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Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ameliyathaneler hastaların alışık olduğu olağan ortamlarından daha soğuk olur. 

Üstelik operasyon geçirmek üzere anestezi uygulanan hastaların yarıdan 

fazlasında vücut sıcaklığı korunamamaktadır. Bu gibi hipotermi durumunda, 

hastada çeşitli komplikasyonlara sebep olabilmekte ve hatta hastanın hayatının 

kaybına sebep olabilmektedir. Teknolojinin mevcut durumunda, battaniye 

kullanımı gibi pasif yöntemlerin yanı sıra, sıcak hava üflemeli cihaz, elektrikli 

battaniye veya sıcak su kullanımı gibi aktif yöntemler kullanılmaktadır. Sıcak 

su torbalarının yanık oluşturma, elektrikli battaniyenin elektrik çarpması ve 

sıcak hava üflemeli cihazın ise havadaki zararlı organizmaları yara üzerine 

göndererek enfekte olmasını sağlama gibi riskleri bulunmaktadır. 

Bu proje ile; ameliyat öncesi ve sonrası hastaların ısıtılması için pille çalışan ısıtıcılı 

yelek, eldiven ve patik yapılması hedeflenmiştir. Böylece hastanın ve sağlık 

çalışanlarının yaşayabileceği olası risklerin en aza indirilmesi ve güneş enerjisinden 

yararlanılarak ısıtıcılı ürünlerin pillerinin şarj edilmesi ile enerji tasarrufu yapılması 

amaçlanmıştır. 

Proje imkanlarının yetersiz olması nedeniyle planlanan ürünlerden sadece ısıtıcılı 

eldivenin tasarımı yapılabilmiş ve güneş enerjisi şarj istasyonu kurulabilmiştir. 

Geliştirilen eldivenin 30 dakikaya kadar kullanılan 7.4 voltluk pil ile 28-38 dereceye 

ısıtma yapabildiği görülmüştür. Geliştirilen ürünle ilgili yaygın bir kanıya 

ulaşabilmek ve istatistiksel olarak daha anlamlı bulgulara ulaşılabilmesi için daha 

çok sayıda prototip geliştirilerek uygulanan test sayısının artırılmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

 

Problem/Sorun 

Ameliyathaneler hastaların alışık olduğu olağan ortamlarından daha soğuk (18-22 derece 

arası) olur. Bunun birinci sebebi, ameliyathanelerin steril bir ortam olması ve soğuk 

havada fazla sayıda mikrop ürememesidir. İkinci sebebi ise, sağlık personelinin uzun 

süre boyunca steril elbise giymesi ve yüksek sıcaklık yayan ameliyathane lambasına 
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yakın çalışmak zorunda kalmalarıdır [1].  

Herhangi bir bozukluğu veya hastalığı tedavi için genel veya lokal anestezi altında yapılan 

cerrahi müdahale (yani operasyon) yapılmasına perioperatif dönem denir. Bu 

dönemdeki hastalar arasında %50-90 oranında aşırı ısı kaybı (hipotermi) yaşanır [2].  

Üstelik anestezi altındaki hastaların vücut sıcaklıklarının daha fazla düştüğü bilinmektedir. 

Hastaların yaşamsal bulgularının (kan basıncı, nabız ve solunum gibi) normale 

dönmesi ve yara yeri iyileşmesinin daha hızlı olması için hasta vücut sıcaklığının tekrar 

normal seviyesine (36 dereceye) getirilmesi gerekmektedir [3].  

Mevcut uygulamalarda, sıcak hava üflemeli cihazlar ve elektrikli rezistif battaniye 

kullanımı önerilmektedir. Sıcak su torbaları ise yanık oluşturmaları nedeniyle 

kullanılması önerilmeyen bir ısıtma yöntemidir [4, 5, 6]. Bu nedenle daha etkin ve 

güvenilir ısıtma yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu proje ile; ameliyat öncesi ve sonrası hastaların ısıtılması için pille çalışan ısıtıcılı yelek, 

eldiven ve patik yapılması ve hastaların daha ameliyat esnasında bile yaşam 

bulgularının normal sınırlarda tutulması hedeflenmiştir. Üstelik güneş enerjisinden 

yararlanılarak pillerin şarj edilmesi sayesinde sürdürülebilir bir sistem olması 

planlanmıştır. 

 

Çözüm  

Proje ile yelek, eldiven ve patik gibi ürünlerin içine ısıtıcı yerleştirilmesi, ısıtıcıların 

enerjilerinin pille sağlanması ve pillerin ise güneş enerjisi ile şarj edilmesi sağlanması 

hedeflenmiştir. Prototip çalışmasında sadece eldiven yapılabilmiş olmasına rağmen, 

çalışma prensibi aynıdır. 

