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           1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Kişisel koruyucu ekipman (KKE); maskeler, solunum maskeleri, önlükler, tulumlar, eldivenler, 
gözlükler, yüz siperlikleri ve cerrahi ekipmanlardan oluşmaktadır.    
Kişisel koruyucu tulum da (KKT) sağlık hizmeti ortamlarında, sağlık çalışanlarını korumak için 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Özellikle salgın dönemlerinde kontrol stratejilerinin kritik bir bileşenidir.   [1] 
Çünkü (KKT) sıvılara, partiküllere, bakterilere, mikroplara, virüslere karşı etkili olarak bulaşıcılık 
riskini azaltabilmektedir. [2] Sağlık çalışanlarını enfeksiyon taşıyan hastalara bakarken fiziksel bir 
temasta bariyer sağlayarak korumaktadır. [3] 
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(COVID-19) şiddetli bulaşıcı bir hastalıktır. Aralık 2019 tarihinde karşılaşılmıştır. O zamandan bu 
yana yayılmaya devam etmiş ve hala daha devam eden bir pandemiye neden olmuştur. [4] 
COVID-19 enfeksiyonu, semptomatik vakalarda öksürme ve hapşırma sırasında üretilen 
damlacıklar kullanılarak yayılmaktadır. [5] 
Böylesine güçlü bir virüsten korunmak için kişisel koruyucu tulum kullanımı çok önemlidir. 
COVID-19 salgının kontrol altına alınması için gerekli önlemler uygulanırken; hem bir birey olarak 
kendini korumaya çalışan hem de hastaların korunması ve tedavisi için mücadele veren sağlık 
çalışanlarının yaşadıkları deneyimler şüphesiz ki oldukça değerli hâle gelmiştir. 
Bu süreci uzun mesai saatleriyle yüksek sıcaklık ve negatif basınçta, iki katlı koruma ve maskeler 
içinde kişisel koruyucu ekipman kullanarak geçirmektedirler. [6] 
 
Bu projede “Sağlık çalışanlarının Kişisel Koruyucu Ekipman kullanımları ile depresyon, anksiyete, 
stres düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenip vital bulguları ölçen tungesten oksit kaplamalı nano 
kumaş yapısına sahip konforlu ve daha koruyucu bir tulum tasarımını gerçekleştirilmesi” hipotez 
olarak belirlenmiştir. Projenin hipotezi sağlık çalışanlarının beklentileri doğrultusunda sistematik 
hedefler halinde gerçekleştirilecektir. Bu hedefler, 
-Sağlık çalışanları grubunun belirlenmesi, 
-Sağlık çalışanlarının KKT koruyuculuğunun ve konforunun araştırılması 
-Çok işlevli nano kumaşların araştırılması 
-Giyilebilir teknolojilerde kullanılan sensörlerin araştırılması 
-Tuluma takılacak uygun sensörlerin belirlenmesi 
-Tulumda kullanılacak kumaşın belirlenmesi 
Olarak sınırlanabilir. 
Daha önce incelenmiş fakat açıklığa kavuşturulmamış sorunların; ısı, alerji, depresyon, anksiyete, 
stres düzeylerinin çözülmesi amaçlanmaktadır. 
Amacın gerçekleştirilmesi ile tulum kumaşında tek bir fonksiyon ile çok işlevliliğinin ve sensörlerin 
olması açısından bir ön çalışma niteliği taşımaktadır. 
 
Tulumun tasarımında, negatif yük taşıyan CsxWO3 nano parçacıklar PDDA (Poli dialildimetil-
amonyum klorür) çözeltisi ile işlem edilmiş kumaşın pozitif yüklü yüzeyinde kendiliğinden 
elektrostatik çekim gücü ile birleşecektir. 
Böylece CsxWO3 nano parçacıklar PDDA ile işlem edilmiş tulum kumaş üzerinde UV ve ısı 
korumasını ve tam spektruma duyarlı kendi kendini temizlemeyi birleştirecektir. 
CsxWO3 nano parçacıklar yoğun yıkamaya maruz kalsa bile pamuk kumaşa sıkıca yapışmasını 
sağlayan, aralarındaki muazzam elektrostatik çekim kuvveti sayesinde tulumlar tekrar tekrar 
kullanılabilecektir. 
Ayrıca giyilebilir teknolojilerin, artık günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu da 
görülmektedir. Giyilebilir teknolojilerde kullanılan sensörler yaşamı daha güvenli, daha kolay, daha 
sağlıklı ve daha hızlı hale getirmektedir. Giyilebilir teknolojiler, bilgiyi kullanıcıya sorunsuz bir 
şekilde aktarır ve tıbbi koşulların uzaktan izlenebileceği, çevrimiçi verilere anında erişim 
sağlamaktadır. [7] 
Bu yüzden tulumun koruyuculuğunu arttırmak için giyilebilir sensörler kullanılacaktır. Böylece Ekg 
çıktısı, sıcaklık, kan saturasyonu ve kalp atım sayısı elde edilecek. Çıktılar bluetooth modülü ile eş 
zamanlı olarak telefona gönderecektir. Bu sayede tulumlar teknolojik koruma da sağlacaktır. 
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ŞEKİL1: Tulumda olması planlanan özelliklerin diyagramı. 

