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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

ISITEKA(Isıtılabilir Termal Kamuflaj) projesi ile amacımız devletimizin güvenliğini sağlamakta 

olan askeri ve polis personelimizin operasyonlarda soğuk hava koşullarına uygun giyinmesi ve 

vücut sıcaklığının belli bir yaşamsal seviyede tutulmasını sağlayacak ısıtılabilir termal kamuflaj 

üretmektir. Mevcut kullanılan kamuflajların içerisine uygulanacak ISITEKA projemizle 

operasyona çıkan asker ve polis personelimizin stabil olduğu durumlarda da vücut ısıları sabit 

kalacaktır. Giyilebilir teknoloji olarak tanımlayabileceğimiz bu proje acil müdahale ekipmanı 

olarak düşünülerek soğuk hava koşullarında şehit olan iki askeri personelimizin anısına 

tasarlanmıştır. Ruhları şad olsun. Bu projede önce yurt dışından getirttiğimiz ısıtma pedlerini 

kullandık. Daha sonra arduino sistemleri eklediğimiz bu pedleri vücud sıcaklığını ölçerek belli 

sıcaklık seviyesinin altında olma durumuna göre çalışır duruma getirdik. Daha sonra maliyeti 

düşürmek ve yerlilik oranını arttırmak adına rezistans telinden kendi pedlerimizi ürettik ve 

kullandık. En sonun da da istediğimiz şekilde çalışmasını sağlayarak tam ısıtma verimini elde 

ettik. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması 

ISITEKA(Isıtılabilir Termal Kamuflaj) fikri maalesef bir operasyonda donarak hipotermiye bağlı 

olarak şehit olan iki tane jandarma özel harekat personelinin durumundan yola çıkarak 

düşünülmüş bir projedir. Operasyona çıkan bir çok personelde bu tip soğuğa bağlı sağlık  vakaları  

maalesef  olmaktadır.  Giyilen  kamuflajların  teknolojik  olmaması veya soğuk kış koşullarında 

personelin  ısınabilmek için daha fazla kıyafet  giymesi gibi ilkel çözümler vardır. Ayrıca 2011-

2014 yıllarında Güney Doğuda görev yapmış İçişleri Bakanlığı Özel Harekat Daire başkanlığına 

bağlı özel harekat komiseri  O.Ş. ile yaptığımız mülakat sonucu da bu projemizi destekler 

niteliktedir. Özel Harekat Komseri O.Ş. ‘den aldığımız bilgilere göre operasyon sahasında cep 

sobası adı verilen kimyasal içerikli ve tek kullanımlık 15-20 dakika da sıcaklık verebilen araçlar 

ile ısı sağlanabilmektedir.   Ancak bunun da bir çok dez avantajı olduğu vurgulanarak çok çabuk 

bittiği, uygulamada 1 saatte zor ısındığı, azalarak değil birden bittiği bize aktarılmıştır. Ayrıca 

sıkı giyinmeye özen göstermek, su geçirmez kıyafetler kullanmak başka bir ısınma ısıtma 

yöntemi olarak Özel Harekat Komiseri O.Ş. tarafından bize aktarılmıştır.  
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Bazen operasyonların 24-72 saat aralığında olması personeli soğuk havalarda terli vaziyette çok 

zorladığı belirtilmiş. Buna bağlı olarak daha sonra gribal enfeksiyon veya soğuğa bağlı hastalıklar 

meydana gelebilmekteymiş. 

 Bu mülakattan da anlaşılacağı üzere  günümüzde hem teknolojilerin ilerlemesi hem de 

operasyonların daha sağlıklı yürütülebilmesi bu projenin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 21. 

Yüzyıl teknolojisinde bu basit sorunlara çözümler elbette vardır. Bu proje sayesinde 

operasyon personeli sabit, hareket etmediği durumda da ısınabilen kamuflajları sayesinde 

üşümekten kurtulacak ve soğukta meydana gelebilecek hipotermiye bağlı can kayıplarını 

önleyebilecektir. 

