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değişiyordeğişiyor

Hayat, 3 boyutlu 
yazıcıların yaratacağı 
sınırsız dünyayla değişiyor

“3. sanayi devrimi” olarak adlandırılan 3 boyutlu 
yazıcılarla objelerin yazdırabildiği bir gelecek 
geldi bile. Tasarladığın, düşlediğin herhangi bir 
ürüne dakikalar içinde ulaşabilmek artık daha 
mümkün. Temel üretim yöntemleri arasına giren 
3 boyutlu yazıcı sektörünün 2012’deki 2.2 milyar 
dolar olan büyüklüğünün 2016’da 3,1 milyar, 
2021’de ise 10.8 milyar dolara yükselmesi 
öngörülüyor. Türkiye’de de bu alanda örnek 
uygulama ve ilkler söz konusu.

Aslıhan Bozkurt
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21. yüzyıl, özellikle teknoloji alanında 
her geçen gün farklı birçok 
gelişme ve değişik ürünlerin 

hayatın içine girmesine sahne oluyor. 3 
boyutlu film ve oyunlardan sonra şimdi tüm 
dünyada 3 boyutlu yazıcılar yaşamımıza girdi. 
Matbaanın icadından itibaren yaşanan en 
büyük değişimlerden biri olarak gösteriliyor 
3B yazıcılar. 

Üretime getirdiği olanaklar sayesinde yeni 
bir endüstriyel devriminde habercisi olarak 
gösterilen 3 boyutlu yazıcılarla yaratıcı fikir 
ve tasarımlar, gerçek model, ürün, parçalara 
ve prototiplere hızla dönüşüyor. Aslında 
genel olarak bir ürünün piyasaya sürülmeden 
önceki son halinin neye benzediği hakkında 
tüm teknik detayları milimetrik çizimler 
kullanılarak üreticiye vermeyi amaçlayan 
3 boyutlu yazıcılar, son birkaç yıldır önemli 
çalışmalara imza atıyor. 

Üretimde “devrim” yaratacak ölçüde değişiklik 
ve yenilikler getiren üç boyutlu yazıcılar 
insanoğlunun hayal gücünü ve sınırları 
zorluyor. Bu teknoloji sadece tasarımcı ve 

mühendislere değil, isteyen herkese keşfetme 
ve yenilik yapma fırsatı sunuyor.
 Akla gelebilecek her türlü ürünün yanı sıra 
çok özel ve ilginç ürünleri ortaya çıkaran bu 
yeni nesil teknoloji, geleceğimizi inanılmaz 
biçimlerde şekillendirecek gibi görünüyor.  
Geleneksel üretim yöntemlerinde üretilmesi 
zaman alan ve karmaşık yapıda olan 
modeller için özel bir ortam gerektirmeden 
ev koşullarında bile üretilebilmesine olanak 
sağlayan 3 boyutlu yazıcıların giderek 
yaygınlaşması, hayal gücünün sınırları ile 
çevrelenmiş metaları hayatımızın bir parçası 
haline getirdi. Özellikle tıp ve mühendislik 
sektörlerinde kullanılacak olan bu teknolojide 
şimdilik birçok prototip üretildi. 30 yıllık bir 
gelişim süreci sonunda yoğunlukla tasarım 
ve tıp sektörlerinde rastlanılan 3 boyutlu 
modelleme ile plastik cerrahi operasyonlar 
geliştirilebiliyor. 

Uzmanlar, çok yakında evlere de girebilecek 
bu yazıcılarla kaybolan veya olmayan bir 
eşyanın baştan yapılabileceğine işaret 
ediyor. 3 boyutlu yazıcıların sınırsız bir dünya 
yaratacağı, geleceği şekillendireceği, en az 