 

           2.Problem/Sorun: 
Sağlık çalışanları koruyucu kıyafeti çıkarma sırasında enfeksiyonla karşı karşıya kalmaktadır. 
Bunun için takım değiştirme prosedürleri hazırlanmıştır. Ancak kesin çözümlere ulaşılamamıştır. 
 
2014-2016 Ebola, 2019 Covid19 salgınlarında koruyucu tulumlar kullanılmış olsa da birçok sağlık 
çalışanı hayatını kaybetmiştir.    
2014-2016 Ebola, 2019 Covid19 salgını sağlık çalışanlarının bulaşıcı ajanlara karşı ne kadar 
savunmasız olduğunu göstermiştir. [8] 
Sorunlar, Ebola virüsü hastalığı salgını sırasında bir endişe alanı olarak vurgulanmış olsa da aynı 
sorunlar mevcut COVID-19 salgını sırasında açıkça görülmektedir. [9] 
Bu nedenle koruyucu tulumların ne kadar yeterli olduğu kafa karışıklığına ve endişelere yol açmıştır.                         
Yapılan bir çalışmada koruyucu tulumların özellikle konfor, ısı toleransı ve güvenlik açısından 
sıkıntı yarattığı bildirilmiştir. 
Bu sıkıntılar mevcut olduğunda, zihin uyanık kalamadığı ve vücut verimliliği düştüğü bilinmektedir. 
Ayrıca karşılaşılan rahatsızlıkların çok sayıda kazayla sonuçlandığı da belirtilmiştir. [10] 
Bu yüzden rahatlık, kişisel koruyucu ekipman (KKE) için koruma işlevinden sonraki en önemli 
işlevlerden biridir. [11] 
Yurt dışında yapılan bir ankete göre KKT giyen sağlıkçıların %72,3'ü "sıcak" hissettiğini, %89,7'si 
"çok rahatsız" veya "rahatsız" hissettiğini ve %98,7'si terlemede bir artış yaşadığını bildirmiştir.  
En yaygın semptom olarak baş ağrısı ve ardından yorgunluk olmak üzere, ısı ile ilişkili hastalık 
semptomları bildirilmiştir. 
Yorumlarda menopoz dönemindeki kadınlar gibi ısı stresine karşı savunmasız belirli 
popülasyonlarda sıcağa bağlı hastalık semptomlarının ciddiyetinin daha yüksek olduğuna dikkat 
çekmiştir.   
Ankette, katılımcılar KKT'un işyerinde fiziksel performanslarını bozduğunu (∼% 76) ve işlerini 
zorlaştırdığını (∼% 92) bildirilmiştir. [12] 

 
ŞEKİL2: Entübe hasta tedavisi yapıp tulumunu çıkaran terlemiş sağlık çalışanları. 
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           3.Çözüm 
Bu araştırmada kişisel koruyucu tulumun kumaşı ve vital bulguları ölçecek sensörler olarak iki ana 
konu üzerinde çalışma yapılmıştır. 
3.1. Nano kumaş 

Kişisel koruyucu tulumda UV korumasını ve tam çeşitliliğe duyarlı kendi kendini temizlemeyi 

birleştiren birçok işlevli pamuklu kumaş kullanılacaktır. 

 
3.1.1. Malzemeler 

%100 pamuklu kumaş 
Poli (dialildimetil-amonyum klorür) (PDDA), 
 Sodyum tungstat dihidrat (Na2WO4 · 2H2O),  
Oksalat dihidrat (H2C2O4 · 2H2O),  
Sezyum karbonat (Cs2CO3),  
Metil portakal, Aseton ve Mutlak etanol  
Kimyasalların tümü, daha fazla işleme tabi tutulmadan alındığı gibi kullanılacaktır. 

 
3.1.2. CsxWO3 Nano parçacık oluşumu 

CsxWO3 nano parçacık WO3 · 2H2O ve Cs2CO3 arasındaki topokimyasal katı hal reaksiyonuna 

(kristallerde, iç veya dış etki ile belirli bir bölgede oluşan, aşırı doygunluk yoluyla sınırlı bir yüzeyde 

kristal oluşturma) dayalı olarak sentezlenecektir. 
Hazırlanışı: WO3 · 2H2O nano-tabakalar ve 2.6 g Cs2CO3, bir gezegensel bilyalı değirmen 

(malzemeleri öğütür veya karıştırır) kullanılarak öğütülecektir. 
Sonra öğütülmüş karışımlar, akan bir H2 / N2 gaz karışımı (H2 / N2 = hacim olarak 5/95) altında 

bir tüp fırın içinde kalsine edilecektir. 
 

