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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Evsiz bireylerin duş ve çamaşır gibi kişisel bakım ve hijyen olanaklarına ulaşımı arasında 

engeller mevcuttur (Leibler vd., 2017). Projenin temel amacı, evsiz bireylerin duş ve çamaşır 

yıkama/kurutma ihtiyaçlarının giderilmesi ile hayat kalitelerinin artırılmasıdır. Bu projede bir 

seyyar kişisel hijyen aracı, Yıkangeç, tasarlanacaktır. Araç üç bölümden oluşacak olup; ilk 

kısımda duş odaları, ikinci kısımda çamaşır ve kurutma makineleri son kısımda ise ikinci el 

kıyafet bölümü bulunacaktır. Kullanılacak aracın büyüklüğüne göre üç bölümün alanları 

hesaplanıp gerekli malzemelerin araca montajı gerçekleşecektir. Yıkangeç’in elektrik ve ısı 

enerji ihtiyacı, akü ve güneş paneli aracılığıyla karşılanacaktır. Kurulan bu sistemlerde, 

tasarlanan aracın doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisini 

kullanması ön plandadır. Projenin hayata geçirilmesi sonucunda evsiz bireylerin kişisel hijyen 

ihtiyaçları giderilecektir. Projeye ikinci el kıyafet dönüşümü entegre edilerek evsiz bireylerin 

kıyafet ihtiyacı karşılanacaktır. Günümüzde trendlerin hızlı değişmesi sonucu kıyafetler daha 

hızlı üretilip tüketilmekte, alınan kıyafetler yalnızca birkaç defa giyilerek çöpe atılmaktadır. Bu 

problem projenin ihtiyaç duyduğu kıyafet kaynağını oluşturmaktadır. Bu sayede kullanılabilir 

durumdaki kıyafetlerin çöpe atılmaktan kurtarılmaları projenin ikinci doğa dostu adımı olarak 

değerlendirilebilir. 

 

Evsiz bireylerin yaşam standartlarının iyileşmesi ve aralarındaki salgın hastalıkların azalması 

sağlanacaktır. Nihayetinde evsiz bireylerin topluma kazandırılması ve ülkenin sosyal refah 

düzeyinin yükselmesi amaçlanmaktadır. Bu projede tasarlanan aracın kullanım alanı evsiz 

bireyler ile sınırlı değildir. İhtiyaç duyulması durumunda doğal afetlerin olumsuz sonuçlarında 

seyyar kişisel hijyen aracı olarak yahut özelleştirilerek günlük hayatta seyyar hamam ve 

çamaşırhane olarak kullanılmaya başlanması aracın diğer potansiyel kullanım alanlarındandır.  

 

2. Problem/Sorun:  

Bir bireyin duş ve çamaşır ihtiyacını giderebilmek için bir ortama ihtiyacı vardır. Evsiz 

bireylerin düzenli bir hayatı olmadığı için kişisel hijyen ihtiyaçlarını düzenli olarak 

giderememektedirler (Leibler vd., 2017). Temizlik, bu bireylerin topluma kazandırılmaları 

açısından büyük önem taşımaktadır. Evsiz yetişkin, çocuk ve gençler, bulaşıcı hastalıklar gibi 

sağlık tehlikelerine maruz kalmaktadır (National Alliance to End Homelessness, 2019). Yapılan 

araştırmalar, evsizlerde görülen ölüm oranlarının, ulusal veya yerel toplumdaki yaş 

gruplarından anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Barrow vd., 1999; 

O’Connell, 2005; O’Connell Vd., 2005; Smith ve Maurer, 2000). Bu durum evsiz ölümlerinde 

sağlık hizmetlerinin yokluğu ya da yetersizliğinin önemli rol oynamasıyla ilişkilendirilmektedir 

(O’Connell vd. 2005: 316).  

 

İncelenen araştırmalara göre ülkemizde evsiz bireylerin temizliği ile ilgili kalıcı bir çözüme 

ulaşılamamış olup sadece hijyen kiti dağıtımı gibi geçici çözümler bulunmuştur (Anadolu 

Ajansı, 2020). Projenin ana çerçevesinde evsiz bireyler olsa da aynı zamanda doğal afetler 

sırasında evleri hasar gören bireyler de geçici olarak yaşamlarını sokakta idame ettirmektedir. 

