok sık değişen ürün kullanıcısı istekleri  

 Bu sonuçlardan korunmak için; 

Her uygulama öncesi pilot çalışmalar yapılarak değerlendirilecektir. Ön çeklist ve son çeklist 

uygulamaları yapılacaktır. Sürekli iletişim ve paylaşım ağları kurulacaktır. Projenin detay 

raporunun kabul edilmesi ile birlikte sunular yapılacak, görev dağılımı yapıp yazılacak, risk 

önleme faaliyetlerini yukarıda projeyi etkileyebilecek kişi ve kurumlara Bilim ve Sanat Merkezi 

idaresi yoluyla yazacağız. Proje kapsamındaki bütün ekip görev dağılımı ve işbirliğiyle proje 

yürütücüsü koordinatörlüğünde risk yönetimi yapılacaktır.   

Projedeki gelişim, işleyiş, planlanan aktivitelerin uygulanma durumu, amaçlara ulaşmada 

gelinen durum, projedeki iç etkililik, projenin dış etkisi, projenin verimlilik/etkililik durumu ve 

sürdürülebilirlik değerlendirmesi yapılacaktır. Mevcut durum analizi, problemleri tanımlama 

ve çözümler bulma, yön tayini ve karar alma, proje aktivitelerini belirlenen takvim dahilinde 

tutma, hedefler doğrultusunda gelişimi ölçme, ileriki hedefler ve amaçları formüle ve revize 

etme, beşeri, finansal ve materyal kaynakları hakkında kararlar alma doğrultusunda ölçülenler 

raporlarla değerlendirilecektir.  

Uygulanan proje eldeki durumu geliştirme açısından, grupların öncelikleri dikkate alınarak, 

planlara (amaçlara, çıktılara ve aktivitelere) ulaşılmasında, müdahale mantığı değerlendirilerek, 

yapılanların etkisinin arttırılmasında en iyi yolu bulmak, kaynakları mümkün olan en iyi şekilde 

kullanarak, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir maliyetle, etkiyi maksimize etme yönünde 

uygulamayı geliştirmek için daha farklı neler yapılabileceği, projenin uzun vadeli hedeflere ne 

ölçüde katkıda bulunabileceği, projenin pozitif ya da negatif yönde ne gibi beklenmedik 

sonuçlar doğurabileceği, projeye sağlanan fonlar tükendiğinde projenin sağladığı pozitif etkinin 

nasıl devam edeceği kriterler kalite yönetiminde yazılı olarak yapılacaktır. Yapılacak 

çalışmalarla ilgili sürekli beyin fırtınasıyla oluşturulan B planı adım adım uygulanacaktır. Ortaya 

çıkabilecek riskleri bu aşamada daha yüksek seviyeye çıkmadan önleme rutini oluşturulacaktır. 

 2.Bölge: Transferi Gereken Riskler 

İhtimali Düşük - Şiddeti Yüksek bölge risk skoru orta 
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Bu bölgede yer alan riskler genellikle TRANSFER EDİLMESİ GEREKLİ RİSKLER  

. Zamanda kayma olması, her proje aşaması için kritik öneme sahip teslimatların 

tanımlanmasında ve planlama süreçlerinde yetersizlik, malzeme teslim sürelerinin 

ayarlanamaması, Yetersiz biçimde tanımlanmış süreçler 

. Desteklenme ile ilgili riskler veya projelerin önceliklendirilmesindeki yetersizlikler 

. İş yoğunluğu 

. Tahsis edilen fonların veya kaynakların kesilmesi veya yetersizliği, Kötü teknoloji desteği  

. Diğer projelerle çatışmalar, pandeminin olumsuz etkisi, test etme / doğrulama olanaklarının 

yetersizliği, sürekliliği olan ihtiyaçlardaki değişmeler  

Bu sonuçlardan korunmak için; 

Risk  sonuçları milli eğitim müdürlüğü ile paylaşılır  veya tamamı devredilecektir. Risk teknolojiye 

transfer edilecektir. Üretim veya işlem kısmen uzman bir kuruluşa verilecektir. Ürün tamamen 

piyasadan yapım ve  temin edilecektir. 

3. Bölge: Azaltılabilir Riskler 

İhtimali yüksek - Şiddeti düşük bölge Risk Skoru ORTA 

. Raporlamanın yetersizliği, 

.Yanlış üretimler 

.TEKNOFEST sürecini takip etmeme 

Bu sonuçlardan korunmak için; 

Ropor revize edilecektir, yeniden rapor hazırlanacaktır. 

4. ve 5. Bölge: kabul edilemez riskler 

İhtimali ve Şiddeti Yüksek bölge Risk Skoru yüksek 

Bu bölgede yer alan riskler KABUL EDİLEMEZ RİSKLER dir. 

. Kritik önemdeki personelin kaybı, TEKNOFEST festivalinin iptal edilmesi 

.Kullanılamaz prototip üretme, ürünün kabul görmemesi 

Bu sonuçlardan korunmak için; 

Yeni takım oluşturularak yeniden başvuru yapılacaktır. Asla vazgeçilmeyecektir. 
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