Ameliyathanenin soğuk ortamında, hastaların hipotermiye girmesinin önlenmesi ve 

gerekiyorsa operasyon öncesinde ve/veya sonrasında ısıtılması için geleneksel sıcak 

hava üfleme, sıcak su torbası konulması veya battaniye gibi pasif malzemelerle ısıtma 

yöntemlerine alternatif bir ürün geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

Problemin çözümü için, öncelikle içinde düşük güçlü elektrikli ısıtıcıların yer aldığı ve 

pille desteklenen kıyafet tasarlanmıştır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ısıtıcının iki 

tarafına elektriksel yalıtkan yerleştirilmiştir. Ayrıca iç yüzeyinin hava alabilmesi için 

gözenekli bir nefes alabilir katman yerleştirilmiştir. Son olarak operasyonun herhangi 

bir aşamasında karşılaşılabilecek sıvı temasına karşı su geçirmez katman dış yüzeye 

konulması planlanmış olup prototipte bu katman bulunmamaktadır.  
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Problemin çözümü için, prototip olarak sadece eldiven tasarlanabilmiştir. Pil olarak Li-Po 

kullanılmış olup 7.4Voltluk iki hücreli bir pil tercih edilmiştir. Eldivenin bilek 

kısmından bir şarj kablosu ucu çıkarılmıştır. Ticari prototipte kablonun üründen ayrı 

olarak şarj istasyonundan bulunması ve eldivene kapaklı bir USB ucu yerleştirilmesi 

düşünülmektedir. Aşağıda resimde prototip eldiven görülmektedir.  

 

 
Ayrıca, güneş enerjisi destekli bir şarj istasyonu tasarımı yapılmıştır. Böylece ısıtıcılı 

eldiven ürünlerinin içinde yer alan pillerin şarj edilmesi için yenilenebilir enerjiden 

faydalanılması sağlanmıştır. Üstelik uzun süren operasyonlar sırasında ısıtıcılı eldiven 

şarjda olmayacağı ve bu istasyon boş kalacağı için, ticari prototipte cep telefonu şarjı 

desteği de eklenecektir. Böylece yenilenebilir enerji kullanılarak hem ürünlerin şarj 

edilmesi sağlanacak hem de boş kaldığı zamanlarda ameliyathane ekibinin uzun süren 

operasyonlardan çıktıklarında telefonlarının şarj sorunu yaşamaması sağlanacaktır. 

 

Yöntem 

Proje fikri basit bir mantık olan elektrik enerjisinin içinden geçtiği direnç türü 

malzemelerde ısınmaya sebep olması ve bu ısının kontrollü bir şekilde hastanın 

ısıtılmasında kullanılması mantığına dayanmaktadır. Öncelikle ısıtıcı malzemenin 

iletken iplik kullanılarak anahtara ve pile bağlantısı yapılmıştır. Böylece eldivenin 

esnekliğinden mümkün olduğunca az ödün verilmesi sağlanmıştır. Giysi içindeki ısıtıcı 

devre mantık şeması aşağıdaki şekilde görülmektedir. 
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Güneş enerjisi standı oluşturulurken güneş enerjisi paneli ve şarj kontrol regülatörü 

kullanılmıştır. Güneş enerjisi panelleri 18 volta kadar farklı gerilim ve akım 

değerlerinde elektrik enerjisi verebilmelerine rağmen en yüksek güç noktasının 

bulunması ve buna göre elektrik elde edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu 

nedenle hazır bir regülatör devresi kullanılmıştır. Oluşturulan güneş enerjisi şarj 

istasyonuna ait mantık şeması aşağıdaki şekilde verilmektedir. 

 

 
Bu şekilde elde edilen prototip eldivenin şarj edilmesi ve ısıtıcı olarak kullanılması 

sağlanmıştır. Ortam sıcaklığı 22 derece iken, eldiven içinde zamanla değişen bir 

şekilde 28-38 derece sıcaklık elde edilmiştir. Pilin tam şarjda kullanım süresi henüz 

test edilmemiştir. Fakat gerilim ve akım değerleri dikkate alındığında yaklaşık olarak 

30 dakika olması beklenmektedir. Daha yüksek kapasiteli pil kullanımı ile bu süre 

artırılabilir. Projenin hazırlanmış halinin olduğu video ekteki bağlantıda yer 

almaktadır. 

https://drive.google.com/file/d/1JYlNXovmPtSH5z6Z0x8JB2q1iVjTFjiP/view?usp=

sharing  

 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ameliyathane ortamında, operasyonun öncesi ve sonrası (bazen de operasyon esnasında) 

https://drive.google.com/file/d/1JYlNXovmPtSH5z6Z0x8JB2q1iVjTFjiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYlNXovmPtSH5z6Z0x8JB2q1iVjTFjiP/view?usp=sharing
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hastanın hipotermiye girmesini engellemek için battaniye veya polar giysi gibi pasif 

yöntemlerin yanı sıra sıcak su torbası, elektrikli battaniye veya sıcak hava üfleme gibi 

yöntemlerle hastanın ısıtılması sağlanmaktadır. Önerilen proje ile hastanın eldiven, 

patik ve yelek gibi ısıtıcılı giysilerle vücut sıcaklığının korunması sağlanmaktadır. 

