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Kısaltmalar

2B	 İki	Boyutlu	
3B	 Üç	Boyutlu
4B	 Dört	Boyutlu
3BB	 Üç	Boyutlu	Baskı
3BY	 Üç	Boyutlu	Yazıcı
3SP	 Tarama,	Döndürme	&	Seçici	Fotokür	(Scan,	Spin	and	Selectively	Photocure)
AB	 Avrupa	Birliği
ABD	 Amerika	Birleşik	Devletleri
ABS	 Akrilonitril	Bütadien	Stiren
ACAM	 Aachen	Katmanlı	Üretim	Merkezi	(Aachen	Center	For	Additive	Manufacturing)
AMSC	 America	Makes	&	ANSI	Katmanlı	Üretim	Standartlaştırma	İşbirliği

(America	Makes	&	ANSI	Additive	Manufacturing	Standardization	Collaborative)
AMUG	 Katmanlı	Üretim	Kullanıcı	Grubu		(Additive	Manufacturing	Users	Group)
ANSI	 Amerika	Ulusal	Standartlar	Enstitüsü	(American	National	Standards	Institute)
AQSIQ	 Çin	Halk	Cumhuriyeti	Kalite	Denetim,	Teftiş	ve	Karantina	Genel	İdaresi

(General	Administration	of	Quality	Supervision,	Inspection	and	Quarantine	of
People’s	Republic	of	China)

Ar-Ge	 Araştırma	ve	Geliştirme
ASME		 Amerikan	Makine	Mühendisleri	Topluluğu

(American	Society	of	Mechanical	Engineers)
ASO	 Ankara	Sanayi	Odası
ASTM	 Amerikan	Test	ve	Malzeme	Kurumu	(American	Society	for	Testing	and	Materials)
B2B	 İşletmeler	arası	(business	to	business)
B2C	 İşletme-tüketici	arası	(business	to	customer)
B&T	 Bilim	ve	Teknoloji	
BAAM	 Büyük	Alan	Katmanlı	Üretim	(Big	Area	Additive	Manufacturing)
BAE	Systems				İngiliz	Havacılık	ve	Uzay	Elektronik	Sistemleri

(British	Aerospace	Electronic	Systems)
BAP	 Bilimsel	Araştırma	Projeleri	Birimi
BIOMATEN	 Biyomalzeme	ve	Doku	Mühendisliği	Araştırma	Laboratuvarı
BKY	 Bireysel	Katılım	Yatırımcısı
BT	 Bilgi	Teknolojileri
CAD	 Bilgisayar	Destekli	Tasarım	(Computer	Aided	Design)
CAE	 Çin	Mühendislik	Akademisi	(Chinese	Academy	of	Engineering)
CATA	 3	Boyutlu	Üretim	Merkezi	(The	Center	of	Additive	Technology	Advancement)
CATI	 Bilgisayar	Destekli	Telefon	Mülakatı	(Computer	Assisted	Telephone	Interview)	
CATR	 Çin	Telekomünikasyon	Araştırmaları	Akademisi

(China	Academy	of	Telecommunication	Research)
C-CAT	 Devamlı	Katmanlı	3BB	Teknolojisi	(Continous	Additive	3D	Printing	Technology)
CCEI	 Yaratıcı	Ekonomi	ve	Inovasyon	Merkezleri

(Center	for	Creative	Economy	and	Innovation)
CECIMO	 Avrupa	Makine	ve	Araç	Endüstrileri	Birliği

(European	Association	of	the	Machine	Tool	Industries)
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CES	 Tüketici	Elektronikleri	Fuarı	(Consumer	Electronics	Show)
CFDA	 Çin	Gıda	ve	İlaç	Dairesi	(China	Food	and	Drug	Administration)
CLIP	 Sürekli	Sıvı	Arayüz	Üretimi	(Continuous	Liquid	Interface	Production)
CNC	 Bilgisayarlı	Sayısal	Kontrol	(Computer	Numeric	Control)
CNIS	 Çin	Ulusal	Standardizasyon	Enstitüsü
	 (China	National	Institute	of	Standardization)
CSIC	 Çin	Gemi	İnşaat	Endüstrisi	Şirketi	(China	Shipbuilding	Industry	Corporation)
DARPA	 Amerikan	Savunma	İleri	Araştırma	Projeleri	Ajansı
	 (Defense	Advanced	Research	Projects	Agency)
DLP	 Dijital	Işık	İşleme	(Digital	Light	Processing)
DMLS	 Doğrudan	Metal	Lazer	Sinterleme	(Direct	Metal	Laser	Sintering)
DMRC	 Doğrudan	İmalat	Araştırma	Merkezi	(Direct	Manufacturing	Research	Center)
DoD	 Damlacık	Bırakma	(Drop	on	Demand)	
EBM	 Elektron	Işığıyla	Eritme	(Electron	Beam	Melting)	
EESC	 Avrupa	Ekonomik	ve	Sosyal	Komitesi
	 (The	European	Economic	and	Social	Committee)
EKTAM	 Eklemeli	İmalat	Teknolojileri	Araştırma	Merkezi	
EMPA	 Avrupa	Toz	Metalürjisi	Birliği	
ETÜ-YÜTAM				 Erzurum	Teknik	Üniversitesi	Yüksek	Teknoloji	Uygulama	ve	Araştırma		Merkezi	
EY	 Ernst	Young	Kurumsal	Finansman	Danışmanlık	A.Ş.
FAA	 Amerika	Federal	Havacılık	Kurulu	(Federal	Aviation	Administration)
FCA	US	 Fiat	Chrysler	Automobiles	US
FDA	 Amerikan	Gıda	ve	İlaç	Dairesi	(US	Food	and	Drug	Administration)
FDM	 Erimiş	Depozisyon	Modellemesi	(Fused	Deposition	Modeling)
GAO		 Amerika	Hükümet	Hesap	Verebilirlik	Bürosu
	 (The	US	Government	Accountability	Office)
GE	 General	Electric
GM	 General	Motors
GSYİH	 Gayri	Safi	Yurt	İçi	Hasıla
GTIP	 Gümrük	Tarife	İstatistik	Pozisyonu	
HP	 Hewlett-Packard
HVM	 Yüksek	Değerli	İmalat	(High	Value	Manufacturing)
IDC	 Uluslararası	Veri	Şirketi	(International	Data	Corporation)	
IoT	 Nesnelerin	İnterneti	(Internet	of	Things)
ISO	 Uluslararası	Standartlar	Örgütü	(International	Organization	for	Standardization)
KAM	 Kalkınma	Araştırmaları	Merkezi
KOBİ	 Küçük	ve	Orta	Büyüklükteki	İşletme
KOSGEB	 Küçük	ve	Orta	Ölçekli	İşletmeleri	Geliştirme	ve	Destekleme	İdaresi	Başkanlığı
KÖİ	 Kamu-Özel	İşbirliği
KTMM	 Kompozit	Teknolojileri	Mükemmeliyet	Merkezi	
LCM	 Litografi	Tabanlı	Seramik	Üretimi	(Lithography-based	Ceramic	Manufacturing)
LEAP	 Ön	Kenar	Havacılık	İtimi	(Leading	Edge	Aviation	Propulsion)
LENS	 Lazer	ile	Net	Şekillendirme	(Laser	Engineered	Net	Shaping)
LLF	 Katmanlı	Lazer	Füzyon	Teknolojisi	(Layered	Laser	Fusion)
MDP	 Mali	Destek	Programları
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MEB	 Milli	Eğitim	Bakanlığı
METÜM	 Medikal	Tasarım	ve	Üretim	Merkezi
MIIT	 Çin	Sanayi	ve	Bilgi	Teknolojisi	Bakanlığı
	 (Ministry	of	Industry	and	Information	Technology	of	the	People’s
	 Republic	of	China)
MIT	 Massachusetts	Teknoloji	Enstitüsü	(Massachusetts	Institute	of	Technology)
MSDF	 Kore	Gıda	ve	İlaç	Güvenliği	Bakanlığı	(Ministry	of	Food	and	Drug	Safety)
MOTIE	 Kore	Ticaret,	Sanayi	ve	Enerji	Bakanlığı	(Ministry	of	Trade,	Industry	and	Energy)
MSIP	 Kore	Bilim,	Bilgi	ve	İletişim	Teknolojileri	ve	Gelecek	Planlama	Bakanlığı
	 (Ministry	of	Science,	ICT	and	Future	Planning)
NACE	 Avrupa	Topluluğunda	Ekonomik	Faaliyetlerin	İstatistik	Sınıflaması
	 (Statistical	Classification	of	Economic	Activities	in	European	Community)
NAMII	 Amerikan	Ulusal	Katmanlı	Üretim	İnovasyon	Enstitüsü
	 (National	Additive	Manufacturing	Innovation	Institute)
NASA	 Amerikan	Ulusal	Uzay	ve	Havacılık	Dairesi
	 (National	Aeronautics	and	Space	Administration)
NIST	 ABD	Ulusal	Standartlar	ve	Teknoloji	Enstitüsü
	 (National	Institute	of	Standards	and	Technology)
OEM	 Orijinal	Ekipman	Üreticisi	(Original	Equipment	Manufacturer)
OSB	 Organize	Sanayi	Bölgesi
PLA	 Polylactic	acid
RIM	 Basınçlı	Püskürtme	Kalıplaması	(Reaction	Injection	Molding)
SABIC	 Suudi	Temel	Sanayiler	Şirketi	(Saudi	Basic	Industries	Corporation)
SLM	 Lazerle	Seçmeli	Eritme	(Selective	Laser	Melting)
SINOPEC	 Çin	Petrol	ve	Kimya	Şirketi	(China	Petroleum	&	Chemical	Corporation)
STB	 Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı
TOBB	 Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği
TSE	 Türk	Standartları	Enstitüsü
TTO	 Teknoloji	Transfer	Ofisi
TÜBİTAK	 Türkiye	Bilimsel	ve	Teknolojik	Araştırma	Kurumu	
TÜİK	 Türkiye	İstatistik	Kurumu
TÜRKAK	 Türkiye	Akreditasyon	Kurumu	
UBTYS	 Ulusal	Bilim,	Teknoloji	ve	Yenilik	Stratejisi
UNDP	 Birleşmiş	Milletler	Kalkınma	Programı
	 (United	Nations	Development	Programme)
UR-GE	 Uluslararası	Rekabetçiliğin	Geliştirilmesi	
Ür-Ge	 Ürün	Geliştirme
VDI	 Alman	Mühendisleri	Odası	(Verein	Deutscher	Ingenieure)
YBBO	 Yıllık	Birleşik	Büyüme	Oranı	
YÖK	 Yükseköğretim	Kurulu
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Önsöz
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İmalat sanayii, hızlı ve istikrarlı 
büyüme, orta gelir tuzağından 
çıkış, cari açığı azaltma, kalıcı 
ve nitelikli istihdam yaratma ile 
teknolojik gelişim ve yenilikçilik 
gibi faktörler açısından kritik 
öneme sahiptir. Ülkemiz 
küreselleşmenin etkisinin iyice 
arttığı ve uluslararası rekabet 
şartlarının zorlaştığı bir 
döneme dünya imalat sanayii 
içinde payını artırabilmiş, 
2002 yılında imalat sanayii 
katma değeriyle dünyada 

20’inci, Avrupa’da 10’uncu sırada yer alırken, 2017 yılında dünyada 16’ncı, 
Avrupa’da ise 6’ncı sıraya yükselmiştir. 

Sağlanan bu başarının gelecekte daha da artması beklenen uluslararası 
rekabet ortamında sürdürülmesi her şeyden önce imalat sanayiinin 
teknoloji, tasarım ve markalaşma odaklı olarak daha yüksek katma 
değerli bir yapıya dönüşümünü devam ettirmesi ve orta-yüksek ve yüksek 
teknolojili sektörlerde yatırımlarını artırması ile mümkün olacaktır. Bu 
noktada ülkemizin de dünya örneklerinde olduğu gibi daha aktif bir sanayi 
politikası uygulaması ve bu kapsamda sanayi politikamızın yeni mukayeseli 
üstünlük alanları yaratırken öncelikle mevcut yeteneklerimizi daha da 
geliştirmeye odaklanması gerekmektedir.

Ülkemizin imalat sanayiindeki rekabet gücünün temel faktörlerinden 
bir tanesi de esnek ve hızlı üretim becerisidir. Bu çerçevede, üretime 
esneklik getiren, ürünlerin daha hızlı pazara sunulmasını sağlayan, farklı 
ve kişiselleşmiş tasarım imkanları ortaya çıkararak yenilik yapma imkanını 
artıran “3 Boyutlu Baskı” (3BB) teknolojilerinin ülkemizde daha etkin olarak 
kullanılması, hatta ülkemizin bu teknolojileri üretmede söz sahibi bir ülke 
konumuna gelmesi önem arzetmektedir. 
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Geleneksel üretim yöntemlerinin akıllı üretim, teknoloji, yenilik, 
kişiselleştirme, sürdürülebilirlik ve dijitalleşeme kavramlarıyla değiştiği 
küresel rekabet ortamı içinde sanayimizin rekabet gücünü artırmak 
amacıyla var gücümüzde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ülkemiz 
imalat sanayiinin mevcut durumunu derinlemesine irdeleyen, küresel 
gelişmeler ışığında ülkemizin konumunu ve potansiyelini ortaya koyan 
veriye dayalı çalışmalar yapılarak kamu-özel sektör işbirliğini geliştirmeyi 
önemsiyoruz. Bu ve bundan sonra yapmayı planladığımız çalışmalarla 
sanayi politikası alanında veriye dayalı şekilde kamu-özel sektör işbirliğini 
geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Bu kapsamda üretime esneklik, verimlilik ve yenilik fırsatları getiren 
ve verilerin 3 Boyutlu Yazıcı (3BY) sistemleri tarafından işlenip uygun 
malzemelerin üst üste yığılarak üretim yapılmasını ifade eden “3 Boyutlu 
Baskı” (3BB) konsunda bir araştırma yürütülmüştür.

Araştırma Strateji Bütçe Başkanlığının ve Mülga Kalkınma Bakanlığı'nın 
kıdemli uzman ve yöneticilerinden oluşan proje ekibince tasarlanmış ve 
sonuçlandırılmıştır. Bu kapsamda Ernst and Young danışmanlık firmasından 
hizmet alınmıştır. Araştırma sürecinde başta Sanayi ve ve Teknoloji Bakanlığı 
olmak üzere kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
önemli destekler sağlamışlardır.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Küresel Eğilimler 
incelenmiştir. 3BB teknolojisi, pazarı, uygulamaların dünyadaki mevcut 
durumu, dünya örnekleri ve beklentiler analiz edilmiştir. İkinci bölümde 
Türkiye için 3BB Teknolojisi Uygulama Düzeyi ve Pazarın Mevcut Durum 
Değerlendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamda 3BB uygulamalarında stratejik 
olabilecek sektörler ele alınmıştır. Projenin son bölümünde Türkiye’nin 
3BB teknoloji ve uygulamalarına yönelik politika önerileri geliştirilmiştir.

