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1. PROJE ÖZETİ 
Şubat 2020’de Türkiye’mizde yaşanan son çığ   
felaketinde 41 insanımızı kaybetmiş olmanın derin 

üzüntüsünü halen yaşiyoruz. Bu felakette arama-

kurtarma çalışmalarına Türk askeri de katıldı. 

Maalesef ikinci gelen çığ altında kalarak şehit 

düşen kahramanlarımız oldu. Onları saygıyla 

anıyoruz. 

Görsel 1: Çığ felaketi, Bahçesaray/Van, Şubat 2020 

 

Projemizin amaci, bu gibi afetlerde özellikle de çığ afetine teknoloji ile havadan müdahale, 

hızlı tespit ve kurtarmadır. Sloganimiz: “Her yere yardım! – hem içeri (Türkiye), hem dışarı”. 

Öncelikle bebekler, çocuklar, yetişkinleri kurtarmalıyız ancak kar altında kalmış yardım  

bekleyen hayvanları da unutmayacağız. Yarışmacı öğrencinin çok önemle istediği bir şeydir 

çünkü hayvanlar da çok önemlidir. 

 

2. ÇIĞ AFETİ VE SORUNLARIN TANIMI 
 
2.1) Çığlar nasıl oluşur? 
Çığlar, genellikle bitki örtüsü olmayan dağlık ve eğimli yerlerde, vadi yamaçlarında oluşur. 

Tabakalar halinde birikmiş olan karlar başlayan bir ilk hareketle aşağıya kayar. 

 

2.2) Türkiye’de ve dünyada çiğ afetleri 
Türkiye’deki en son çığ felaketi: Bahçesaray, Van. Şubat 2020. 41 can kaybı. Kar çığları 

Avrupa’da her yıl genelde 100 can alıyor. (Kaynak-1). Amerika’da çığlar her yıl 25-30 can alıyor 

ve birçok insan yaralanıyor (Kaynak-2). 

 

2.3) Çığ türleri 
a) Tip-1: Gevşek-kuru kar çığları 

b) Tip-2: Tabaka çığları. En tehlikeli ve hızlı 
çığlardır. Altta donmuş tabaka üzerinde taze kar 

birikir ve birden kırılıp kaymaya başlar. Can 

kayıplarının %90’ına tabaka çığlar neden olur. 

c) Tip-3: Islak-erimiş kar çığları (Kaynak-3) 

 

Görsel 2: Tabaka çığ 
 

 

2.4) Çığ düşen alan ne kadar büyüktür? 
Tabaka çığlarda ortalama 50m genişlikte ve 200m uzunlukta kabul edilebilir (Kaynak-3). 

 

2.5) Çığ düşme hızı nedir? 
50 ile 100 km/saat hıza ulaşabilir (Kaynak-3). 
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2.6) Çığın derinliği nedir? 
Tabaka çığlar, yamaçta ortalama 50cm kalınlıkta kabul edilebilir (Kaynak-3). 

 

2.7) Çığ altında kalmis insanlar ne kadar derindedir? 
120cm çığ altında kalan insanlar genelde hayatını kaybediyor. 70cm derinlikte genelde insanlar 
kurtulabiliyor. Ortalama derinlik 100cm olarak kabul ediliyor (Kaynak-4). 
 
2.8) Çığ altında kalmış bir insan ne 
kadar süre canlı kalabilir? 
Çığ altında kalan insanlarin hayatta 

kalma şansi, zaman geçtikçe hızla 

düşüyor. İlk 20-30dk sonra hayatta 

kalma şansı %50’ye düşüyor. İlk 60dk 

sonra hayatta kalma şansı yaklaşik 

%20’ye düşüyor (Kaynak-5).  
 

 

 

Görsel-3: Çığ altında zamana göre hayatta 

kalma şansı 

 

2.9) Çığ afetinde temel sorunlar ve mevcut arama-kurtarmanın yetersizliği 
Çığ düştüğü zaman insanların çığ altında nerede olduklarını bulmak çok zor ve çok zaman 

alıyor. Elle aramak çok yorucu ve moral bozucu. Geçen bu sürede insanlar hayatlarını 

kaybedebiliyor. Ayrıca, çığ düşen yere araba ile veya yürüyerek ulaşım cok zor oluyor. 

Kurtarma sırasında maalesef tekrar çığ düşebiliyor. Eğer gece olursa arama-kurtarma çok 

daha zorlasiyor. 

 

Bazi kayakçılar üzerlerinde GPS çipleri kullanmaktadir ancak bunların başarısı yüksek 

değildir ve herkesin kullandigi bir teknoloji değildir. 

 
2.10) Çığ afetinde hangi tür iyileştirmeler gerekli? 
Modern teknolojiler kullanmalıyız. Yerdeki afete yerden değil havadan daha hızlı ve daha akıllıca 

müdahale etmeliyiz. 