Önerilen proje ile pil gibi düşük güçlü elektrik enerjisi kullanıldığı için çoğu ameliyat 

esnasında hastaya veya çalışanlara zararlı olması mümkün olmayan elektrik enerjisi 

seviyeleri kullanılmakta ve böylece hem hasta hem de sağlık çalışanının elektriksel 

güvenliği korunmaktadır. 

Ayrıca, yenilenebilir enerji kullanan şarj istasyonu sayesinde hem hastayı ısıtmaya yönelik 

geliştirilen bu giysilerin yenilenebilir enerji kullanılarak şarj edilmesi sağlanmaktadır. 

Dahası, istasyonun boş kaldığı zamanlarda cep telefonlarının şarjı için de 

kullanılabilecektir. Böylece uzun süren operasyonlardan çıkan ameliyathane 

personeline ait cep telefonlarının, çalışanlar işlerini bitirdiklerinde telefonlarının 

şarjının dolu olması sağlanacak ve çalışan memnuniyetinin de artması sağlanacaktır. 

Geleneksel yöntemlerle yapılan ısıtmalarda elektrik enerjisine doğrudan maruz kalma, 

sıcak su torbasının sızdırması ile haşlanma ve yüksek miktarda ısıya maruz kalarak 

yanık oluşması gibi hasta (ve bazen de çalışan) güvenliğini fazla tehlikeye atan riskler 

oluşabilmektedir. Sıcak hava üflenmesi gibi durumlarda ise, her ne kadar ameliyathane 

ortamı mümkün olduğunca steril olsa da, havadaki zararlı organizmaların operasyon 

sırasında açık olan dokuya yapışmasına sebep olunabilmektedir. Bu çalışma ile bu 

riskin de önüne geçilmiş olmaktadır. 

Son olarak düşük gerilim seviyeleri ve pille çalışan bir sistem olduğu için ileride IoT 

teknolojilerinin daha eklenebilmesine de olanak sağlanabilir ve teknik açıdan 

geliştirilebilir yapıda bir ürün elde edilmiştir. Bu da hem lisans hem de lisansüstü 

çalışmaları için bir alt yapı özelliği taşımaktadır. Bu yönüyle sağlık çalışmalarına 

yönelik teknoloji çalışmaları yürütmek isteyen öğrenciler için bir alt yapı özelliği 

taşımaktadır. 

 

Uygulanabilirlik  

Proje fikrimize ait elde edilecek olan prototipin etkinliğinin gösterilmesi halinde, mevcut 

yöntemlere göre daha üstün bir ürün olacağı aşikardır. Üstelik günümüz akıllı 

telefonlarının en büyük problemlerinden bir tanesi pil sürelerinin kısa olmasıdır. Bu 

proje ile kurulacak güneş enerjisi şarj istasyonu sadece ısıtıcılı giysilerin pillerinin 

değil aynı zamanda ameliyathane personelinin telefonlarının da şarj edilmesini 

sağlayabilecektir. Böylece ısıtıcılı giysi pillerinin şarjında kullanılmadığı zamanlarda 

da üründen fayda sağlanması mümkün olacaktır. Böylece uzun süren ameliyatlardan 

çıkan personele de faydası olacağından ürünün ticarileşme potansiyelinin yüksek 

olduğu düşünülmektedir. Üstelik proje ekibinde yer alan araştırmacılardan birinin 

kendi şirketinin bulunması nedeniyle, ekibin ürün ticarileştirme tecrübesi 

bulunmaktadır. 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılacak ürünler ve tahmini maliyetleri şu şekilde listelenmiştir: 
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• Güneş paneli (85 Wp): Pillerin şarj edilmesi için kullanılacak olup tahmini 

maliyeti 750TL’dir.  

• Güneş paneli şarj kontrol regülatörü (30A): Güneş panelinden gelen elektrik 

enerjisinin pillerin şarj edilmesine uygun voltaj seviyelerine dönüştürülmesi için 

kullanılacak olup tahmini maliyeti 500TL’dir. 

