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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Dünyada pek çok bölgede çığ tehlikesi bulunmaktadır ne yazık ki her sene yüzlerce canlı 

hayatını kaybetmektedir. Kar tabakasında ulaşım oldukça zor olduğu için enkaza 

müdahaleler uzun sürmektedir, bu durumda ise en önemli etken zamandır. Her geçen 

saniye çığ altında kalan canlıların hayatını daha da tehlikeye atmaktadır. Enkaza gelen 

ekipler genelde sesleri dinleyerek çığ altında kalan canlılara ulaşmaya çalışırlar fakat bu 

da oldukça riskli ve tehlikeli bir durumdur çünkü yoğun kar olan bölgelerde sesten dolayı 

çığ düşme riski bulunur bu da kurtarma ekipleri için tehlike arz eder geçmişte de bunun 

pek çok örneği vardır.  Eğer ki çığ çok büyük bir bölgede ise ve enkaz altındakilere 

ulaşmak çok daha zor yani ses dinleyerek de ulaşmak pek mümkün değildir bu sebeple 

kurtarma ekipleri uzun demir çubukları kar tabakasına batırarak çubukların temas ettiği 

zemine göre arama çalışmaları yapılmaktadır bu da oldukça ilkel ve yavaştır, bizim 

robotumuz enkaz bölgesine bırakılması durumunda içindeki termal kamera sayesinde çığ 

altındaki canlıların yerini tespit ederek onlara ulaşım için gerekli olan yolu açmaktadır, 

robota eklediğimiz oksijen tüpü battaniye ve kan şekerini dengelice besinlerle de kurtarma 

ekipleri gelesiye kadar enkaz altındaki canlılara ihtiyaçları olan temel gereksinimleri 

vermiş olur. Böylece günümüz şartlarında yapılan arama kurtarma faaliyetleri çok daha 

verimli bir duruma gelmiş olacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Dünyada ve ülkemizde canlıların çığ altında kalması durumda AFAD vb. 

Kuruluşlar hemen müdehale ediliyor fakat bazı durumlarda insanları bulmakta 

sıkıntı çekiyorlar . Elimizde ki ekipmanlar araçlar yeterli olamıyor . Bu problemi 

çözmek için köpek eğitimleri yapılıyor köpeklerin koku alma duyusunu kullanarak 

yapılan bu çalışma yetersiz kalıryor . Çünkü köpek bu  kurtarma görevi  için eğitim 

alsada çığ altında kalan insanlardan bir iz bulup onları tespit edip söylemesi bir 

hayli zaman alıyor ( bu sorunu ortadan kaldırıp çözüme kavuşturuyoruz ) ,biz burda 

zamanla yarışıp en kısa sürede  insanları bu gibi afet olaylarında hayatlarını 

kurtarılmasıdır  . 



3 

 

3. Çözüm 

Yapacağımız robot sayesinde sorun %99 bir şekilde çözüme ulaşmış oluyor . Robot 

kar altında kalan insanında yerini ısı ölçer cihazla tespit ediyor ve karın içinden geçerek 

kazazedenin yanına ulaşıyor hem hava deliği açıp hem de yerini bulduğu için 

arkasından gelen ekipe yol açıyor. 

 

 

4. Yöntem 

 

Robotumuzun maketini yaparken dayanıklı, hafif, kolay şekil alan ve daha az 

maliyetli bir malzeme seçmekte karar kılındı ve bu yüzden alüminyum sac 

malzemesi tercih edildi. Alüminyum sac; Alüminyum levhayı haddeleme 

yöntemine maruz bırakarak elde edilen bir malzemedir. Atmosfere bağlı korozyona 

karşı diğer malzemelerden çok daha dayanıklı olan alüminyum sac, istenilen şekli 

kolayca alabilir. Kolay şekil alması ve hafif olmasından dolayı yapımında zorluk 

çekmeyeceğimiz düşünüldü ve maliyetinin diğer malzemelere göre çok düşük 

olması bizi alüminyum sac kullanma konusuna odaklanmamızda büyük rol oynadı. 