3.1.3. CsxWO3 nano parçacık kaplı pamuklu kumaş üretimi 
Pamuklu kumaşlar önce sırasıyla ultrasonik banyoda (parçaları kirlenmeden temizleme) etanol ve 

aseton ile yıkanacak, ardından akan saf su ile durulanacak ve ardından kurutulacaktır. 
Yıkandığı haliyle pamuklu kumaşlar PDDA çözeltisine daldırılır ve sonra saf su ile yıkanır ve 

kurutulur. PDDA işleminden sonra, pamuklu kumaşlar homojen ve küçük parçacıklar halinde 

yayılmış CsxWO3 daldırılır, saf su ile yıkanır ve ardından kurutulur. 
 
3.1.4. Yapısal karakterizasyon 

Pamuk kumaşların mikro yapısı ve kristal yapısı, transmisyon elektron kullanılarak analiz edilmiştir.  
CsxWO3 nano parçacık kalınlığı, kaplanmış pamuklu kumaşın yüzey morfolojisi atomik kuvvet 

mikroskobu ile karakterize edilmiştir.  
CsxWO3 nano parçacık kaplı kumaşların yüzey mikro yapıları, 5 kV hızlanma voltajında bir alan 

emisyonu taramalı elektron mikroskobu kullanılarak elde edilmiştir. 
 
3.1.5. UV / NIR koruma özelliğinin karakterizasyonu 

CsxWO3 kaplı pamukların UV spektrumları ve Vis-NIR spektrumları, sırasıyla bir UV-Vis 

Spektrofotometre ve bir UV-vis-yakın kızılötesi spektrofotometre kullanılarak elde edilmiştir. 
 
3.1.6. Isı yalıtım özelliğinin karakterizasyonu 

CsxWO3 kaplı pamuklu kumaşların ısı yalıtım özelliği için simülasyon testleri üstten pencereli, ısı 

yalıtımı için alüminyum folyo kağıt ile kaplı 0,5 cm kalınlığında kuvars camdan yapılmış bir kutu 

kullanılmıştır. Kutunun içindeki sıcaklığı izlemek için bir sıcaklık probu kullanılmıştır. 
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3.1.7. Fotokatalitik kendi kendini temizleme özelliğinin değerlendirilmesi 
      Pamuklu kumaşların kendi kendini temizleme özelliği, metil turuncu lekeli pamuklu kumaşların 

fotokatalikliği (Fotokatalik Olay: UV ışınları veya güneş ışığı altında malzeme yüzeyindeki 

bileşenleri parçalayarak uzaklaştırma) renk değiştirmesi ile değerlendirilmiştir. 
Farklı ışınlama altındaki numunelerin kendi kendini temizleme özellikleri, dijital kamera 

görüntülemesi ile metil turuncu lekeli pamuğun renk açma hızının incelenmesi ve 

karşılaştırılmasıyla değerlendirilmiştir. [13] 
 

3.2. Tuluma Takılacak Sensörler 
Ekg verilerinin anlık görüntülenmesi, kalp rahatsızlığı olanlar için büyük önem arz etmektedir. 

Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde yaygın olarak ölüme sebebiyet verirler Türkiye’de kalp 

hastalıklarına bağlı olan ölümler, toplam ölümlerin %45’ini oluşturur. [14]      
Kardiyovasküler sistemde oluşan herhangi bir hastalıkta zaman çok önemlidir. 
Bu nedenle yapılan tulum tasarımında, Ekg grafiği, kalp atım sayısı, vücut sıcaklık ve SpO2 

parametreleri eş zamanlı olarak izlenecektir. HC-05 bluetooth modülü yardımıyla iletilen veriler 

mobil cihazda gözlemlenecektir. 

 
3.2.1. MALZEMELER 

AD8232 
Lilypad,  
HC05 bluetooth modülü, 
 Ftdi kart,  
MAX30100 pulse oksimetre sensörü, 
 Lilypad sıcaklık sensörü kullanılmıştır. 
Kullanılan malzemeler ucuz, enerji tüketimi az, diğer yapılarla kolaylıkla iletişim halinde olabilecek 

şekilde seçilmiştir. 
 