Bu bireylerin sokakta kaldıkları süre boyunca duş ve çamaşır ihtiyaçlarının giderilmesi 

gerekmektedir. 
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3. Çözüm   

Evsiz bireylerin duş çamaşır yıkama/kurutma ihtiyaçlarının giderilmesi için seyyar kişisel 

hijyen aracı, Yıkangeç, tasarlanacaktır. Bu hizmetin mobil sağlanması sayesinde birden fazla 

bölgede bağımsız olarak evsiz bireylere hizmet verilecektir. Aynı zamanda evsiz bireylerin 

kıyafet ihtiyacını gidermek için ikinci el kıyafet projeleri ile çalışma yürütülmesi 

planlanmaktadır. Öte yandan doğal afetler sırasında evleri zarar gören bireyler için destek aracı 

olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu bireylerin de duş ve çamaşır ihtiyacının 

karşılanabileceği öngörülmektedir. Bu proje ile evsiz bireylerin ve doğal afet mağdurlarının duş 

ve çamaşır yıkama ihtiyacını gidererek ileride yaşanacak olumsuz durumlara toplumsal olarak 

son verilmesi planlanmaktadır. Hijyen hizmetlerine ulaşamayan bu bireylerin yoğun olarak 

bulunduğu bölgeler tespit edilecektir. Yıkangeç bu bölgelerde evsiz bireyler için duş ihtiyacını 

giderirken aynı zamanda da çamaşır yıkama/kurutma ihtiyaçlarını giderecektir. Bahsedilen 

çözümler sayesinde evsiz bireyler ve afetzedelerin yaşam kalitelerinin artırılması 

hedeflenmektedir.   

 
Figür 3.1: Aracın üst kısmında su deposu ve güneş panelleri yer alacaktır. Ön taraf şoför ve 

görevliler için ayrılacaktır. En arka kısmında motor ve akü bulunacaktır. Orta bölümünde duş 

kabinleri bulunacak olup alt kısmındaki tesisat sayesinde kullanılan su dışarı aktarılacaktır. 

Aracın arka kısmında ise çamaşır ve yedek kıyafet bölümü bulunacaktır. 

 

4. Yöntem  

Projenin hayata geçirilmesi için aşamalar söz konusudur. Öncelikli olarak proje tasarımı en 

küçük detayına kadar oluşturulacak, projeyi gerçekleştirmek için gerekli olan finansal destekler 

sağlanacak ve tasarıma göre Yıkangeç yapılacaktır. Hijyen hizmetleri bir araç içerisinde 

verilecektir. Bu aracın temininin belediye ve vakıflar tarafından sağlanması planlanmıştır. 

Bahsedilen kurumların kullanımda olmayan veya eski araçlarının başka bir amaç için 

kullanılması, böylece geri dönüşüme katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kullanılacak olan 

araç, üç kapılı olacak şekilde düşünülmüştür. Normalde yolcu inişi için kullanılan orta kapı, üç 

adet olan banyo kabinlerinin girişleri için kullanılırken, normalde yolcu binişi ve şoför için 

kullanılan ilk kapı, çalışanların kullanımı için bırakılacaktır. Arka kapı ise çamaşır ve kıyafet 

bölümüne açılacaktır (Figür 4.1). Bu bölümde tercih edilen araca uygun ikişer adet çamaşır ve 

kurutma makineleri ve bir kıyafet dolabı bulunacaktır. 
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Figür 4.1: Arka kapının açıldığı bölüm.                     Figür 4.2: Orta kapının açıldığı bölüm. 