 Hipotermiyi medical park şöyle tanımlamaktadır: 

 

Bir yetişkinin normal vücut ısısı yaklaşık olarak 37°C'dir. Bu ısı 35°C'nin altına düştüğünde 

Hipotermi ortaya çıkar. Hipotermi, vücudun uzun bir süre boyunca üretebileceğinden daha 

daha fazla miktarda ısı kaybetmesi sonucunda oluşur. Bu durum genellikle soğuk, rüzgarlı 

havalarda, soğuk sularda veya soğuk evlerde uzun süre vakit geçirenlerde ortaya çıkar. 

Ancak, yağmur ve ter bile vücut doğru giysiler tarafından yeterince korunmadığı takdirde 

vücut ısısında olağan dışı düşüşlere yol açabilir. Şiddetli hipotermi yaşamı tehdit eden önemli 

ve acil bir durumdur çünkü kişinin yaşamsal faaliyetleri için önemli organların çalışmamasına 

sebep olarak hayati risk oluşturabilir. 

Hipotermi neden olur?  

Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir:  

 Yetersiz giysi ya da düşük dış ortam sıcaklığı 

 Soğuk havalarda yetersiz hareket etme 

 Sıcak havalarda bile suda uzun sürelerle kalmak 

 Soğuk suya düşmek 

 Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda: ıslak veya nemli giysiler 

 Vücutta geniş çaplı yanıklar 

 Karlı havalarda kaza geçirmek 
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Hipotermi belirtileri nelerdir?  

Belirtiler hipoterminin derecesine göre değişkenlik gösterir. 

ERKEN BELİRTİ VE İŞARETLER 

 El ve ayaklarda soğukluk 

 Cilt renginde solukluk 

 Titreme 

 Net olmayan, yavaşlamış konuşma 

 Seste kısıklık 

 Yorgunluk 

 Hafif zihin karışıklığı şeklinde sıralanabilir.  

 

İLERİ HİPOTERMİ BELİRTİLERİ İSE 

 Vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama 

 Sakarlık 

 Baş dönmesi 

 Uyuşukluk 

 Çevreye ilgisizlik 

 Kalp hızında yavaşlama 

 Solunumda yavaşlama 

 Bilinç bulanıklığı ya da bilinç kaybı 

 Göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik 

 Solunum ve dolaşımın durması 

Hipotermi ilk yardım önlemleri  

Hipotermi hastaları ilk yardım konusunda donma vakalarına göre her zaman önceliğe sahiptir. 

Hipotermi için ilk yardım önlemleri şöyle sıralanabilir:  

 Özellikle çevreye ilgisizlik veya zihinsel karışıklık gibi ileri hipotermi belirtileri varsa 

derhal 112 numaralı acil çağrı merkezi aranmalıdır. 

 Hasta ile konuşularak ya da hafifçe sarsarak bilinci kontrol edilmelidir. 

 Bilinç kaybı durumunda solunum ve dolaşım yani nabzı kontrol etmek gerekir. Gerekliyse 

kalp masajı ve suni solunuma başlanmalıdır. 

 Eğer mümkünse hasta sıcak bir ortama taşınmalıdır. 

 Hasta için sıcak bir ortam temin edilemiyorsa hastayı rüzgar ve soğuktan korumak için 

önlem alınmalıdır. Özellikle baş ve boyun bölgesi sıcak tutulmaya çalışılmalıdır. 

 Hasta yerde yatıyorsa, battaniye ya da benzeri başka birşey kullanarak yer ile teması 

engellenmelidir 
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HASTA SICAK BİR ORTAMA TAŞINDIKTAN SONRA 

 Üzerindeki kıyafetler ıslaksa çıkarılmalı, yerlerine kuru olanları giydirilmelidir. 

 Etkilenen kişi, vücudun göğüs, boyun ve kasık gibi orta bölgelerinden ve başın üstünden 

sıcak havluyla yavaşça ısıtılmalıdır. 

 Hastanın bilinci açıksa sıcak, şekerli ve alkolsüz içecekler içirmek iyi olacaktır. 

 Acil yardım ekibi gelinceye kadar hastanın yanından ayrılmamak ve sık sık solunum, 

dolaşım ve bilincini kontrol etmek çok önemlidir. 