3.2.2. EKG Sinyali Ölçümü 
Ekg sinyali, farklı derivasyonlardan ölçülen gerilim farkından meydana gelmektedir. Çalışma da 

sensör olarak AD8232 kullanılmıştır. 
Giyilebilir ekg devresinde tek gerilim beslemeli, düşük güç tüketimli yükselteci olan INA 122 

kullanılmıştır. 
Elektronik devre tasarımı proteus devre tasarım programı kullanılarak yapılmıştır. Kullanılma 

sebepleri boyutunun küçük olması, CMRR (Ortak İşaret Bastırma Oranı/ Common Mode Rejection 

Ratio) oranının ayarlanabilir ve taşınabilir sisteme uygun olmasından dolayıdır. Vücuttan alınan 

sinyal düşük genlikte olduğu için devrede sinyali yükseltmeye yardımcı olur. Sinyal yükseltilip 

lilypadın algılayabileceği sınır değerlere ulaştırılır. Elde edilen sinyalden alçak ve yüksek geçiren 

filtre yardımıyla gürültüler arındırılır.  
Filtre tasarımı için, işlemsel yükselteç olan LM358 kullanılmıştır ve içerisinde iki adet işlemsel 

kuvvetlendirici bulundurur bu entegre yer tasarrufu sağlamıştır. 
 

3.2.3. SpO2 ve Nabız Ölçümü 
Kanın rengi içerisinde taşımış olduğu oksijen miktarına göre değişir. Kanın bu özelliğine bağlı 

olarak SpO2 ölçümü yapılır ve buna bağlı olarak nabız ölçümü yapılır. Cihaz fototransistör ve 

kızılötesi ışık yayan bir ledden oluşmaktadır. Takılan prob sayesinde sensöre ulaşan ışın miktarına 

bağlı olarak SpO2 değeri ölçülür.  
Tasarımda sensör olarak MAX30100 kullanılmıştır. [15] 
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3.2.4. Vücut Sıcaklığı Ölçümü 
Vücut sıcaklığı ölçümü için Lilypad vücut sıcaklığı sensörü kullanılmıştır. 

 
3.2.5. Sistemin Çalışma Mekanizması 

1. Ekg sinyalleri elektrodlardan alınır.  
2. Alınan bu biyolojik sinyallerin yükseltilmesi, filtrelenmesi, gerçekleşir. 
3. Filtrelenen analog sinyal dijital hale çevrilir.  
4. Dijital sinyalin işlemci sayesinde belirli frekanslarla okunur ve grafiksel olarak görüntülenir.  
5. MAX30100 ve Lilypad sıcaklık sensörü ardunio yardımıyla kodlanır. 
6. Görüntülenen sinyaller cep telefonunda izlenir. 

 
ŞEKİL3: Tulumda kullanılan sensörlerin çalışma mekanizması.           

 
           4.Yöntem 

4.1. CsxWO3 nano kumaş üretimi ve görüntülenmesi 
CsxWO3 nano kumaş, Cs2CO3 ve WO3 · 2H2O arasında bir topokimyasal katı hal reaksiyonu 

yoluyla hazırlanmıştır. XRD, TEM ve AFM ile görüntülenmiştir. 

 
ŞEKİL4: XRD modeli ve enerji dağılımlı spektrometri (EDS) spektrumu (sağ üst iç kısım) 
 

X-Işını Kırınım analiz metodu, analiz sırasında numuneyi tahrip etmez ve çok az miktardaki 

numunelerin dahi (sıvı, toz, kristal ve ince film halindeki) analizlerinin yapılmasına olanak sağlar. 

X-Işını Kırınım cihazıyla kayaçların, kristalin malzemelerin, ince filmlerin ve polimerlerin nitel ve 

nicel incelemeleri yapılabilir. Değişik kalınlıklardaki ince filmlerden, standart Θ/2Θ (2Θ=3-90° 

aralığında) tarama yöntemiyle genellikle zayıf bir sinyal alınmasına karşın, 2Θ tarama yöntemi ve 

sabit bir grazing açısı (GID-minimum 0,5°) ile, daha güçlü bir sinyal elde edilebilir. Bu teknikle, 

örneklerde hassas ölçümler yapılabilmektedir. [16]  
Şekil 4'de gösterildiği gibi, karakteristik tepe noktaları (1 0 0), (0 0 2) kristal düzlemlerine 
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atfedilebilecek olan 13,8 °, 23,4 °, 27,3 ° ve 27,9 °' lik 2θ'de görünür. (1 0 2) ve (2 0 0), sırasıyla 

sezyum tungsten bronzunun, numunenin altıgen yapıya endekslendiğini gösterir. 
Şekil 4 'ün ekinde gösterilen EDS spektrumu, numunede elemental Cs, W, O ve C'nin varlığını 

doğrular. 