endüstri devrimi kadar önemli 
bir atılıma yol açacağı, hem 
kişisel iş yaşamları hem de 
şirketler üzerinde yönlendirici 
olacağına dikkat çekiliyor. 
Eskiden sadece üniversite ve 
büyük şirketlerin kullandığı 3 
boyutlu yazıcıların önümüzdeki 
yıllarda pek çok alanda dünyaya 
en büyük yenilikleri sunacağı 
vurgulanıyor.
Günümüzde önemli 
ekonomistler, 3 boyutlu 
yazıcılar ve eklemeli üretim 
yöntemlerini “3. sanayi 
devrimi” olarak adlandırıyor. 
Bu yeni teknoloji, 3 boyutlu 
çizimleri sentetik malzeme 
kullanarak kalıpsal olarak 
baskı alan yeni makinelerden 
oluşuyor. Prototipleme ve 
üretim amacıyla kullanılan 3 
boyutlu yazıcılar, endüstriyel 
tasarım, otomotiv, havacılık, 
uzay, savunma, mühendislik, 
mimari, inşaat, dişçilik, 
medikal, biyoteknoloji (yapay 
doku), robot, heykel, moda, 
ayakkabı, bisiklet, mücevher, 
aksesuar, oyuncak, kimyasal 
madde, ilaç, eğitim, gıda, tıbbi 
protez hatta silah gibi aklınıza 
gelebilecek birçok alana girmiş 
durumda. 3 boyutlu yazıcı ile 
basılması planlanan organ 
listesi her geçen gün uzuyor. 
Yakın geçmişte insan vücuduna 
nakledilmek üzere tasarlanan 
yapay organlar bile üretebildi. 
Yüksek teknolojili endüstri ve 
araştırma ürünlerinden sanat 
eserlerine, ev aletlerine hatta 
potansiyel silahlara kadar 
her çeşit objeyi 3B yazıcılarda 
basmak mümkün.

Dünyanın “göz bebeği” ve “ilgi odağı” haline geldiği 3 boyutlu 
yazıcılara verilen önem katlanarak artıyor. Bir konuşmasında 
“geleceğin sanayi devrimini yapacağız” diyen ABD Başkanı 
Barack Obama hükümeti, bu teknolojinin gelişmesini 
sağlamak için 2012’de National Additive Manufacturing 
Innovation Institute’yi (NAMII) kurdu. 

Gartner araştırma şirketinin öngörülerine göre, halen yılda 
5-10 bin 3 boyutlu yazıcı üretilip satılıyor. Bunun önümüzdeki 
yıllarda katlanarak artacağı ve 2017’de dünyada 1 milyondan 
fazla 3 boyutlu yazıcı üretilip satılacağı öngörülüyor. Forbes 
dergisinin bir haberinde ise 2016 yılında 3 boyutlu yazıcılar 
pazarı 3,1 milyar dolar olacağı aktarıldı.

Türkiye’de de son yıllarda giderek 
hızlanan akademik ve endüstriyel 
çevrelerden büyük ilgi gören 3 
boyutlu yazıcı konusuna odaklanan ve 
bu teknoloji üzerine özelleşen firma 
ve uygulamalara tanık oluyoruz.
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TBD BİLİŞİM Dergisi olarak bu sayımızın 
“Gündem” sayfalarında geleceğe şekil verecek 
en önemli buluşlardan birisi olarak görülen “3 
boyutlu yazıcılar” konusunu irdeledik. 
“3 boyutlu yazıcıların kullanım alanı, nasıl 
çalıştığı, ‘yeni sanayi devrimi’ olup olmayacağı, 
bu yazıcılarla neler yapılabileceği? Uygulama 
örnekleri”ne yer verdiğimiz sayfalarımıza, 
3boyutlu biyo-yazıcı ile canlı hücreler 
kullanarak doku yapısı üreten Sabancı 
Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nde (SUNUM), Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Üretim Sistemleri 
Programı Öğretim Üyesi Bahattin Koç ve ekibi 
katkı verdi.
METUM Başkanı ve GATA Ortopedi ve 
Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Erbil Oğuz ise “Sanayi de yeni bir devrim, 
‘üç boyutlu yazıcı teknolojisi’ ve GATA-METÜM” 
başlıklı yazısıyla genel bir değerlendirme yaptı. 
Oğuz, gazilerin kaybettikleri uzuvların tedavi 
ve rehabilitasyonunda kullanılacak, kişiye 
özel biyo-malzemelerin tasarım ve üretimi 
amacı ile kurulan METÜM’ün çalışmalarını da 
aktardı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Enformatik Bölümü Öğretim Görevlisi ve 
Somutdüş Atölyesi kurucusu Kemal Şahin ise, 
Türkiye’nin ilk, 3 boyutlu yazıcı destekli çocuk 
atölyesi olma özelliği taşıyan “İlk Uçağım 
Çocuk Atölyesi” ile projelerini anlattı. 

Yenilikçi bir üretim teknoloji
3 D (dimension-boyut), geniş anlamda 3 
boyutun olması yani yükseklik, derinlik 
ve genişliğin olması anlamına geliyor. 3 
boyutlu yazıcı; sayısal ortamda tasarlanmış 
ya da 3 boyutlu tarama teknikleri sayesinde 
sayısal ortama aktarılmış model verilerinin, 
birçok farklı malzeme kullanarak çok hızlı 
üretilmesini sağlayan yenilikçi bir üretim 
teknoloji” olarak tanımlanıyor. 3 boyutlu 
yazıcılar; bilgisayar ortamında hazırlanan 
3boyutlu çizimleri, 3 boyutlu katı nesneler 
haline getiren cihazlar olarak biliniyor.