 

 

 

3. Çözüm  

ISITEKA Projesinde piyasa da var olan mevcut kamuflaj çeşitleri incelenmiş olup hiçbirinin 

ısıtma özelliği olmadığı görülmüştür. Bu proje ile var olan kamuflaj içerisine döşenecek 5 v 

ısıtma pedleri  ile vücut sıcaklığını dengelemek hedeflenmiştir. Soğuk kış aylarında 

operasyona çıkan personelin hareket halinde iken vücut ısılarında sıkıntı oluşturmamaktadır 

ancak sabit kaldıkları intikal harici zamanlarda veya dinlenme durumlarında vücut ısıları 

hızla düşmektedir. Özellikle uyku halinde vücut fonksiyonları iyice zayıfladığında ısınma 

ihtiyacı hissetmeye başlamaktadırlar. İşte bu esnada kullanılacak olan aurdino sistemler 

sayesinde personelin vücut ısısını ölçüp belli sıcaklığın yani 35 derecenin  altına düştüğü 

durumlarda ısı pedleri devreye girecek ve personelin yaşamsal vücut sıcaklığını dengede 

tutacaktır.  
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4. Yöntem 

Biz yöntem olarak öncelikle arazi şartlarını düşünerek az enerji ile çok verim elde edebileceğimiz 

bir çözüm bulmaya çalıştık. Araştırmalarımız sonucu karbon fiber iplikten dikilme olan ve Çin’ 

den ithal edilen, 5v ile ısınabilen bir ısıtma pedlerinin olduğunu öğrendik. Bunları getirterek 

denedik. Evet istediğimiz ısıtmayı sağladı ve arduino sistemleri ile birleştirerek sonuca ulaştık. 

Ancak bizim için yerli üretim olmaması ve dışarıdan gelen bir ürüne muhtaç olmamız sıkıntılı bir 

durum olduğu için bu ısıtma pedlerini başka nasıl üretebileceğimiz fikri oluştu. Daha sonra 

yaptığımız arge çalışmaları sonucu 0.3 milimlik rezistans telleri kullanarak oluşturacağımız pedleri 

de 5 v ile ısıtabildiğimizi gördük. Ve bunları kullandık. 5v kullanmamızın sebebi ise taşınabilir 

power banklerin çıkış voltajı 5v olduğu içindir. Bir başka sebebi ise arazide personelimizin 

yanında sürekli güneş paneli taşıması, telsiz ve telefonlarını bu panellerle şarj etmesi bu proje için 

artı oluşturmuştur. Arduinoya  yazdığımız kodlar ile de 35 derecenin altında hipotermi başlangıçı 

olması sebebiyle röle ile bu ısıtma pedlerine enerji akışı sağlanıyor. Ayrıca lcd ekranda 

“HİPOTERMİ BAŞLANGICI” uyarısı ve kırmızı led yanarak personelin arkadaşlarını uyarmasına 

yardımcı oluyor.  

Isıtma pedleri 10 saniye gibi kısa bir sürede ısınıp personelin vücut sıcaklığını arttırarak istenilen 

seviyede tutuyor. Personelin vücut sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıkınca da röle enerji akışını 

keserek ısıtma pedleri devreden çıkıyor. Ayrıca lcd ekranda “VÜCUT SICAKLIK” göstergesi 

derece ve farhenayt cinsinden yazılıp yeşil led yanıyor. Bu da personelin vücud sıcaklık 

seviyesinin normale döndüğünü gösteriyor. 
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

ISITEKA(ısıtılabilir termal kamuflaj) projesini yapmadan önce piyasada yaptığımız araştırmalar 

sonucunda böyle bir sağlık ekipmanının olmadığını bizlere gösterdi. Asker veya polis personelin 

herhangi bir aletle sürekli vücud sıcaklığının ölçüldüğü ve bu sıcaklığa bağlı olarak bilgi alınıp 

müdahale edilmediğini gördük. Biz de şehit olan askerlerimizin olayından etkilenerek bu projeyi 

geliştirdik. Piyasa da sadece ısıtmalı ceket adında satılan ürünlerin olduğunu öğrendik. Ama çoğu 

yurt dışından gelme oldukları için fiyat olarak da çok tatmin edici değillerdi. Ülke içerisinde bu 

ısıtmalı ceket işini yapan İzmir menşeili bir firma bulduk. Ancak internet sitesini gezdiğimizde 

fiyatların Türkiye şartlarında çok fazla olduğuna şahit olduk. Bizim ürettiğimiz ürünlerin 20-30 kat 

fazlası fiyata satıldığına şahit olduk. Isıteka ile karşılaştırılabilecek bir ürüne rastlamadık. Sadece 

ısıtma üzerine ürünler vardı. Zaten biz o sorunu çok ucuza maal etmiştik. Çinden gelen ısıtma 

pedlerinin fiyatı 150 tl iken biz sadece 8 tl gibi bir fiyata ısıtma işini çözdük. Üzerine arduino kart 

ve sistemlerini eklediğimiz de ise 200-250tl gibi bir rakama bir personelin ihtiyacı olan sağlık 

ekipmanını maal ettik. 

