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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Bombini 3-15 yaş arası çocuklar için kültür, sanat, girişimcilik, STEM ve başka birçok 

kategoride yüz yüze ve çevrim içi etkinlikler içeren bir mobil uygulamadır. Basit kullanıcı 

arayüzüne sahip olan Bombini, temel olarak çocuk eğitimlerinde kalite, erişilebilirlik ve 

Türkçe kaynak sorunlarını çözmeyi hedeflemektedir. 

 

Uygulamada hem profesyonel eğitmenler tarafından verilecek olan canlı online eğitimler 

hem de kullanıcının çevresindeki çocuklara yönelik yüz yüze etkinlikler yer alacaktır. 

Uygulamada Türkiye’nin her bölgesinden 8 ana kategoride toplanan ücretli ve ücretsiz 

eğitimlere ve etkinliklere yer verilecek olup çocukların her alanda gelişimi 

desteklenecektir. 

 

Bunun dışında Bombini’de geri bildirim, forum ve yapay zeka temelli öneri algoritmaları 

yer alacak ve uygulama modern kullanıcı arayüzü tasarımı (UI, UX) kurallarına göre 

tasarlanacaktır. 

2. Problem/Sorun 

 

Bombini platformu temel olarak çocuk eğitimlerinde kalite, erişilebilirlik ve Türkçe 

kaynak sorunlarını çözmeyi hedeflemektedir. Yapılan pazar analizi araştırmaları 

sonucunda aşağıdaki problemler fark edilmiştir: 

 

2.1.   Etkinliklerle ilgili bilgi yetersizliği 

 

Velilerin, çocuklarına yönelik atölye, sergi, konser, müze, workshop gibi etkinliklerden 

haberdar olmaları için çeşitli internet sitelerini veya sosyal medya hesaplarını devamlı takip 

etmeleri gerekmektedir. Bu süreç zaman kaybına, etkinliklerin gözden kaçmasına ve bazen 

de konumlarından dolayı istenilen etkinliklere ulaşılamamasına sebep olmaktadır. Bu 

nedenle ebeveynlerin tüm yüz yüze ve çevrim içi etkinlikleri bir araya toplayan bir 

platforma ihtiyaçları vardır. 

 

2.2.   Etkinlik kalitesinin belirsizliği 

 

Yüz yüze ve çevrim içi etkinliklerde ebeveynlerin eğitimin kalitesi ile ilgli bilgisiz olması, 

ebeveynlerin eğitime olan güveninde şüpheler uyandırabilmekte ve çocuklarını eğitimden 

geri çekmelerine sebep olabilmektedir. Genelde bu tür etkinliklere dair geri bildirim 

olmaması katılımın düşmesine neden olmaktadır. O yüzden ebeveynlerin bu etkinliklerle 

ilgili katılımcı geri bildirimlerine ihtiyacı vardır. 
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2.3.   Çocuklara yönelik çevrim içi eğitimlerde Türkçe kaynak problemi 

 

Çocuklara yönelik etkinliklerin interaktiflik açısından her ne kadar yüz yüze yapılması 

desteklense de eğitimin erişilebilirliğini desteklemek için çevrim içi eğitimlere de ihtiyaç 

vardır. Örneğin online STEM eğitimi veren birçok uluslararası platform mevcut olsa da bu 

alanda Türkçe eğitimlerin sayısı oldukça azdır. Bu sebeple yüz yüze etkinliklere erişimi 

olmayan ailelerin evlerinde bilgisayar ve internet bağlantısıyla ulaşabileceği 3-15 yaşa 

yönelik Türkçe eğitimlere ihtiyaç vardır. 

 

2.4.   Çocukların akademik eğitimler dışında kültürel ve sosyal etkinliklerden uzak 

kalması 

 

Çocuklar için eğitim veren kurumlar ve platformlar günümüzde her ne kadar 21. yüzyıl 

yetkinliklerine odaklansa da çocukların kültürel ve sosyal açıdan gelişebileceği online ve 

yüz yüze etkinliklere ihtiyacı vardır. Bu eğitimler çocukların hem dünya görüşünü artıracak 

olup hem de düşünce yapılarını daha farklı ve pozitif şekilde etkilemektedir. 