Çalışmanın ülkemiz sanayiine fayda getireceğini düşünüyor, emeği 
geçenlere ve çalışmayı yayına hazırlayarak editörlüğünü yapan Strateji ve 
Bütçe Uzmanı Sayın Doç. Dr. Mehmet CANSIZ'a teşekkür ediyorum.

Naci AĞBAL
T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanı
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Yönetici Özeti
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Yönetici Özeti
Teknolojideki yenilikler sanayide dönüşümü tetiklemiş ve Dördüncü Sanayi Devri-
mi (Sanayi 4.0) kavramını ortaya çıkarmıştır. Üretimdeki bu değişimin bir aşaması 
da dijitalleşmenin geleneksel üretim yöntemleriyle buluştuğu “akıllı üretim” ola-
rak görülmektedir. 3 Boyutlu Baskı (3BB), üretime esneklik, verimlilik ve yenilik 
fırsatları getirmiştir. Katmanlı üretim olarak da bilinen 3BB; tasarım dosyalarındaki 
verilerin 3 Boyutlu Yazıcı (3BY) sistemleri tarafından işlenip uygun malzemelerin 
katmanlar hâlinde, üst üste yığılarak nesnelerin üretilmesini ifade etmektedir. 

''Üretimde Paradigma Değişikliği: 3 Boyutlu Yazıcılar'' Araştırma Projesi, hızla geli-
şen 3BB teknolojisinin dünyada ve ülkemizdeki durumunu, eğilim ve beklentilerini 
anlayarak bu alanda ülkemiz için politika geliştirilmesi amacıyla Mülga Kalkınma 
Bakanlığı tarafından tasarlanmış ve Temmuz 2017-Nisan 2018 döneminde yürü-
tülmüştür. Araştırma kapsamında Ernst and Young firmasından hizmet alınmış 
olup sektörel deneyime sahip kıdemli uzman ve yöneticilerden oluşan proje ekibi 
proje sürecini içerik ve şekil açısından yönlendirerek sonuçlandırmışlardır. Proje 
sırasında başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kuruluşları olmak üzere diğer 
kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerden önemli destekler alınmıştır.

Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada ''Küresel	Eğilimler''	incelen-
miştir. 3BB teknolojisi, pazarı, uygulamaların dünyadaki mevcut durumu ve bek-
lentiler analiz edilmiştir. İkinci aşamada ''Türkiye için	3BB	Teknolojisi	Uygulama	
Düzeyi	ve	Pazarın	Mevcut	Durum	Değerlendirmesi'' yapılmıştır. Bu kapsamda 3BB 
uygulamalarında stratejik olabilecek sektörler ele alınmıştır. Projenin son bölü-
münde Türkiye’nin 3BB teknoloji ve uygulamalarına yönelik ''Politika	Önerileri'' 
geliştirilmiştir.

3BB teknoloji ve uygulamalarının küresel durumuna ilişkin bilgiler kısmen lite-
ratür ve alanda araştırma yapan kuruluş ve veri tabanlarından; ayrıca Ernst and 
Young (EY) ’nin 2016 yılında 12 ülkede 900 şirket ile gerçekleştirdiği ankete daya-
nan Küresel 3BB Araştırması’ndan elde edilmiştir. Türkiye’deki mevcut durum ve 
eğilimlerin araştırılması için 3BB değer zincirinin farklı noktalarındaki temsilciler 

''Üretimde Paradigma Değişikliği: 3 Boyutlu 
Yazıcılar'' Araştırma Projesi, hızla gelişen 
3BB teknolojisinin dünyada ve ülkemizdeki 
durumunu, eğilim ve beklentilerini anlayarak 
bu alanda ülkemiz için politika geliştirilmesi 
için tasarlanmış ve Temmuz 2017-Nisan 2018 
döneminde yürütülmüştür. 
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ile (3BB tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, uygulayıcı sanayi şirketleri, üniver-
siteler, ilgili STK ve kamu kurumları) 79 yarı yapılandırılmış mülakat, 4 vaka 
çalışması, 697 sanayi şirketi ile bilgisayar destekli telefon anketi; sektörlerin 
temsilcileriyle 3 odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yönlen-
dirilmesinde destek alınması için 3BB değer zincirini temsil eden önemli aktör-
lerden oluşan bir danışma kurulu oluşturulmuş ve kurul, proje süresince 2 kez 
toplanmıştır. Ayrıca politika önerilerinin tartışıldığı, 3BB değer zinciri ve diğer 
ilgili aktörleri bir araya getiren ve 70’in üzerinde katılımcının katkı sağladığı bir 
politika çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

Küresel Eğilimler

3BB tek bir teknolojiden ziyade alt teknolojiler; tasarım, malzemeler, endüst-
riyel uygulamalar ve gerekli ardıl işlemlerin bir bütünüdür. 3BB, en yaygın kul-
landığı plastik malzemenin yanında, metal, seramik, kum, reçine ve diğer mal-
zemeler ile üretim gerçekleştiren farklı yöntemlerle çalışan alt teknolojilerin 
bütününe verilen isimdir. Hızlı bir prototipleme aracı olarak ortaya çıkan 3BB 
teknolojisi, 30 yılı aşkın bir dönemde yeni alt teknolojiler, malzemeler, yazı-
lımlar ve endüstriyel uygulamalarla gelişmiştir. Günümüzde çeşitli sektörlerde 
prototipleme ile ürün geliştirme (Ür-Ge) sürelerinin kısaltılmasından, doğru-
dan imalat ile nihai ürün ve parça imalatı sayesinde tedarik süreçlerinin iyi-
leştirilmesi ile yüksek katma değerli ürün imalatı ve düşük hacimli seri üretim 
imkânları sağlamasına kadar geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. 

3BB teknolojisi üretim süreçlerine pek çok yenilik ve fırsat getirse de imalat 
sanayinin tüm problemlerinin yegâne çözümü değildir. 3BB teknolojisi tasarım 
sınırlarını kaldırarak, geleneksel yöntemlerle imalatı mümkün olmayan veya 
zor olan parça ve ürünlerin kolaylıkla, kısa sürede ve maliyet etkin üretilmesini 
sağlamaktadır. Ancak teknolojinin kendisi, uygulamaları ve pazarına ilişkin bir 
dizi kısıt da bulunmaktadır. Bunların başında, 3BY sistemleri ve kullanılacak 
malzemelerin yüksek maliyeti gelmektedir. Ancak teknolojinin ilerlemesi, yeni 
oyuncuların pazara girmesi, pazarın çeşitlenmesi ve rekabetin artmasıyla yük-
sek maliyetin azalması beklenmektedir.  

3BB teknolojisini geliştiren ana oyuncular pazara hâkim olmakla birlikte çok 
sayıda yeni firma da pazara girmektedir. 3BB uygulamalarında lider olarak de-
ğerlendirilen Almanya, Güney Kore, Çin ve ABD’nin önemli çalışmaları bulun-
maktadır. 

3BB uygulamalarında lider olarak 
değerlendirilen Almanya, Güney Kore, 
Çin ve ABD’nin önemli çalışmaları 
bulunmaktadır. 
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Tarihsel gelişimi ve ulaştığı büyüklük itibarıyla küresel 3BB pazarının olgunlaş-
tığı görülmektedir. Küresel endüstriyel 3BB pazar büyüklüğünün 2017 yılında 
5,42 Milyar ABD Doları olduğu ve 2017-2023 döneminde %26,7 yıllık birleşik 
büyüme oranı (YBBO) ile büyüyerek 2023 yılında 22,5 Milyar ABD Dolarına 
erişeceği tahmin edilmektedir. 

Türkiye'de Mevcut Durum ve Karşılaştırma

Türkiye 3BB pazarında da küresel oyuncuların hâkimiyeti gözlenmektedir. Tür-
kiye’deki sektör oyuncuları, değer zinciri içinde faaliyet alanlarını genişleterek 
3BB’ye yönelik ürün ve hizmetlerini çeşitlendirme çabasındadır. Bu durum, 
Türkiye’de 3BB pazarının olgunlaşmakta olduğunu ve oyuncuların pazardaki 
boşlukları ve fırsat alanlarını doldurarak büyümeyi hedeflediklerini göster-
mektedir. 

Türkiye 3BB pazarının 2017 yılında 22,53 Milyon ABD Doları olduğu ve 2017-
2023 döneminde %13,8 YBBO ile büyüyerek 2023 yılında 49,1 Milyon ABD 
Dolarına erişeceği öngörülmektedir. 2017 yılında küresel pazarın %0,42’sini 
oluşturan Türkiye 3BB pazarının küresel pazara kıyasla yavaş ancak istikrarlı ve 
sürekli bir büyüme gösterdiği değerlendirilmektedir. 

2017 yılı itibarıyla Türkiye’de 467 endüstriyel 3BY olduğu; dünya genelindeki 
kurulu endüstriyel 3BY sistemlerinin yaklaşık %1,3’ünün Türkiye’de bulunduğu 
görülmüştür. 2017 yılı pazar büyüklükleri üzerinden endüstriyel 3BY sistemleri 
yeniden değerlendirildiğinde ise 8,82 Milyon ABD Doları olarak tahmin edilen 
Türkiye 2017 yılı endüstriyel 3BY sistemleri pazar büyüklüğünün küresel en-
düstriyel 3BY sistemleri içindeki payı %0,54 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, 
2017 yılında Türkiye’nin endüstriyel 3BY sistem satışları bakımından küresel 
pazarın gerisinde kaldığını göstermektedir.  

Türkiye’deki sektör 
oyuncuları, değer zinciri 
içinde faaliyet alanlarını 
genişleterek 3BB’ye 
yönelik ürün ve hizmetlerini 
çeşitlendirme çabasındadır.
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Türkiye’de mevcut 3BY sistemlerinin düşük kapasiteyle kullanılırken farkında-
lık artmaya başlamıştır. Türkiye 2017 yılı 3BB malzeme pazarı büyüklüğü 4,43 
Milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Kurulu endüstriyel 3BY sistemleri-
nin küresel pazar içindeki payının %1,3, malzeme pazarı içindeki payının ise 
%0,42 olduğu dikkate alındığında Türkiye’de kapasite kullanımının küresel ka-
pasite kullanımının üçte biri düzeyinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum 
Türkiye’de sanayi şirketlerinin, büyük oranda 3BB uygulamalarını test etme 
aşamasında olduğunu; 3BB teknolojisi kullanım alanlarının şirketler tarafından 
yeterince keşfedilmediğini ve mevcut operasyonlarla bütünleştirilemediğini 
göstermektedir.

Küresel eğilimlerin aksine, Türkiye’de sanayi şirketleri hizmet sağlayıcılar ile 
çalışmak yerine, yüksek sistem maliyetlerine rağmen 3BY sistemlerine yatırım 
yapmaktadırlar. Türkiye 2017 yılı 3BB hizmet pazarı büyüklüğü 9,28 Milyon 
ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Buna göre Türkiye’de hizmet pazarı, toplam 
3BB pazarının %41’ini oluşturmaktadır. Küresel pazar büyüklüğü içinde hizmet 
pazarının payı ise yaklaşık %55 seviyesinde olup önümüzdeki beş yıl içerisinde 
bu payın artması beklenmektedir. Türkiye’deki şirketlerin daha çok bünyele-
rinde kullanacakları sistemlere yatırım yapmayı tercih etmesiyle ortaya çıkan 
bu ayrışma, kaynakların verimsiz kullanımına neden olmaktadır.

Türkiye’de yerli endüstriyel 3BY sistemleri üretilmesine ilişkin bazı girişimler 
olsa da mevcut eğilimlerin devam etmesi hâlinde ithalat bağımlığının artarak 
süreceği tahmin edilmektedir. Yerli sistemlerin ticarileşmesi önündeki en bü-
yük engel, ürün kalitesine ilişkin endişelerdir. Kullanıcıların 3BB teknolojisin-
den en büyük beklentisi, kullanılan 3BY sistemi ve malzemenin her işlemde 
standart sonuç vermesi; kullanıcı ihtiyacına uygun nitelikte ve fonksiyonellikte 
olmasıdır. Bu nedenle araştırma ve geliştirmesini (Ar-Ge) henüz tamamlamış 
yerli 3BY sistemlerinin üretim kalitesine ilişkin endişeler, ilerleyen dönemde 
pazarda ithalat bağımlılığının süreceğini işaret etmektedir.

Mevcut durumda küresel 3BB pazarının kilit oyuncularının tekelinde olan mal-
zeme pazarının orta ve uzun vadede daha rekabetçi olması beklenmektedir. 

Küresel eğilimlerin aksine, Türkiye’de 
sanayi şirketleri hizmet sağlayıcılar 
ile çalışmak yerine, yüksek 
sistem maliyetlerine rağmen 3BY 
sistemlerine yatırım yapmaktadırlar.
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Malzeme pazarında 2017-2023 dönemine yönelik %28,5 olan büyüme beklen-
tisi ve 3BB malzemelerinin yüksek kâr marjı bu alanın çekiciliğini artırmakta; 
dünyanın önde gelen kimya şirketleri ve malzeme üreticileri de artan bir hızla 
3BB için malzeme geliştirmekte ve pazara girmektedir. Bu alanın Türkiye için 
bir fırsat penceresi olabileceği; 3BB malzemelerinde metalürji, malzeme ve 
petrokimya gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin yerel ve küresel pazar-
larda büyüyebileceği değerlendirilmektedir.

Türkiye’de 3BB teknoloji uygulama olgunluğu %17 iken dünyada %24’tür. De-
taylı olarak ele alındığında, 3BB ile ilgili önemli bir deneyime ve stratejiye sa-
hip firmaların payı Türkiye’de %2 iken dünyada %4’tür. 

Türkiye’deki 3BB teknolojisinin en yaygın uygulama alanı prototip üretiminde 
yoğunlaşırken, dünya örneklerinde ise ürünlerin doğrudan imalatına doğru bir 
eğilim görülmektedir. Türkiye’de 3BB kullanımının organizasyon olarak Ar-Ge 
bölümlerinde yoğunlaştığı; firmaların yüksek oranda plastik malzemeleri ve 
buna uygun alt teknolojileri kullandığı; çok az sayıda firmanın 3BB ile ürettiği 
ürünlerden gelir elde ettiği görülmektedir. 

