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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'in Dünya 

Gazetesi'ne yapmış olduğu açıklamaya göre; nüfusun yüzde 70’inin deniz kıyısında yaşadığı 

Türkiye’de yüzme bilme oranının yüzde 6’larda kaldığına dikkat çeken Erdener, “Türkiye’de 

kayıtlı 1.5 milyon yüzücü var. Buna karşılık hiç suya girmeyenlerin sayısı ise 18 milyona 

yakın. 55 milyondan fazla kişi yüzme bilmiyor, 23 milyona yakın kişi ise oranla kıyılarda ve 

sığ sularda yüzebiliyor[1]. Bu önemli oranları göz önünde bulundurarak projemizin amacını, 

yüzmeyi yeni öğrenen bireylerin yanı sıra suda batma korkusu yaşayarak yüzme öğrenemeyen 

kişilere tasarladığımız suda batmayan mayo ile yardımcı olarak yüzme öğrenmelerine katkı 

sağlamak olarak belirledik. 

 Yüzme aktivitesi gelişmekte olan çocukların hem kas kütlelerini, hem kemik 

kuvvetlerini hem de eklem sağlığını korur üstüne olumlu seviyede eklemelerde yapar. Ayrıca 

zihinsel ve ruhsal gelişimleri içinde son derece etkilidir. Bu aktivite sayesinde suyun içinde 

hem egzersiz yaparak, hem arkadaşlık kurarak, kısacası sosyalleşerek hem çevreyi, hem sporu 

seven hem de sağlıklı bir gelişimi yakalayan bireyler yetişir[2]. Projemizle özellikle 

çocukların erken yaşlarda su korkusunu yenerek,yüzme aktivitelerine rahatlıkla katılmalarını 

ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.  

 Projemizde tasarladığımız deniz kıyafetlerinin içeriğinde kullandığımız kapok lifinin 

hidrofobik ve buoyans özellikleri sayesinde suda batmayan mayo fikrini geliştirdik.İlk olarak 

kapok lifini dolgu malzemesi olarak kullanıp mayonun belirli bölümlerine yerleştirilmek 

üzere kapok lifi dolgulu pedler hazırladık. Tasarladığımız mayolara bu pedleri monte ederek, 

suda batmayan mayo üretimini gerçekleştirdik. 

 Projemizde su korkusu yaşayan ve yüzmeyi yeni öğrenen bireylerin yaşadıkları 

sorunlar belirlenmiş ve ihtiyaç analizi oluşturulmuştur. Çözüm geliştirilmiş ve çözümün 

uygulanabilirliği saptanmıştır. Tasarım aşamasında oluşturduğumuz modelde yer alan 

bölümlerin teknik çizimi ve prototip teknik çizimi oluşturulmuştur.Uygulama aşaması için ise 

prototip hazırlanmış ve yüzme bilmeyen çocuklar üzerinde kapalı spor salonlarında yer alan 

havuzlarda denemeler gerçekleştirilmiştir. Proje ile ilgili Marmara Üniversitesi Teknoloji 

Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Yüksek ile fikir alışverişi sağlanmıştır ve 

tavsiyeler dikkate alınmıştır. 

 

2. Problem/Sorun: 

  

 Dünyada her yıl 2,000,000 kişinin boğulma öyküsü yaşadığı ve bunlardan 150,000 kişinin 

öldüğü tahmin edilmektedir[3]. Boğulmaların çoğunda kurbanlar 20 yaş altındadır. Boğulma 

sonucu ölümler çoğu ülkede 1-4 yaş ve 15-19 yaş grubunda kazayla ölümlerin sık 

nedenlerinden biridir[4]. Bu veriler ışığında suda batmama özelliği olan bir mayonun insanlar 

için çok önemli fayda sağlayacağını düşünerek harekete geçtik. 

 Projemiz sayesinde özellikle çocuklar,zihinsel engelliler,yüzme bilmeyenlerin yanı sıra su 

korkusu yaşayan kişilerin boğulma tehlikesi problemine çözüm üretiyoruz. Suda batmayan 

mayo fikriyle insanların korkusuzca yüzmesini ve boğulma vakalarının önüne geçmeyi 

amaçlıyoruz. Çevre ve insan dostu malzemeler kullanarak sürdürülebilirlik kavramına destek 

olup, kapok lifinin hidrofobik ve buoyans özellikleri sayesinde su üzerinde kalmayı 



4 

 

sağlamanın yanı sıra hazırladığımız dolgu pedlerin ince yapısı sayesinde estetik görünüme de 

önem veriyoruz.      

   

3. Çözüm  

  Kapok lifleri, kapok ağacının kapsül şeklindeki meyvesinin içinde bulunan bir tür 

tohum lifidir [5]. Pamuktan hafif olması, suda batmaması ve su emmeye karşı dirençli olması 

sebebiyle cankurtaran giysileri için mükemmel bir dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır[6]. 

