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1.Proje Özeti (Proje Tanımı) 

            Madencilik sektörü her zaman önemini koruyan ancak iş kazalarının en fazla yaşandığı 

iş kollarından biridir. Bu nedenle işçilerin iş bulmak için gittiği madenlerden onların ölüm 

haberi gelmektedir. 

 Madencilik sektöründe iş güvenliği konusunda yapılan çalışmaları incelediğimizde 

etkili bir robotik sistemin bulunmadığını, işçilerin olası bir tehlike anında eski yöntemlerle 

kendilerini kurtarmak zorunda olduğunu ve işçilerin madenlerdeki toz yoğunluğundan dolayı 

pnömokonyoz (toz hastalığı/akciğer kanseri) gibi meslek hastalıklarıyla da mücadele etmek 

zorunda olduğunu tespit ettik. “İş Güvenliği Sistemi” ile madenlerdeki işçilerin iş güvenliğini 

sağlayacak ve işçi sağlığını kontrol edecek yapay zekâ teknolojisine sahip hayat kurtarıcı üç 

modüllü robotik bir sistem geliştirdik. 

 Tasarladığımız ilk modül olan merkezi sistem; madenlerin galerilerinde bulunur. Bu 

sistem MQ-4, MQ-7, MQ-135 sensörleriyle ortamdaki gazları ölçerek tehlikeli bir durumda 

uyarı veren ve kurtarıcı modüllerini kullanarak iş kazalarını engelleyen modülümüzdür. Aynı 

zamanda ateş sensörüyle herhangi bir yangında sistem, “Yangın var” durumuna gelir ve su 

motorunu çalıştırarak yangını söndürür. Bunun yanında DHT22 sensörüyle maden sıcaklığını 

ölçerek yüksek sıcaklıkta işçileri uyarır ve uygun çalışma koşullarının oluşturulmasına katkı 

sağlar. Ancak merkezi sistem madenin her yerine ulaşamayabilir. Giyilebilir teknoloji ürünü 

olan “Akıllı Baret”, bireysel koruma sağlar ve tehlike anında madenciyi uyarır. Bunun yanında 

toza bağlı meslek hastalıklarının (pnömokonyoz, silikosis vb.) engellenmesini sağlar. Üçüncü 

modülümüz olan YAŞAR (yardımcı sağlık robotu), yapay zekâya sahiptir, normal zamanlarda 
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madenin içindeki denetlemelerini ve madencilerin düzenli sağlık kontrollerini yapar.  

 Makine öğrenimi ile YAŞAR madende bir hareket patikası oluşturur ve bunu ilerleme 

algoritmasına çevirerek her tip madende kurtarım işlemi yapabilir. Bu üç modül ESP8266 

nesnelerin interneti modülü ile aynı sunucuya bağlıdırlar. Bu sayede bütün sistemlerden gelen 

veriler bir veri tabanı üzerinden yönetici konsoldan görüntülenebilir. Modüllerin arıza yapması 

durumda arıza sistemi devreye girerek uyarı verir. 

 İş güvenliği için yapılmış bir proje olması nedeniyle, iş güvenliğine ihtiyaç duyulan her 

yerde oluşan ihtiyaca bağlı olarak geliştirilebilir. İş güvenliği sistemimiz sayesinde madenlerde 

yaşanan iş kazaları ve buna bağlı olarak yaşanan ölümler engellenebilecek, pnömokonyoz 

(madenci hastalığı/kara ölüm) gibi işçi hastalıklarına yakalanan madenci sayısı azalacak ve 

maden işçileri için güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır. 

  

2.Problem/Sorun 

 Madencilik sektörü iş kazalarının en sık görüldüğü ve can kaybının en fazla yaşandığı 

sektördür. “İş kazası nedeniyle vuku bulan ölümlerin neredeyse 1/3’ü madencilik sektöründe 

olmaktadır.” (Bayraktar, Beril; Uyuçgil, Hakan; Konuk; Adnan; 2018 )[1] Bu sektörde yaşanan 

iş kazalarına rağmen madencilik sektörü, tarih boyunca önemini korumuştur ve günümüzde de 

teknolojinin ilerlemesini sağlayan en önemli iş kollarından biridir. Günümüzde madenciliğe 

bağlı olmayan bir sektör neredeyse bulunmamaktadır. Genel olarak iş kazalarına baktığımızda 