Çalışma kapsamında medikal, havacılık ve savunma, makine, otomotiv, elekt-
ronik, plastik, ilaç ve enerji sektörlerinde 3BB uygulama olgunluğu değerlen-
dirilmiştir.1 Medikal sektörü, küresel değerlendirmede %36’lık 3BB olgunluk 
seviyesinin en yüksek olduğu ikinci sektör iken, Türkiye’de %32 ile birinci 
sektör konumundadır. Türkiye’de medikal sektörünü sırasıyla %24 olgunluk 
seviyesiyle havacılık ve savunma, %23 ile makine ve %19 ile otomotiv sektör-
leri takip etmektedir. Küresel pazarda %38 ile en yüksek olgunluk seviyesine 
sahip olan plastik sektörünün Türkiye’deki olgunluk seviyesi %12’de kalmıştır. 

Küresel pazardaki olgunluk seviyesi havacılık ve savunma sektörü dışında tüm 
sektörlerde Türkiye’deki olgunluk seviyesinin üzerindedir.  Türkiye’de %24 olan 
havacılık ve savunma sektörü olgunluğunda önemli bir deneyime ve stratejiye 
sahip firmanın yer almaması dikkat çekicidir. Diğer taraftan, bu sektörde bazı 
birimlerinde teknolojiyi kullanan firmaların oranı, küresel oranlara kıyasla ol-
dukça yüksektir. Bu grupta yer alan firmaların ilerleyen dönemde, 3BB tekno-
lojilerini kurumsal vizyon ve stratejilerinin bir parçası hâline getirmeleri ile bir 
sonraki aşamaya geçebileceği değerlendirilmektedir. 

1 Şirketlerin 3BB teknolojileri ve uygulamalarına yönelik deneyimleri ve bu teknolojiyi iş süreçlerine 
entegre etme seviyeleri farklılık göstermektedir. Teknoloji deneyimi ve iş süreçlerine entegrasyon 
düzeyi rapor genelinde ‘’3BB uygulama olgunluğu’’ olarak ele alınmıştır.

Türkiye’deki 3BB teknolojisinin en yaygın uygulama 
alanı prototip üretiminde yoğunlaşırken, dünya 
örneklerinde ise ürünlerin doğrudan imalatına
doğru bir eğilim görülmektedir.
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Türkiye ile dünya örnekleri arasındaki 3BB olgunluk düzeyi farkının, mevcut 
koşul ve eğilimlerin devam etmesi durumunda gelecek dönemde açılacağı 
tahmin edilmektedir. Sektörlere göre 3BB olgunluk seviyesindeki artış beklen-
tileri ele alındığında 3BB teknolojilerini test etmeyi veya kullanmayı düşünen 
şirketlerin katkılarıyla ilerleyen dönemlerde toplam ve sektör bazında olgun-
luk seviyesinin artması beklenmektedir. Küresel uygulamalarda 12 puan artış 
ile %36 olması beklenen toplam olgunluk seviyesinin Türkiye’de de 11 puan 
artış ile %28 seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Medikal, otomotiv, makine ile havacılık ve savunma sektörleri, Türkiye için 
3BB uygulamalarının ve ilgili kamu müdahalelerinin fark yaratabileceği stra-
tejik sektörler olarak belirlenmiştir.  Küresel pazarda 3BB uygulamalarındaki 
entegrasyon başarıları ile öne çıkan 8 sektör arasından (medikal, otomotiv, 
makine, havacılık ve savunma, elektronik, plastik, ilaç ve enerji) Türkiye’deki 
olgunluk seviyeleri ve gelişim potansiyelleri stratejik olarak değerlendirilerek 
4 öncelikli sektör belirlenmiştir. 

Uluslararası örneklerde 3BB teknolojisinin ve teknolojinin endüstriyel uygula-
malarının gelişmesinde üniversite ve araştırma kurumlarının çalışmalarının ve 
üniversite-sanayi iş birliği ile yürütülen projelerin büyük etkisi olduğu görül-
müştür. 3BB alanında önde gelen firmaların olduğu, uygulamalarda öncülük 
eden ve olgunluk seviyesi yüksek olan Almanya örneğinde bu durum belirgin 
olarak gözlenmiştir. Örnek ülke incelemelerinde 3BB alanında özelleşmiş pek 
çok enstitü ve araştırma merkezinin kamu desteği ve özel sektör finansma-
nı ile çalışmalar gerçekleştirdiği görülmüş olup bu konu Türkiye’de gelişime 
açık bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de 3BB teknolojilerini kullanan 
şirketlerin sadece %9’u üniversite veya araştırma kuruluşları ile iş birliği ger-
çekleştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca, üniversitelerde 3BB alanındaki çalışmaların 
kurumsal vizyonun bir parçası olmadan genellikle bireysel çabalarla yürü-
tülmesi nedeniyle sürdürülebilir olamadığı görülmüştür. Türkiye’de etkin bir 
üniversite-sanayi iş birliğini sağlayacak mekanizmalara; 3BB süreçleri, ürün 
ve malzeme geliştirilmesine yönelik bilgi ve birikimin oluşturulacağı araştırma 
altyapılarına ihtiyaç duyulmaktadır.   

3BB teknolojisi ve uygulamalarının Dünyada ve Türkiye’deki durumu göz 
önüne alındığında, Türkiye için önemli fırsatların yanında riskler de olduğu          

Medikal, otomotiv, makine ile havacılık 
ve savunma sektörleri, Türkiye için 
3BB uygulamalarının ve ilgili kamu 
müdahalelerinin fark yaratabileceği
stratejik sektörler olarak belirlenmiştir. 
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görülmektedir. Önümüzdeki dönemde 3BB malzeme pazarındaki gelişmeler 
ve teknolojinin üretim sürecine entegrasyonuyla elde edilebilecek fırsatların 
yanı sıra ürün ve üretim kalitesine ilişkin süregelen endişeler ve ürünlerin tica-
rileştirilememesi riskinin de söz konusu olduğu değerlendirilmektedir. Tekno-
lojinin kullanıcıları açısından bakıldığında teknoloji adaptasyonu için firma üst 
yönetim desteğinin eksikliği, teknoloji ve malzeme tedarikinde ithalat bağım-
lılığı ve nitelikli çalışan eksikliği en önemli riskler olarak öne çıkmaktadır. Bu 
kapsamda önerilen politika çerçevesi aşağıda verilmektedir.

Politika Çerçevesi

Politika çerçevesi Türkiye için yapılan detaylı saha çalışmaları ve analizler sonu-
cunda oluşturulan kapsamlı bir politika demetinin geniş katılımlı toplantılarda 
tartışılması sonucu elde edilmiştir. Bu çalışmanın ileride yapılması muhtemel 
“Katmanlı	Üretim	Ulusal	Stratejisi”ne temel teşkil edeceği değerlendirilmek-
tedir. 

Türkiye’de mevcut politika çerçevesi incelendiğinde, 3BB teknolojisinin daha 
tanımlı bir politika rehberliğine ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Bu kapsamda 
mevcut politika çerçevesinde Türkiye’nin hedeflenen sanayi dönüşümünü ger-
çekleştirmesinde yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve imalat sanayinin mev-
cut operasyonlarla bütünleştirilmesi vurgulanmaktadır. Sanayide dönüşüm, 
dijital dönüşüm, 3BB teknolojisi gibi kavramlara son dönemde hazırlanan poli-
tika dokümanlarında değinilmektedir. Türkiye’de 3BB ile birlikte diğer yenilikçi 
teknolojilerin sahipliliğinin ortaya konulması ve mevcut kurumsal çerçevede 
anlamlı bir iş bölümü gerektiği değerlendirilmektedir. 

3BB teknolojisinin ve teknoloji uygulamalarının küresel ve yerel düzeyde kar-
şılaştırılması sonucunda 3BB teknolojisinin bütüncül ve faydacı bir yaklaşımla 
mevcut üretim/ekonomi ekosistemine entegrasyonunun sağlanması, ana stra-
teji olarak önerilmektedir. Bu ana strateji doğrultusunda 3 alt strateji ve her 
bir alt stratejiye hizmet edecek politika önerileri geliştirilmiştir:

3BB teknolojisi ve uygulamalarının 
Dünyada ve Türkiye’deki durumu 
göz önüne alındığında, Türkiye 
için önemli fırsatların yanında 
riskler de olduğu görülmektedir.
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Türkiye’de ilgili paydaşlar arasındaki iletişim, koordinasyon ve iş birliği      
eksikliği bulunmaktadır. Bu durum Türkiye’de 3BB teknolojisinin etkin kul-
lanımında, endüstriyel teknoloji uygulamalarının yaygınlaşması ve tekno-
lojiden azami faydanın sağlanması konusunda bir kısıt oluşturmaktadır. 
Bu kısıtın aşılması için Türkiye’de 3BB ekosisteminin iş birliği ağları ve in-
san kaynağına odaklanılarak geliştirilmesi önerilmektedir. 

Mevcut durumda küresel büyük oyuncuların hâkim olduğu malzeme pa-
zarının ilerleyen dönemde daha rekabetçi olması ve malzeme pazarının 
büyüme eğiliminin, yeni ve yerli oyunculara 3BB malzeme pazarına girme 
ve pazarda büyüme imkânı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu fırsat 
alanında Türkiye’de 3BB teknolojilerinin malzeme segmenti ağırlığıyla 
yerli üretimin geliştirilmesi önerilmektedir. 

Türkiye’de sanayi şirketlerinin 3BB farkındalığının düşük olduğu ve sanayi 
şirketlerinin henüz operasyonlarında 3BB uygulamalarından azami fayda-
yı elde edecek uygulama alanlarını keşfedemedikleri tespit edilmiştir. Bu 
şirketler, 3BB’nin mevcut üretim süreçlerine getirdiği yenilik ve fırsatlar-
dan yararlanmamaktadır. Bu kısıtın aşılması için Türkiye’de imalat sana-
yinin 3BB teknolojisine yönelik farkındalığının ve uygulama seviyesinin 
artırılmasıyla teknolojinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

3BB teknolojisinin ilk uygulayıcısı olan uluslararası şirketler ve bu şirketlere ev 
sahipliği yapan ülkeler önemli bir rekabet avantajı yakalamış ve uluslararası 
değer zinciri içinde kendilerini yeniden konumlandırmaya başlamıştır. Öneri-
len stratejiler ve bu stratejilere hizmet edecek şekilde geliştirilen politikaların 
ve sektöre özel proje uygulamalarının, Türkiye’nin önemli bir rekabet avantajı 
elde etmesine destek sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

3

1

2

3BB teknolojisinin ve teknoloji 
uygulamalarının küresel ve yerel 
düzeyde karşılaştırılması sonucunda 
3BB teknolojisinin bütüncül ve faydacı 
bir yaklaşımla mevcut üretim/ekonomi 
ekosistemine entegrasyonunun 
sağlanması, ana strateji olarak 
önerilmektedir.
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Dördüncü Sanayi Devrimi, son yıllarda özellikle 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma 
gündemlerinde kendisine önemli bir yer edinmiştir. 
Ayrıca Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkeler  
tarafından Üçüncü Sanayi Devrimi sonrasında 
kaybettikleri rekabet güçlerini yeniden kazanmak için 
bir sanayi vizyonu olarak kabul edilmektedir. 

Dördüncü Sanayi Devriminin, yeni teknolojilerin üretim sü-
reçlerindeki rolünün günden güne arttığı 2000’li yıllarda di-
jital teknolojilerin tetiklemesiyle başladığı değerlendirilmek-

tedir. Büyük veri analitiği, akıllı robotlar, simülasyon, yazılım entegrasyonu, 
nesnelerin interneti, siber-fiziksel sistemler, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik 
ve 3BB1 gibi teknolojilerin üretim süreçlerine getirdiği yenilikler ve fırsatlar 
Dördüncü Sanayi Devriminin tetikleyicisi olmuştur. Dördüncü Sanayi Devrimi, 
bu teknolojilerin mevcut tedarik, üretim, pazarlama süreçlerince değişimin ve 
iyileştirmelerin bütünü hâline gelmiştir. Bu bağlamda Dördüncü Sanayi Dev-
rimi, üretim süreçlerinin hem kendi içlerinde hem de birbirleri ile sürekli ve 
gerçek zamanlı olarak iletişim içinde olduğu, böylece akıllı, hızlı, esnek ve yük-
sek katma değerli bir yapıya dönüştüğü bir vizyon olarak yorumlanmaktadır.   

Dördüncü Sanayi Devrimi, son yıllarda özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınma gündemlerinde kendisine önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca, 
Almanya ve ABD gibi gelişmiş ülkeler tarafından Üçüncü Sanayi Devrimi sonra-
sında kaybettikleri rekabet güçlerini yeniden kazanmak için bir sanayi vizyonu 
olarak kabul edilmektedir. 

Dördüncü Sanayi Devrimi, bu çalışmaya konu olan 3BB teknolojisinin küresel 
iktisadi görünürlüğünü daha da artırmış ve hâlihazırda dünyanın en hızlı büyü-
yen ve teknolojilerinden biri haline gelmiştir. Kaydettiği hızlı büyüme ile bera-
ber ilgili teknoloji alternatifleri ve kullanım alanlarının sayısı da oldukça artmış-
tır. Şirketler artık hangi teknolojinin, ne aşamada, hangi üretim sürecine nasıl 
adapte edileceği sorularıyla, politika yapıcılar ise teknoloji kullanımını nasıl ve 
hangi yöntem ve/veya stratejik politika müdahalesi ile kolaylaştırarak küresel 
pazardaki rekabetlerini artırabilecekleri soruları ile karşı karşıya gelmektedir. 

2 Çalışma genelinde sıklıkla kullanılan ‘’ 3BB’’ kısaltması ‘’3 Boyutlu Baskı’’ terimi olarak katmanlı 
üretim teknolojisi ve ilgili uygulamaları işaret ederken, ‘’3BY’’ kısaltması bu teknolojiyi kullanan ‘’3 
Boyutlu Yazıcı’’ sistemlerine karşılık gelmektedir.

Giriş
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Bu Proje Türkiye’de yenilik üretme kapasitesinin
yükseltilmesi ve üretim yapısında dönüşümün
sağlanması hedefi çerçevesinde geliştirilmiştir.