 

  
 

6. Uygulanabilirlik  

Bu projenin uygulama aşaması bizler için çok da zor olmayacaktır. Zaten mevcutta var olan 

kamuflajların içerisine yerleştireceğimiz ısıtma pedi ve ısıteka sistemi ile akıllı giyilebilir bir 

teknoloji haline getireceğiz. Belki de dünyada diğer ordularda olamayan bir teknolojiye sahip 

olarak anlık personelin sağlık durumunu kontrol edebilmiş olacağız. Belki de daha da geliştirip 

harekat merkezine personelin bilgilerini anlık olarak verip oradan takip ve acil müdahale 

gerektiren durumlarda ambülans uçak veya farklı yöntemlerle personelin operasyon 

kabiliyetini arttıracağız.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Aşağıda belirtilen tabloda yer alan zamanlama ve akış şemasına uyulmuştur. 

Faaliyetin Adı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

1.Proje takımının 

kurulması 

X     

2.Proje konusunun 

belirlenmesi ve malzeme 

temini 

X X    

3.Proje takviminin 

hazırlanması 
X X    

4.Literatür taranması X X    

5.kamuflaj temini elektirk 

bandı ve aurdino yerleşimi 

kod algoritması yapımı 

 X X   

6.Düzenek kurulumu 

ve prototip yapımı 

  X X X 

7. Test edilmesi    X X 

 

Not: Aşağıda yer alan şemalardaki fiyatlar internet sitelerinde proje detay rapor tarihi itibariyle 

alınmış olup zamana göre değişiklik gösterebilir. 

Ayrıca aşağıdaki fiyatlara power bank ve kamuflaj fiyatları dahil değildir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Kendi üretimimiz olan pedlerle ısıteka fiyatı )           ( İthal  olan pedlerle ısıteka fiyatı )   

                              

 

 

 

Aurdino Uno 340 120 tl 

ateş ölçer 19 tl 

Jumper Kablo 10 tl 

8 pedlik 
( resiztans teli) 

10 tl 

lcd ekran 32 TL 

Buzzer, ledler 5 tl 

röle 10 tl 

Saklama kutusu 10tl 

TOPLAM 216 tl 

Aurdino Uno 340 120 tl 

ateş ölçer 19 tl 

Jumper Kablo 10 tl 

8 pedli ısıtıcı 
   (Çinden ithal) 

150 tl 

lcd ekran 32 TL 

Buzzer, ledler 5 tl 

röle 10 tl 

Saklama kutusu 10tl 

TOPLAM 356 tl 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

ISITEKA projesinden öncelikli olarak vatanı için can vermeye hazır olan asker ve polis 

personelimiz hedef kitle olarak belirlenmiştir. Ayrıca soğuk hava koşullarında çalışmakzorunda 

olan veya yüksek dağ tepe gibi yerlerde görev yapan personelde faydalanabilir. 

Dağcılar,dalgıçlar,belgeselciler vb. birçok meslek grubunda rahatlıkla kullanılabilir. 

 

 

 

9. Riskler 

Risk Riskin Risk Önleme/ Çözümden Risk 
 Olma Seviyesi Uyarı Sonra Seviyesi 
 İhtimali  /Çözüm Riskin  

    Olma  

    İhtimali  

Kamuflajın Mümkün orta Metal 

muhafaza 

Olasılık dışı Düşük 

elektronik     

aksamının     

zarar görmesi     

 Mümkün yüksek Yedek güç Olasılık dışı Düşük 

Güç   kaynağı   

sağlayacak      

powerbank      

veya güneş      

enerji panelinin      

zarar görmesi      

 

 