 

2.5.   Ebeveynlerin iletişim ağı problemi 

 

Çocukların etkinliklere katılımı noktasında ebeveynlerin iletişiminin rolü çok büyüktür. 

Araştırmalara göre çocukların sosyal becerileri ile ebeveynlerinin iletişim becerileri 

arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır[1] 

  

Çocuklarının gelişimine önem veren ebeveynlerin iletişim içinde olması, hem ebeveynlerin 

iletişim ağının gelişmesinde hem de çocukların gelişiminde etkilidir. Yüz yüze etkinliklerde 

ebeveynlerin birbiriyle tanışma fırsatı olsa da online etkinliklerde böyle bir fırsat 

olmamaktadır. Bu yüzden ebeveynlerin hem yüz yüze hem de çevrim içi etkinliklerde 

iletişimini kolaylaştırmak için araçlara ihtiyaç vardır. 
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3. Çözüm  

 

Bombini mobil uygulaması çocukların zihinsel, kültürel ve sosyal gelişimini destekleyen 

yüz yüze ve çevrim içi etkinlik ve eğitimler içermektedir. Projenin hedef kitlesinin 

çocukların ebeveynleri olduğunu dikkate alarak, kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik 

açısından mobil uygulama tercih edilmiştir. Basit kullanıcı arayüzüne sahip olan Bombini, 

temel olarak çocuk eğitimlerinde kalite, erişilebilirlik ve türkçe kaynak sorunlarını çözmeyi 

hedeflemektedir.  

 

Aşağıdaki kısımda yukarıda sıralanan spesifik problemlerin Bombini mobil uygulamasında 

nasıl çözüldüğüne dair yöntemler sıralanmıştır: 

 

3.1.   Etkinliklerle ilgili bilgi yetersizliği 

 

Bombini platformunu kullanan ebeveynler yüz yüze etkinliklere erişim problemini çözmüş 

olacaklardır. Çünkü artık tek platform kullanımıyla yakındaki tüm çocuk etkinliklerinden 

haberdar olunup erişim sağlanabilecektir. Bu amaç doğrultusunda uygulama dışında güncel 

etkinliklerle ilgili devamlı sosyal medya kanalları üzerinden paylaşımlar yapılacak olup, 

kayıt olan ebeveynlere mail gönderilecektir. 

 

3.2.   Etkinlik kalitesinin belirsizliği 

 

Etkinliklerin kalitesinden şüphe duyan ebeveynler Bombini uygulamasında her etkinliğe ait 

kullanıcı yorumlarını okuyarak ön fikir edinebileceklerdir. Geri bildirim mantığının 

uygulanması hem ebeveynlerin gönül rahatlığıyla çocuklarını hocalarına emanet 

edebilmelerini sağlayacak hem de eğitmenlerin daha verimli eğitimler vermelerini 

sağlayacaktır. 

 

3.3.   Çocuklara yönelik çevrim içi eğitimlerde Türkçe kaynak problemi 

 

İlk aşamada yüz yüze ve çevrim içi tüm etkinliklerin Türk hocalar tarafından ve Türkçe 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Böylece artık STEM gibi 21. yüzyıl becerileri için de 

Türkçe kaynakların kullanımı yaygınlaşacaktır. (Etkinlik ve eğitim kategorileri Figür 8 

görselinde mevcuttur.) 

 

3.4.   Çocukların akademik eğitimler dışında kültürel ve sosyal etkinliklerden uzak 

kalması 

 

Bombini platformunun esas hedeflerinden biri de çocukların sadece teknik becerilerini değil 

aynı zamanda sosyal ve kültürel beyin yapısını oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Bu 

sebeple platformda müzelerdeki çocuk aktiviteleri, sergiler, sanat atölyeleri, kültürel geziler 

vb. farklı etkinliklere yer verilecektir. (Uygulamanın örnek sanat kategorisi sayfası Figür 

11 görselinde mevcuttur.) 
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3.5.   Ebeveynlerin iletişim ağı problemi 

 

Ebeveynlerin iletişim ağının kurulmasını desteklemek amacıyla mobil uygulamada forum 

sistemi kurulacaktır. Bu sistemde çocuklarının gelişimine önem veren ebeveynler 

birbirleriyle iletişime geçebilecek, birbirlerine soru iletebilecektir. Böylece sistem üzerinde 

ebeveyn ağı oluşturulacaktır. 