 

 Yıkangeç’in elektrik ihtiyacı üstüne yerleştirilecek olan 19 adet 60 hücreli güneş panellerinden 

sağlanılacak, böylece küresel ısınmanın önlenmesine ve enerji tasarrufuna katkıda 

bulunulacaktır. Bir tanesinin eni 100, boyu 165 santimetre olan bu paneller aracın boyutları 

hesaba katılarak yerleştirilmiş olup, araç değişikliğinin söz konusu olması durumunda sayıca 

değişiklik göstereceklerdir. Aracın elektrik ihtiyacı; kullanılacak olan çamaşır, kurutma 

makineleri ve şofbenlerin ortalama kullanma süresi dikkate alınarak yaklaşık 110.6 amper civarı 

olarak hesaplanmıştır. Yerleştirilecek olan paneller yıl boyunca ortalama günde 126.6 amper 

civarı elektrik enerjisi sağlayacaktır. Dolayısıyla güneş panelleri İstanbul’un yıllık ortalama 

güneşlenme süresi dikkate alındığında ihtiyaç duyulan enerjinin tamamını 

karşılayabileceklerdir. Ancak panellerin mevsimlere bağlı olarak aktiflik miktarları 

değişeceğinden dolayı, karşılama yüzdeleri güneşlenme süresinin ortalama 10,6 saat olduğu  

yaz aylarında %100’e ulaşabilecek iken, ortalama güneşlenme süresi 2,7 saat olan kış aylarında 

enerjinin ortalama %46sını üstlenebileceklerdir. Güneş panellerinin ihtiyaç duyulan enerjiyi 

karşılayamamaları durumunda araçta bulunacak olan 120AH jel akü devreye girerek aradaki 

enerji farkını karşılayacaktır. Bu panellerden elde edilen elektrik aynı zamanda yerleştirilecek 

olan şofbenler aracılığıyla suyun ısıtılmasında kullanılacaktır. Kullanılacak olan şofbenlerin, 

ortalama 4000W ile çalıştırıldığı varsayılmıştır.  

  
Figür 4.3: Sistemin enerji ekonomisi 

 

Bu sistemin su ihtiyacı ise tekrardan aracın üstüne yerleştirilecek olan su depolarından 

sağlanacaktır. Depoların toplam kapasitesi, aracın yeterli miktarda su içermesi açısından 1500 

litre olarak belirlenmiştir. Bu depolar aracın üstüne yerleştirileceğinden dolayı bir pompaya 

ihtiyaç duyulmayacak; su, yer çekimi etkisi ile pasif olarak banyolara ulaşacaktır. Kullanılan su 

ise; aracın zeminindeki tesisat sayesinde bir gider borusuna iletilecek ve böylece yakınlardaki 
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bir rögar kapağına boşaltılacaktır. Böylelikle suyun iletiminde herhangi bir enerji 

harcanmayacak ve su doğrudan şehrin kanalizasyon sistemine iletilecektir. Hizmetten 

yararlanmak isteyen bireylerin duş esnasında ihtiyaç duyacakları temizlik ürünleri, tek 

kullanımlık paketler halinde kullanıma sunulacaktır. Bu ürünlerin depo edilmesi için arka 

kapının açıldığı bölüm kullanılacaktır. 

 

Duş almaya gelen birey, dilerse kıyafetlerini çamaşır ve kurutma makineleri aracılığıyla 

temizleyebilecektir. Suyun en verimli şekilde kullanması amacıyla duşlar 7 dakika ile 

sınırlandırılacaktır. Çamaşır ve kurutma makineleri gün içerisinde, belirli bir zaman çizelgesine 

göre çalıştırılacaktır. Bu sayede enerji tüketimi minimize edilecektir. Kıyafetleri hazır olana 

kadar bireylere gerekirse kıyafetler verilecektir. Bu verilen kıyafetler geri alındığı takdirde aynı 

temizleme işlemlerine tabi tutulacaklardır.  

Araç tamamlandıktan sonra sistem test edilerek toplu kullanıma geçirilmesi için potansiyel 

problemler önceden tespit edilecektir. Bu testin yapılmasına olanak sağlayacak olan evsiz 

bireyler, hizmetten yararlandıktan sonra bir ankete tabi tutulacaktır. Alınan geri bildirimler 

sayesinde toplu kullanıma geçilmeden önce iyileştirmeler yapılabilecektir. Testler 

tamamlanarak araç toplu kullanıma hazır hale geldiğinde; İstanbul’daki evsiz bireylerin yoğun 

olduğu bölgelere yerleştirilerek hizmetin en verimli biçimde verilmesi sağlanacaktır. Projenin 

başarılı olması durumunda Türkiye’nin dört bir yanındaki çeşitli şehirlere de bu hizmetin 