Fakat bizim elimizdeki imkânlar sınırlı olduğundan dolayı bu şekilde yapmayı 
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tercih ediyoruz, daha çeşitli imkânlara sahip olunduğu takdirde Karbon fiber ilk 

tercihimiz olurdu. Karbon fiber; Teknoloji ürünü ipliksi bir tür maddedir. Ana 

bileşimleri Karbonlaşmış akrilik elyaf, katran ve naylondur. Karbon fiberin en 

önemli özelliği ise yapısı çok hafif olmasına rağmen dayanıklılığı çok yüksektir. 

Karbon fiberin yapısı, çelikten 4,5 kat daha hafif olmasına rağmen çelikten 3 kat 

daha dayanıklıdır. Yapacağımız robotun hem sağlam ve dayanıklı olup hem hafif 

olması kolay taşınmasını sağladığından bu malzemeleri kullanarak amacımıza 

ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde çığ vakalarında olası bir kayıp durumunda çığ altında kalan insanları 

ilk olarak cep telefonlarından çağrı gönderilerek aranır ne yazık ki cep telefonları 

kapsama alanı dışında olduğundan dolayı sinyal gönderemez bu durumda ise iz 

takibi veya uzun çubuklar kar tabakasına batırılarak zeminin sertliğine göre 

afetzedelere ulaşılmaya çalışılır, bu da oldukça yavaş bir yöntemdir. Bu gibi 

vakalarda ise en büyük etken zamandır, kar tabakasının altında oldukları için 

donarak ve havasızlıktan kısa süre içinde afetzedelerin durumu geçen her saniye 

ağırlaşır, bizim robotumuz ise çığ altındaki afetzedelere ulaşma süresini minimuma 

indirmeyi amaçlamaktadır. Çığ düşen bölgeye bırakılan cihaz içindeki Duvar 
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Arkası Radar (DAR), Ultra Geniş Bant (UGB) sinyaller vasıtasıyla, görsel erişim 

imkânına sahip olunmadığı ortamlarda iki boyutlu olarak görüntüyü bize 

aktarmaktadır. Yapmış olduğumuz yazılım sayesinde afetzedelerin yerini herhangi 

bir müdahalede bulunulmadan kendiliğinden afetzedelere en yakın konumu bulup 

otomatik olarak kişinin yanına giderek ulaşım için gerekli olan yolu açacak şekilde 

tasarlanmıştır. Olay yerine giden ekibin sadece robotu çığ enkazının yakınına 

bırakması yeterli olacaktır, hiç bir fiziki veya RC müdahale olmadan tamamen 

kendisi kişinin yerini tespit edip ona en yakın rotayı hazırlayarak ulaşım için 

gerekli olan yolu açacaktır. Elektrikli ve hybrid olarak iki farklı güç ile çalışabilen 

cihazımız gövdenin sağ ve sol kısımlarında olan 2 adet üçgen palet vasıtasıyla 

hareket etmektedir. Bu paletler her türlü arazi koşulunda maksimum verim 

alınabilecek şekilde olduğu için cihazımızda bu donanımları kullanmayı tercih ettik 

paletlerin ileri ve geri dönme hareketi yaparak cihazın durduğu yerde dönmesi 

manevra kabiliyetini daha da verimli hale getirmektedir. Otomatik devir ayarlı 

elektrik motorlu robotumuz arazideki eğime ve cihazın ağırlığına göre en verimli 

devri bulup otomatik olarak o devirde çalışabilecektir. Bu da hem robotun daha iyi 

çalışması ve çığ altındaki kişilere ulaşmak için bize gerekli olan zamanı minimum 

seviyeye düşürmektedir. Robotun önündeki konik biçimde olan uç kısmı, kar 

tabakasını yararak gerekli olan yolu açmış olacak. Alüminyum sac malzemeden 

yapacağımız iskelette ise hem hafif olması hem de dayanıklı olması sebebiyle 

işlevini gerçekleştirmektedir. Gerekli olan elektrik enerjisini lipo pilden alan 

sistemimiz lipo pilin bitmesi durumunda hybrid olarak kullandığımız sistem 

devreye girecektir,lipo pil belirli bir seviyenin altına düştüğü zaman benzin 

motorumuz (25 cc) devreye girerek elde ettiği elektrikle lipo pili sarj edecektir bu 

sayede sadece elektrikli sisteme göre çok daha fazla uzun süre çalışma kapasitesine 

sahip olacaktır. Robotumuzun haznesine eklediğimiz oksijen tüpü ve battaniye 

sayesinde kurtarma ekibi gelesiye kadar gerekli olan hayati ihtiyaçları 

robotumuzdan afetzedeler temin edebilecektir. 
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6. Uygulanabilirlik 