Yenilik üretme kapasitesini yükseltmeyi, yeniliklerin mevcut üretim yapısıyla 
bütünleştirilerek sanayisini katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek bir ya-
pıya dönüştürmeyi hedefleyen Türkiye için Dördüncü Sanayi Devrimi stratejik 
önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında Dördüncü Sanayi Devriminin kri-
tik bir unsuru ve tetikleyicisi olan 3BB teknolojisinin ve bu teknoloji uygula-
malarının ülkemiz için etki ve fırsatlarının değerlendirilmesi ve sektörlerin bu 
teknolojiye ilişkin mevcut durumu ve ihtiyaçlarına yönelik politika önerilerinin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Araştırma Çerçevesi

Amaç

Bu proje Onuncu Kalkınma Planının; Türkiye’de yenilik üretme kapasitesinin 
yükseltilmesi ve üretim yapısında dönüşümün sağlanması hedefi çerçevesinde 
geliştirilmiştir. Üretim sürecindeki dönüşümün bir parçası olabilecek olan ve 
hızla gelişen 3BB teknolojisinin dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimini, kullanım 
alanlarını ve imalat sanayii üzerindeki etkilerini araştırmak üzere Mülga Kal-
kınma Bakanlığı, Kalkınma Araştırmaları Merkezi (KAM) Ernst and Young (EY) 
firmasından hizmet de alarak ''Üretimde Paradigma Değişikliği: 3 Boyutlu Ya-
zıcılar'' Araştırma Projesini gerçekleştirmiştir. Projenin temel olarak üç amacı 
bulunmaktadır:

	 Dünya’da ve Türkiye’de 3BB teknolojisinin mevcut durumunun, bu tek-
nolojinin üretiminde ve kullanımında gelinen aşamanın ve geleceğe 
ilişkin beklentilerin araştırılması,

	 Türkiye’de 3BB teknolojisi ile üretim yapılan ve yapılabilecek olan bü-
yümesi beklenen alanların belirlenerek 3BB teknolojisinin ülkemizin 
kalkınmasına etkisinin ortaya konması,

	 3BB teknolojisinin geliştirilmesi, kullanımı ve yaygınlaştırılması konula-
rında politika önerileri geliştirilmesi.

•

•

•
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Yöntem ve Kapsam

Araştırma, projenin temel amaçları doğrultusunda üç aşamalı kurgulanmıştır. 

Projenin “küresel eğilimler” aşamasında 3BB teknolojisindeki küresel mevcut 
durum ve eğilimler incelenmiştir. 3BB teknolojisinin tanımı, pazar ve pazar bü-
yüklüğü, mevcut uygulama durumu, fırsatlar ve kısıtlar, sektör uygulamaları ve 
lider ülkelerin (ABD, Almanya, İngiltere, Almanya, Güney Kore) uygulamadaki 
mevcut durumları analiz edilmiştir.

Projenin ikinci aşamasında “Türkiye’de 3BB teknolojisinin mevcut durum de-
ğerlendirmesi” yapılmıştır.  Bu çerçevede 3BY uygulamaları ile öne çıkan sek-
törler belirlenmiştir. Teknolojinin Türkiye’deki uygulamaları, pazar büyüklüğü, 
eğilimleri, uygulama alanları, potansiyel fırsatlar mevcut politikalar ile teşvik-
ler incelenmiştir.

Projenin üçüncü ve son aşaması “politika önerilerinin geliştirilmesidir”. Önce-
ki adımlarında tespit edilen temel eğilimler, riskler ve fırsatlar doğrultusunda 
teknolojinin adaptasyonu, gelişimi ve endüstriyel uygulamalarına ilişkin politi-
ka önerileri tasarlanmıştır. 

''Üretimde Paradigma Değişikliği: 3 Boyutlu Yazıcılar'' Araştırma Projesi, Tür-
kiye’de 3BB teknolojisi, pazar ve uygulamalarına ilişkin gerçekleştirilen ilk 
kapsamlı çalışmadır. Bu nedenle projenin farklı aşamalarında ihtiyaç duyulan 
bilgi, veri ve öngörülerin edinilmesinde detaylı bir araştırma tasarımına ihtiyaç 
duyulmuştur. Proje uygulama süresi boyunca gerekli yönlendirmenin sağlan-
ması, verinin oluşturulması ve araştırma sonuçlarının doğrulanması gibi amaç-
larla farklı kaynaklara başvurulmuştur. 

Literatür taraması ve “EY Küresel 3B Baskı Teknolojisi Pazar 
Araştırması Raporu, 2016”

Projenin ilk aşaması olan Küresel Eğilimler bölümü başta olmak üzere çalış-
manın tüm aşamalarında teknolojinin gelişimi, mevcut durumu ve endüstriyel 
uygulamalar ulusal ve uluslararası literatüre başvurularak incelenmiştir.

Üretimde Paradigma Değişikliği: 3 Boyutlu 
Yazıcılar Araştırma Projesi, Türkiye’de 3BB 
teknolojisi, pazar ve uygulamalarına ilişkin 
gerçekleştirilen ilk kapsamlı çalışmadır. 



Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

Giriş

31

Projede, EY’nin 2016 yılı başında yayımladığı “Küresel 3B Baskı Teknolojisi 
Pazar Araştırması Raporu” ve raporda kullanılan analizlerin gerçekleştirildiği 
Küresel 3B Baskı Teknolojisi Pazar Araştırması Raporu Anketler Veri Tabanı 
kullanılmıştır. Küresel 3B Baskı Teknolojisi Pazar Araştırması Raporu hâlihazır-
da sahadaki en geniş kapsamlı 3BB araştırması özelliğini taşımaktadır. Rapor, 
2016 yılında 12 ülkeden 900 sanayi şirketi ile 3BB teknolojisinin sektörel uygu-
lamalarına ilişkin gerçekleştirilen Bilgisayar Destekli Telefon Mülakatları (Com-
puter Assisted Telephone Interview – CATI) veri tabanına dayanmaktadır. Veri 
tabanı,  küresel eğilimleri daha ince bir detay düzeyinde ele almak ve projenin 
ikinci aşaması olan Türkiye 3BB Teknolojisi Uygulama Düzeyi ve Pazarın Mev-
cut Durum Değerlendirmesinde gerçekleştirilen saha çalışması için bir taban 
ve karşılaştırılabilir analizler üretmek amacıyla kullanılmıştır. 

Raporda, 3BB teknolojisinin sanayi üretiminde uygulanma düzeyi ile olası eği-
limler detaylı olarak incelenmektedir. Kullanıcı ve üreticilerin görüşleri değer-
lendirilmiş ve çeşitli vaka çalışmaları ile başarılı örnekler paylaşılmıştır. Mevcut 
teknoloji eğilimleri ve sektör bazında 3BB teknolojisi uygulama olgunluk dü-
zeyleri sunulmakta olup 3BB teknolojisinin ekonomi ve iş dünyasına etkileri, 
sanayide 3BB teknolojisi kullanımının getirdiği avantaj ve kısıtlar ele alınmak-
tadır. 

Literatür çalışmasında pazar ve pazar eğilimlerine dair araştırma raporları, dö-
nemlik sektör yayınları, araştırma kurumlarının yayınları ve diğer açık kaynak-
lar da kullanılmıştır. Ancak ikincil verilerin kullanılmasıyla ortaya çıkan bazı kı-
sıtlarla karşılaşılmıştır. Rapor genelinde sunulan veriler, bilgi ve örnekler EY’nin 
erişiminin olduğu veya bu çalışmaya özel olarak edindiği veri kaynaklarından 
ya da kamuya açık kaynaklardan alınmıştır. 

Küresel eğilimler detaylı incelenerek 
Türkiye 3BB Teknolojisi Uygulama 
Düzeyi ve Pazarın Mevcut Durum 
Değerlendirmesinde karşılaştırılabilir 
analizler üretilmiştir. 
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Araştırmanın Yönlendirilmesinde Sektörden
Destek Alınması: Danışma Kurulu 

Çalışmayı desteklemek üzere bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma 
Kurulu, Türkiye’den ve EY’nin uluslararası ağından 3BB teknolojisi değer zinci-
rinin farklı taraflarını (tedarik – 3BY sistemleri, malzeme ve yazılım, aracı – 3BB 
hizmet sağlayıcıları ve talep – sanayi şirketleri) temsil edecek bilgi ve dene-
yime sahip ilgili profesyonellerden kurulmuştur. Danışma Kurulu, araştırma 
tasarımının konuya ve sektördeki gelişmelere uygunluğu, bulguların geçerliliği 
gibi konularda projeye sektörel danışmanlık sunmuş ve politika önerilerin ge-
liştirilmesine katkı sağlamıştır. 

Danışma Kurulu, Proje uygulama döneminde ilk olarak Türkiye 3BB Teknolo-
jisi Uygulama Düzeyi ve Pazarın Mevcut Durum Değerlendirmesi kapsamında 
gerçekleştirilen saha çalışmasının başlangıcında araştırma tasarımına ilişkin 
görüşlerini sunmuş daha sonra ise araştırma sonuçlarının ön bulgularını tartış-
mak ve sonuçların yorumlanmasına katkı sağlamıştır. 

3BB Teknolojisine Yönelik Farkındalığın Artırılması:
Çalışma Ziyareti

Proje kapsamında 3BB teknolojisi konusunda lider ülke olarak belirlenen Al-
manya’ya 13-17 Kasım 2017 tarihlerinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş-
tir. Çalışma ziyaretiyle, 3BB teknolojisine ilişkin kamu sektörünün rolü, üni-
versite ve araştırma kurumları ile özel sektörün fonksiyonları ve teknolojide 
dünyanın geldiği son nokta konusunda proje yürütme komitesinin farkında-
lığının arttırılması amaçlanmış; izlenimler ve deneyimler rapora aktarılmıştır. 

Çalışmada mevcut teknoloji eğilimleri ve 
sektör bazında 3BB teknolojisi uygulama 
olgunluk düzeyleri sunulmakta olup 3BB 
teknolojisinin ekonomi ve iş dünyasına 
etkileri, sanayide 3BB teknolojisi kullanımının 
getirdiği avantaj ve kısıtlarda ele alınmaktadır. 
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Bu doğrultuda Frankfurt’ta gerçekleştirilen Formnext2017 fuarına katılım 
sağlanmıştır. Formnext, her yıl 3BY sistemleri ve 3BB teknolojilerine ilişkin dü-
zenlenen en büyük uluslararası fuardır. Fuarda 3BB teknolojilerinin yanı sıra, 
havacılık ve uzay, savunma sanayi, biyotıp, otomotiv, kalıpçılık ve mücevherat 
gibi sektörlere yönelik yeni geliştirilen yöntemler ve uygulamalar sergilenmek-
tedir. 

Fuar kapsamında gerçekleştirilen tematik konferanslara katılım sağlanmıştır. 
Alman 3BY sistemi üreticisi EOS, Alman Doğrudan İmalat Araştırma Merkezi 
(Direct Manufacturing Research Center-DMRC) ve 3BB pazarına 2017 yılı itiba-
rıyla giriş yapan Japon iki boyutlu yazıcı üreticisi Mimaki ile mülakatlar gerçek-
leştirilmiştir. Bonn’da Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) 
ve Alman Mühendisleri Odası (Verein Deutscher Ingenieure – VDI) Teknoloji 
Merkezi ile toplantı yapılmıştır. 

Türkiye 3BB Pazarının İncelenmesi: Saha Çalışması

3BB pazarının mevcut durumunu, teknolojinin mevcut uygulamalarını ve za-
man içindeki gelişimini analiz etmek için gerekli veri ve araçların büyük bö-
lümü Proje kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı saha çalışmaları ile elde 
edilmiştir. Saha çalışması, Türkiye 3BB pazarının tüm paydaşlarını kapsayacak 
şekilde, temel olarak üç eksende kurgulanmıştır: (1) Yarı Yapılandırılmış Derin-
lemesine Mülakat Çalışması, (2) Bilgisayar Destekli Telefon Mülakatları (Com-
puter Assisted Telephone Interview – CATI) ve (3) Vaka çalışmaları.

Yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar kapsamında 3BB teknolojisinin 
kilit oyuncuları, sektöründe 3BB uygulamalarıyla öne çıkan sanayi şirketleri, 
3BB teknolojisine ilişkin çalışmalar gerçekleştiren üniversite ve araştırma ku-
rumları, ilgili kamu kurumları, meslek örgütleri ve STK’lar ile 79 görüşme ve 4 
vaka çalışması gerçekleştirilmiştir (Bkz. Ek 1). Yapılan görüşmelerin sonuçları 
toplulaştırılarak ilgili analizlerin yapılması için Mülakatlar Veri Tabanı oluştu-
rulmuştur. 

CATI kapsamında Türkiye’deki havacılık ve savunma, otomotiv, elektronik, 
enerji, makine, medikal, ilaç ve plastik sektörlerinin mevcut 3BB uygulamala-
rını analiz etmek, genel algı ve farkındalığını ölçmek amacıyla bu sektörlerde 

Saha çalışması Türkiye 3BB pazarının tüm paydaşlarını 
kapsayacak şekilde, temel olarak üç eksende 
kurgulanmıştır: (1) Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine 
Mülakat Çalışması, (2) Bilgisayar Destekli Telefon 
Mülakatları ve (3) Vaka çalışmaları.
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faaliyet gösteren 697 sanayi şirketi ile detaylı bir anket çalışması gerçekleşti-
rilmiştir. Anket sonuçları derlenerek ilgili analizlerin yapılması için veri tabanı 
oluşturulmuştur. 

Vaka çalışmaları kapsamında Türkiye’de en üst olgunluk seviyesinde bulunan 
3BB uygulamaları ile öne çıkan dişçilik, medikal ve kuyumculuk sektörü sanayi 
şirketleri ile görüşülmüştür. Vaka çalışmalarında sektörel 3BB uygulamaları ye-
rinde incelenmiş ve şirketlerin 3BB teknolojisi ile tanışması ve mevcut olgun-
luk seviyesine erişme süreci detaylı olarak ele alınmıştır.  

Sektörel Bakış Açısının Güçlendirilmesi: Stratejik 
Sektör Odak Grup Toplantıları
Türkiye’de 3BB teknolojisinin kullanımı ve gelişimi açısından stratejik sektör 
olarak belirlenen medikal, makine ve otomotiv sektörü temsilcileri ile odak 
grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalıştay katılımcıları ilgili sektörlerdeki 
ana üreticiler ile sektörün değer zincirinde hâlihazırda bu teknolojileri kulla-
nan şirketler arasından seçilmiştir. Katılımcı profili ilgili şirketlerin genel müdü-
rü, operasyon müdürü, üretim müdürü, Ar-Ge müdürü veya 3BB uygulamala-
rını yöneten yetkili kişiler olarak belirlenmiştir. 

Bu doğrultuda Bursa’da otomotiv sektörü temsilcileri, İstanbul’da medikal ile 
makine sektörü temsilcilerinin katılımıyla 3 odak grup toplantısı gerçekleş-
tirilmiştir. Odak grup toplantıları yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinde, üç 
sektör için de genel ve sektörlere özel, toplam 6-8 adet soruyu geçmeyecek 
şekilde yürütülmüştür. Toplantılar öncesinde ilgili sektörlere yönelik bazı araş-
tırma bulguları katılımcılarla paylaşılmıştır. 