ulaştırılması öngörülmektedir. Yıkangeç’in aynı zamanda deprem gibi doğal afetlerde su iletimi 

yapılamayan bölgelere hızlı bir biçimde temiz su ulaştırması, böylece afetzedelerin bu önemli 

konuda güvencelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Projenin yürütülmeye devam edilmesi 

için halkın bağışlarına başvurulması düşünülmektedir. Sosyal medya gibi platformlarda hizmet 

hakkında bilgi dağıtımı yapılarak halkın bağışlar aracılığıyla finansal destek sağlaması 

amaçlanmaktadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ülkemizde Yıkangeç aracına benzer hiçbir kişisel hijyen aracı bulunmamaktadır ancak başka 

ülkelerde benzer çalışmalar vardır. Avustralya’da çamaşır ve kurutma makinesi taşıyan bir araç 

şirketi bulunmaktadır. Ayriyeten Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerde halka açık mobil 

duşlar bulunmaktadır. Amerika’da Lava Mae şirketi “emekli bir toplu taşıma otobüsünü San 

Francisco sokaklarında yaşayan insanlar için mobil duşlara ve tuvaletlere dönüştürdüğünde 

mobil hijyen devrimi yaptı” (Lava Mae, 2021). Fakat iki hizmeti bir arada sunan bir araç mevcut 

değildir. “Big Brain Chain” takımı olarak bu çalışmalara yenilik getirerek bu iki hizmeti birlikte 

verip, mevcut araçlarda bulunmayan güneş panelleri ekleyip daha ekonomik ve özgün bir 

çalışma niteliğine sahip Yıkangeç aracı oluşturulmuştur. Yıkangeç aracı Türkiye'de mobil 

hijyen adına devrim yapacaktır. Diğer çalışmalardan farklı olarak hizmetlerden yararlanacak 

olan kişiler için ikinci el kıyafetler bulunacaktır. Avustralya'daki bir mobil çamaşır 

yıkama/kurutma şirketi “Birçok insan, bireylerin sadece bir takım elbiseleri olduğunu düşünür, 

ancak normalde durum böyle değildir. Evsizlik yaşayan insanların sadece yüzde beşi aslında 

sokakta yaşıyor, çoğu insan kıyafetleriyle birlikte  

makinelerde yıkamak için çarşaf, havlu ve battaniye gibi şeyler getiriyor,” diye belirtmektedir 

(Orange Sky, 2020). Ancak iki takım kıyafeti olmayan veya kıyafet ihtiyacı olan evsiz ya da 

afete maruz kalan bireyler için aracımızda ikinci el kıyafetler bulunacaktır. Bu sayede 
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kıyafetlerin geri dönüşümü sağlanıp, kıyafetlerden ihtiyacı olan insanlar yararlanabilecektir. 

İkinci el kıyafetler bağışlar sayesinde temin edilecektir. Güneş panellerinden enerji sağlanması, 

ikinci el kıyafet uygulamasının bulunması, duş ve çamaşır hizmetlerinin ilk kez bir arada 

verilmesi bu projeyi eşsiz kılmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik   

Projenin hayata geçirilmesi için büyük ölçüde desteğe ihtiyaç vardır. Projede ihtiyaç duyulacak 

olan bütün malzemelerin detaylı bir listesi oluşturulacaktır. Otobüsün ilgili belediyelerden 

temin edilmesi hedeflenmektedir. Gerekli sistemleri kurabilmek için çeşitli kurumlardan 

ekonomik destek istenecektir. Bu destek hem ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin elde 

edilmesinde hem de bu malzemelerin tasarımda belirtildiği şekilde bir araya getirilerek son 