 

3. ÇÖZÜM 
Çığ altında kalan insanlar aslında çok derinde kalmıyorlar, ama halen kar ve buzu elle kazmak 

aşırı zordur ve çok zaman alabilir. Projemizin ana fikri; modern teknolojileri kullanarak çığ  
altında kalmış tüm canlılar icin havadan hızlı yer tespiti, ilk müdahale ve yardım çözümleri 

bulmaktır. Projenin başlıca adımları: 
 

a) Çığ altında kalmış canlıların havadan hızlı  tespiti: Sürü  dronlara takılmış jeofizik GPR 

tarama yöntemleri ile yapılacaktır. 
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b) Hızlı ilk müdahale: acil solunum

dronlara takılmış CO2 lazer ile

c) Karadan kurtarma ekiplerine devir.

 

4. YÖNTEM 
 
4.1) Havadan hızlı tespit  
Çığ altında kalmış canlıların jeofizik GPR tarayıcı

Cihaza verdiğimiz isim: KAR-TAL

 

4.1.a) Jeofizik radarlar kaç metre derinli
Jeofizik GPR (ground penetrating radar) 

yapabilir. 

 

4.1.b) Jeofizik radarlar ile canlı
ayıracağiz? 
Radar sinyaller gönderir ve yansı

anlaşılır. Arkeolojik araştırmalar 

araştırmalar GPR radar kullanmaya ba

 

 

Görsel 4: Anormal sinyaller ile eski mezar bulunuyor 

(Kaynak 7). 

Görsel 5: Anormal sinyaller mağ
 

4.1.c) Jeofizik radarlar dronlara takı
Bir GPR radar çığ yüzeyinden 2.5 metrede dron ile uç

derinlikteki bir cismi tespit edebilir. B

(Kaynak 9 - webinar). 
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solunum, haberleşme ve kurtarma için karda delik 

ile yapılacaktır. 

Karadan kurtarma ekiplerine devir.  

jeofizik GPR tarayıcılar takılmış sürü dronlar ile

TAL (çığ kartalı). 

) Jeofizik radarlar kaç metre derinliğe kadar çalışır? 
GPR (ground penetrating radar) radarlar yaklaşık 120 metre derinliğe kadar tarama 

canlıları cansızlardan nasıl 

Radar sinyaller gönderir ve yansıyan sinyaller anormal ise 

 ve adli/polis (forensic) 

maya başlamıştır. 

Anormal sinyaller ile eski mezar bulunuyor 

ğarada sıkışıp kalmış birinin yerini gösteriyor (Kaynak 8)

dronlara takılabilir mi? 
zeyinden 2.5 metrede dron ile uçarak çığın icerisinde 7

bir cismi tespit edebilir. Bu radar en az 40cm büyüklüğündeki cisimleri gö
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delik delme: Sürü  

ile hızlı tespiti. 

e kadar tarama 

 
(Kaynak 8) 

icerisinde 7-10 metre 

ündeki cisimleri görebilir 
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Görsel 6: Drona takilmis GPR radarin ozellikleri 

 

4.1.d) Radar takılmış bir dronun ağırlığı ve 
tarama hızı nedir? 
Örneğin; Radarteam Cobra SE-150 seçilirse, 

GPR radar boyutları 92x22x22cm, GPR ağırlığı 
4.6kg olur. Dronun batarya ve GPR takılmış 
ağırlığı 14.6kg’dır. Dronun uçma hızı 2 m/s’dir 

ve en az 20dk uçabilir (Kaynak 10). 

 

Görsel 7: Jeofizik GPR radar takılmış dron 

 
4.1.e) Çığ  düşmüş alanı kaç tane dron ile ne kadar sürede tarayabiliriz? 
Yaklaşık çığ alanı: 50x200m. Her dron 2.5m genişlikte koridor tarayabilir. Dron hızı 2m/s ise 

bir dron 200m uzunlukta bir koridoru 100 saniyede tarar. Her bir dron 4 koridor giderse 5 

dron ile tüm çığ alanı toplam 6.5 dakikada taranabilir. 

 

4.2) Kurtarma başlıyor!  Hızlı  ilk müdahale  - acil solunum ve kurtarma icin karda delik 
delme  
Çığ altında kalmiş insanlara ve diğer canlılara ilk solunum veya haberleşme yardımı için 

drona takılmış CO2 lazer ile karda delik açılacaktır. Cihaza verdiğimiz isim: KARDELEN. 

 

4.2.a) Karda ve buzlu karda delik delmek 
icin hangi tip lazer lazım? 
Bu konuda pek araştırma yok. Lazerin 

dalgaboyu çok önemlidir. CO2 lazerler karı 

delebilir, eritebilir görünüyor. 