 

 

 

4. Yöntem 

 

Bombini’nin geliştirilmesi 3 ana aşamadan oluşuyor: Kullanıcı Arayüzü Tasarımı 

(UI/UX), Kodlama ve Kullanıcı Deneyimi. 

 

4.1.   Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (UI/UX) 

 

Arayüz tasarımına başlamadan önce Kullanıcı Deneyimi (UX) alanında kapsamlı 

araştırmalar yapılmıştır. Yaratıcı zekâya hitap eden ve dinlendirici etkisi olan renkleri 

kapsayan bir palet seçilmiştir [2]. Arayüz tasarımları kullanım kolaylığı için basit 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Yüz yüze ve çevrim içi 

etkinliklerle ilgili bilgi 

yetersizliği 

Platformda yakındaki tüm 

yüz yüze çocuk 

etkinliklerinin 

gösterilmesi 

Eğitimlerin ve etkinliklerin 

erişilebilirliği 

Etkinlik kalitesinin 

belirsizliği 

Etkinlik ilanlarında 

yorumlara ve etkinlik 

sonrası geri bildirimlere 

yer verilmesi 

Eğitim kurumlarının 

kalitesinin artırılması 

Çevrim içi çocuk 

eğitimlerinde Türkçe 

kaynak sorunu 

Eğitimlerin Türk 

eğitmenler tarafından ve 

Türkçe verilmesi 

Türkçe kaynakların 

zenginleştirilmesi 

Çocukların kültürel, 

sosyal ve sanat 

etkinliklerden uzak 

kalması 

Platformda teknik 

eğitimler dışında kültürel, 

sosyal ve sanat 

etkinliklerine de geniş yer 

verilmesi 

Çocukların kültürel, sosyal 

ve sanatsal gelişimi 

Ebeveynlerin iletişim ağı 

sorunu 

Platformda forum tekniği 

ile ebeveyn ağının 

kurulmas 

Daha bilinçli ebeveynlerin 

çocuk gelişimine 

katkısının artırılması 
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tutulmuştur ve Figma programı aracılığıyla tasarlanarak sayfa geçişleri, kaydırma gibi 

animasyonlar eklenmiştir. 

 

Uygulamanın başlama ekranında uygulamanın adı ve sloganıyla birlikte başlama butonu 

yer almaktadır (Figür 1). Başlama ekranından sonra Giriş yapma veya Kaydolma sayfasına 

ulaşılmaktadır (Figür 2 ve Figür 3). Kullanıcı Google veya Facebook ile kaydolup giriş 

yapma seçeneklerine de sahiptir. 

Giriş yapıldıktan sonra uygulamanın Ana Sayfa çerçevesi açılmaktadır (Figür 7). Bu 

sayfada bildirim ve arama butonları, 8 ana kategorinin çerçeveleri, haftanın etkinlikleri, 

çevrim içi etkinlikler ve ücretsiz etkinlikler yer almaktadır. Temsili etkinliklerle 

oluşturulmuş bir sayfa düzeni Figür 11’de görülmektedir. Etkinlik çerçevelerinde, 

etkinliğin kategorisini temsilen bir görselin üstünde beğeni butonu, başladığı tarih, 

kategorisi, kabul edilen yaş aralığı, yeri ve fiyatı yer almaktadır. 

 

Sayfanın en altında bulunan gezinti çubuğu Ana Menü – Arama – Beğendiklerim – Profil 

sayfalarına yönlendirmektedir. Arama sayfasında, 8 ana kategori ikonu ile birlikte arama 

çubuğu ve filtre ikonu bulunmaktadır (Figür 8). Filtre ikonuna tıklandığında açılan 

filtreleme sayfasında kullanıcı kategori, yaş aralığı, ücret ve etkinlik süresi filtrelerini 

kullanabilmektedir. Kategori veya diğer ekranlarda yer alan etkinlik çerçevelerine 

tıklandığında kullanıcı etkinliğe dair bilgilendirme sayfasına ulaşmaktadır (Figür 12 ve 

Figür 13). Bu sayfanın başında etkinliğe dair bir görsel sonrasında, kategori, yaş, süre, yer 

bilgileri ve açıklama metni bulunmaktadır. Ardından Kazanımlar, Gereksinimler, 

Eğitmenler Hakkında başlıkları altında maddeler sıralanmaktadır.  

