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HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Bundan yaklaşık 40 sene önce hayatımıza giren 3D yazıcılar, bugün eğitim, inşaat, 

otomotiv, havacılık, medikal ve gıda gibi stratejik sektörlerin üretimine dahil olarak 

yaşamımızda kendine önemli bir yer edindi. Hızı ve marifetiyle aklımızı başımızdan alan 

3D yazıcılar, teknolojinin üstün gücüyle hayatımızı ele geçirmeye başladı. Gelişen 3D 

yazıcı ve baskı pazarının, dünyada 2023 yılına kadar yüzde 25 büyüme ile 32,7 milyar 

dolara yakın bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. 3D yazıcılar bugün ayağımızı yerden 

kesen arabamızdan başımızı soktuğumuz evimize, kahve yanı eşlikçisi çikolata 

keyfimizden ayakkabımıza hatta akşam yemeğimize kadar hayatımızın içinde. Gelin bu 

hafta 3D yazıcıların hayatımızdaki yerine ilginç örneklerden yola çıkarak projeksiyon 

tutalım…

SEVGİLİ İNNOVALILAR,



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

3D yazıcı teknolojisi, sağlık sektöründe büyük 

bir devrim yarattı desek yeridir. 3D 

yazıcılardan üretilen protezler ve yapay organ 

denemeleri gelecek için umut vadediyor. 3D 

yazıcının yakın gelecekte sağlık sektöründe 

yaratması beklenen ilk değişiklikler biyobaskı, 

çoklu hap, ameliyat provası ve kişiselleştirilmiş 

protezler olarak gösteriliyor.

Global bir marka olan Enabling The Future, 

ürettiği robot el protezleri ile ellerini 

kaybedenlere ilaç oldu. Zamanla robot ele 

robot kolu da ekleyerek uzuvlarını 

kaybedenler için mucizeler yarattı.  

Hastanelerde bir protez için yaklaşık 10 bin 

dolar fiyat biçilirken, Enabling The Future’ın 

bir sosyal sorumluluk projesi olarak ürettiği 

robot elinin maliyeti 100 TL’yi bile bulmuyor. 

Robot El Protezi



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

East Anglia Üniversitesi’nden araştırmacılar, 

3D yazıcıyla kişiye göre tasarlanan ilaç 

geliştirdi. Bu kapsüllerle amaç birden fazla 

ilacı tek kapsülde almak. Böylece günde 

birden çok ilaç almak zorunda kalanlar tek bir 

kapsülle ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 

Çin’de omuriliği hasar gören felçli Mr. Yuan 

için üretilen omurilik implantı, bu teknolojiyle 

hayatın değişebileceğinin en somut 

kanıtlarından biri. Hastayı tekrar ayağa 

kaldıran başarılı operasyon sonrasında 3D 

implant, omurilik dokularının yavaşça 

büyümesini sağladı.

İlaç Kapsülü

Omurilik



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Uzaya Çıktı

NASA, uzay yolculuğu için gerekli olan ultra 

dayanıklılığı 3D yazıcılardan elde ediyor. 3D 

yazıcı teknolojisi, uzay teknolojisinin 

geliştirilmesinde başrol oynuyor diyebiliriz. 

Made in Space adlı girişim firması tarafından 

NASA’nın uzayda çeşitli ve hayati olabilecek 

parçalarının basılabilmesi için 3D yazıcı 

geliştirildi. 3D yazıcıların uzay yolculuğu 

Uluslararası Uzay İstasyonu kumandanı Barry 

Wilmore’un basit bir anahtara ihtiyaç 

duymasıyla başladı. Made In Space girişimi, 

bu ihtiyaca göre bir anahtar dizayn etti. 

Anahtarı 3D yazıcıyla hızla üreterek bir uzay 

roketinden daha hızlı bir şekilde Wilmore’a 

göndermeyi başardı. 

Alman otomobil devi Porsche, Blue Origin, SpaceX ve Virgin Galactic gibi 

markaları yenmeyi hedefleyen Alman roket start-up firması Isar Aerospace'e 

yatırım yaparak 3D yazıcının gücüyle yepyeni bir kulvarda yarışmayı 

hedefliyor. Isar, bu yılın başlarında fırlatma aracı Spectrum'un üretimine 

başladı. 3D baskılı bileşenleri içeren Spectrum, 1000 kilograma kadar yükleri 

alçak dünya yörüngesine düşük maliyetle taşımak için tasarlandı. İkinci aşama 

motoru ile de uyduları doğrudan yörüngeye oturtabiliyor.  



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Otomotiv, savunma ve havacılık gibi 

sektörlerin üretim yolculuğuna 3D yazıcı 

teknolojisi yön veriyor. Bundan 10 yıl 

öncesinde prototipleri ve kalıpları üretilen 

ürünler, bu teknolojiyle son kullanım 

ürününe dönüştü. Bugün uçakları 

oluşturan çok sayıda parça 3D yazıcının 

eseri. Öyle ki günümüzde üretilen Boeing 

uçakları, 3D olarak basılmış binlerce 

parçadan oluşuyor. Boeing 787 

"Dreamliner" uçağında, toplam 30 adet üç 

boyutlu yazıcıdan çıkmış parça bulunuyor. 