çoğunluğunun grizu patlaması ve sonrasında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu 

görürüz. Yaşanan iş kazalarının sebeplerine bakıldığında genelde teknolojik cihazların düzgün 

çalışmaması nedeniyle gerçekleştiği görülmüştür. “1992 yılında Zonguldak Kozlu madeninde 

263 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden kazası yaşanan en büyük maden 

kazasıyken, Soma faciası Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca madencilik sektöründe yaşanan 

en büyük teknolojik afet olmuştur.” (Derin, Leyla., Varol, Nehir., Uymaz, Sadri. 2017) [2] 

Türkiye’de madencilik sektöründe yaşanan iş kazlarının bu denli sık yaşanması bu konuya bir 

çözüm getirilmesini zorunlu kılmıştır. 

 
Grafik 1. Madencilik Sektöründe İş Kazası Sayısı (ÇASGEM, 2016) [3] 

Sektör içerisinde yaşanan iş kazalarına bakıldığında en fazla iş kazasının kömür 

madenlerinde yaşandığı görülür.(Grafik 1) Ayrıca IEA(Uluslararası Enerji Ajansı) verilerine 

göre kömür dünyadaki enerji arzında petrolden sonra ikinci sırada yer almaktadır ve 2040 

yılında petrolü geçerek ilk sıraya yerleşeceği ön görülmektedir. Bu nedenle özellikle kömür 

madenlerinde iş kazalarının önlenmesi büyük önem arz eder.  

Açık veya kapalı madenlerde çalışan bir işçi için tek sıkıntı iş kazaları değildir. 

Pnömokonyoz, silikosis ve alt türevleri madenci hastalıkları da bu madenciler için büyük sıkıntı 



4 

 

oluşturmaktadır. Özellikle kömür madencilerinde görülen toza bağlı bu hastalıklar, 

madencilerin erken emekli edilmelerine sebep olur ve emekliliklerinden sonra da sağlıklarını 

olumsuz etkiler.  

 “İş Güvenliği Sistemi” projemiz sayesinde, madenlerde iş güvenliği denetimlerinin 

yetersizlikleri ortadan kaldırılmış olacaktır. Maden işçileri için en güvenli çalışma ortamı üç 

modüllü robotik sistemimiz sayesinde sağlanacak ve Soma, Ermenek, Kozlu maden facialarına 

benzeyen olaylar yaşanmayacaktır. Ayrıca ortamdaki tehlikeli gazlar ve toz birikimlerinde 

giyilebilir teknoloji ürünü “Akıllı Baret” sistemimiz maskelerini takmaları için madencileri 

uyaracak ve bu sayede madenci hastalığı olarak bilinen pnömokonyoz hastalığına yakalananlar 

olmayacaktır. Bu sayede ülkemizin cevheri olan madencilerin sıkıntıları ve en temel yaşam 

hakları için gerekli olan güvenli çalışma ortamları sağlanmış olacaktır. 

 

3.Çözüm 

 Madenlerde denetimlerin yetersiz olması nedeniyle yaşanan iş kazalarının ve yaşanan 

meslek hastalıklarının önüne geçip işçi ölümlerinin azaltılması için bir robotik sisteme ihtiyaç 

vardır. 

Birinci modülümüz olan merkezi sistem metan gazını (CH4), karbonmonoksit gazını 

(CO), karbondioksit (CO2) gazını, hava kalitesini ve madenin içindeki toz miktarını kontrol 

etmektedir. Grizu patlamalarının ve göçüklerin yaşanmaması için yoğun biriken metan gazının 

drenajı için otomatik havalandırma sistemi devreye girmektedir. Madenlerde tepkime için 

gerekli olan sıcaklık değerinin kontrolü ise DHT 22 sensörü ile sürekli denetlenmekte ve 

sıcaklık arttığında uyarı vermektedir. Meydana gelen yangınlarda ise sistemimiz madene su 

pompalayarak yangını durdurur.  Aynı zamanda madencilerin kaybolduklarında yollarını daha 

kolay bulmaları için de su yolu oluşturacak şekilde içeriye su basılır. Nesnelerin interneti (IoT) 

modülü ESP8266 sayesinde merkezi sistemimiz maden çalışma sahalarında beklenmedik 

tehlikeli durumları sürekli kontrol noktalarına bildirebilecektir. 