 

Görsel 8: CO2 lazer ile karda yazılmış yazı 
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4.2.b) Uygun dalgaboyu ne olabilir?  
Araştırmamıza göre 10 mikron uygun gibidir. 2016 yılında yapılmış bir araştırma vardır. 10.6 

mikron lazer ile kar ve buz delinmiştir (Kaynak 11). 1mm = 1000 mikron. 

 

4.2.c) Lazer karda hızlı delik acabilir mi?  
Japonya’daki araştırmada karda delik açma hızı 4mm/sn olmuştur. Yani 100cm için 250sn 

gerekir. Yani 4dk 10sn. 

 
Görsel 9: Karda ve buzda CO2 lazer ile delik delme. 2016 yılında Japonya’da yapılmış 
araştırma 

 

4.2.d) Lazer için ne kadar güç gerekir? 
Japonya’daki araştırmada 25W CO2 lazer kullanılmıştır. 
 

4.2.e) Lazer kitinin ağırlığı nedir? Bir dron taşıyabilir mi? 
Lazer kiti yaklaşık 10kg. Güç kaynağı yaklaşık 5kg. Toplam 15kg en az. Güçlü bir drona 

lazer kiti takılabilir. 

 

4.3) İlk örnek (Prototip) 
Jeofizik GPR takılmış dronlar piyasada mevcuttur. CO2 lazer de mevcuttur ve güçlü bir drona 

takılabilir görünüyor. Ancak CO2 lazerler büyüktür ve pahalıdır. O nedenle ilk örnek 

(prototip) olarak dalgaboyu 1 mikrona yakın (mesela 650nm) olan kırmızı bir lazer ile bir 

kutudaki dondurmada delik delmeyi deneyeceğiz. Evde test edilmesi tehlikeli olabilir. 

Laboratuvar gerekebilir. 650nm lazer, ilk örnek olarak başarılı olabilir veya olamayabilir. 

Deney yapmak gerekiyor. 3W civarında güç gerekebilir. Lazer kitinin fotoğrafı aşağıdaki 

gibidir. 
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Görsel 10: İlk örnek için düşündüğümüz 650nm lazer (dondurmada delik delebilir mi?)  

 

5. PROJENİN YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNÜ 
Projemizin yenilikçi yönü; yerdeki bir doğal afete havadan hızlı yardım etmektir. Sürü 

dronlara takılmış jeofizik radar (KAR-TAL) ve delici lazer (KARDELEN) kullanılacaktır.  

Orta büyüklükte çığ düşmüş bir alan 50m x 200m büyüklüktedir. Böyle bir alan, 5 dron ile toplam 

6.5 dakikada taranabilir. Çığ altında kalmiş insanlar genelde 1 metre derindedir ancak serbest 

hareket edemezler. Bunu kullanarak, delici bir lazer ile karlı çığ delinip, acil solunum veya hareket 

için ilk yardım yapilabilir. 100cm delgi için 4dk 10sn süre teorik olarak yeterli. 

 

6. UYGULANABİLİRLİK, TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 
Fiyat araştırması yurtdışında yapıldı. Türkiye’de yerli yapım ile daha ekonomik üretilebilir. 

No Cihaz Tedarik Süre Tahmini Maliyet 

(US$) 

1 Jeofizik GPR tarayıcı 

radar, donanım ve 

yazılım 

piyasada mevcut 4-6 hafta 

10-20 bin 

2 Dron piyasada mevcut 4-6 hafta 

3 Güç kaynağı piyasada mevcut 2-4 hafta 

1-3 bin 
4 Delici lazer kiti 

(büyük olasılıkla 

25W CO2 lazer) 

piyasada mevcut ancak büyük ve 

pahalı. Başarılı deneylerle emin 

olmak gerekiyor. 

4-6 hafta 

Görsel 11: Proje uygulanabilirlik (Bu bölüm Danışman tarafından hazırlandı.) 

 

7. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR) 
Türkiye’de 30 şehrimiz, çığ afet haritasinda yeralır. Çığ afet riski olan her yerde bu proje 

kullanılabilir. Kış ve kayak turizmi olan yerlerde de kullanılabilir. 

 

8. RİSKLER 
Projenin ana riski, CO2 lazer ile karda delik delmektir. Araştırma ve deneyler gerektirir. 

Başlıca riskler tabloda gösterildi. B planımız ise şöyle özetlenebilir: 
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a) Havadan lazer yerine yerde bataryalı mekanik buz delici kullanılır. Çok hızlı ve 

etkindir. 

b) Drona takılmış kızılötesi kuartz lamba ile yerde ısıtma yapılabilir. 

c) Drona takılı güçlü lambalar kurtarmaya yardım edebilir. 

d) Canlıyı kurtarırken eğitimli köpekler kullanılabilir. 
 