ürünün oluşturulmasında rol alacak olan çalışanlar için kullanılacaktır. Projenin yaratıcı 

fikirlerle ticari bir araca dönüştürülme potansiyeli vardır. İçerisinde bulunan çamaşır ve 

kurutma makineleri sayesinde seyyar bir çamaşırhane gibi kullanılarak kâr sağlanması 

düşünülmüştür. Özellikle Türkiye’nin yaz aylarında popüler olan bölgelerinde sıcağa karşı 

etkili bir çözüm olabilecektir. Ticari modellerin en önemli riskleri sürdürülebilirlik ve talep 

olarak düşünülmüştür. Kış aylarında güneş panellerinin etkinliklerinin azalması sebebiyle ticari 

modelden elde edilecek kâr oranının düşmesi öngörülebilir. Bu durum ticari modelin 

sürdürülebilirliğini etkileyebilmektedir. Aynı zamanda yeni bir konsept olduğundan dolayı 

halktan görülecek olan talebin miktarını öngörmek zordur. Halk tarafından benimsenmediği 

takdirde projenin ticari modelinin ekonomik açıdan doğru bir yönelim olmadığı düşünülebilir. 

Sonuç olarak belirtilen riskler dikkate alındığında projenin ticari bir boyuta taşınması için 

gerekli önlemler alınmalıdır. Verilen hizmetin pazarlanması ve hedef kitleye benimsetilmesi 

önemlidir. Bu önlemler alındığı takdirde Yıkangeç ticari hizmet vermek için uygundur. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Tahmini maliyette belirlenen giderler, ürünlerin piyasa fiyatlarına göre seçilmiştir. Projenin 

mümkün olduğunca düşük masraflı şekilde tamamlanması açısından, ihtiyaç duyulan 

malzemelerin piyasasının dikkatle incelenmesi; gerekli olduğu durumlarda da bazı 

malzemelerin özel olarak üretilmesi öngörülmektedir. 

Piyasadaki benzer projeler hakkında maliyet bilgileri kısıtlıdır. Amerika’da (Lava Mae) ve 

Avustralya’da (Orange Sky) benzer çalışma yürüten şirketler tarafından maliyet paylaşımı 

yapılmadığından dolayı Yıkangeç projesiyle ilgili net bir maliyet karşılaştırması 

yapılamamıştır. Avustralya’da olan şirket, Orange Sky, duş ve çamaşır yıkama/kurutma 

hizmetlerini ayrı araçlarda sunmaktadır ve güneş panellerinden ziyade jeneratör masrafları 

bulunmaktadır. Diğer masraflarının benzer olduğu düşünülmektedir. Masraflarının yarısından 

fazlası halkın bağışları sayesinde giderilmektedir. Devamı ise devlete bağlı kuruluşlar ya da 

özel vakıflar tarafından karşılanmaktadır. Sene sonunda kalan fazla gelirleri gelecek senelerdeki 

projeler için kullanmaktadırlar. 
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Malzemeler ve İşçilik Zaman Ortalama Maliyet 

Araç 10 

Ağustos 

2021 

Belediyeden veya vakıftan 

temin edilecektir. Bir 

maliyet planlanmamıştır. 

Duş kabini (3 adet), Duş teknesi (3 adet), Fayans 

(6m²), Duş başlığı (3 adet), Şofben (3 adet), 

Havalandırma menfezi (3 adet), Su tesisatı, 

Aydınlatma malzemeleri (ampül vb.) (3 adet) 

22 

Ağustos 

2021 

7,527 ₺ 

Güneş panelleri (19 adet), Su deposu, Çamaşır 

makinesi (2 adet), Kurutma makinesi (2 adet), Akü (1 

adet) 

3 Eylül 

2021  

32,700 ₺ 

Tek kullanımlık duş malzemeleri (terlik, şampuan, 

sabun, duş jeli, havlu vb.), Kişisel ihtiyaç malzemeleri 

(mendil, ped, vb.), Temizlik malzemeleri (paspas, çöp 

vb.), Saç kurutma makinesi (3 adet), Dezenfektan, 

Askı + Ekstra Masraflar* 

12 Eylül 

2021 

2,800 ₺ 

İşçilik (montaj) 
 

_ 

Kamuda çalışan maaşlı 

işçiler tarafından 

gerçekleştirilmesi 

beklenmektedir. 

İşçiler (otobüs şoförü) 
_ Belediye aracılığı ile 

belirlenecektir. 

Toplam maliyet 
_ 43,027 ₺ 

* Tek kullanımlık malzemeler 100 birim olarak hesaba katılmıştır. 

