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3 boyutlu yazıcıların 
30 yıllık tarihi

1984 - Charles Hull tarafından sayısal bilgi kullanarak 3 boyutlu obje üretimi geliştirildi.
1986 - Charles Hull Stereolithografi yöntemini geliştirip patentini aldı.
1986 - Charles Hull 3D Sytems şirketini kurdu ve ilk ticari 3boyutlu yazıcı makinesini 
geliştirdi. Bu makinenin adı stereolithografi cihazıydı.
1988 - 3D Systems şirketi genel kullanıma yönelik ilk modeli SLA-250’yi geliştirdi.
1988 - Scott Crump Fused Deposition Modeling (FDM) “Ergitmeli Model Yığma” teknolojisini 
icat etti.
1989 - Scott Crumb Stratasys şirketini kurdu.
1991 - Helisys şirketi ilk katmanlı obje üretim sistemini sattı.
1992 - Stratasys ilk FDM makinesini sattı.
1992 - DTM şirketi ilk SLS sistemini sattı.
1993 - Solidscape mürekkep püskürtme mantığı ile çalışan bir cihaz üretme amacı ile 
kuruldu.
1993 – “MIT” Mürekkep püskürtme yöntemil ile 3 boyutlu obke üretimi ile ilgili bir patent 
aldı.
1995 - Zcorp MIT’nin patentini lisansladı ve bu teknoloji ile çalışan 3D printerları üretmeye 
başladı.
1996 - Stratasys “Genisys” modelini piyasaya sürdü.
1996 - Z Corporation “Z402” modelini piyasaya sürdü.
1996 - 3D systems “Actua 2100”ü piyasaya sürdü. 3D yazıcı kelimesi ilk kez bu yılda 
kullanılmaya başlandı.
1997 - EOS Stereolithografi şirketini 3D Systems şirketine sattı ancak halen Avrupa’nın en 
büyük üreticilerinden biri.
2006 - Açık kaynak ilk 3D yazıcı projesi başladı (Reprap). Kendi parçalarını da 
kopyalayabilme özelliğine sahip bu makine sayesinde birçok ev kullanıcısı 3D yazıcı sahibi 
olacaktı.
2008 –Reprap’in ilk versiyonu tamamlandı. Kendi parçalarının yüzde 50’sini üretebiliyordu.
Türkiye’de de artık 3 boyutlu yazıcılara odaklanan ve bu teknoloji üzerine özelleşen firmalar 
görülmeye başladı. Özellikle sağlık alanında dünyada ilk olarak gösterilen bazı projeler 
uygulamaya konuldu.  

3 boyutlu baskı teknolojisine 
bakıldığında başlangıç noktası 
olarak kendisinden önce gelen 

ve 1976 yılında yaygınlaşan inkjet baskı 
yöntemi gösteriliyor. Günümüzde 
bilinen haliyle bu teknolojinin temel-
leri 1984’te Charles Hull tarafından 
atıldı. 3 boyutlu yazıcıların 30 yıllık 
tarihi şöyle: 
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