• İletken iplik (yaklaşık 3 metre): Isıtıcılı giysilerdeki elektrik iletimi için 

kullanılacak olan ile iletken ipliktir. Esnek devre bağlantı elemanı olarak 

kullanılacak olup tahmini maliyeti 100 TL’dir. 

• Su geçirmez kumaş, Yalıtkan kumaş, Nefes alabilir kumaş (yaklaşık 3 m2): 

Isıtıcılı giysilerin iç yüzeylerin nefes alabilir ve dış yüzeylerinin ise su geçirmez 

özellikte olması gerekmektedir. Ayrıca ısıtıcı yüzey ile iç ve dış katman arasına 

dielektrik özellikli kumaş ile yalıtılması sağlanacaktır. Tahmini maliyeti 500 

TL’dir. 

• Li-Po pil (7.4 Volt 2S): Isıtıcılı giysilerdeki enerji kaynağı olarak kullanılacak 

olup yaklaşık maliyeti 200TL’dir. 

Buna göre toplam proje maliyeti 2050TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasada benzer bir proje 

bulunmadığından maliyet karşılaştırması yapılamamıştır.  

Projenin iş planı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Buna göre malzeme temini, güneş enerjisi 

iş istasyonu kurulumu, giysi katmanlarının tasarımı ve elektronik malzemelerin 

yerleştirilmesini kapsayan ısıtıcılı giysi üretimi ile çalışma testlerinin yapılması iş 

paketlerinden oluşması planlanmıştır. Harcamaların ilk iş paketi içinde yapılmıştır. 

İş paketi 1. ay 2. ay 3. ay 

Malzeme temini X   

Güneş enerjisi şarj istasyonu kurulumu X X  

Isıtıcılı eldiven üretimi   X 

Test yapılması  X X 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Cerrahi hekimler, cerrahi hemşireleri, hastalar hedef kitleyi oluşturmaktadır. Hastanın 

operasyon sırasında hipotermiye girmesini engelleme görevi anestezi hekimlerine ait 

olmakla birlikte, uygulamada ameliyathane hemşiresi de bu görevi paylaşmaktadır. 

Hastalar ise bu tür ürünlerin faydalanıcıları olmakla birlikte, bu ürünleri doğrudan 

kullanmaları mümkün olmamaktadır. Anestezi hekimleri ameliyat sırasında hastanın 

hem vital bulgularını takip etmekte hem de vücut sıcaklığını takip ederek hipotermiye 

girmesini engellemeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle önerilen projenin kullanıcı hedef 

kitlesi cerrahi hekimleri ve hemşireleridir. 
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Riskler 

Projeyi olumsuz etkileyebilecek iki adet risk ön görülmektedir. Bunlar kullanılan 

malzemelerden yeterli sıcaklık düzeyinin yakalanamaması ve seçilen pilin yeterince 

uzun süre dayanamamasıdır.  

Kullanılan malzemelerden elde edilen sıcaklık pilin durumuna değişiklik gösterebilir ve 

pilden sürekli yeterli düzeyde sıcaklık elde edilemeyebilir. İleride yapılacak daha geniş 

kapsamlı testlere göre, fazladan ısıtıcı katmanı eklenmesi veya iç yüzeye yakın 

konulması düşünülen yalıtkan yüzeyin kaldırılması denenebilir. Bu riskin olasılığı 

düşük düzeyde olup etkisi normal düzeydedir.  

Seçilen pilin uzun süre dayanamaması sorununa karşılık ise daha büyük bir Li-Po pil 

kullanılması denenebilir. Pilin büyümesi ısıtıcılı giysinin kullanışlılık düzeyini 

düşürecek bir etkendir. Bu nedenle daha çok sayıdaki prototip üzerinde yapılacak 

deneme-yanılma yöntemiyle orta bir nokta bulunmasına çalışılacaktır. Bu riskin 

olasılığı düşük olup etkisi yüksek düzeydedir. Bu nedenle proje süresince sürekli 

akılda tutularak çalışmalar yürütülecektir. 

Güneşi doğrudan görmeyen yerlerde güneş enerjisinden pilleri şarj edecek düzeyde 

elektrik enerjisi elde edilemeyebilir. Bu gibi durumlar için mutlaka doğrudan elektrik 

enerjisi ile çalışma modu eklenebilir. Veya alternatif olarak yüksek kapasiteli aküler 

içeren bir istasyon tasarımı yapılarak kablolar ile güneş enerjisi panelinin uzak bir yere 

konulması gerekebilir. Bu riskin olasılığı yüksek olmakla birlikte etkisinin düşük 

olması ve kolay bertaraf edilebilir olacağı beklenmektedir. 
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