İkinci modülümüz olan giyilebilir teknoloji ürünü “Akıllı Baret”, madencileri 

bulundukları ortam hakkında bilgilendirebilir ve merkezi sistemin ulaşamayacağı kısımda olan 

madenciler de ortam hakkında uyarılabilir. Bu sayede madencilerin yoğun gaz ve toz sebebiyle 

zehirlenmeleri ya da ileriki yaşamlarında ortaya çıkabilecek pnömokonyoz gibi akciğer 

hastalıklarına yakalanmaları önlenmiş olur. Ayrıca Touch Sensör ile madencilerin baretlerini 

takıp takmadıklarını kontrol eder ve takmadıklarında sistemi çalıştırmaz, bareti takmaları için 

uyarır. Bu sayede ihmalkârlıktan dolayı yaşanan iş kazalarının önüne geçilir. 

Üçüncü modülümüz olan yardımcı sağlık robotumuz yapay zekâ odaklı çalışma 

sistemine sahiptir. Herhangi bir grizu patlamasında ya da göçük durumunda madencileri 

kızılötesi sensör ile algılayarak bulur, nabızlarını kontrol eder ve EKG’lerini 

(Elektrokardiyografi) çeker. SD kart modülüyle de konuşarak iş kazası anında işçilere 

psikolojik destek ve yönlendirme sağlar. ESP8266 modülüyle herhangi bir iş kazası durumunda 

uzaktan kontrol edilir. Normal durumlarda ise makine öğrenimiyle madenin krokisini çizerek 

kendiliğinden madenin içinde dolaşır ve bu sırada gerekli kontrolleri yapar.  

Geliştirmiş olduğumuz üç modüllü iş güvenliği sistemimiz hayat kurtarmaya yönelik 

olduğu için sistemlerimizde arıza sistemi de bulunmaktadır. Eğer modüllerde herhangi bir arıza 

meydana geldiğinde bu durum nesnelerin interneti sayesinde yönetici konsollarına hemen 

iletilecektir. 



5 

 

  

          
 

 
  Görsel 4 Merkezi Sistem               Görsel 5 Akıllı Baret                    Görsel 6 YAŞAR 

4.Yöntem 

4.1 Tasarım Odaklı Düşünme Süreci 

 Tasarım sürecimize başladığımızda tasarımlarımızın ergonomi ve antropometriye 

uygun olmasına, maliyetinin düşük olmasına, duyulan ihtiyaçları gidermesine önem verdik. Bu 

doğrultuda merkezi sistemin prototip tasarımını madenlerde genel bir koruma sağlaması için 

bir madenin galeri birleşim noktası şeklinde tasarladık. Akıllı Bareti madencilerin üzerlerinde 

bulunabilmesi ve bireysel bir koruma sağlayabilmesi için baretlerin içine tasarladık. YAŞAR 

modülümüzü ise üzerine düşebilecek taş parçalarının YAŞAR’a vereceği zararı azaltmak için 

piramit şeklinde, elektronik kısımlarının montajının kolaylaşması amacıyla iki adet katmandan 

oluşacak şekilde tasarladık. 

4.1.1 Projenin Tasarım Aşaması 

     
 

 
Görsel 7 Akıllı 

Baret tasarımı 

Görsel 8 Merkezi sistem tasarımı  Görsel 9 YAŞAR 

tasarımı 
 

Görsel 2 Akıllı Baret 

modülümüzün 3D çizimi 

Görsel 3YAŞAR 

modülümüzün 3D çizimi 
Görsel 1 Merkezi Sistem 

modülümüzün 3D çizimi 
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4.1.2 Projenin Algoritmasının Çizilmesi 

  
 

 

 

4.1.3 Projenin Fritzing Çizimlerinin Yapılması 

   
Şekil 3. Yardımcı Sağlık Robotu -YAŞAR- Fritzing Çizimi 

 

 
Şekil 4. Merkezi Sistem ve Giyilebilir Bireysel Akıllı Baret Fritzing Çizimi 

 

