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Polisten 3 boyutlu 
yazıcılarla basılan 
silah uyarısı 
Geçen yıl Mayıs’ta ABD’de 3 boyutlu yazıcılarda üretilen 
silahlar konusunda Emniyet, tüm teşkilatı uyarıp 
duyarlı olunması talimatı verdi. 

E mniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı, 81 ildeki güvenlik 
birimlerini, gönderdiği “gizli” ibareli yazısıyla, 3 boyutlu yazıcılarda üretilen 
silahlar konusunda uyardı. Uyarıda bu tür silahların metal dedektörler 
tarafından belirlenemediğine dikkat çekildi. 

3 boyutlu baskı cihazları ile basılacak silahların olası suikast girişimlerinde 
kullanılabileceği, bu silahların terör ve suç örgütleri ya da bireysel unsurlarca suç 
faaliyetlerinde kullanılabileceği belirtildi. Uyarıda silahların 3 boyutlu yazıcıların 
bulunduğu tüm ortamlarda çok kısa zamanlarda üretilebildiği için şahıs veya kişilerin 
yanlarında normal silah taşımak yerine, eylemden hemen önce bu silahları üretebileceği 
ya da bu silahlarla buluşabileceğine işaret edildi.
Baskı cihazı ile üretilen silahların normal silahlar gibi ateşlenebildiği ve etki alanının 
da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu teknolojiyle üretilen 
silahların yalnızca ateşleme iğnesinin metal parçadan oluştuğunun altı çizilen uyarı 
yazısında, yazıcılarda, elde edilmek istenilen silahın parçalarının ayrı ayrı üretilerek 
daha sonra birleştirildiği anlatıldı. Genellikle plastik alaşımlardan üretilen bu silahların 
metal dedektörlerince tespit edilemediği kaydedilen açıklamada bu durumun güvenlik 
açısından bir zafiyet oluşturabileceği, dolayısıyla bu konuda duyarlı olunması talimatı 
verildi.

ABD’de Defense Distributed adlı grubun Mayıs 2013’te 3 boyutlu yazıcıyla silah 
ürettiği açıklanmıştı. Teksas’ın Austin kentindeki atış alanında denemede kusursuz 
çalışan silah, 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin ucuzlaması halinde ölümcül sonuçlar 
doğurabileceği endişelerini güçlendirdi. Grubun lideri 25 yaşındaki Cody Wilson 
tabancayı İnternet üzerinden satış yapan eBay’de 8 bin dolara satılan üç boyutlu bir 
yazıcıyla yaptı. Plastik parçalardan üretilen tabancanın sadece ateşleme pimi metal. 
Wilson, silahı Amerikan Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Dairesi’nden aldığı 
üretim ve satış ruhsatıyla üretti.

3 boyutlu yazıcılar, elde çizimleri olan tüm objelerin basılabilmesini sağlıyor. Bu 
yazıcılar şu anda mücevher, ayakkabı, endüstriyel tasarım, mimarlık, otomotiv, 

uzay bilim, medikal ekipmanlar ve eğitim gibi birçok alanda kullanılmaya 
çalışılıyor. Yazıcılar yaklaşık 2000 dolara satılıyor.  3 boyutlu baskı 

cihazları dünyada yeni bir tartışma konusu. Yedek organ 
üretimi ve NASA tarafından da test edilmeye başlaması 

olumlu yönleri olarak değerlendirilirken özellikle 
silah üretimi yönü korkutucu bulunuyor.
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