Yapılan araştırmalar kapok liflerinin kendi ağırlıklarının 30-36 katı kadar ağırlığı su üzerinde 

batmadan taşıyabildiğini göstermektedir.Kapok lifinin bu özellikleri projemizin çıkış 

noktasını belirledi. Boğulma vakalarını engellemek ve yüzmeyi yeni öğrenen insanlara 

yardımcı olmak adına bu lifleri kullanarak mayo tasarlamaya karar verdik. Öncelikle kapok 

lifi kullanarak mayoyu nasıl üretebileceğimizi araştırdık. Araştırmalarımız sonucu dolgu 

malzemesi olarak kullanmanın en uygun yol olduğunu belirledik. Şekil 1 ve Şekil 2 de kapok 

dolgulu pedlerimizin teknik çizimleri, Görsel 1 de ise prototipimizde kullandığımız kapok 

dolgulu pedlerin dikim aşamasındaki görünümü gösterilmektedir.  

      
  Şekil-1         Şekil-2    Görsel-1 

 

  Mayoları, kullanmamız gereken kapok dolgu miktarını göz önünde bulundurarak 

tasarladık. Bu durumda yüzücü mayoları görünümünde tasarımlar ortaya çıkmış oldu. Şekil-3 

ve Şekil-4'de görüldüğü gibi, hazırladığımız belirli orandaki kapok dolgulu kapitone 

pedlerden oluşan mayolarda, geri dönüştürülebilir kumaş kullanarak çevre ve insan dostu, 

sürdürülebilir ürünler ortaya çıkardık.  

       
            Şekil -3                   Şekil -4 

 

 Proje fikrimiz ile boğulma vakalarını en aza indirmeyi ve yüzmeyi yeni öğrenen 

bireylerin korkularının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. 
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4. Yöntem 

 Kapok lifleri düşük lif yoğunlukları sayesinde mükemmel düzeyde suya batmadan su 

üzerinde yüzebilme potansiyeline sahiptirler. Kapok liflerinin suda batmama özelliği üzerine 

yapılan daha önceki çalışmalarda, 5 cm yüksekliğinde kapok lif dolgu miktarının optimal 

yoğunluğunun 0,015 g/cm3 olduğu belirtilmiştir. Yaygın kullanılan uluslararası standartlara 

göre, suda batmayan bir malzeme üretiminde bu 5 cm yükseklik 0,5 kPa hidrolik basınca 

karşılık gelmektedir. Bu yoğunluktaki kapok lif kümesi dış hidrolik basıncına karşı 

mükemmel bir dayanım sergilerken, 5 kPa’a kadar kapasitesini koruyabildiği belirtilmiştir. 

Kapok lif öbeği için optimal yoğunluk 0,015 g/cm3 iken, bu yoğunluk can yeleği köpüğü için 

0,3 g/cm3 , polivinilklorür (PVC), poliüretan (PU), polisitren (PS) ya da polietilen (PE) köpük 

için 0,37-0,42 g/cm3 arasında değişmektedir. Elde edilen verilere göre kapok liflerinin suda 

batmayan malzemeler için ideal bir madde olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır [7].  

 Bu veriler doğrultusunda projemizin ilk aşaması olarak kapok lifini mekanik karışım 

ve hava-kardeleme (air carding) işlemlerinin kombine kullanımı ile dolgu malzemesi olarak 

kullanılması olarak belirledik. Bu aşamada mayoyu giyen kişinin suda batmaması için 

kullanmamız gereken  kapok lifi miktarını da araştırdık. Genel olarak bir insanın sudaki 

ağırlığı karadaki ağırlığının 10’da 1’i kadardır. Yeryüzünde 1 kg’lık bir kütle, üzerinde 

bulunduğu cisme yaklaşık 9.8 Newton (N) değerinde bir kuvvet uygular. (Hesaplamalarda 10 

N=1 kg olarak kullanılmıştır.) Örnek olarak 100 kg’lık bir insanın %80’i su, %10’u yağ vs. 

olup yalnızca kalan %10’u suda ağırlık oluşturur. Bu nedenle söz konusu kişi, 10 kg’lık 

ağırlığı su üstünde tutacak aparata ihtiyaç duyar[8]. Bu durumda 100 kg'lık bir insan için 

hazırladığımız mayoda yaklaşık 277 g kapok lifi kullanmamız gerektiğini tespit ettik. 

 İkinci aşamada ise sürdürülebilir bir ürün meydana getirme prensibimizi hayata 

geçirmek için mayo kumaşını geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş olmasını 

amaçlayarak araştırmalar yaptık.Araştırmalarımız sonucu %100 geri dönüştürülebilir mayo 

kumaşını temin ettik. 