Şekil 1. Merkezi Sistem ve Akıllı 

Baretin Algoritması 
 

Şekil 2. Sağlık Robotunun 

Algoritması 
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4.2. Devrelerin Hazırlanması ve Programlanma Aşaması 

 4.2.1 Merkezi Sistem 

  Devreleri hazırlarken ilk olarak “Merkezi Sistem” den başladık. İlk olarak 

Merkezi Sistem’in Fritzing çizimine uygun olarak Arduino devresini oluşturduk. Sonrasında 

algoritmasına uygun olarak kodunu yazdık. Sistemin çalıştığından emin olmak adına sistemi 

defalarca test ettik ve her seferinde yeniledik. İlk tasarımlarımız bir maden ocağına uygun 

değildi, bu nedenle tasarımlarımızı yeniledik ve çeşitli sürümler elde ettik. Bu testler ve 

geliştirmelerin ardından şimdiki tasarımımız olan versiyon 4.4 ’e ulaştık. (bakınız.Görsel-4) 

4.2.2 Akıllı Baret 

  Merkezi Sistemi hazırladıktan sonra sistemin açıklarını gidermesi ve tam bir 

güvenlik sağlanabilmesi için bir devreye daha ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bu açıkları kapatacak 

olan Akıllı Baret, Merkezi Sistem ile aynı mantıkta çalışır. Ancak Merkezi Sistemden farklı 

olarak daha fazla bileşene sahiptir ve taşınabilir bir şekilde tasarlanmıştır. Bunun yanında 

madencilerin baretlerini takıp takmadığını Touch Sensör kullanarak kontrol eder ve 

dikkatsizlikten kaynaklanan iş kazalarını engeller.(bakınız.Görsel-5) 

 4.2.3 YAŞAR (Yardımcı Sağlık Robotu) 

  Madenlerde çalışan işçilerin sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve 

olası bir iş kazası durumunda uzaktan kontrol edilerek madencilerin bulunabilmesi için YAŞAR 

modülümüzü tasarladık. Bunun yanında normal zamanlarda madenin içindeki gerekli iş 

koşullarını kontrol edebilmesi için makine öğrenimiyle geliştirdik ve madenin içinde 

kendiliğinden dolaşabilmesini sağladık. (bakınız.Görsel-6) 

 Makine öğreniminin çalışma mantığı şöyledir: YAŞAR’ın beş tarafında bulunan HCSR-

04 mesafe sensörleri YAŞAR’ın en yakın duvarlara olan mesafelerini hesaplar, bu verileri çok 

boyutlu bir dizinin içerisinde saklar ve matematiksel olarak üç boyutlu bir kroki oluşturur, bu 

sayede kendi ilerleyebilir. Ancak bu sistem şimdilik sadece tek bir koridor için geçerlidir, galeri 

birleşim noktalarını ve maden kollarını algılayamaz. 

4.3 Devrelerin Esp8266 ile Geliştirilmesi 

   Modülerin son hallerine geldikten sonra aralında iletişim kurarak birbirini 

tamamlayan bir sisteme dönüşmesi için aralarında Bluetooth ağı oluşturduk. Ancak Bluetooth 

ağının bağlantı gücünün düşüklüğü ve iletişim sırasında az olanak vermesi sebebiyle ESP8266 

nesnelerin interneti modülü ile devreler arası bağlantıyı yeniledik. 

4.4 Devrenin Şematik Çizimi 

 Modüllerimizin tamamını kodlayıp devrelerini yaptıktan sonra devreleri evrensel bir 

şekilde elektrik bilimi dünyasına tanıtmak için devremizin şekil-5 ve şekil-6’de şematik 

gösterimini çizdik. Bu şekilde devremizin geliştirilmesi ve anlaşılmasını kolaylaştırmayı 

amaçladık. 
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Şekil 5. Merkezi Sistemin Şematiği                      Şekil 6. Akıllı Baretin Şematiği 

 