Bu uçak alanında endüstri rekoru olarak 

kabul ediliyor. Boeing'in üç boyutlu yazıcı 

kullanımı ile ilgili gelecekteki hedefi ise 

bütün bir uçak kanadını üretmek. 

Kanatlandı



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

3D teknolojisi otomobillere de ulaştı. 2014’teki 

SEMA Oto Fuarı’nda 44 saatte ziyaretçilerin 

gözü önünde 3D baskı ile üretilerek teknoloji 

ve otomobil meraklılarının gönlünde taht 

kuran LM3D Swim’in ardından, çok sayıda 

otomobil markası da 3D yazıcı ile model 

üretmeye başladı. 3D yazıcıyla bir araba 

üretmenin gayet mümkün olduğunu ortaya 

çıkaran bu arabanın mucidi Local Motors, tüm 

endüstri dünyasının kadrajına girmeyi başardı.

İngiltere’de Swindon merkezli mühendislik 

firması Scaled, geri dönüştürülmüş plastikten 

3D baskıyla elektrikli otomobil üretti. 

Bukalemun adı verilen araç, saatte 72 km hıza 

ulaşabiliyor.

3D Otomobiller



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

İki kişilik verimli bir şehir otomobili olarak 

tasarlanan 4ekolka, 3D bastırılmış parçaları 

sayesinde çok hafif ve ekonomik bir araç 

olarak dikkat çekiyor. Peter Chladek tarafından 

tasarlanan otomobil, 3D bastırılmış 

parçalardan üretildi ve tamamen elektrikli. 

Kia’nın konsept 3D otomobili Telluride, 

lüksten ve güçten ödün vermeyen yapısıyla 

günümüz Range Rover’larına rakip olarak 

tasarlandı. Şu an için yalnızca bir konsept olan 

bu otomobil, 3D bastırılmış ön panoya, kapı 

panellerine ve direksiyona sahip.

Honda tarafından geliştirilen Micro Commuter, çok hafif bir şasiye ve 

neredeyse hepsi 3D bastırılmış bir gövdeye sahip. Japonya merkezli 3D 

yazıcı şirketi Kabuku ile birlikte geliştirilen otomobil, dar şehir yollarına 

uygun ve ekonomik bir sürüş deneyimi için tasarlandı. Elvis Presley’nin bir 

ahırda bulunan BMW 507 marka otomobili, bizzat BMW tarafından 3D 

bastırılmış parçalarla yenilendi. BMW, perişan halde bulunan otomobili, 

aralarında 3D yazıcıların da olduğu birçok yeni nesil üretim teknolojisiyle ilk 

günkü haline getirmeyi başardı.

3D Otomobiller



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

3D yazıcılar, inşaat sektörüne de girdi. Çin’de 

200 metrekarelik ev 12.850 TL’ye imal edildi. 

Evi tasarlayan 3D yazıcının fiyatı, evi en az 

10’a katlıyor olsa da bu yazıcıyı kullanarak çok 

sayıda ev tasarlanabileceğini hesap ederseniz, 

ne kadar karlı olduğunu göreceksiniz. Çin gibi 

ülkeler inşaatta 3D baskı kullanarak ilerlemeyi 

tercih ediyor. WinSun tarafından hazırlanan 

bir proje 4.800 dolar tutarında geri 

dönüştürülebilir malzeme kullanarak ev 

üretiyor.

Mimarlık stüdyosu Mario Cucinella Architects, 

topraktan üretilen 3D baskı evlerden oluşan 

düşük karbonlu konut prototipi için WASP ile 

iş birliği yaptı. Nehir yatağından elde edilen kil 

kullanılarak aynı anda çalışan birden fazla 3D 

yazıcı ile inşa edilen ev, dünyanın 3D 

teknolojiyle üretilen ilk sürdürülebilir ev 

projesi olarak gösteriliyor. 

Evimizi Tasarlıyorlar



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

İtalya’nın Massa Lombarda kentinde basılan 

ev, 350 yığılmış 3D baskılı kil katmanından 

oluşan bir dış duvar ile birbirine bağlı iki 

kubbe şeklindeki hacimden oluşuyor. Yapıda 

kullanılan tüm inşaat malzemeleri kolayca 

geri dönüştürülebilir olduğu için, bu bina 3D 

yazılı kullanılarak üretilen dünyanın ilk sıfır 

karbon emisyonuna sahip evi olarak literatüre 

girdi.  

Türkiye’de de bu konuda önemli gelişmeler 

var.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki 

İSTON, 3D yazıcı teknolojisi kullanarak 3 oda 

bir salon 155 metrekare büyüklüğünde bir 

binayı 1 haftada inşa etmeyi başardı.