 

Gezinti çubuğundan ulaşılan Beğendiklerim sayfasında kullanıcı beğendiği eğitimleri 

görüntüleyebilmektedir (Figür 9). Yine gezinti çubuğunda yer alan Kullanıcı ikonuna 

tıklayarak profil sayfasına ulaşılabilmektedir. Bu sayfada kulllanıcı Figür 10’daki 

sekmelere ulaşabilmektedir. Ayrıca ayarlar sekmesinde çocuğunun adı, yaş aralığı gibi 

bilgileri girebilmektedir. 

 

Bunun dışında etkinlik düzenlemeyi talep eden kurum, tasarlanacak web sitesinden etkinlik 

düzenleme formuna ulaşabilecektir. Formda etkinlik düzenleyecek kişi veya kişilerin adı, 

uzmanlık alanları, etkinliğin adı, kontenjanı, etkinlik tanıtım metni, kazanım ve 

gereksinimleri, etkinlik takvimi, etkinliğe kabul edilen yaş aralığı, yer ve fiyat bilgileri yer 

alacaktır. Kurumun onaylanması durumunda etkinlikler uygulamada ilgili kategorilerde yer 

alabilmektedir. 

 

Aşağıda, Figma uygulamasında tasarlanan sayfalar animasyonlarla birlikte yer almaktadır. 

 

https://www.figma.com/file/ZKyZ8nXiNfYMHJq88xhXuc/BOMB%C4%B0N%C4%B0-

UI?node-id=346%3A601 

 

 

 

https://www.figma.com/file/ZKyZ8nXiNfYMHJq88xhXuc/BOMB%C4%B0N%C4%B0-UI?node-id=346%3A601
https://www.figma.com/file/ZKyZ8nXiNfYMHJq88xhXuc/BOMB%C4%B0N%C4%B0-UI?node-id=346%3A601
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4.2.   Kodlama 

 

Kodlama kısmında hem Android hem de IOS işletim sistemlerini eşzamanda destekleyen 

Flutter kullanılmaktadır. Figma uygulamasında yapılan tasarım çalışmalarının Fluttera hızlı 

aktarılması için Flutter Lab platformunun kullanılması planlanmaktadır. Fakat, tasarım 

aktarılması sırasında oluşabilecek gölgeleme ve marjin hatalarından dolayı tasarım 

aktarıldıktan sonra manuel olarak bazı kısımlar yeniden kodlanacaktır. Bununla birlikte 

Bombini mobil uygulamasının ön yüz (frontend) tasarım aşaması bitmiş olacaktır. 

Sonrasında uygulamanın mimarisi, veri tabanı yönetimi ve sunucu ayarlamalarını ve 

sistemin en yüksek verimde ve hızda çalışabilmesini sağlayan arka yüzünün (backend) 

Flutter destekli Firebase platformu ile kurulması planlanmıştır. 

 

4.3.   Kullanıcı Deneyimi (User Testing) 

 

Uygulamanın kodlama aşaması bittikten sonra uygulamanın kodlarında ve tasarımlarında 

olan hataları belirlemek amacıyla Kullanıcı Deneyimi (User Testing) çalışması yapılacaktır. 

Öncelikle bu aşamayı manuel olarak kendi ekip üyelerimiz yapacak olsa da daha sonraki 

aşamalarda Flutter’ın otomatik kullanıcı deneyimi metotlarının (Testcontroller()) 

kullanılması planlanmaktadır. Böylece Bombini uygulaması kitleye sunulmadan önce belli 

test aşamalarından geçirilerek uygulamadaki hatalar minimize edilecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Bombini projesi hem fikir hem de teknoloji açısından birçok yenilikçi yöne sahiptir. 