Figür 7.1: Tahmini Maliyet Tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bu projedeki hedef kitle İstanbul’daki evsiz bireylerdir. Evsiz bireylerin hijyen hizmetlerine 

erişimi oldukça kısıtlıdır. Yıkangeç, İstanbul genelindeki evsiz bireylerin yoğunlukta 

bulunduğu ilçelere yapılan ziyaretler aracılığıyla kaliteli hijyen hizmetleri sunmayı 

amaçlamaktadır. İstanbul’daki nüfus yoğunluğu evsiz bireyler arasındaki bulaşıcı hastalık 

riskini artırmaktadır. Bu nedenle evsiz bireylerin kişisel hijyene erişimini sağlayacak çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. Bu proje, İstanbul’da başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra 

akabinde Türkiye’nin diğer şehirlerinde uygulanabileceği ön görülmektedir. Onun yanında, 

İstanbul’da doğal afetler durumlarında Yıkangeç projesi faydalı olacaktır. Amaç evsiz 

bireylerin bulunduğu belediyeler, afete maruz bölgeler ve turizm bölgelerinde kullanılmak 

üzere çok amaçlı bir araç olarak sunmaktır. 
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9. Riskler 

Risk 

No.  

Riskler B Planı 

1 COVID-19 virüsünden dolayı proje 

takvimine birebir uyulmaması 

Bazı adımların eş zamanlı gerçekleşmesi veya 

yer değiştirmesi 

2 COVID-19 virüsünden dolayı proje 

deneme testlerinde beklenen evsiz birey 

sayısına ulaşılamaması 

Sadece teste katılabilen evsiz bireylerin 

memnuniyet anketi sonuçlarının 

değerlendirilmesiyle test aşamasının 

sonuçlandırılması 

3 Belediye veya vakıflardan aracın temin 

edilememesi 

İnsani yardım kuruluşlarına, dernekler ve 

potansiyel firmalara araç temini için 

başvuruda bulunulması 

4 Hazır satılan malzeme ölçülerinin araç 

ile uyumlu olmaması 

Malzemelerin özel olarak yaptırılması 

5 Temin edilen aracın üzerine 

yerleştirilmesi planlanan su deposu ve 

güneş paneli yapı malzemelerinin araç 

tavanının taşıma kapasitesini aşması  

Tavanın kolonlarla desteklenmesi 

6 Duş ve çamaşır için gerekli olan suyun 

gün içerisinde beklenenden erken 

tükenmesi 

Dolu bir su deposuyla kaç insanın duş 

alabileceği ve çamaşır makinesinin kaç defa 

çalışabileceği hesaplayarak aracın belli saat 

aralıklarıyla çalışması 

7 Proje maliyetinin belirlenenden fazla 

çıkması 

Belediyelere, insanı yardım kuruluşlarına, 

dernekler ve potansiyel firmalara sponsorluk 

için başvuruda bulunulması 

8 Yıkangeç’i kullanacak olan evsiz 

bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda 

kendilerine sunulan imkanları ve süreyi 

bilmemesi 

Aracı kullanmaya başlamadan önce bir 

danışman tarafından bilgilendirilmeleri ve 

araç üzerine bilgilendirme afişlerinin asılması 

9 Yıkangeç’i kullanacak olan evsiz 

bireylerin kendilerine verilen süreyi 

aşması 

Evsiz bireylere verilen duş süresinin 

bitmesiyle suyun kesilmesi 

10 Uygulamanın evsiz olmayan bireyler 

tarafından suiistimal edilmesi  

Evsiz bireylere özel evsiz kartı tasarlanması 

Figür 9.1: Riskler ve B planları 
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Risk No. Olasılık Etki Risk Sonucu  (1-

9) 
 
 

Düşük 

(1) 

Orta 

(2) 

Yüksek 

(3) 

Düşük 

(1) 

Orta  

(2) 

Yüksek 

(3) 

 

1 
 

X 
 

X 
  

2 

2 X 
  

X 
  

1 

3 
 

X 
   

X 6 

4 
 

X 
  

X 
 

4 

5 X 
    

X 3 

6  X 
   

X 
 

2 

7    X   X 9 

8  X  X   2 

9  X  X   2 

10 X   X   1 

Figür 9.2: Risk Tablosu 
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