 

 
ŞEKİL5: Düşük büyütmede TEM görüntüsü, 

 

Taramalı elektron mikroskobu (TEM), odaklanmış bir elektron demeti ile numune yüzeyini 

tarayarak görüntü elde eden bir elektron mikroskobu tipidir. Elektronlar numunedeki atomlarla 

etkileşerek numune yüzeyindeki topografi ve kompozisyon hakkında bilgiler içeren farklı sinyaller 

üretir. Elektron demeti raster tarama ile yüzeyi tarar ve demetin konumu, algılanan sinyalle 

eşleştirilerek görüntü oluşturur.[17] 

Şekil 5’de, hazırlanan TEM görüntüsünde CsxWO3 numunelerinin 8-15 nm genişliğinde ve 50-80 

nm uzunluğunda dikdörtgen ince tabakalardan oluştuğunu ve WO3 · 2H2O nano kumaş yapısını 

içine sığdırdığını göstermektedir. 

 

 
ŞEKİL6: Yüksek büyütmede TEM görüntüsü, SAED deseni (sol üst iç metin) ve yüksek                 

çözünürlüklü TEM görüntüsü (sağ alt kısım) 

 

Şekil 6 'dan, CsxWO3 tabakasının berrak kristal kafeslere sahip tek kristalli nano-tabaka olduğu 

görülebilir.  

Şekil 6 'nın sol üst kısmındaki CsxWO3 nano parça ekinin SAED desenleri düzenli kırınım noktaları 

CsxWO3 parçacıkları gösterir. 

Bunların arasında, kırmızı daire içine alınmış net kırınım noktaları, sırasıyla CsxWO3 (0 0 2) ve (1 

0 0) düzlemlerinin kırınımına atfedilebilir. 

Şekil 6'nın sağ alt kısmındaki HRTEM görüntüsü, tek kristalli CsxWO3 nano tabakanın kafes 

saçakları arasındaki boşluğun yaklaşık 0.365 nm olarak ölçüldüğünü ve CsxWO3'ün düzlemler arası 

boşluk (0 0 2) düzlemine atandığını gösterir. (0 0 2) düzlemlerine endeksli kırınım noktasının varlığı 

ile daha da doğrulanır. 
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ŞEKİL7: AFM görüntüleri ve yükseklik profili (alt ek). 

 

Atomik kuvvet mikroskobu (AFM), bir nanometrenin fraksiyonları sırasına göre gösterilen 

çözünürlükle optik kırınımdan 1000 kat daha iyi olan çok yüksek çözünürlüklü bir tarama 

mikroskobu türüdür.[18] 

CsxWO3 nano parçacıkların kalınlığı da AFM tarafından belirlendi.  

Şekil 7'de gösterildiği gibi, seçilen çizgi boyunca yükseklik profili, 3.5 nm'lik bir yükseklik farkını 

gösterir, bu da CsxWO3 nano yaprakların olası yığınlarından dolayı 3.5 nm'den daha kalın 

olmadığını gösterir. 

Dahası, sentezlendiği haliyle CsxWO3 nano-sayfaları yalnızca ultra ince katmanlı yapıya sahip 

olmakla kalmaz, aynı zamanda 58.6 m2 g-1 büyük bir özgül yüzey alanı da sergiler. Genel olarak, 

imal edildiği gibi WO3 · 2H2O nano-tabakalar ile Cs2CO3 arasındaki topokimyasal katı hal 

reaksiyonuna dayalı olarak, CsxWO3 tek kristalli nano kumaşlar büyük ölçekte kolaylıkla imal 

edilebilir. 

 

4.2. CsxWO3 nano yaprakların PDDA tarafından desteklenen kendi kendine 
birleştirme sürecine dayalı olarak pamuklu kumaşlar üzerine kaplanması 

CsxWO3 nano parçacıkların pamuklar üzerine kaplanması, aynı negatif yüzey potansiyeli nedeniyle 

zordur. Pamuk (selüloz) lifi, pamuk yüzeyindeki hidroksil gruplarının iyonlaşması nedeniyle nötr 

bir çözelti içinde negatif yük taşır [19-20]. 
Şekil 8'de gösterildiği gibi, pamuklu kumaşlar üzerinde CsxWO3 nano yaprakların hızlı bir şekilde 

kaplanmasını sağlamak için, pamuklu kumaşlar, kumaşın yüzey potansiyelini negatiften pozitife 

değiştirmek için PDDA sulu çözeltisine daldırılır, ardından CsxWO3 nano parçacıkların sulu 

çözeltisine daldırılır.  Bu anda, negatif yük taşıyan CsxWO3 nano parçalar, PDDA ile muamele 

edilmiş kumaşın pozitif yüklü yüzeyinde kendiliğinden kendiliğinden birleşecektir. 
Pamuklu kumaşlar üzerinde CsxWO3 yoğun birikimi ve iyi yapışmasını sağlamak için, pamuklar 

uygun yüzey modifiye edici ile ön işlemden geçirilmelidir. 
PDDA, nano malzemelerin modifikasyonu ve işlevselleştirilmesi için yaygın olarak kullanılan güçlü 

bir katyonik polimerdir. 