İlgili Paydaşların Nihai Sonuç İçin Bir Araya Getirilmesi: Politika Çalıştayı Proje-
nin son aşaması Politika Önerilerinin Geliştirilmesi kapsamında 28 Şubat 2018 
tarihinde Ankara’da bir Politika Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Politika Çalıştayı, 
Türkiye 3BB değer zincirinin tüm taraflarından (ilgili kamu kurumları, üniver-
site ve araştırma kurumları, meslek örgütü ve STK’lar, talep tarafındaki sanayi 
şirketleri ve tedarik tarafının sistem, malzeme ve yazılım sağlayıcıları ve hiz-
met sağlayıcıları) 74 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış mülakatlar kapsamında 3BB 
uygulamalarıyla öne çıkan sanayi şirketleri, 3BB 
teknolojisine ilişkin çalışmalar gerçekleştiren üniversite 
ve araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları, meslek 
örgütleri ve STK’lar ile 79 görüşme gerçekleştirilmiştir.
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Çalıştayda, projenin önceki aşamalarında tespit edilen küresel eğilimler ve 
Türkiye mevcut durum analizi sonuçlarının katılımcılara sunulması; elde edilen 
bulgular ve temel eğilimler ile Türkiye için belirlenen fırsatlar ve riskler doğrul-
tusunda geliştirilen taslak politika önerilerinin farklı kurum ve sektörden katı-
lımcılarla beraber değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, önerilerin 
riskler, kısıtlar, paydaşlar vb. kriterler doğrultusunda geliştirilen taslak politika 
önerilerinin yorumlanması, detaylandırılması ve katılımcılar tarafından ilave 
politika önerileri geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 3BB teknolojileri, pazarı ve 
uygulamalarındaki küresel eğilimler ve önde gelen ülke örnekleri incelenmiş-
tir. Bu bağlamda 3BB teknolojisi ve alt teknolojilerinin tanımı, tarihsel gelişimi, 
diğer gelişmekte olan teknolojilerle ilişkisi, teknolojinin getirdiği yenilikler ve 
darboğazlar, 3BB pazarı, uygulamaların mevcut durumu ve sektörel eğilimler 
ile geleceğe ilişkin beklentiler ele alınmaktadır. Ayrıca, 3BB uygulamalarında 
önde gelen beş ülke 3BB pazarının mevcut olgunluğu, tedarik, talep ve uygu-
lama taraflarındaki durum ve kamu kurumlarının rolü perspektifinden detaylı 
olarak analiz edilmektedir. 

İkinci bölümde Türkiye’de 3BB teknoloji pazarının ve uygulamadaki mevcut du-
rumun detaylı analizi yapılmıştır.  Bu çerçevede ulusal seviyedeki 3BB pazarı 
ve pazar oyuncularının hareketliliği, sektörlerin 3BB uygulamalarındaki mevcut 
durumu ve potansiyeli, teknolojinin Türkiye’deki mevcut 3BB tedarik ve talep 
tarafları için yarattığı fırsat ve riskler, 3BB teknolojisi uygulamasında ve gelişi-
minde öne çıkan stratejik sektörler ve mevcut politika ortamı ve teşvik meka-
nizmaları değerlendirilmektedir. 

Üçüncü bölümde küresel değerlendirme ve Türkiye mevcut durum analizi so-
nuçları doğrultusunda Türkiye’de 3BB teknolojisinin ve teknoloji uygulamaları-
nın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 3BB uygulamalarından sağlanan faydanın 
azami seviyeye çıkarılması için bir ana stratejiye bağlı dört strateji belirlenerek, 
bu stratejiler kapsamında geliştirilen politika önerileri sunulmaktadır. 

Vaka çalışmaları kapsamında Türkiye’de en üst 
olgunluk seviyesinde 3BB uygulamaları ile öne 
çıkan dişçilik, medikal ve kuyumculuk sektörleri 
yerinde incelenmiş ve şirketlerin 3BB teknolojisi
ile tanışması ve mevcut olgunluk seviyesine 
erişme süreci detaylı olarak ele alınmıştır. 
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Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri

Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

1. Küresel Eğilimler 
1.1. Bir Üretim Teknolojisi Olarak Üç Boyutlu Baskı
1.1.1. 3BB Teknolojisinin Tanımı ve Alt Teknolojileri

Katmanlı üretim veya yaygın olarak bilinen ismiyle 3 boyutlu baskı (3BB), mal-
zemelerin katmanlar halinde üst üste eklenerek 3 boyutlu nesnelerin oluştu-
rulmasıdır. Prototip imalatı, kalıp imalatı, yarı mamul veya nihai ürün imalatı, 
3BB teknolojisinin farklı kullanım alanlarıdır. Prototip imalatı bunlar arasında 
ilk ve en yaygın uygulamadır. 

3BB’nin farklı uygulama alanları dört kategori altında değerlendirilmektedir:

•   Hızlı Prototipleme (Rapid Prototyping), 3BB’nin en yoğun olarak kul-
lanıldığı uygulama alanıdır. Ürünlerin ön modellerinin test edilmesi 
amacıyla hızlı imalatını ifade eder (Gausameier ve diğ. 2013). 

•   Hızlı Kalıp İmalatı (Rapid Tooling), geleneksel üretim için gereken 
ekipman ve kalıpların, 3BB teknolojileriyle hızlı biçimde ve daha ge-
lişmiş özelliklerle imalatını ifade eder (Gausameier ve diğ. 2013).

•    Hızlı İmalat (Rapid Manufacturing), yarı mamul veya nihai ürünle-
rin 3BB teknolojileriyle, doğrudan imalatını tanımlar (Gausemeier 
ve diğ. 2011).

•   Hızlı Onarım (Rapid Repair), bozuk veya hasarlı nesnelerin hızlıca 
onarılması için 3BB teknolojisinin kullanılmasını ifade eder (Fuges, 
2014).

3BB tek bir teknoloji olmayıp farklı yöntem, malzeme ve imalat süreçlerine 
sahip alt teknolojilerden oluşmaktadır. Bu alt teknolojiler, çalışma prensipleri, 
kullandıkları malzemeler, ihtiyaç duydukları ardıl işlemler, getirdikleri avantaj-
lar ve kısıtlar doğrultusunda farklı endüstriyel uygulamalarda kendilerine yer 
bulmaktadır. 3BB alt teknolojileri 7 başlık altında sıralanabilir:

 •  Malzeme Ekstrüzyonu (Material Extrusion) yönteminde nesneler, 
erimiş malzemenin baskı kafasından çıkması ve katmanlı olarak bir-
leştirilmesiyle üretilmektedir. 

 •   Toz Zeminde Füzyon (Powder Bed Fusion) yönteminde toz halinde-
ki polimer ve metal malzemeler, lazer veya elektron ışını kullanıla-
rak ince katmanlar halinde eritilmektedir. Bu yöntem, kullanıcılara 
farklı malzemeleri birleştirmek zorunda kalmadan yüksek kaliteli 
polimer veya metal parçalar üretme olanağı sunmaktadır.  
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 •  Teknede Fotopolimerizasyon (Vat Photopolymerization) yöntemin-
de, fotopolimer adı verilen ve ışığa maruz kalınca kürlenen likit po-
limer ham madde kullanılmaktadır. Lazer veya başka bir enerji kay-
nağının, ince bir sıvı katmanına (malzemeye) yöneltilmesi ile üretim 
gerçekleştirilmektedir. 

 •  Malzeme Püskürtme (Material Jetting), geleneksel mürekkep püs-
kürtmeli baskı teknolojileri temel alınarak geliştirilmiştir. Çok mal-
zemeli polimerlerin baskı kafasından damla damla püskürtülmesiy-
le üretim gerçekleştirilmektedir. 

•   Yapıştırıcı Püskürtme (Binder Jetting), malzeme püskürtme yön-
temine benzese de bu teknikte toz halindeki ham maddenin katı 
yapılarla birleştirilmesi için yapıştırıcı malzeme kullanılmaktadır. 

 Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme (Directed Energy Deposition), 
malzemenin eritilmesi açısından toz zeminde füzyona benzemek-
tedir. Ancak bu yöntemde malzeme, biriktirme işleminden sonra 
doğrudan termal ısıyla birleştirilmektedir. 

•  Levha Laminasyon (Sheet Lamination) yöntemi ile aynı veya farklı 
malzeme katmanları ultrasonik dalgalarla birleştirilmektedir. Kul-
lanılabilir malzemeler her türlü polimerden metale, hatta organik 
malzemelere kadar değişkenlik göstermektedir. 

1.1.2. 3BB’nin Tarihsel Gelişimi 

3BB teknolojisinin ortaya çıkışı 1980’lı yıllara dayanmaktadır. Son yıllarda güç-
lü bir gelişim eğilimi gösteren bu teknolojinin önümüzdeki dönemde daha da 
gelişmesi beklenmektedir. 

Katmanlı üretim veya yaygın olarak bilinen ismiyle 
3 boyutlu baskı (3BB), malzemelerin katmanlar 
halinde üst üste eklenerek 3 boyutlu nesnelerin 
oluşturulmasıdır. Prototip imalatı, kalıp imalatı, yarı 
mamul veya nihai ürün imalatı, 3BB teknolojisinin farklı 
kullanım alanlarıdır. Prototip imalatı bunlar arasında ilk 
ve en yaygın uygulamadır. 
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İlk uygulayıcı şirketlerin patent sürelerinin dolması, teknolojinin yaygınlaş-
masında etkili olan temel faktörlerden biri olmuştur. 1980’lerde tescillenen 
patentlerin süresi, stereolitografi için 2004’ten ve malzeme ekstrüzyon için 
2009’dan itibaren dolmaya başlamıştır. Patentlerin sürelerinin dolması, yeni 
firmaların pazara dâhil olması açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer ta-
raftan sektörün gelişmesinde 3BB’nin doğrudan üretim ve seri üretime geçişi 
sürecinde yeni malzemelerin kullanılması ile sonuçların yüksek kalitede olma-
sı endüstriyel talebi artırarak sektörün gelişmesini tetiklemiştir. 

1996-2016 dönemi için 3BB’ye ilişkin alınmış patentler ve yapılan patent baş-
vuruları Grafik 1.1’de gösterilmektedir.

1996-2013 döneminde 3BB’ye ilişkin patentlerde görece düşük bir büyüme 
gözlenirken, 2014 yılından sonra daha keskin bir büyüme gerçekleşmiştir. Pa-
tent başvurularındaki bu hızlı artışın temel nedeni, malzeme ekstrüzyonu ve 
teknede fotopolimerizasyon için alınan patentlerin koruma sürelerinin sona 
ermesidir. Benzer şekilde, 2017 ve sonrasında patent başvuru ve tescillerinde 
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Grafik 1.1: 3BB’ye ilişkin patent ve yayımlanmış patent başvuru sayıları (1996-2016)

Kaynak: (Hornick, 2017; Wohlers Associates, 2017)

3BB tek bir teknoloji olmayıp farklı yöntem, malzeme ve 
imalat süreçlerine sahip alt teknolojilerden oluşmaktadır. 
Bu alt teknolojiler, çalışma prensipleri, kullandıkları 
malzemeler, ihtiyaç duydukları ardıl işlemler, getirdikleri 
avantajlar ve kısıtlar doğrultusunda farklı endüstriyel 
uygulamalarda kendilerine yer bulmaktadır.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alınan Patentler 247 227 273 318 336 545 646
3BB Teknolojilerine İlişkin Patentler 32 36 30 35 37 65 90
Donanım ve Yöntemler (%) 4 3 2 2 2 5 6
Malzeme (%) 4 3 3 3 4 2 3
Yazılım (%) 5 10 6 6 5 5 5
Sanayi ve Üniversite Uygulamalarına İlişkin 
Patentler 200 184 221 270 286 452 504

Üniversiteler (%) 4 2 3 3 3 3 2
Havacılık ve Savunma (%) 15 10 15 16 15 11 12
Mimari (%) 11 14 7 10 13 10 9
Tüketici Ürünleri ile Elektronik (%) 14 10 9 11 9 14 17
Makine (%) 11 13 15 9 10 11 10
Medikal ve Dişçilik (%) 15 19 19 23 23 22 16
Otomotiv (%) 11 12 12 13 11 11 12
Diğer 15 7 22 13 13 28 52

Tablo 1.1: 3BB’ye ilişkin patent tescillerinin yıllara ve sektörlere göre dağılımı 

Kaynak: (Hornick, 2017; Wohlers Associates, 2017)

Teknoloji Türü 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Malzeme Ekstrüzyonu 1 2 3 3 3 7 15 24
Toz Zeminde Füzyon 2 2 2 3 7 11 26 62
Teknede Fotopolimerizasyon - - - - - 2 2 10
Malzeme Püskürtme - - - 4 1 4 10 13
Yapıştırıcı Püskürtme - - - - - 1 2 13
Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme - - - - - - 1 11
Levha Laminasyon - - 2 2 - 4 2 12
Toplam 3 4 7 12 11 29 58 145

Tablo 1.2: 3BB’ye ilişkin yayımlanmış patent başvurularının temel teknolojilere göre dağılımı

Kaynak: (WIPO Patentscope, 2017)

belirgin bir artış olması1 beklenmektedir. 2010-2016 dönemi için 3BB tekno-
lojilerine ilişkin patent ve patent başvuru sayıları sektör özelinde Tablo 1.1 ve 
Tablo 1.2’te sunulmaktadır. 2010-2016 döneminde medikal ve dişçilik, tüketici 
ürünleri, elektronik ile havacılık ve savunma sektörlerinin sanayi uygulamala-
rına yönelik patentlerde öncü oldukları görülmektedir.

3BB’ye ilişkin patent başvuruları teknoloji türüne göre incelendiğinde, malze-
me ekstrüzyonu, toz zeminde füzyon, teknede fotopolimerizasyon ve malze-
me püskürtme teknolojilerine ilişkin yeni patent başvurularının 2009 yılı itiba-
rıyla hızlı bir şekilde arttığı, diğer 3BB teknolojilerine ilişkin başvuru sayısının 
ise görece düşük bir hızda büyüdüğü görülmektedir.

3 Patentler, patent başvurusunun yapılmasından itibaren iki yıl ya da daha uzun sürede yayımlan-
maktadır.
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Patentler, patent başvurusunun yapılmasında itibaren iki yıl ya da daha uzun 
sürede yayımlanmaktadır. Teknolojiyi ilerletme, hibrit teknolojisini geliştirme 
ve tamamen yeni teknolojiler üretme üzerine de çalışmaktadır. Bu çalışmalar 
sonucunda pazarda yeni firmalar ortaya çıkarken büyük teknoloji şirketlerinin 
de pazara yönelik ilgisi artmaktadır. 