 Üçüncü aşamada, prototip hazırlandı. Tasarımlarımız CLO 3D programı kullanılarak 

hazırlandı.Kalıpları çıkarıldı.Kesim ve dikim işlemleri gerçekleştirildi. 

 Prototip olarak hazırlanan bir adet yetişkin ve bir adet çocuk mayosu kapalı spor 

salonunda bulunan havuzda denendi. Denemelerimiz olumlu sonuçlar verdi. Her iki 

denemenin sonucunda kişiler suda batmadıklarını, mayonun su yüzeyinde kalmaları için 

kendilerini desteklediğini ifade ettiler. Görsel-2'de 7 yaşında bir çocuk, Görsel-3 de ise 28 

yaşında bir yetişkinin prototiplerimizle yapmış oldukları denemeler gösterilmektedir. 

  
                               Görsel-2                      Görsel-3 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramının endüstriyel hayata girmesi ve bu bilincin 

tüketiciye aktarılması ile birlikte, tüm endüstri alanlarında olduğu gibi tekstil endüstrisinde de 

sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama arayışı başlamıştır. Bu noktada, kapok lifleri 

özellikle teknik tekstiller gibi fonksiyonel özelliklerde tekstil malzemelerinin üretiminde 

oldukça önemli bir hammadde kaynağı olma potansiyeline sahiptir. Kapok lifleri içi boş tüp 

yapısı, hidrofobik/oleofilik karakteri, düşük yoğunluğu ve su üzerinde batmadan yüzebilme 

kabiliyeti ile bugün farklı disiplinlerde birçok araştırmada karşımıza çıkan bir malzeme türü 

haline gelmiştir.  

  Genelde sentetik liflere üretimi sırasında kazandırılan içi boş yapı, kapok liflerinin 

karakteristik bir özelliği olduğundan, bu lifleri hem doğal yapısı hem de sentetik liflere 

alternatif oluşturduğundan çevre-dostu bir lif türü olarak nitelendirmek mümkündür. 

Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda, projemizde kapok lifinin bu özelliklerinden 

faydalanarak,%100 geri dönüştürülebilir kumaş kullanımı ile üretilecek olan mayo fikrimizin 

daha önce uygulanmadığını görüyoruz. Bu yönüyle projemiz inovatif bir özellik taşımaktadır. 

Piyasada halihazırda bulunan köpük bloklar ile hazırlanan suda batmayı önleyen mayolarda 

kullanılan köpük içeriğinin kimyasal olması sebebiyle insan vücuduna zarar verebilmektedir. 

Tasarladığımız deniz kıyafetlerinin doğal malzeme içeriği, kullanım kolaylığı ve estetik 

görünüm özellikleri ile günümüzde kullanılan suda batmayan mayolara nazaran daha çok 

tercih edileceğini düşünüyoruz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

   

  Hazırlanan prototipler ile yetişkin ve çocuklarda havuzda testler gerçekleştirildi ve 

başarılı sonuçlar elde edildi. Sektörden görüş almak amacıyla SUWEN Tekstil Ürün 

Geliştirme ve Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Ferda SÜMER ile 

görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde proje fikrinin sektöre ve insanlığa önemli 

katkılar sağlayacağını ve inovatif yönüyle yatırım yapılabilecek bir fikir olduğu tarafımıza 

iletildi.Gerekli destekler sağlandığında proje hayata geçirilebilecektir. Ayrıca projemiz için 

Türk Patent Enstitüsünde Faydalı Model başvurumuz bulunmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

  Projemizin tahmini maliyeti hesaplandığında bir adet çocuk mayosunun 60,95 TL'ye 

mal olduğu tespit ediliyor. Maliyet hesaplaması yapılırken DeFacto Perakende A.Ş. Kategori 

Uzmanı Neviye GÜVEN ile birlikte çalışmalar gerçekleştirildi. Tablo 1 ve Tablo 2'de tahmini 

maliyet ve proje zaman planlamaları gösterilmektedir. 

                                 Tablo 1 Prototip Maliyet Analizi 

Ürün Adı   Fiyat (1 adet çocuk mayo üretimi için) 

Kumaş 30,59 TL 

Dolgu 6,71 TL 

Aksesuar-fermuar 1,50 TL 

Aksesuar-iplik 1,00 TL 

İşçilik 21,15 TL 

TOPLAM 60,95 TL  
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 Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür 

Taraması 

X X X     

Veri Analizi X X X X    

Prototip 

Hazırlanması  

 X X X    

Proje 

Raporu 

Yazımı 

  X X    

Proje 

Geliştirme 

Çalışmaları 

   X X X X 

                                       Tablo 2 Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

   Projemizle her yaştan insana yardımcı olabilmeyi hedefliyoruz. Fakat ilk etap için 