4.5 Projemizin Test Aşamaları ve Veri Analizi (Bulgular ve Gerçekleşme) 

 Üç Mödüllü Robotik Sistem’in yapım aşaması bittikten sonra projemizi test etmeye 

başladık. Test aşamalarımızı ilk olarak kapalı bir ortamda başlattık. Yaptığımız testler 

sonrasında sistemdeki küçük yazılım hatalarının olduğunu ve devrenin bazı kısımlarının 

geliştirilmesinin gerektiğini fark ettik. Projenin bu açıklarını kapattıktan sonra arazi 

çalışmalarına başladık. Bölgemizde bulunan kapalı madenler şu anda kullanılmadığı için arazi 

çalışmalarımızı yapmak için açık demir-çelik madenine gittik. Bu madende açık alanda 

devrelerimizi test ettik ve madencilerle röportaj yaptık. Demir-çelik madeninde yaptığımız 

testler sonrasında devrelerimizin sadece kömür madenlerinde değil iş güvenliğine ihtiyaç 

duyulan her yerde kullanılabileceğini kanıtlamış olduk. 

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Madencilik sektöründe yaşanan iş kazalarını engellemek için; etkili olamayan acil 

durum sığınakları, yerin altında oksijen desteği sağlamak için yapılan ancak maliyetinden 

dolayı madenin her yerinde kullanılamayan ve meslek hastalıklarına çözüm bulamayan oksijen 

maskeleri, YAŞAR’a benzeyen ancak herhangi bir tehlike olmadığı zamanlarda işlevi olmayan 

ve manuel kontrol edilmesi gereken robotlar gibi çözümler geliştirilmeye çalışılmış fakat bu 

çalışmalarda istenilen sonuçlara ulaşılamaıştır.. 

 Projemizin bu çözümlerden farklı olarak yenilikleri vardır. Bunlar: 

I. Madenlerdeki denetimlerin yetersiz olması sebebiyle yaşanan iş kazalarını engellemek 

ve denetlemelerin yönetim konsolundan takip edebilmek için ESP8266 modülü ile tüm 

modülleri aynı sunucuya bağlayarak maden içindeki durumun kolaylıkla tespit 

edilmesini sağladık ; 

II.  Havalandırma sistemi, yangının algılanması ve su motoruyla söndürülmesi, gazların 

algılanıp uyarı verilmesi gibi bileşenlerin aynı sisteme bağlı olup birbirleriyle uyumlu 

bir şekilde çalışabilmeleri sayesinde açık ve kapalı madenler için en güvenli iş ortamı 

denetleyici merkezi sistemimizin bulunması; 

III. Kullanım kılavuzunun olması ve madencilik sektöründe yaşanan iş kazalarına ve meslek 

hastalıklarına bilinç oluşturması için bir web sitesinin olması; 

IV. Madenlerdeki iş güvenliği ve meslek hastalıkları için son derece hafif ve kullanımı 
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kolay  bireysel koruma sağlayan akıllı baret sisteminin bulunması; 

V. “Akıllı Baret”in Touch Sensör ile madencilerin baretlerinin takıp takmadıklarını kontrol 

etmesi; 

VI. İnsan hayatını kurtarmaya yönelik bir proje olması nedeniyle arıza sisteminin bulunması 

ve bu sayede makine arızası sebebiyle yaşanan iş kazalarının engellenmesi; 

VII. İş kazalarının dünya genelinde bir sorun olması sebebiyle YAŞAR modülümüzün 

konuştuğu dilin dünya genelinde anlaşılabilmesi için sd kart modülü ile çeşitli dil 

desteklerinin olması geliştirmiş olduğumuz sisteminin sadece ülkemizde değil diğer 

ülkelerde de çok rahat bir şekilde uygulanabilmesi; 

VIII. Yardımcı sağlık robotumuzun (Yaşar) madencilerin zorunlu olmasına rağmen  ihmal 

edilen 6 ayda bir yaptırılması gereken sağlık taramalarının hızlı bir şekilde yapabilmesi; 

IX. YAŞAR modülünün maden içerisinde denetimleri yapması için makine öğrenimi 

algoritmalarını ve yapay zekâyı kullanarak maden içerisinde otomatik hareket 

edebilmesi; 