Geleneksel oyuncuların 3BB pazarına girişi, yeni firmaların doğuşu, bunların 
yenilikçi ürünler geliştirmesi ve birbirleri ile teknoloji ve fiyat üzerinden gir-
dikleri rekabeti içeren tüm bu güncel gelişmeler, 3BB teknolojisinin tedarik 
tarafının önümüzdeki yıllarda da hareketli olacağını ve yaygınlaşacağını gös-
termektedir.

1.1.3. 3BB’nin Getirdiği Yenilikler 

3BB teknolojisi ürünlerin kişiselleştirilmesi ve yeni tasarım fırsatları sunmak-
tadır. 

3BB teknolojisinin mevcut üretim süreçlerine getirdiği temel yenilikler; özel-
leştirme ve kişiselleştirme, yeni tasarım fırsatları ve bu doğrultuda artan reka-
bet avantajı olarak değerlendirilmektedir. 

Özelleştirme ve kişiselleştirme, ürünlerin veya parçaların kullanım amacına ve 
müşteri beklentilerine ya da bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak üretilmesi an-
lamına gelmektedir. Katmanlı üretim, özelleştirilmiş endüstriyel veya tüketici 
ürünlerinin hızlı ve maliyet etkin üretilmesine imkân sağlamakta; bu sayede 
müşteri ihtiyaçlarına odaklı ürün geliştirilmesine olanak sunmaktadır. 

Geleneksel üretim teknikleri, standart parçaların ortalama birim fiyatının dü-
şürülmesi amacıyla toplu üretimine yöneliktir. 3BB ise şirketlerin az sayıda, 
hatta tek bir parça için üretim yapmasını gerektiren durumlarda, üretim ma-
liyetini yükseltmeden kişiselleştirilmiş ürünler imal etmesine olanak tanımak-
tadır. 

Kişiselleştirilmiş ürünler: Ürünlerin özelleştirilmesi ve kişiselleştirilmesi özel-
likle olgun pazarlarda önemli bir eğilimdir. Tüketicilerin ihtiyaç ve zevklerine 
göre özelleştirilmiş ürünler konusunda fiyat hassasiyetleri düşük olabilmekte-
dir. Kişiselleştirmenin bir boyutu da tüketici taleplerinin ötesinde, bireylerin 
özel ihtiyaçlarının karşılanabilmesidir.Bireylerin fiziksel özelliklerine kusursuz-
ca uyan ürünler yüksek katma değer yaratmakta, bu konu özellikle medikal 
sektöründeki implant imalatında önem taşımaktadır. 

Yeni Tasarım Fırsatları, geleneksel imalat tekniklerinde nesne şekillendirme 
veya karmaşık parçaları üretmeyle ilgili kısıtların 3BB teknolojisi ile aşılabil-
mesiyle ortaya çıkmaktadır. 3BB teknolojisi sayesinde karmaşık geometrik 
şekillerin üretilmesinin mümkün kılınması ile tasarımda serbestliğin önü de 
açılmaktadır. 
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Örneğin biyonik tasarım ile az miktarda malzeme kullanarak hafif ama daya-
nıklı yapılar üretilmesi hedeflenmektedir. Biyonik tasarım, hava araçlarının 
yakıt verimliliğinin artırılması için havacılık sektöründe endüstriyel kullanım 
safhasına geçmiştir. 

3BB’nin bir diğer avantajı da parçaların fonksiyonel entegrasyonunun gerçek-
leştirilmesidir. Bu da elektronik devrelerin bir parçanın yüzeyine basılması ör-
neğinde olduğu gibi tek parçaya mümkün olduğunca fazla teknik işlev sığdır-
mak anlamına gelmektedir. Bu sayede parçalardaki aşınma oranlarının azaldığı 
görülmektedir. 3BB ile karmaşık ürünlerdeki tekil parçaların sayısı artmakta, 
montaj için harcanan zaman ve efor azalmakta, maliyet düşmektedir. 

Diğer taraftan alet içerisinde (Örneğin enjeksiyon kalıpları) soğutma kanal-
larının entegrasyonu freze veya torna gibi geleneksel imalat yöntemleri ile 
çözülemeyen bir konudur. Bunun nedeni, geleneksel imalat yöntemlerinin, 
ihtiyaç duyulan esneklik ve hassaslık düzeyinden büyük ölçüde yoksun olması-
dır. Ekipmanların ve/veya parçaların gerektiği şekilde soğutulması, hem ekip-
manın uygun kullanımı hem de ideal çalışma sıcaklığı açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Öte yandan otomotiv endüstrisinde optimize edilmiş üretim ekipmanları ima-
latında, prototiplemede ve yarış arabaları için büyük ölçüde kişiselleştirilmiş 
parçaların tasarımında, test edilmesinde ve üretilmesinde 3BB teknolojileri 
kullanılmaktadır. 

İşlevselliği olan hafif ve dayanıklı parça üretiminin ve artan özelleştirme talep-
lerine yanıt verebilmenin yanı sıra, CO2 emisyonunu azaltma ve yakıt verimli-
liğini artırmada da 3BB’nin fayda sağlayabileceği görülmektedir. Ukraynalı bir 
şirket olan PassivDom, “minimum CO2 emisyonu” hedefiyle inşa edilen evin, 
güneş enerjisi üretimi sistemleri ve su arıtma sistemleri için kullandıkları par-
çaların büyük bölümünü 3BB ile üretmiştir. Avrupa Birliği, bu projenin Horizon 
2020 finansmanı ile geliştirilmesi konusunda desteğini sürdürmektedir. Şirke-
tin kurucuları, 3BB gibi yenilikçi teknolojilerin küresel ısınma ve gelişmekte 
olan ülkelerdeki barınma sorunu gibi küresel problemlerin çözümüne yardım-
cı olabileceğine inanmaktadır (Avrupa Birliği, 2017). 

Sektörün gelişmesinde patentlerin sürelerinin dolması, 
yeni firmaların pazara dâhil olması açısından büyük önem 
taşımaktadır. Diğer taraftan 3BB’nin doğrudan üretim ve 
seri üretime geçişi sürecinde yeni malzemelerin kullanılması 
ile sonuçların yüksek kalitede olması endüstriyel talebi 
artırarak sektörün gelişmesini tetiklemiştir. 
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1.1.4. 3BB Teknolojisinin Darboğazları

3BB teknolojisinin, uygulamanın türüne göre geleneksel imalat yöntemlerinin 
yerini alması ya da mevcut imalat yöntemlerini destekleyici/tamamlayıcı bir 
teknoloji olması beklenmektedir. Ancak mevcut durumda teknolojinin gelişi-
me açık birçok alanı olduğu ve olgunlaşma sürecinin devam ettiği gözlenmek-
tedir. 

Küresel pazarda firmalar tarafından 3BB teknolojisinin tercih edilmemesine 
yol açabilecek kısıtlar EY 2016 Küresel 3BB Anketi sonuçlarına göre ele alın-
mıştır. Grafik 1.2’de firmaların karşılaştıkları temel kısıtlar belirtilmiştir. Yukarı-
daki şekilde sıralanan kısıtlar, teknoloji olgunluğu, 3BY sistemleri pazarı ile fikrî 
mülkiyet ve iş gücü kaynaklı kısıtlar olarak gruplandırılmıştır.

Teknoloji Olgunluğu altında kısıtlı hız, nihai ürün kalitesi, baskı tablası boyutu 
ile malzemeler ve çok malzemeli baskı ele alınmıştır. 

Kısıtlı hız: Mevcut teknoloji düşük hacimli üretim için uygun olsa da, üretim hı-
zının düşüklüğü nedeniyle büyük hacimde üretim için tercih edilmemektedir. 
Özellikle enjeksiyon kalıplama ile yapılan imalatlarda geleneksel üretimin yeri-
ni alacak düzeyde hıza henüz ulaşılamamıştır. Enjeksiyon kalıplama ile saniye-
ler içinde üretilebilecek parçaların 3BB ile imalatı birkaç saat sürebilmektedir 
(Creative Mechanisms, 2016). 

Nihai ürün kalitesi: 3BB teknolojisinin özellikle nihai ürün imalatında kullanıl-
ması durumunda, ürünün müşteri beklentilerini karşılaması beklenmektedir. 
Kaliteye ilişkin endişeler şirketlerin %15’i tarafından teknolojinin uygulanma-
sındaki kısıtlardan biri olarak görülmektedir (Bkz. Grafik 1.2). 

Baskı tablası boyutu: 3BY sistemlerinde mevcut baskı tablası boyutu, tekno-
lojinin şirketler tarafından üretime adapte edilmesinde kısıt olarak görülmek-
tedir. Şirketlerin %12’si basılan ürün boyutunu kısıt olarak görmektedir (Bkz. 
Grafik 1.2). Özellikle havacılık ve savunma sektöründe mevcut 3BB teknoloji-
siyle uçağın geniş alt parçalarını üretmek henüz mümkün olmadığından, par-
çaların ayrı üretilmesi ve uçağa entegre edilmesi gerekmektedir. Bu kısıt, me-
tal baskıda kullanılan toz zeminde füzyon teknolojisi için daha da belirgindir. 

Malzemeler ve çok malzemeli baskı: 3BB’de kullanılan malzeme çeşidinin göre-
ce az olması, şirketlerin teknolojiyi benimseme konusundaki kararlarını olumsuz 
etkilemektedir. Şirketlerin %9’u malzeme ve çoklu malzemelere yönelik kısıtları 
teknolojinin adaptasyonu önünde bir engel olarak  tanımlamıştır (Bkz. Grafik 1.2). 

3BB teknolojisi ürünlerin kişiselleştirilmesi ve 
yeni tasarım fırsatları sunmaktadır. 
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3BB teknolojisinin; pazar, nitelikli işgücü ve 
fikrî mülkiyete ilişkin kısıtları bulunmaktadır. 

3BY BY sistemleri Pazarı : kaynaklı darboğazlar incelendiğinde sistemlerin 
yüksek maliyetli oluşu ve teknolojik gelişme ve fiyatlandırmada kısıtlı sayıda 
firmanın belirleyici olması dikkat çekmektedir. 

Yüksek maliyet: Baskı işlemi geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla ucuz olsa 
da, 3BY sistem kurulum maliyeti için gerçekleştirilen başlangıç yatırımı görece 
yüksektir. Otomotiv veya elektronik gibi maliyetin büyük önem taşıdığı sektör-
lerde bu kısıt, teknolojiyi üretim hatlarına entegre etmek isteyen şirketlerde 
tereddüt yaratmaktadır. 3BY sistemlerinin yüksek maliyeti diğer kısıtlar ara-
sında %39 oranla en yüksek paya sahip olmuştur. Bunun ardından %19 oranla 
malzeme ve hizmetlerin yüksek maliyetli oluşu gelmektedir (Bkz. Grafik 1.2). 

Diğer yandan endüstriyel 3BY sistemlerinin fiyatları, amaca, boyuta, hıza ve 
kullanılan malzemeye bağlı olarak 5 Bin ile 2 Milyon ABD Doları aralığında de-
ğişiklik gösterebilmektedir. 2015 yılında 3BY sistemlerinin %3’ü 1 Milyon ABD 
Doları’ndan daha pahalı iken, %14’ü 500 Bin ve 1 Milyon ABD Doları arasında, 
%35’i ise 100 Bin ile 500 Bin ABD Doları arasında satışa sunulmuştur. Kalan 
%48’in fiyatı ise 100 Bin ABD Doları’nın altında seyretmiştir (Wheeler, How 
Much Does Every Industrial 3D Printer Cost?, 2015a). 

Teknolojik gelişme ve fiyatlandırmada kısıtlı sayıda firmanın belirleyici ol-
ması: Katmanlı üretimin tedarik tarafındaki oyuncu sayısının sınırlı olması; 
teknolojik gelişimin yönü, teknoloji ve uygulamaları konusunda deneyim sa-
hibi uzman ve mühendis sayısı, telif hakkı gibi konularda şirketlerin karşılaştığı 
veya karşılaşacağı bazı darboğazlar yaratmaktadır. Sistem imalatçıları, malze-
me tedarikçileri ve yazılım geliştiriciler dâhil olmak üzere 3BB endüstrisi, bir-
kaç şirketin hâkim olduğu bir pazar olarak kabul edilmektedir. 2016 yılında 
küresel çapta yalnızca 97 imalatçı endüstriyel 3BY sistemi üretmiştir (Wohlers 
Associates, 2017).2 Çeşitliliğin olmadığı bu pazar ortamı 3BY sistemi fiyatları-
nın yüksek olmasına neden olmakta ve bu durum teknolojinin en önemli kısıt-
larından biri olarak görülmektedir. 

Fikrî mülkiyet ve iş gücü kaynaklı kısıtlar: pazarı ve oyuncuları olduğu kadar 
kamu kurumlarını da ilgilendirmektedir. Fikri mülkiyet sorunu bir düzenleme 
problemi olup doğrudan kamu kurumlarının yetki alanındadır. Ayrıca iş gücü-
ne yönelik kısıtların aşılması için eğitim politikaları ve çeşitli programlar aracı-
lığıyla kamu kurumlarının atabileceği adımlar bulunmaktadır.
4 Bu sayı, sadece 5 Bin ABD Doları veya daha yüksek tutarda satış yapan şirketler dikkate alınarak 
verilmiştir.
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Fikrî mülkiyet sorunu: 3BB teknolojisinin gelişimiyle birlikte telif hakları ko-
nusu da tartışmaya açılmıştır. Tasarımların erişilebilir olması, özellikle yedek 
parça veya oyuncak sektörü gibi orijinal ürünler yerine tasarım kopyalamanın 
ve parça satışının görece kolay olduğu sektörlerde endişe yaratmaktadır. Mü-
zik endüstrisinin yasa dışı indirmeler sebebiyle gördüğü zararın bir benzerinin 
3BB sektöründe de meydana geleceği beklenmektedir (Carpmaels ve Rans-
ford LLP, 2017). 

Teknolojik gelişmelerin korunması gerekliliği 3BB ile farklı bir boyuta taşınmış; 
şirketler, avukatlar ve hükümetler bu konuda çalışmalara başlamıştır. Yürür-
lükteki kanunlar uyarınca, fikrî mülkiyetin korunması için, ürünlerin (3BB ile 
üretilen ürünler dâhil olmak üzere) ticari kazanç amaçlı kopyalanması yasa dı-
şıdır (Webb, 2014). Ancak bireysel kullanım veya başka amaçlar için kullanım-
ların yasadışı olmadığı değerlendirilebilmektedir. Mevcut durumda bireysel 
kullanım, endüstriyel kullanımla rekabet edebilecek seviyede değildir. Ancak 
gelecek yıllarda bu konunun da imalatçıların gündeminde yer alması beklen-
mektedir. 