Evimizi Tasarlıyorlar



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

3D yazıcılar, tekstil ve ayakkabı sektörlerinde 

tasarım sürecindeki rollerini son kullanım 

aşamasına ulaştırdı. Nike, Adidas gibi dev 

markalar, koşu ayakkabısı prototipleri 

oluşturmak için kullandıkları 3D yazıcılar ile 

ayakkabı üretimine başladı. Adidas Running, 

koşucuları daha ileriye taşımak için 

tasarladığı veriye dayalı, 3D baskılı orta 

taban yeniliğinde bir sonraki adım olan 

Adidas 4DFWD'yi geçtiğimiz mayıs ayında 

tanıttı. Adidas’ın yıllara dayalı verilerini 3D 

baskı teknolojisi ile birleştirildiği Adidas 

4DFWD, koşuculara yepyeni bir koşu 

deneyimi sunuyor. Adidas, Carbon ortaklığı 

ile dört yılı aşkın süredir 4D kafes orta taban 

teknolojisini geliştiriyor.

Ayakkabı Fabrikası



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Formula 1'in İstanbul etabında kazanan 

pilotlara verilen kupalar, yerli bir girişim 

tarafından 3D teknoloji kullanılarak tasarlandı.  

Kupalar, Aslan Ruso ve İsobar tarafından yerli 

3D yazıcı üreticisi Zaxe 3D yazıcılarıyla 

üretildi. "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 

2020’nin şampiyonlarının evlerinde şimdi baş 

köşedeler.

Kupalar da 3D

3D yazıcılar, evlerin demirbaş eşyaları 

arasında yer alan lambaların üretiminde de 

kullanılıyor.  Örneğin, Hollandalı şirket V3RS 

U-TL sarkıt lambaları, aydınlatma çözümleri 

için bu teknolojiden yararlanıyor.

Evlerin Işıltısını
Getiriyor



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Droneların En Hızlısı

Şu ana kadar katmanlı üretim ile üretilen en 

hızlı drone olduğu belirtilen Teal, saatte 70 mil 

hıza ulaşabiliyor. Drone meraklısı George 

Matus Jr  ve Gossamer firmasının iş birliğiyle 

üretilen bu drone için MakerBot’un yoğun 

talep gören yazıcısı Replicator+ kullanıldı.

Takı ve mücevher firmaları 3D yazıcıları 

kullanarak çeşitli yüzükler, küpeler ve kolyeler 

üretmeyi başardı. El işçiliğinin yerini 3D yazıcı 

işçiliği almaya başladı.

Mücevher
Şıklığı



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sanat, Hobi ve
Moda
Sanatçılar, hobi tutkunları ve stilistler için 3D 

yazıcılar üretim fabrikası işlevi görmeye 

başladı. Önceleri ürünlerinin prototipi ve 

kalıbı için bu yazıcıları kullanırken artık hayal 

ettikleri her şeyi üretebiliyorlar.

3D yazıcı teknolojisi, yeni nesil için büyük velinimet. Lise ve üniversitelerde verilen 

mekanik ve teknik derslerde yaratıcılığın artırılmasında önemli bir araç olarak 

görülüyor. Örneğin matematik derslerinde 3D objeler dizayn edilip kolaylıkla 

hesaplanabiliyor. Biyolojide molekül modellerinin basımı, coğrafya dersinde 

rölyefler tasarımı ve baskısı, sanat eğitiminde sanatsal nesnelerin tasarlanıp 

yazdırılmasında bu teknoloji kullanılıyor. Üniversitelerde özellikle mühendislik 

fakültelerinde yaygın olarak kullanılıyor. Jeoloji ve inşaat bölümlerindeki arazi ve 

saha derslerinde kullanılan ekipmanlar, 3D yazıcıyla çok daha ucuza üretilmeye 

başlandı. Geleceğin jeoloji mühendisleri bütçe dostu ekipmanlarla sahaya iniyor.  

3D Eğitim



Üç boyutlu yazıcılar sadece büyük kurumlar 

ya da üreticiler tarafından kullanılmıyor. 

Bugün evinde 3D yazıcı olan herkes, Blender, 

Sketch-up, Autodesk, Meshmixer gibi 

programlardan destek alarak istediği eşyayı 

üretebiliyor. Siz de evinizde sadece birkaç 

saatinizi ayırarak saksıdan, ayakkabı 

çekeceğine, saç bandından kazağa, biberona 

kadar ihtiyacınız olan her şeyi üretebilirsiniz. 

Cep telefonunuz ya da tabletiniz için 

tanımlanmış bir ses yükseltici üretebilir, kendi 

teknolojik aksesuarınızı üretmenin keyfini 

yaşayabilirsiniz. Fotoğraflarınızı 2 boyutlu 

kağıtlarda değil ürettiğiniz 3D figürlerde 

saklayabilirsiniz. 3D yazıcınız yok diye 

üzülmeyin. Bugün birbiri ardına açılan 3D 

yazıcı kullanabileceğimiz makerlablar, 

stüdyolar ve kafelerden destek alabilirsiniz.

Hayal Gücünüzden
İlham Alın

BONUS

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