Adı Soyadı Projedeki 

Görevi 

Okulu Projedeki ilgi alanı 

Murat ÇELİK Danışman Afşar Ortaokulu Mekanik,Tasarım,Kod 

Azel UYSAL Takım Kaptanı Afşar Ortaokulu Mekanik,Tasarım,Kod 
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10. Kaynaklar  

 https://www.medicalpark.com.tr/hipotermi-nedir-nedenleri-ve-belirtileri-nelerdir/hg-1901 

 https://www.robolinkmarket.com/arduino-uno-r3-smd-klon 

 https://www.robolinkmarket.com/5v-1-kanal-role-karti-

7489?_sgm_campaign=fcs_9ec70268bc000&_sgm_source=7489%7Cproduct&_sgm_actio

n=search&_sgm_term=r%C3%B6le 

 https://www.robolinkmarket.com/ds18b20-su-gecirmez-isi-sensoru-5-

metre?_sgm_campaign=product&_sgm_source=5850&_sgm_action=search&_sgm_term=

ds18b20+s%C4%B1 

 https://tr.aliexpress.com/item/1005003810524782.html?_randl_currency=TRY&_randl_shi

pto=TR&src=google&aff_fcid=beb77bc3492c4b14b9a9c4df60502a3c-1654086588519-

08592-

UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=beb7

7bc3492c4b14b9a9c4df60502a3c-1654086588519-08592-

UneMJZVf&terminal_id=a8028fa1d031476280db942e45ab0333&afSmartRedirect=y&gat

ewayAdapt=glo2tur 

 https://www.robolinkmarket.com/2x16-lcd-ekran-

mavi?_sgm_campaign=fcs_9ec70268bc000&_sgm_source=6236%7Cproduct&_sgm_actio

n=search&_sgm_term=lcd+ekran 

 https://www.hepsiburada.com/hdg-diren-rezistans-teli-isitici-tel-0-3mm-cap-50-metre-p-

HBV00000G2CL7?magaza=HDG%20Ma%C4%9Faza&&wt_gl=cpc.68xx-

All.shop.camp180441641adgr13370928041&ds_rl=1294343&gclid=Cj0KCQjwnNyUBhC

ZARIsAI9AYlHYGoSg8vmv4Nmj6n_Gm7AWeH8PwUtWQZtWL-

xZ9vy7VmmBQtd4FqIaAvkpEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

 https://www.hepsiburada.com/motto-isinmatik-vucut-sobasi-10-adet-p-

HBCV00000CHIZE?magaza=DAYBITE&&wt_gl=cpc.68xx-

All.shop.camp180441641adgr13370928041&ds_rl=1294343&gclid=Cj0KCQjwnNyUBhC

ZARIsAI9AYlG0H7P6qtKgpfIy-4OKUB8aiZu-

gO94cHjM8uai4x_v4cba0ntd9QMaApLDEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

 https://www.robolinkmarket.com/buzzer?_sgm_campaign=fcs_9ec70268bc000&_sgm_sou

rce=6366%7Cproduct&_sgm_action=search&_sgm_term=buzzer 

 https://www.robolinkmarket.com/5mm-kirmizi-led-10-

adet?_sgm_campaign=fcs_9ec70268bc000&_sgm_source=7407%7Cproduct&_sgm_actio

n=search&_sgm_term=led 

 https://www.robolinkmarket.com/40-pin-ayrilabilen-disi-disi-jumper-kablo-

100mm?_sgm_campaign=fcs_9ec70268bc000&_sgm_source=5981%7Cproduct&_sgm_ac

tion=search&_sgm_term=jumper+kablo 

 https://www.robolinkmarket.com/mini-breadboard-

sari?_sgm_campaign=fcs_9ec70268bc000&_sgm_source=5502%7Cproduct&_sgm_action

=search&_sgm_term=bread+board 

 https://www.starakim.com/isildar-85x85-termoplastik-

buat?gclid=Cj0KCQjwnNyUBhCZARIsAI9AYlFoQVvQiP-

Cg6dCPOz3I73iMPAMiw7cvJQ9PLjDp37WC3oScQCpLusaAlpQEALw_wcB 

 

https://www.medicalpark.com.tr/hipotermi-nedir-nedenleri-ve-belirtileri-nelerdir/hg-1901
https://www.robolinkmarket.com/arduino-uno-r3-smd-klon
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