İşgücü kısıtları: 3BY sistemleri ve katmanlı üretimde sık kullanılan CAD yazılım-
larını kullanabilmek önemli ölçüde eğitim ve teknik deneyim gerektirmektedir. 
3BB, üretimde bir paradigma değişimini temsil ettiğinden, teknolojiden en iyi 
şekilde yararlanılabilmesi adına iyi eğitim almış kalifiye mühendis ve teknis-
yenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak imalata dayalı sektörler 3BB uygulamala-
rında kalifiye iş gücü bulmakta sorun yaşamaktadır. Şirketlerin %28’i, alandaki 
teknik bilgi ve uzmanlık eksikliğinin teknolojinin uygulanması için kısıt oluştur-
duğunu ifade etmiştir (Bkz. Grafik 1.2). Teknolojinin daha yaygın kullanılmaya 
başlanması ile mühendislerin veya teknisyenlerin mevcut üretim düzenlerini 
değiştirmesine ve yeni bir imalat yöntemi konusunda eğitim almasına yönelik 
bir gereklilik oluşacağı değerlendirilmektedir. 

1.1.5. 3BB’nin Üretimin Dijital Dönüşümündeki Yeri

3BB, Nesnelerin interneti, akıllı fabrika, siber fiziksel sistemler, yapay zekâ, ar-
tırılmış gerçeklik ve blok zinciri teknolojileri ile birlikte müşteri deneyimini iyi-
leştirecek, operasyon takibini kolaylaştıracak ve üretim ile hizmet sunumunda 
verimliliği artıracak çözümler geliştirilebilecektir.

3BB, üretimde bir paradigma değişimini temsil 
ettiğinden, teknolojiden en iyi şekilde yararlanılabilmesi 
adına iyi eğitim almış kalifiye mühendis ve 
teknisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır.
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Dördüncü sanayi devrimi veya Sanayi 4.0 olarak da bilinen dijitalleşme, yeni 
teknolojileri üretim süreçlerine entegre ederek; insanların, makinelerin, ekip-
manların, lojistik sistemlerinin, iş süreçleri bileşenlerinin birbirleriyle doğrudan 
iletişim kurmasını ve iş birliği yapmasını; verimlilik ve üretkenliği hedeflemek-
tedir. 3BB de akıllı fabrika ve nesnelerin interneti gibi unsurları içinde barın-
dıran dördüncü sanayi devrimine dâhil olmuştur. 3BB, ayrıca bazı yıkıcı tek-
nolojilerle de bütünleyici bir ilişki içerisindedir. Siber Fiziksel Sistemler, Yapay 
Zekâ, Artırılmış Gerçeklik ve Blok Zinciri bu teknolojiler arasında sayılmaktadır. 

3BB, Nesnelerin interneti, akıllı fabrika, siber fiziksel 
sistemler, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve blok zinciri 
teknolojileri ile birlikte müşteri deneyimini iyileştirecek, 
operasyon takibini kolaylaştıracak ve üretimde ile 
hizmet sunumunda verimliliği artıracak çözümler 
geliştirilebilecektir.

Grafik 1.2: 3BB teknolojisine yönelik küresel pazarda karşılaşılan kısıtlar (%, 2016)

Kaynak:(EY,2016)
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Ancak mevcut durumda teknolojinin gelişime açık birçok alanı 
olduğu ve olgunlaşma sürecinin devam ettiği gözlenmektedir.  

Küresel pazarda firmalar tarafından 3BB teknolojisinin tercih 
edilmemesine yol açabilecek kısıtlar EY 2016 Küresel 3BB Anketi 
sonuçlarına göre ele alınmıştır. Grafik 1.2’de firmaların 
karşılaştıkları temel kısıtlar belirtilmiştir.  

Grafik 1.2: 3BB teknolojisine yönelik küresel pazarda 
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Yukarıdaki şekilde sıralanan kısıtlar, teknoloji olgunluğu, 3BY 
sistemleri pazarı ile fikrî mülkiyet ve iş gücü kaynaklı kısıtlar 
olarak gruplandırılmıştır. 
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3BB değer zinciri temel olarak tedarik, aracı 
(hizmet sağlayıcı) ve talep taraflarından kamu kurumları, 
profesyonel örgütler, üniversite ve araştırma kurumlarını 
kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Dikey entegrasyon
ile 3BB tedarikçilerinin sözleşmeli 3BB imalatı,
mühendislik hizmetleri gibi pek çok hizmeti bir arada
sunma eğilimi olduğu görülmektedir.

Dijital dönüşüm; çeşitli dijital teknoloji ve konseptlerin (nesnelerin interneti, 
akıllı fabrika, siber fiziksel sistemler, artırılmış gerçeklik, blok zinciri, 3BB) yeni 
malzemeler (nano malzemeler, canlı hücre ve dokular, metal ve polimer grup-
ları gibi) ve yeni süreçlerle (yapay zekâ, veri odaklı üretim ve sentetik biyoloji 
gibi) bir araya gelerek dijital ve fiziksel dünyayı birleştiren yeni bir üretim yapı-
sını oluşturmasıdır (OECD, 2017a).

Bu yapının oluşturulmasında belirtilen dijital teknoloji ve kavramların birlikte 
çalışabilirlikleri temel başarı unsuru olmaktadır. Bir teknoloji çıktısının başka 
bir teknolojinin girdisi olmasıyla ilgili teknoloji ve kavramlar aynı dili konuşur 
hale gelmektedir. 

1.2. Pazar ve Pazar Büyüklüğü

Tedarik tarafında az sayıda büyük oyuncunun hâkimiyetinde olan 3BB pazarını, 
pazar eğilimleri ve dinamiklerini anlamak için değer zincirinin analiz edilmesi 
önem taşımaktadır. Bu bölümde 3BB değer zincirinin yapısı ve değer zincirinin 
farklı aşamalarında konumlanan kilit oyuncuların faaliyetleri analiz edilmekte; 
pazar hacmi ve geleceğe yönelik beklentiler ortaya konulmaktadır.

1.2.1. Değer Zinciri Analizi

3BB değer zinciri temel olarak tedarik, aracı (hizmet sağlayıcı) ve talep taraf-
larından kamu kurumları, profesyonel örgütler, üniversite ve araştırma kurum-
larını kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Dikey entegrasyon3 ile 3BB tedarikçi-
lerinin sözleşmeli 3BB imalatı, mühendislik hizmetleri gibi pek çok hizmeti bir 
arada sunma eğiliminde olduğu görülmektedir.

3BB sektörünün değer zinciri; tedarik, aracı (hizmet sağlayıcı) ve talep tarafları 
olmak üzere üç ana aşamadan oluşmaktadır (Bkz. Ek 1). 

5 Tedarik tarafındaki dikey entegrasyon, 3BB tedarikçilerinin; sistem, malzeme, yazılım, sözleşmeli 
3BB imalatı ve diğer hizmetleri bir arada sunarak tüm ürün ve hizmetleri tek elden sağlama eği-
limini açıklamaktadır.
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3BB değer zincirinin tedarik, aracı (hizmet sağlayıcı) ve talep taraflarında yer 
alan oyuncuların temel faaliyetleri aşağıda açıklanmaktadır. 

3BB değer zinciri içinde farklı taraflar arasında bir hareketlilik mevcuttur. 3BB 
değer zincirinin önde gelen oyuncuları, zaman içinde 3BB teknolojisine ilişkin 
faaliyetlerini değer zincirinin tamamını kapsayacak şekilde artırmış ve geliştir-
miştir. Talep tarafı içinde firmalar 3BB teknolojisinin farklı segmentleri (sistem, 
malzeme ve yazılım) üzerine çalışmalarını genişletmiş, talep tarafındaki sanayi 
şirketlerinin bir bölümü de kendi 3BY sistemleri geliştirerek ya da ilgili tedarik 
tarafı şirketlerini satın alarak 3BB pazarına girmiştir.

Aşağıda, küresel 3BB endüstrisinin tedarik tarafındaki üç ana oyuncu grubu 
olan sistem imalatçıları, malzeme tedarikçileri ve hizmet sağlayıcılar, gelirleri-
ne ve ilgili pazar segmentindeki baskın rollerine göre analiz edilmektedir.  

Sistem tedarikçileri: 3BB sistemleri pazarı dünya çapında yaklaşık 400-500 
oyuncu arasında bölünmüştür. Bunların çoğu pazar payı ve satış hacmi düşük 
olan ve uygun fiyatlı (5 Bin ABD Doları ve altı) masaüstü 3BY sistemi segmen-
tinde faaliyet gösteren firmalardır (Zdenek ve arkadaşları, 2016). Bu segment-
te oyuncu sayısının çok, ürün çeşitliliğinin az, fiyat rekabetinin yüksek olması 
nedeniyle yatırım getiri oranı düşüktür. Bu nedenle firmalar yeni teknolojilere 
ve farklı pazar segmentlerine doğru hareket edebilmekte, şirket birleşme ve 
satınalmaları gözlenebilmektedir. 

Endüstriyel segment ise açık bir şekilde Stratasys Ltd. ve 3D Systems Corpora-
tion hâkimiyetindedir. EOS ve GE Additive de büyüklükleri ve pazarı şekillen-
dirmedeki etkileri bakımından öne çıkan diğer iki ana oyuncudur. 

Şekil 1.1: 3BB değer zinciri şeması

Kaynak: (EY Küresel 3BB Raporu)
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Stratasys:  Stratasys, 3BY sistemleri üretmenin yanında malzeme satışı, 
strateji danışmanlığı ve 3BB hizmetleri alanlarında faaliyet göstermekte-
dir (Stratasys, 2017f). İlk sistem satışını 1991 yılında gerçekleştiren Stra-
tasys’in pazara getirdiği yenilikçi çözümleri dişçilik, havacılık ve savunma 
sektörlerinde geniş uygulama alanları bulmuştur. Şirketin 2016 yılı geliri 
672 Milyon ABD Doları’dır (D&B Hoovers, 2017)

3D Systems Corporation: ABD merkezli ikinci en büyük 3BB şirketidir. Ku-
ruluş yılı olan 1986’da, stereolitografi teknolojisini piyasaya sunarak ilk 
sistem satışını gerçekleştirmiştir (3D Systems, Inc., 2017b). 3D Systems, 
1996-2013 yılları arasında birden fazla şirketi bünyesine katarak farklı tek-
nolojilerini kullanan 3BY sistemleri üretmeye başlamıştır. Şirket, bireysel 
kullanıcılara yönelik masaüstü sistemlerden endüstriyel 3BY sistemlerine 
geniş bir yelpazede malzeme satışı yapmaktadır. Bunun yanı sıra 3B tarama 
ve sözleşmeli imalat hizmetleri de vermektedir (3D Systems Inc., 2017d). 
Şirketin 2016 yılı geliri 633 Milyon ABD Doları’dır (D&B Hoovers, 2017).

EOS GmbH: Metal toz zeminde füzyon ve polimer toz zeminde füzyon 
teknolojilerine odaklanan EOS, ilk olarak stereolitografi sistemleriyle çalış-
maya başlamış, ilk müşterilerinden biri BMW olmuştur. 2015 yılında farklı 
alt teknolojilerde patentlere erişim sağlamak amacıyla Additive Industries 
(O’Connor, 2015) ve SLM Solutions (EOS, 2015) ile yeni iş birlikleri kurmuş-
tur. Bununla birlikte EOS, danışmanlık hizmetleri bölümünü genişleterek 
teknoloji danışmanlığı sağlamaya da başlamıştır (EOS, 2017n). Şirketin 
2016 yılı geliri 766 Milyon ABD Doları’dır (D&B Hoovers, 2017).

GE Additive: GE’nin iki önde gelen küresel 3BY sistemleri imalatçısı olan  
Concept Laser GmbH ve Arcam AB’yi satın alarak kurduğu yeni şirkettir. 
Arcam havacılık ve savunma ile medikal sektörlerinde 3BB uygulamaları 
üzerine yoğunlaşmış olup aynı zamanda malzeme tedarikçisisir.  Concept 
Laser GmbH ise toz zeminde füzyon sistemleri üzerine yoğunlaşmıştır.  Şir-
ketin diğer yenilikleri arasında “Katmanlı Üretim Yarının Fabrikası” proje-
sindeki yeni makine mimarisi ve modülerizasyonunun ve karmaşık yazılım 
sistemi (QM Meltpool3D) bulunmaktadır. Concept Laser, ağırlıklı olarak 
otomotiv, havacılık ve savunma, medikal ve mücevherat sektöründeki şir-
ketlere satış yapmaktadır.

Kutu 1.1: Önde Gelen Sistem Tedarikçi Firmalar
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Malzeme Tedarikçileri: Geçtiğimiz yıllarda, 3BB malzeme pazarına gösterilen 
ilgi artmıştır. Önde gelen sistem tedarikçilerinin yanı sıra dünyanın lider kim-
ya şirketlerinden BASF (BASF, 2017), Evonik (Evonik, 2016) ve Dow Chemical 
(Dow Corning, 2016) da büyüyen pazara dâhil olmuştur. Bu durum, 3BB mal-
zeme pazarının büyük ve köklü şirketlerin dikkatini çekecek düzeyde büyüdü-
ğünü ve ilerleyen dönemde de büyüyeceğini göstermektedir. 3BB malzeme 
pazarının büyük bölümünü basılabilir polimer ve metaller oluşturmaktadır. Bu 
malzemeleri talep eden sektörler ise medikal, otomotiv, havacılık ve savun-
ma sektörleridir. Technavio’nun gerçekleştirdiği bir ankete göre Arcam, EOS, 
Hogänäs, Sandvik ve Solvay, en büyük 3BB malzemesi tedarikçileridir (Tech-
navio, 2016b). 

Arcam, havacılık ve savunma ile medikal sektörlerinde kullanılmak üzere 
titanyum, titanyum-alüminyum ve kobalt-krom alaşım metal tozu üre-
timini ve satışını yapmaktadır (Arcam, 2017a). Şirket, 2015’te gelirinin 
%19,5’ini malzeme satışından elde etmiştir (Technavio, 2016b).

EOS, havacılık, savunma, otomotiv ve medikal sektörlerindeki 3BB uy-
gulamaları için, lazer sinterleme işlemlerinde kullanılan plastikler (EOS, 
2017p) ve metalleri (EOS, 2017o) kapsayan bir malzeme yelpazesine sa-
hiptir.