çocukları ele alarak giriş yapmayı düşünüyoruz. Öncelikle çocukların ve gençlerin rahatça 

yüzmeyi öğrenmesini sağlayarak boğulma tehlikelerinin önüne geçmek istiyoruz. Çocuklarda 

yüzme öğrenmek için en uygun yaş aralığı 5-9 yaş olduğundan ve yüzme aktivitesinin gelişim 

çağındaki çocuklar için çok faydalı olmasından hedef kitlemizi bu şekilde daraltmayı tercih 

ettik.Öncelikle bu yaş grubuna destek olup,sonrasında her yaş grubu için çalışmalar 

gerçekleştirmek istiyoruz. 

 

9. Riskler 

 Projemizde risk oluşturabilecek durumlar ve çözüm için düşünülen yöntemler: 

 1. Düşük kaliteli ürün ortaya çıkmaması adına iş birliği sağlanan firma ve personelin 

gerekli bilgi ve donanıma sahip olması sağlanacaktır.  

 2.Hammaddeye ulaşılabilirlik konusunda sıkıntı yaşanmaması için temin akışının 

sürecin başında çözülmesi için teminat alınacaktır.  

 3.Test sonuç hataları yaşanmaması için alanında uzman bir ekiple iş birliği yapılarak 

değerlendirme yapılması sağlanacaktır.  

  Aşağıda yer alan tablolara projemizin, İş Zaman Yönetim Çizelgesi ;Başarı Ölçütleri 

ve Risk Yönetimi ; Risk Yönetimi Tablosu ve Olasılık ve Etki Matrisi açıklanmıştır. 
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     Tablo 3 İş Zaman Yönetim Çizelgesi 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    Tablo 4 Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi 

 

 

İŞ 

PAKETİ 

NO 

 

 

İŞ PAKETİ ADI 

 

 

SORUMLULAR 

                          AYLAR 

Mart   

'21 

Nisan

'21 

Mayıs 

'21 

Haziran

'21 

Temmuz 

'21 

Ağustos 

'21 

Eylül 

'21 

1 Proje Yönetimi Danışman ve 

takım lideri 

X X X X X X X 

2 Proje başlangıç 

planlaması 

Danışman,takım 

lideri ve takım 

üyeleri 

X X      

3 Literatür 

taraması 

Takım üyeleri X X X     

4 Veri analizi Takım üyeleri X X X X    

5 Malzemelerin 

temin edilmesi 

ve prototip 

hazırlanması 

Takım üyeleri 

ve danışman 

 X X X    

6 Testler Takım üyeleri   X X    

7 Proje geliştirme 

çalışmaları 

Takım üyeleri 

ve danışman 

   X X X X 

İş 

Paketi 

No 

İş Paketi Hedefi Proje Başarısındaki 

Önemi (%) 

1 Proje için gerekli olan 

tüm ayrıntıların 

belirlenmesi 

%5 

2 Proje zaman planının 

gerçekleştirilmesi 

%5 

3 Literatür taraması 

yapılarak veri toplanması 

%5 

4 Veri analizlerinin   

gerçekleştirilmesi 

%5 

5 Malzemelerin temin 

edilerek gerçeğe en yakın 

haliyle prototip 

oluşturulması 

%30 

6 Prototiplerin test edilerek 

sonuçların 

değerlendirilmesi 

%40 

7 Projenin geliştirilmesi 

için çalışmalara devam 

edilmesi 

%10 
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     Tablo 5 Risk Yönetimi Tablosu 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

          ETKİ 

 

 

 

 

 

      OLASILIK 

   

     Tablo 6 Olasılık ve Etki Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

İş Paketi 

No 

En Önemli Riskler B Planı 

1 Proje odağının doğru tespit 

edilememesi sonucu düşük kaliteli 

ürün 

Proje yönetiminde iş akış şemalarının 

doğru tespiti yapılarak, tüm basamakların 

kontrol edilerek üretim sağlanacaktır. 

5 Hammaddeye ulaşılabilirlik Hammadde temininin sağlanacağı firma 

sürecin başında belirlenerek gerekli 

görüşmeler gerçekleştirilip teminat 

alınacaktır. 

6 Test sonuç hataları Test sonuçları bilimsel verilere 

dayanılarak uzman kişiler eşliğinde 

değerlendirilecektir. 

Test sonuçlarının 

hatalı 

değerlendirilmesi 

 

ORTA RİSK 

 

Proje odağının 

doğru tespit 

edilememesi  

 

DÜŞÜK RİSK 

Hammaddeye 

ulaşılabilirlik 

 

 

YÜKSEK RİSK 

 

 

Düşük kaliteli 

ürün 

 

ORTA RİSK 
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