ETKİ 
OLASILIK 

1 

ÇOK HAFİF 

2 

HAFİF 

3 

ORTA 

4 

CİDDİ 
5 

ÇOK CİDDİ 

1 

ÇOK KÜÇÜK 
     

2 

KÜÇÜK     

Lazer ile 

delerken canlıyı 

delmemeliyiz. 

3 

ORTA 

  

Lazer ile çok 

buzlu karda 

delmek zor, 

yavaş hatta 

imkansız 

olabilir. 

  

4 

YÜKSEK 
 

Delikte su 

kalmamalı, 

buharlaşmalı 

veya alınmalı. 

   

5 

ÇOK YÜKSEK 
     

Görsel 12: Proje olasılık-etki (risk) matrisi (Bu matris Danışman tarafından hazırlandı.) 
 

9. PROJE EKİBİ 
Takım Lideri  
No Ad Soyad Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

1 Timur Tellioğlu Takım lideri. 

Yarşmacı ve  

araştırmacı öğrenci 

GEMS 

Metropole, 

Dubai, BAE. 

Sube: 4F. İlkokul 

4. Sınıf 

Dronlar, roketler ve diğer 

havacılık ilgisi var. GPR ve 

lazer tecrübesi yok. 

Danışmanlarından yardım  

aldı ve araştırma yaptı. 

Görsel 11: Proje ekibi (Ekipte tek yarışmacı öğrenci vardır.) 

 

10. KAYNAKLAR 
1) https://www.avalanches.org/fatalities/ 

2) https://avalanche.org/avalanche-education/ 

3) https://www.slf.ch/en/avalanches/avalanche-formation.html 

4) “Avalanche incidents in Switzerland in relation to the predicted danger degree”. Harvey et al. 

Proceedings International Snow Science Workshop 2002, Penticton BC. 

5) “Burial duration, depth and air pocket explain avalanche survival patterns in Austria and 
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Switzerland”. E. Procter et al. / Resuscitation 105 (2016) 173

6) https://www.slf.ch/fileadmin/user_upload/SLF/Lawinen/Unfaelle_Schadenlawinen/Unfallberi

chte_Publikationen/Englisch/2016_burial_duration_procter.pdf

7) Webinar - Why to use Airborne GPR+drone
https://industrial.ugcs.com/gpr?utm_source=Google

ADS&utm_medium=cpc&utm_campaign=Industrial_Drone_Solutions&utm_term=%2Bgrou

nd%20%2Bpenetrating%20%2Bradar&device=c&gclid=EAIaIQobCh

eCh14KQKwEAAYASAAEgIuSPD_BwE

8) Damiata et al., Journal of Archaeological Science 40 (2013) 268
9) https://youtu.be/YUShdsZhJlA

10) https://industrial.ugcs.com/gpr#learn

11) “Studies of melting ice using CO2 laser for ice drilling
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165232X15002116?via%3Dihub

12) https://doi.org/10.1080/20961790.2019.1675353

 
11. TEŞEKKÜR 
Özellikle lazer konusunda bize güzel 

Jha ve Dr. Meriç Özcan’a, GPR radar ile ilgili bilgi veren abim

teşekkür ederiz. 

TEKNOFEST’i düzenleyen ve bu raporu incelemek için zaman ayıran uzmanlara da ayrıca 

teşekkür ederiz. 

 
12. LOGOMUZ VE BLOK MODEL
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Switzerland”. E. Procter et al. / Resuscitation 105 (2016) 173–176 

https://www.slf.ch/fileadmin/user_upload/SLF/Lawinen/Unfaelle_Schadenlawinen/Unfallberi

h/2016_burial_duration_procter.pdf 

Why to use Airborne GPR+drone. UGCSTV. 2020. 
https://industrial.ugcs.com/gpr?utm_source=Google-

ADS&utm_medium=cpc&utm_campaign=Industrial_Drone_Solutions&utm_term=%2Bgrou

nd%20%2Bpenetrating%20%2Bradar&device=c&gclid=EAIaIQobChMI4dH_u4Gd6AIVT8r

eCh14KQKwEAAYASAAEgIuSPD_BwE 

Journal of Archaeological Science 40 (2013) 268-278. 
https://youtu.be/YUShdsZhJlA  

https://industrial.ugcs.com/gpr#learn-more 

Studies of melting ice using CO2 laser for ice drilling”, Sakurai,2016 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165232X15002116?via%3Dihub

https://doi.org/10.1080/20961790.2019.1675353 

güzel tavsiyeler veren abilerimiz Dr.Murat Aydın, Dr.Ajay 

, GPR radar ile ilgili bilgi veren abimiz Nikolaos 

TEKNOFEST’i düzenleyen ve bu raporu incelemek için zaman ayıran uzmanlara da ayrıca 
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