Dokuz madde ile anlattığımız inovasyon yönleri ile ayrıca Robot sistemlerimizin 

tasarımdan algoritması ve programlanma aşamaları tamamen bize ait olduğu için 

projemiz milli teknoloji hamlesine uygundur ve özgünlük kısmı ön plandadır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 Üç Modüllü Robotik Sistemimizi kömür madenlerini baz alarak tasarladık. Ancak 

sistemimiz asıl iş güvenliği ve meslek hastalıklarını önlemek için tasarlandığından kömür 

madeninden demir madenine, yol işçilerinden inşaat işçilerine kadar iş güvenliğine ihtiyaç 

duyulan bütün sektörlerde kullanılabilir. Özellikle de giyilebilir teknoloji ürünü “Akıllı Baret” 

işçilerin kendine alarak kullanabileceği bir modül olmasıyla öne çıkmaktadır. Projenin hedef 

kitlesinin bu kadar büyük olması sebebiyle geniş bir kullanım alanına ve kullanıcıya sahiptir.  

 Tüm iş kollarında kullanılabilmesi için sistemimiz seri üretime geçirilip donanım PIC 

programlama ve PCB üretimi ile daha ucuz bir şekilde geliştirilerek gerçekçi bir planla ticari 

ürün haline getirilebilir. Zaten düşük olan maliyeti daha da düşeceği ve dil desteği de olduğu 

için dünya genelinde satışa çıkarılıp milli ekonomiye katkı sağlayabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

  Mayıs 

2020 

Haziran 

2020 

Temmuz 

2020 

 Ağustos 

2020 

Haziran 

2021 

Literatür Taraması       

Proje Tasarımı      

Proje Prototip Yapımı      

Test Aşamaları      

Test Analizi ve 

Geliştirme 

     

Rapor Yazımı      

 

Projemizin Maliyeti 

 

 
Merkezi Sistem 300 TL- Akıllı Baret 150 TL YAŞAR (Yardımcı Sağlık Robotu)- 200 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Madencilik sektöründe yaşanan iş kazaları sektörün hemen hemen her dalında benzerlik 

gösterir. Bu nedenle madencilik sektöründe çalışan tüm işçiler devrelerimizi rahatlıkla 

kullanabilirler. Bunun yanında iş güvenliğine ihtiyaç duyulan bütün sektörlerde çalışan işçilerin 

kullanabilmesi için kullanılan sektöre bağlı olarak devreler değiştirilebilir ve tüm çalışanlar 

tarafından rahatlıkla kullanılabilir. İş kazaları dünya genelinde yaşanan bir sorun olduğundan 

dolayı projemizde dil desteği vardır. Bu sayede proje dünya çapında kullanılabilir. 

9. Riskler 

Projemizin test aşamalarında sistemimizin uygulanmasında büyük riskler bulunmamaktadır ve 

projemizin somut hedeflerini karşılamaktadır. Projemizde ufak sorunlar olarak; 

o Projenin yapım sürecinde malzeme fiyatındaki artışlar maliyeti olumsuz etkileyebilir. 

o Sistemin kurulumu bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. 

o Göçük gibi durumlarda ESP8266 veri akışında gecikmeler yaşanabilir. 

o Madende -maden kaynaklı- elektrik kesintisi yaşanabilir 

o Projenin seri üretim sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle üretimde gecikmeler 

yaşanabilir. 

Projemiz hayat kurtarmaya yönelik bir proje olması sebebiyle geliştirilmeye açık 

bir projedir. Biz projemizi ileride yeni özellikler ekleyerek geliştirmeyi hedefliyoruz. 

Bunlar: 

I. Otomatik oksijen maskesi ile oksijen azalmaya başladığında işçiye maskesini takması 

gerektiğini söylemesi. (Uçaklardaki kabin basıncı azalınca açılan oksijen maskelerinden 

esinlenilerek) (Akıllı Baret) 

II. Raspberry Pi ile çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı, işçinin baretini takıp takmadığı 

gibi kontrolleri yapması. (Yardımcı sağlık robotu-YAŞAR) 

III. Herhangi bir olası felaket anında görüntülü olarak ilk yardım anlatması. (YAŞAR) 

IV. Makine öğrenmesinin öğrenme algoritması geliştirilebilir ve maden kollarında yolunu 

bulabilir .(YAŞAR)  

V. Projenin maliyetinin düşürülmesi için projenin elektronik olmayan kısımları 3D 

yazıcıdan basılabilir. 
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