Bilgisayar datasını katı, elinizle tutabileceğiniz 
gerçek nesnelere dönüştüren bir makine 
olan 3 boyutlu yazıcı teknolojisi geleneksel 
imalat yöntemleri gerçekleştirilmesi mümkün 
olmayan geometrileri üretebiliyor. Genellikle 
petrol atığı olan Termoplastik ve Foto polimer 
gibi sanayi ürünlerini kullanan yazıcılar, 
3 boyutlu modelin en altından başlayarak 
en üst noktasına kadar modelin çevresini 
milimetre kare bazında yüzlerce kez dolaşarak 
yazdırabilme özelliğine sahip. Yakın bir 
gelecekte yalnızca sentetik ürünlerin değil 
metal, titanyum, seramik tozu gibi işlenmesi 
zor olan maddelerle de çizim yapabilecek 
olan yazıcılarda birçok farklı teknoloji 

kullanılıyor. Bu teknolojiler, seçici lazer 
sinterleme (selective laser sintering- SLS), 
bileşimli yığma (fused deposition modelin), 
polimer kürleme ve stereolithograhpy olarak 
sıralanıyor. En çok bileşimli yığma tekniği 
ile çalışılan cihazlar kullanılıyor. Bu teknikte 
bilgisayarda üç boyutlu çizilen model, iki 
boyutlu katmanlar halinde yığılarak üç boyutlu 
ürün haline geliyor.
Kullanım alanına göre bariz fiyat farklılıkları 
görülen yazıcıların fiyatları 500 dolarla birkaç 
milyon dolar arasında değişiyor.
3 boyutlu yazıcıların tarihi, 2005’te İngiltere’de 
University of Bath’ta bir profesör olan Adrian 
Bowyer’ın başlattığı açık kaynaklı Reprap 

Projesi (Replicating rapid prototyper) ile 
değişti. “Kendi kendini kopyalayabilen uygun 
maliyetli kolayca üretilebilen bir makine 
yapmayı” amaçlayan Reprap projesi ile birlikte 
2006 yılında ise SLS (selective laser sintering) 
adı verilen ve profesyonel makinelerde 
kullanılan yöntem ortaya çıktı. Bu yöntem 
endüstriyel makinelerde çok hızlı bir şekilde 
ilerledi ve yaygın kullanılan bir yöntem oldu. 
2009’da ilgili patentin süresinin dolmasıyla, 
Reprap kitleri satan birçok şirketin önü açıldı.
Türkiye’de de 3 boyutlu yazıcılara odaklanan 
ve bu teknoloji üzerine özelleşen firma ve 
kurumlar faaliyet gösteriyor. Kullanımının 
yaygınlaşmasıyla birlikte üretim yatırımları 
ile fiyatların uygun miktarlara düşmesi 
bekleniyor. 
Öncelikle prototipleme alanında kullanılan 
3 boyutlu yazıcılar, artık temel üretim 
yöntemleri arasında yer almaya başladı. 3 
boyutlu yazıcı sektörünün 2012’deki yaklaşık 
büyüklüğü 2.2 milyar dolar seviyesinde oldu. 
Bu büyüklüğün 2021’e kadar 10.8 milyar 
dolara yükselmesi öngörülüyor. 
3 boyutlu yazıcılar nasıl çalışır ?
Modelleme: Üretilecek ürün 3 boyutlu tasarım 
programları (CAD) ya da 3 boyutlu tarama 
sistemleri ile bilgisayar datası oluşturulur. 
Oluşturulan model genellikle STL dosya 
formatına çevrilerek 3D baskı sürecine geçilir.
2-3D Baskı: 3d baskı işleminde obje katmanlar 
halinde üst üste serilerek oluşturulur. 
Günümüz teknolojisinde bu katmanlar plastik 
ergitme, laset sinterleme, sterolitografi gibi 
farklı yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir. 
Makinenin bu katmanlar sırasındaki takım 
yolunu takip etmesi için STL dosyası 
hazırlanmış model dilimleme yazılımı ile 
katmanlara ayrılır.

3d printer ve dilimleme
3-Yüzey İyileştirme: 
3D printer ile 
gerçekleştirilen objeler 
geleneksel teknolojiler 
ile karşılaştırıldığında 
boyutsal açıdan daha 
hatalı olabilmektedir. Bu 
nedenle kritik objelerde 
don bir yüzey temizleme, 
iyileştirme ve son 
ölçüye getirme işlemi 
uygulanabilmektedir
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