 
ŞEKİL8: Kumaş yüzeyinde CsxWO3 nano parçaların kendiliğinden birleşen kaplamasının şematik 

gösterimi. 
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Orijinal kumaşın ve farklı koşullar altında elde edilen kaplanmış kumaşların yüzey mikro yapıları 

TEM ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Şekil 9 (a) 'da, orijinal beyaz pamuk kumaş 
Şekil 9 (b) 'de PDDA işlemden geçirilmeden CsxWO3 nano-yapraklarla üç kez kaplandıktan sonra 

pamuğun neredeyse hiç renk değişimi yoktur, ancak orijinal pamuğa kıyasla pamuğun yüzeyinde 

hala biraz daha fazla partikül gözlemlenebilir. 
Bu muhtemelen negatif yüklü pamuk yüzeyi ile yüksek oranda negatif potansiyele sahip CsxWO3 

nano parçacıklar arasındaki elektrostatik itmeye atfedilir.   
Şekil 9 (c) 'de, PDDA ile ön işlemden geçirilmiş pamuğun yüzeyinin yoğun bir CsxWO3 filmiyle 

tamamen kaplandığı görülmektedir; bu, yüksek negatif potansiyele sahip CsxWO3 nano-tabakalar 

ile pozitif olarak arasındaki yoğun elektrostatik çekim ile iyi bir şekilde açıklanabilir.  
Şekil 9 (d), yıkamadan sonra pamuk üzerindeki CsxWO3 nano parçaların hala yoğun olduğunu ve 

yıkamadan önceki ile aynı göründüğünü göstermektedir. Yoğun yıkamaya maruz kalsa bile 

CsxWO3 in pamuk kumaşa sıkıca yapışmasını sağlayan, aralarındaki muazzam elektrostatik 

çekimdir. 
Burada, PDDA ile ön işleme tabi tutulmuş pamukla, süspansiyondaki CsxWO3 kaplamalı kumaş, 

yıkama dayanıklılığı ile katman katman pamuk yüzey tabakası üzerinde kendiliğinden birleşeceği 

sonucuna varılabilir. 

 
ŞEKİL9: Orijinal pamuklu kumaşların dijital fotoğrafları ve SEM görüntüleri (a), pamuklu kumaş: 

(b) PDDA işlemi yapılmadan (CsxWO3 kaplama 3 kez tekrarlanır), (c) PDDA İşleminden sonra, 

CsxWO3 kaplama yapılmış (d) PDDA ve CsxWO3 işleminden sonra 1 kez yıkanmış hali. 
 

4.3. UV / NIR koruma ve ısı koruma özelliği 
CsxWO3 kaplamalı kumaşların UV - Vis - NIR geçirgenliği, pamuklu kumaşlara kıyasla önemli 

ölçüde daha düşüktür. 
Dikkat çekici bir şekilde, PDDA ile muamele edilmiş kumaşlar üzerine CsxWO3'ü üç kez 

kapladıktan sonra, pamuklu kumaşların minimum optik geçirgenliği, UV aralığında%46'dan      

%7'ye ve 760-1350 NIR aralığında %51'den %8'e önemli ölçüde azalmıştır.  
Ayrıca, yıkamadan sonra, CsxWO3 kaplı kumaşın optik geçirgenliği UV için neredeyse değişmeden 
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kalır. 
Orijinal pamuklu kumaşın UVB (280-315 nm) ve UVA (315-400) geçirgenliğinin% 50'nin üzerinde 

olduğu ve bu bezi giyen insan vücudunun altına maruz kalan cilt kanserine neden olabilmektedir.  
Bununla birlikte, CsxWO3 kaplı kumaş, UV'nin güneş ışığından geçirgenliğini %10'un altına 

düşürerek etkili sağlık koruması sağlayabilmektedir.  
CsxWO3 kaplı kumaşın ısı yalıtım özelliğini uygulama açısından değerlendirmek için, yalıtımlı bir 

kutunun üst kısmındaki boş pencere üzerine kaplanan test pamuğuna güneş ışığı altında bir test 

yapılmıştır.  
Pencerede pamuk kaplama olmaması durumunda, 20 dakikalık ışınlamadan sonra kutu içi sıcaklığı 

44.3 °C'ye yükselir. 
Sırasıyla orijinal pamuklu kumaş kaplanmış pencere 20 dakika boyunca ışınlandığında, karşılık 

gelen sıcaklık 34.4 °C'e olmuştur, kaplamasız durumdan 9.9 °C daha düşüktür.  