Bombini mobil uygulaması bir çocuğun kendini geliştirebileceği tüm temel alanlardaki 

eğitim ve etkinlikleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu da ebeveynin, çocuğunun pek 

çok farklı alanda eş zamanlı gelişimine katkı sağlamasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Aynı 

zamanda, Bombini’nin arayüzü öğretim geçmişi fark etmeksizin okuma-yazma bilen tüm 

ebeveynlerin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. 

 

Yapılan pazar analizi araştırmalarında şu anda Türkiye’de aynı zamanda hem çevrim içi 

hem de yüz yüze çocuk etkinliklerini içeren herhangi platforma rastlanmamıştır. Daha önce 

Kidofun isimli bir girişim çocuk etkinliklerini içeren site ve mobil uygulama geliştirmiştir. 

Ama günümüzde hem web sitesi hem de mobil uygulaması çalışmamaktadır. Ayrıca, 

Kidofun [8] platformunda herhangi çevrim içi etkinlik yer almamıştır. 

 

Türkiyede yaygın kullanılan Bubilet [4] platformunda çocuk etkinlikleri kategorisi mevcut 

olmuş olup uygulama ücretli tiyatro ve çocuk gösterileri içermektedir. Son olarak İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinin Kültür İstanbul projesi [3] çocukların STEM, kültür ve sanat gibi 

alanlarda gelişimini destekleyen birçok ücretsiz yüz yüze etkinlikleri içerse de çevrim içi 

etkinlik içermemesi ve sadece İstanbuldaki etkinlikleri göstermesi açısından Bombini 

uygulamasından geri kalmaktadır. 
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Dünya pazarında yapılan araştırmalar sonucunda ise Bombini benzeri 3 uygulama 

belirlenmiştir: Kidpass [7], Kidzapp [6] ve Pearachute [5]. Bu uygulamaların Bombini ile 

benzerlikleri olsa da birçok alanlarda Bombini’den geri kalmaktadırlar. 

 

Raporda adı geçen Türkiye ve dünyada Bombini platformunun rakibi olabilecek 

firmalardan temel farkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 
 

6. Uygulanabilirlik 

Projenin uygulanabilirliği aşağıdaki 4 başlık altında incelenmiştir: 

6.1.   İhtiyaç 

Hem Türkiye’de hem de dünyada 3-15 yaş aralığında olan çocuklar için hem çevrim içi 

hem de yüz yüze pek çok etkinlik mevcuttur. Etkinlik sayısının çokluğu ve bu etkinlikleri 

birleştiren tek platform ihtiyacı Bombini mobil uygulamasını ebeveynler için gerekli kılan 

esas sebeplerdendir.  

6.2.   Hedef kitleye ulaşma hızı 

Uygulamanın ücretsiz olması, etkinliklerin aynı zamanda sosyal medya kanallarından 

paylaşılması ve uygulamada birçok ücretsiz etkinliklerin yer alması hedef kitleye daha hızlı 

ulaşılmasını sağlayacaktır. 

6.3.   Gelir Modeli 

Sosyal medyada ve mobil uygulamada yapılan bazı PR çalışmaları sonrası projenin büyük 

bir kitleye hitap edeceği varsayılmaktadır. Bu sebeple uygulamanın gelir modelinin ücretli 

eğitim veren kurumlardan belli komisyon ücreti alınarak ve uygulamaya özgün çevrim içi 
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veya yüz yüze etkinlikler gerçekleştirerek oluşturulması planlanmaktadır. Bunun dışında 

büyük bir kitleye erişildiği durumda abonelik modelinin kullanılacağı düşünülmektedir. 