Geliştirilecek robot, kış şartlarının hâkim olduğu bölgelerde kullanılacağı için 

hareket ve manevra kabiliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla palet kullanacaktır. Bu 

eklenti robotun kara saplanmadan akıcı bir şekilde hareket etmesini ve yaralı 

kişileri olabildiğince çabuk şekilde kurtarabilmesini sağlayacaktır. 

Robot bu zor kış şartlara dayanabilecek materyallerden üretilecektir. Karlı bir 

ortamda bulunacağı için su geçirmez olup fiziksel darbelere karşı dayanıklı 

olacaktır. Robotun dış iskeleti başlangıç için metal bir materyal olarak seçilse de 

kurtarma çalışması yapılacak alanın koşullarına göre hafiflik açısından karbon 

fiber veya plastik kullanılabilir. 

Hareket ve diğer eylemler için enerji gerekeceği gibi bu enerjiyi de elektrik ve 

doğal yakıtlar kullanarak “hybrid” yani melez bir şekilde sağlayabiliriz. Böylelikle 

olası bir enerji kesintisinde beklemeksizin arama ve kurtarma çalışmalarına devam 

edebiliriz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanacağımız malzemeler imkânlarımla hem ucuz hem de  etkili bir robot 

olacaktır. Düşük maliyetle en iyi performansı ve kaliteyi verecek şekilde yapılıp 

düşünülmüştür.  
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MALZEME FİYAT 

20 CC MOTOR 1500 TL 

ALÜMİYOM SAC 700 TL 

ARAZİ TANK PALETİ 310,50 TL 

MESAFE SENSÖRÜ 6,45 TL 

RS775 DC MOTOR X2 200,75 TL 

ARDUİNO SET 200 TL  

OKSİJEN  TÜPÜ 50 TL 

DEMİR İSKELET ŞASİ 200 TL  

15MM PİMAŞ BORU 25 TL 

RC VERİCİ-ALICI 120 TL 

DİŞLİ SETİ 42 TL  

ZİNCİR 75 TL  

8 KANAL KUMANDA  500 TL  

SIVI CONTA  30 TL  

YALITIM SÜNGERİ 50 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Amacımız arama ve kurtarma çalışmalarını hızlandırmak ve maksimum verimi 

almak olduğu için projemizin hedef kitlesi AFAD, AKUT gibi arama kurtarma 

dernekleridir. Geliştirdiğimiz proje sayesinde birçok hayat kurtarılacak ve bu 

kuruluşlara olan güven artacaktır. Çığ altında kalan insanları kurtarmak için yardım 

eden kurum kuruluşlar için üretilmiştir. Dünyada ve ülkemizde kullanıla bilecektir 

 

 

 

 

TOPLAM 4009,7 TL 
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9. Riskler 

 

Afet bölgesinde en büyük risk yüksek ses ve titreşimdir, kar tabakaları ses ve 

titreşimden dolayı harekete geçerek çığ felaketi ihtimalini arttırır. Bizim 

robotumuzdaki hybrid motorun sesi bunu tetikleyebilir bunun için de lastik takozlar 

ve ses yalıtım süngeriyle motor bölümünü muhafaza etmeyi hedefliyoruz. Diğer 

bir olası risk ise robotun içine kar girip devrelerin ıslanmasıdır bunun için sıvı conta 

ve silikon kullanmayı planlıyoruz, yamaç bölgelerde robotumuzun üstüne büyük 

kayalar düşüp robotumuza zarar vermesi de bir başka olası risktir. 

 

 

10. Kaynaklar 

https://www.tinkercad.com/things/7r4wdTx80C1-exquisite-jaagub/edit 

https://www.pilottr.com/urun/dle-20-model-motor.html 

https://www.afad.gov.tr/afadem/cigwww.wikipedia.com 

www.mgm.gov.tr 

www.karar.com.tr 

www.tsm.com.tr 
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