Pencerenin CsxWO3 kaplı kumaşla kaplanması durumunda kutu içi sıcaklık 28,5 °C'e düşmüştür, 

bu da toplam durumunda olduğundan 15,8°C daha düşüktür.  
Bu, ısı ışınlarının büyük bir bölümünün CsxWO3 kaplı kumaş tarafından bloke edilebileceğini 

düşündürür. Ayrıca, yıkama prosedürüne tabi olan CsxWO3 kaplı kumaş, yıkamadan önceki kadar 

yüksek ısı koruma özelliğini koruyabilir, bu da kumaş üzerindeki CsxWO3 kaplı kumaşın yıkamaya 

karşı iyi haslık sergilediğini gösterir. 

4.4. Fotokatalitik kendi kendini temizleme özelliği 
CsxWO3 nano kaplı pamuklu kumaşın fotokatalitik özelliği, tam spektrumlu ve UV ışığının ilgili 

ışınlaması altında metil turuncuyla boyanmış kaplanmış ve kaplanmamış kumaşların zamana bağlı 

renk değişimi gözlemlenerek ve karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
Şekil 10, sırasıyla 0, 2, 8 ve 10 saatlik tam spektrumlu ve UV ışığına maruz bırakılan kaplanmamış 

ve CsxWO3 kaplı pamuklu kumaşlar üzerindeki metil portakal lekesinin renk değişimini 

göstermektedir. 
Şekil 10A'dan, CsxWO3 kaplamalı kumaşın, PDDA yardımıyla 3 kez CsxWO3 nano kaplamadan 

sonra saf beyazdan maviye dönüştüğü görülebilmektedir.  
Şekil 10A, CsxWO3 kaplı kumaşlar üzerindeki metil veya ange lekelerinin 8 saatlik tam spektrumlu 

ışık ışımasından sonra açıkça solduğunu, neredeyse tamamen solduğunu ve 10 saat sonra kaplanmış 

kumaşın orijinal mavi rengini sürdürdüğünü gösterir.  
Metil turuncunun fotokatalitik bozunmasına bağlı olarak 10 saatlik tam spektrumlu ışık 

ışınlamasından sonra, kaplanmamış pamuklu kumaşlar üzerinde metil portakal lekesinin küçük renk 

değişimi gözlenmiştir. 
Hangi dalga boyu aralığındaki ışığın kumaş üzerindeki metil turuncunun fotokatalitik bozunmasını 

en çok teşvik ettiğini ortaya çıkarmak için, tam spektrumlu, UV, Vis ve NIR ışığının ilgili ışınlaması 

altında benzer testler gerçekleştirilmiştir. 
Şekil 10'da gösterildiği gibi, UV ışıması altında, kaplanmamış pamuklu kumaşta 10 saat sonra bile 

belirgin bir renk değişimi gözlenmezken, CsxWO3 kaplı kumaş üzerindeki metil turuncu 8 saatlik 

ışınlamadan sonra önemli ölçüde solmakta ve 10 saat ışınlamadan sonra tamamen renksiz hale 

gelmektedir. 
CsxWO3 kaplı kumaşların UV ışığına duyarlı yüksek verimli fotokatalitik kendi kendini temizleme 

özelliğine sahip olduğunu ve solma oranı açısından diğer fotokatalitik kendi kendini temizleyen 

kumaşlardan üstün olduğunu göstermektedir. [21,22] 
Belirgin bir şekilde, CsxWO3 kaplı kumaş, görünür ışıkla çalışan leke toz bakteri, mikrop vb. 

maddelere karşı temizleme özelliği sergilemiştir. Kumaş bakterilerin yaşamasını durdurmuş ve 

üremesini önlemiştir. Bu şekilde antibakteriyel özellik de sergilemiştir. 
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ŞEKİL10: Sırasıyla 0, 2, 8 ve 10 saatlik tam spektrum ve UV ışığına maruz bırakılan kaplanmamış 

ve CsxWO3 kaplı pamuklu kumaşlar üzerindeki metil turuncu lekenin renk değişimi. 
 

4.5. Sensör Bağlantıları 
EKG verileri için elde edilen elektronik devre analog verileri Lilypad’in analog girişi ile işleme 

alınmıştır. Lilypad analog veriyi alır ve onu dijitalize ederek bilgisayara aktarır. Liypadın altı analog 

girişi bulunmakta ve ayrıca giyilebilir olması sebebiyle tulum tasarımında tercih edilmiştir. Lilypad 

analog girişine elektronik devrenin çıkışı bağlanacaktır. Arduino’da bluetooth ile iletişim haline 

geçebilmek için gerekli kodlamalar yapılıp verinin bluetoothla iletilmesi sağlanacaktır. Bu iletimi 

sağlaması için HC05 bluetooth modülü kullanılacaktır. 
 