6.4.   Teknik açıdan kolaylık 

Projenin gerçekleştirilmesinde bulut sistemlerinin ve açık kaynak yazılımlarının kullanımı 

projenin maaliyetini düşürmekte olup, projenin uygulanabilirliğini daha da artıracaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini maliyet planlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

          

 

Projenin zaman planlanması aşağıdaki Gantt çizelgesinde detaylı gösterilmiştir. Proje Detay 

Raporu sonrası kısmını özetlemek gerekirse, ilk olarak bu aşamaya kadar yapılan Kullanıcı 

Arayüzü (UI) tasarımları Flutter aracılığıyla kodlanacaktır. Haziran sonuna kadar bitirilmesi 

planlanan ön yüz (frontend) kodlama aşamasının yerini daha sonra arka yüz (backend) 

kodlama aşaması alacak. Ağustos sonuna kadar ilk uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi 

ve projenin ilk mobil prototipinin gerçek hale getirilmesi ve son olarak 12-14 Ağustos 

tarihlerinde Rize Teknofestte proje sunumunun yapılması hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ürün Maliyet 

Figma Ücretsiz 

Flutter Ücretsiz 

Amazon Veritabanı GB başına 0.34 TL 

IOS Geliştirmeci Hesabı 1514,77 TL 

Android Geliştirici Hesabı 382,52 TL 

Toplam 1897,29 + GB başına 0.34 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Daha önce yapılan araştırmalarda ilk çocukluk dönemi (3-6 yaş), ikinci çocukluk dönemi 

(7-11 yaş) ve ergenlik döneminin (12-18 yaş) çocukların gelişiminde en önemli yıllar 

olduğu kanıtlanmıştır. Bombini ekibinin yaptığı pazar analizinde ise Türkiye’de çocuk 

eğitim ve etkinliklerinin daha çok lise öncesi yaş grupları için daha uygun olduğu 

belirlenmiştir. Buradan yola çıkılarak Bombini’de yayınlanacak etkinlikler ve eğitimlerin 

hedef kitlesi 3-15 yaş aralığındaki çocuklar olarak belirlenmiştir. Ancak, bu yaş 

gruplarındaki çocukların internete erişiminde ebeveyn kontrolünün olduğunu ve bu yaş 

gruplarındaki çocukların daha çok ebeveyn yönlendirmesiyle hareket ettiğini düşünerek, 

Bombini mobil uygulaması bu çocukların ebeveynlerine yönelik tasarlanmıştır. 

Hedefimizde olan ebeveyn personamızın ise aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu ve 

çocuklarının her açıdan gelişimine önem verdiği belirlenmiştir. 

 

9. Riskler 

 

Risk 

kodu 

Risk Önerilen Çözüm 

R-1 Belirlenen hedef kitleye 

ulaşılamaması 

1. Sosyal medya aracılığıyla kapsamlı 

reklam yapılması 

2. Bazı ücretli eğitimler için indirim ve 

kuponların belirlenmesi 

R-2 Ücretli eğitimlerin içerik 

yetersizliği 

1. Eğitim içeriklerinin ve eğitim 

süresinin değiştirilmesi 

2. Tekli eğitimlerin yetersiz olduğu 

durumunda çevrim içi eğitimlerde 

seri eğitim modeline (bundle) 

geçilmesi 

R-3 Velilerin uygulamayı 

kullanırken karşılaşabilecekleri 

sorunlar 

1. Kullanıcıdan sistemle ilgili geri 

bildirimlerin alınması 

2. Ebeveynlerin problemlerini çözecek 

destek hattının oluşturulması 

3. Modern test metotlarının 

kullanılması (ısı haritaları vs.) 

R-4 Toplanan verilerin ve ödeme 

bilgilerinin çalınması 

1. Kullanıcı verilerinin korunması için 

en yeni tekniklerin kullanımı 

2. Online ödemelerde tüm güvenlik 

önlemlerinin alınması 
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R-5 Bazı çevrim içi teknik 

eğitimlerin verimsizliği 

1. Eğitimlerin içeriklerinin ve 

gereksinimlerinin öneminin artırılması 

2. Bazı yüzyüze eğitim veren kurumlarla 

anlaşmaların yapılması 

R-6 Kullanıcıların uygulamayı bir 

süre kullandıktan sonra 

uygulamayı terk etmesi 

1. Yapay zeka temelli öneri 

sistemlerinin kullanılması 

2. Mail aboneliği vasıtasıyla yeni 

etkinliklerle ilgili bildirimlerin 

iletilmesi 

3. Ücretli etkinlikler için kupon, 

indirim ve hediye çekinin kullanımı 

     

    Risk Matrisi aşağıda gösterilmiştir. 
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