HC05 hem yönetici hem de köle modunda çalışabilir. Bluetooth modülünün üzerinde 

VCC(besleme), GND(toprak), Rx(alıcı) ve Tx(verici) olmak üzerine dört adet pin vardır. Arduino 

tarafından yollanan komutlar Bluetooth modülü tarafından alınabilmesi için, Arduino'nun Tx pini 

Bluetooth modülünün Rx ayağına takılmalısı gerekmektedir. Ekg devre çıktısı olarak alınan analog 

voltaj değeri, MAX30100 ve lilypad sıcaklık sensörü çıktıları analog giriş olarak ardunioya iletilerek 

kodlanacaktır. Rx ve Tx pinleri kullanılarak bluetooth modülü ile iletilecektir. Bluetooth tan alınan 

veriler android studioda graphview ve bluetooth kütüphaneleri kullanılarak işlenip ekg verileri dalga 

şekline dönüştürecektir. Kalp atım sayısı, SpO2 ve sıcaklık değerleri arayüzde anlık olarak 

görüntülenecektir. [23] 
 

           5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Mevcut olarak tek kullanımlık üretilen laminasyonlu tulumlar kullanılmaktadır.  

Bunlar su geçirmezdirler ancak nefes alamazlar. Vücudun soğuması için terin geçişine izin 

vermezler. Ter yoğunlaşarak giysinin ıslanmasını sağlar. Ayrıca laminasyon yüksek kirlilik 

potansiyeline de sahiptir. 

COVID-19 sonrası, tıbbi uygulamadaki değişiklikler KKT' ye olan talebi artırmıştır.[24] 

KKT' lerin aşırı kullanımı da deniz ortamındaki plastik kirliliğini kötüleştirdiğini göstermiştir.[25] 

 

Bu çalışmayla kişisel koruyucu tulumların koruyuculuğunun ve konforunun sağlık çalışanlarını nasıl 

etkilediğini ve geri dönüştürebilirliğini detaylı araştırarak ilk kez bir çözüm üretilmiştir. 

Literatürde geçen CSXWO3 kaplamalı kumaşlar referans alınarak (PDDA) tarafından desteklenen 

elektrostatik etkileşime dayalı yöntemlerle tulumların koruyuculuğu ve konfor düzeyi artacaktır.  
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Bu proje koruyuculuğu arttırmakla yetinmeyip aynı zamanda tuluma entegre edilen sensörler 

sayesinde sağlık çalışanlarının hayati değerleri her an gözlemlenip kayıt edilebilecektir. 

 Bu sayede beklenmedik ani ölümlerin mekanizmasından sorumlu olan kardiyak hastalıkların açığa 

çıkarılmasına yardımcı olacaktır. 

UV koruması, ısı yalıtımı ve kendi kendini temizlemeyi sağlayan kumaş ve vital kayıtların 

göstergeleri olan tulum sistematik model oluşturacaktır. 

 

Tasarlanan tulumla ter ve kir olayları ortadan kalkacağı için tek kullanımlık olmayacaktır.  Bu 

şekilde üretilecek tulum sağlık çalışanlarının konforunu attırırken aynı zamanda çevre dostu olarak 

deniz kirliliklerinde önüne geçecektir. Belli bir süre sonra yıpranan tulum pamuk kumaştan üretildiği 

için çok kolay geri dönüştürülebilecektir. 

 

           6.Uygulanabilirlik  
CsxWO3 nano yaprakların olası yığınlarından dolayı 3.5 nm'den daha kalın olmadığını göstermiştir. 

Buda kaplamanın taşınabilecek bir ağırlıkta olduğunu gösterir. 

Tulumun tasarımında kullanılacak sensörler kolaylıkla ulaşılabilecek mevcudiyettedir. Malzemeler 

ucuz maliyetli ve yüksek doğrulukta olacak biçimde seçilmiştir. 

Tulum kumaşı özelliklerinden olan ısı konforunu sağlayarak terlemenin önüne geçileceği 

söylenmişti. Bu özelliklerin varlığı sayesinde sensörler bir terle karşılaşmayacak. Bu risk ortadan 

kalkmış olacaktır. 

Yapılan tasarım, günümüzde kullanılan tulumlara kıyasla tüm dünyada bir örnek temsil edecektir. 

Bu tasarım modelinin geliştirilerek tüm sağlık kıyafetlerinde kullanılması gerektiğini 

düşünmekteyiz. Öte yandan modellenmesi yapılan tulum, tasarımcı ve giyilebilir teknolojilerle 

uğraşan meslektaşlarla bir araya gelinip onların da fikirleri göz önünde bulundurularak üretimi 

yapılabilir.  

            7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Projemizin hedef kitlesi, göstermiş oldukları özveri ve gayretleriyle gecesini gündüzüne katan tüm 

sağlık çalışanlarımızdır. 

            8. Riskler 
Hastanenin çalışma ortamından dolayı sensörlerin ıslanma ya da mikropla karşılaşma ihtimali vardır.  

Bu yüzden sensörlere bakım yapılması gerekebilir veya bozulma sonucu ile karşılaşabilir.  
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