Hogänäs, “Digital Metal” markasıyla 3BB için metal tozu geliştirilmesi 
ve satışında uzmanlaşmış bir İsveç şirketidir. Malzeme satışına ek olarak 
yapıştırıcı püskürtme işlemiyle küçük ve kompleks parçalar üretmektedir 
(Höganäs AB, 2018). Ürünleri çoğunlukla medikal, havacılık ve savunma 
sektörlerinde kullanılmaktadır. Şirketin 2016 yılı geliri 540 Milyon ABD 
Doları’dır (D&B Hoovers, 2017).

Sandvik, İsveç’in en büyük şirketlerinden biri olup madencilik, inşaat ve 
makine sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirket, bünyesindeki Sand-
vik Materials Technology’de çeşitli çelik ve diğer metal alaşımları, 3BB sü-
reçlerine uygun metal tozu olarak geliştirmektedir (Sandvik, 2017). Şirke-
tin 2016 yılı geliri 944 Milyon ABD Doları’dır (D&B Hoovers, 2017).

Solvay, Belçika menşeli küresel bir kimya şirketidir. Otomotiv, havacılık ve 
savunma ile inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere satış yapan 
Solvay, “Sinterline Technyl” markası altında 3BB için yüksek performanslı 
polimer geliştirmekte ve satışını yapmaktadır (Solvay, 2016). Şirketin 2016 
yılı geliri 1,7 Milyar ABD Doları’dır (D&B Hoovers, 2017).

Kutu 1.2: Önde Gelen Malzeme Tedarikçi Firmalar
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Hizmet sağlayıcıların yer aldığı segment, bağımsız hizmet sağlayıcılar ve önde 
gelen sistem tedarikçilerinin alt şirketleri arasında paylaşılmıştır. 3D Systems, 
Layerwise ve Quickparts’ı bünyesine katarken Stratasys de alt kuruluşları Stra-
tasys Direct, Thingiverse ve GrabCAD ile hizmet pazarında konumlanmıştır.

1.2.2. Pazar Hacmi ve Gelişimi

2017 yılı Küresel 3BB pazarı toplam büyüklüğü 5,43 Milyar ABD Doları olarak 
hesaplanmıştır. 2017-2023 döneminde %26,7 YBBO ile büyüyerek 2023 yılın-
da 22,5 Milyar ABD Dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Materialise NV şirketinin 2016 yılı geliri 93 Milyon ABD Doları’dır. Şirket, 
3BB teknolojileri için gelişmiş yazılım çözümleri sunmaktadır.  (D&B Hoo-
vers, 2017). Bu çözümler CAD verisinden hafif yapıda ve iyileştirilmiş fonk-
siyonel özelliklerle baskı alınmasına ve ürün yapısını iyileştirecek müdaha-
lelere olanak sağlamaktadır. Sanal baskı dosyasının hazırlanması, üretim 
sürecinin kontrol edilmesi, kalite güvencesi ve süreç optimizasyonu, şirke-
tin sağladığı hizmetler arasındadır. Şirket aynı zamanda, 3BB ile üretilen 
ürünler için mühendislik ve sözleşmeli imalat hizmetleri de sunmaktadır 
(Materialise NV, 2017a).

Proto Labs Inc.  1999 yılında kurulmuştur ve 2016 yılı geliri 298 Milyon 
ABD Doları’dır (D&B Hoovers, 2017). Enjeksiyonlu kalıplama ile üretilen 
plastik parçaların prototip üretiminin otomatikleştirilerek hızlandırılması 
amacıyla kurulmuştur (ProtoLabs Inc., 2017b). Dünyanın farklı bölgelerin-
de CNC frezeleme ve polimer ile metal parçalar için endüstriyel seviyede 
3BB hizmetleri sunmaktadır (ProtoLabs Inc., 2017b). Şirketin sağladığı 
hizmetler sözleşmeli imalat üzerine yoğunlaşsa da, 3BB’ye ilişkin teknik 
incelemelerini, tasarım ipuçlarını ve ayrıntılı analiz raporlarını internet 
portalları üzerinden kamuoyu ile paylaşmaktadır (ProtoLabs Inc., 2017a). 

Citim GmbH 1999 yılında kurulmuştur ve 3BB teknolojisi ile üretilmiş 
plastik ve metal parçalar için sözleşmeli imalat hizmeti sağlamaktadır. Şir-
ketin 2016 yılı geliri 28 Milyon ABD Doları’dır (D&B Hoovers, 2017). İsviç-
reli sanayi şirketi Oerlikon tarafından 2016 yılında satın alınmıştır (Oerli-
kon, 2016). Citim’in düşük hacimde üretime dayanan bir hizmet portföyü 
bulunmaktadır.

Kutu 1.3: Önde Gelen Hizmet Sağlayıcı Firmalar
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2017 yılı Küresel 3BB pazarı toplam büyüklüğü
5,43 Milyar ABD Doları olarak hesaplanmıştır. 
2017-2023 döneminde %26,7 YBBO ile büyüyerek 
2023 yılında 22,5 Milyar ABD Dolarına ulaşacağı 
tahmin edilmektedir.

Bu  başlıkta  küresel  3BB pazarının tarihsel gelişimi, 2017 yılı pazar büyüklüğü  ve pa-
zar büyüklüğüne ilişkin gelecek tahminleri pazar kırılımları özelinde ele alınmak-
tadır. Pazara yönelik rekabet koşulları, ana oyuncuların pazardaki konumları, pa-
zardaki değişimler, konsolidasyon eğilimleri ve beklentiler değerlendirilmektedir. 

Küresel 3BB Pazarı Büyüklüğü ve Büyüme Tahminleri4: Küresel 3BB pazar bü-
yüklüğü 3 temel pazar segmenti üzerinden hesaplanmaktadır: 3BY sistem pa-
zarı, malzeme pazarı ve hizmet pazarı. Bu bileşenlerin detayları şu şekildedir; 

•	 3BY (endüstriyel) sistem pazarı, ilgili yıl içinde dünya genelinde sa-
tılan endüstriyel 3BY’lerin (satış bedeli 5.000 ABD Doları ve üzeri) 
toplam finansal büyüklüğünü,

•	 Malzeme pazarı, ilgili yıl içinde dünya genelinde satılan 3BB malze-
melerinin (metal, plastik, reçine ve diğer malzemeler) toplam finan-
sal büyüklüğü,

•	 Hizmet pazarı, ilgili yıl içinde 3BB teknolojisine ilişkin 3BY ve mal-
zeme satışı dışında kalan hizmetlerin toplam finansal büyüklüğünü 
ifade etmektedir. 

Küresel 3BB pazarı, diğer imalat pazarlarıyla kıyaslandığında niş bir pazar ola-
rak görülmesine rağmen geçmiş yıllarda yüksek büyüme oranlarıyla sanayi 
şirketlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Wohlers Associates’ın 3BB pazarın-
daki gelişimi anlatan yıllık raporuna göre 2008-2017 döneminde dünya ge-
nelinde pazar (3BB pazarındaki tüm ürün ve hizmetlerden elde edilen gelir), 
%23,5 YBBO ile büyümüştür (Wohlers Associates, 2017).

Bu doğrultuda, 2017 yılında küresel 3BB Pazar büyüklüğü 5,42 Milyar ABD 
Doları olarak hesaplanmıştır. Yukarıda belirtilen 3 temel pazar segmentinin 
değeri ve toplam pazar büyüklüğü içindeki payı Grafik 1.3’te gösterilmektedir. 
6 Wohlers Associates’in 2017 yılı raporu kullanılmıştır. Küresel 3BB hizmet pazarı için raporda be-
lirtilen birincil ve ikincil hizmet pazarı büyüklüklükleri içinde yalnızca birincil hizmet pazarı kulla-
nılmıştır.  Pazardaki çoğu şirket küçük çaplı olduğundan ve mali rapor yayımlamadığından, pazarın 
boyutuna dair tahminlerin gerçek sayılara göre hatalar ve sapmalar içerme olasılığı yüksektir. Ay-
rıca farklı iş kollarında faaliyet gösteren ve katmanlı üretimin toplam gelirinin yalnızca küçük bir 
kısmını oluşturduğu şirketlerin faaliyet ve satışlarını tam anlamıyla ayrıştırmak zordur. 
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3BB pazarı, 3BY sistemleri, malzeme ve hizmet segmentlerine göre incelendi-
ğinde 2017 yılı itibariyla hizmetlerin payı, toplam 3BB pazarı içinde %51, 3BY 
sistemlerin payı %30, malzemelerin payı ise %19 olarak gerçekleşmiştir. Buna 
göre 2008-2017 döneminde 3BY sistemleri segmenti %24, malzeme segmenti 
%22,6, hizmet segmenti %23,5 YBBO ile büyümüştür. 

Küresel 3BB pazar büyüklüğüne ilişkin 2017-2023 dönemi tahminleri Grafik 
1.4’te verilmektedir. Buna göre küresel 3BB pazarının %26,7 YBBO ile 2023 
yılında 22,5 Milyar ABD Doları’na ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

3BY sistem pazarının 2017-2023 döneminde %26,2 YBBO ile büyüyerek 2023 
yılında 6,58 Milyar ABD Dolarına ulaşacağı; hizmet pazarının sistem pazarın-
dan görece yüksek bir oranda, %26,4 YBBO ile büyüyerek 11,2 Milyar ABD 
Dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Malzeme pazarının %28,5 gibi diğer 
pazar segmentlerinden yüksek bir YBBO ile büyüyerek 4,72 Milyar ABD Doları-
na erişeceği tahmin edilmektedir (Wohlers Associates, 2017).   

Malzeme 
Pazarı
%19

Hizmet
Pazarı
%19

3BY Sistem
Pazarı
%30

43 
 

Grafik 1.3: Küresel 3BB pazar büyüklüğünün 3BY sistem, 
malzeme ve hizmetlere göre kırılımı  

 

2017-Milyar ABD Doları 

Pazar Segmenti Pazar Büyüklüğü 
(Milyar ABD Doları) 

Hizmet pazarı 2,75 

3BY sistem pazarı 1,63 

Malzeme pazarı 1,04 

Toplam 5,42 
  

Kaynak: (Wohlers Associates, 2017) 
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Kaynak: (Wohlers Associates, 2017)
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3BB pazar büyüklüğünün ülkelere göre dağılımında tutarlı, karşılaştırılabilir, 
sistematik bir yaklaşım olmadığı görülmüştür. Bu nedenle ülkeler özelinde 
pazar büyüklüğüne ilişkin en güvenilir gösterge olarak kurulu 3BB sistemleri 
belirlenmiş, Grafik 1.5’te 2016 yılı itibariyla kurulu 3BY sistemlerinin ülkelere 
göre dağılımı gösterilmiştir. 

ABD küresel kurulu endüstriyel 3BY sistemlerinin %37,8’ini bünyesinde tuta-
rak birinci konumdadır. Bu sıralamada ABD’yi Çin (%9,5), Japonya (%9,4) ve 
Almanya (%8,6) takip etmektedir. Türkiye’nin ise küresel ölçekte mevcut 3BY 

Grafik 1.4: Küresel 3BB pazar büyüklüğü tahmini, 2017-2023 (Milyar ABD Doları)

Kaynak: (Wohlers Associates, 2017)
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Kaynak: (Wohlers Associates, 2017)
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sistemlerinin %1,3’ine sahip olarak bu sıralamada 12. olduğu görülmektedir. 
Kurulu endüstriyel 3BY sistemlerinin ilgili ülkenin 3BB pazar büyüklüğünü gös-
termekte etkili olduğundan hareketle ABD’nin en büyük 3BB pazarına sahip 
olduğu değerlendirilmektedir. Uluslararası Veri Şirketi IDC öngörülerine göre, 
2020 yılına kadarki dönemde ABD’nin, 3BB ve ilişkili iş kollarında en büyük 
pazar olmaya devam edeceği değerlendirilmektedir. 

Uluslararası Veri Şirketi IDC öngörülerine göre, 2020 yılına kadarki dönemde 
ABD’nin, 3BB ve ilişkili iş kollarında en büyük pazar olmaya devam edeceği de-
ğerlendirilmektedir. Bu dönemde en hızlı büyümenin ise Orta Doğu ve Afrika 
ile Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca 
Batı Avrupa’nın daha yüksek büyüme oranı sergilemesi ile Kuzey Amerika’yla 
arasındaki büyük gelir farkını kapatacağı öngörülmektedir (IDC, 2017).

3BB pazar hacmi, pazarın yıllar içindeki gelişimi ve geleceğe ilişkin öngörüler 
satış fiyatı 5 Bin ABD Doları üzeri endüstriyel 3BY sistemleri için sağlanmıştır. 
3BB teknolojisine erişebilirliği kolaylaştıran ve teknolojinin yaygınlaşmasında 
önemli rol oynayan bireysel kullanıma yönelik masaüstü yazıcılar, satışlarının 
sağlıklı bir şekilde takip edilememesi nedeniyle pazar büyüklüğü hesaplarına 
dâhil edilmemektedir. Masaüstü 3BY sistemleri satışlarına ve teknolojisinin bi-
reysel kullanımına ilişkin bilgi Kutu 1.3’te sağlanmaktadır. 3BB teknolojisi “ma-
kers” ve “kendin yap–do it yourself” gibi hareketler doğrultusunda bireysel 
kullanım tarafında da kendine bir uygulama alanı oluşturmuştur. 3BB tekno-
lojisinin sağladığı tasarım geometrisi özgürlüğü, fikri ürüne dönüştürmekteki 
uygulama becerisi ve özellikle 2009 yılını takiben masaüstü 3BY fiyatlarındaki 
düşüş sayesinde  arz gelişmiş; 3BB, bireysel kullanım tarafında da kendi talebi-
ni yaratmaya başlamıştır.

Pazardaki Rekabet, Konsolidasyon Eğilimi ve Beklentiler: Önde gelen endüst-
riyel 3BY sistemleri tedarikçilerinin pazar payları değerlendirildiğinde Stra-
tasys’in %32’i ile pazarın en büyük oyuncusu olduğu görülmüştür. Stratasys’i 
3D Systems (%30) ve EOS (10%) takip etmektedir. SLM Solutions ve Concept 
Laser ile birlikte önde gelen beş şirketin payları toplamı, pazarın %80’ini elin-
de tutarken; küçük ve orta ölçekli çeşitli 3BY sistem imalatçıları kalan %20’lik 
kısmı oluşturmaktadır (Bkz. Grafik 1.6). 

Az sayıda oyuncunun pazarda hâkim konumda olması ve imalat sektöründen 
de dâhil olmak üzere çok sayıda yeni oyuncunun pazara girmesi rekabeti artır-
maktadır. Bu durum çok sayıda birleşme ve satın alma işlemini de beraberinde 
getirmektedir. 

2011 yılından itibaren, pazarda önde gelen 3BB şirketleri tarafından bir dizi sa-
tın alma işlemi gerçekleşmiştir. Stratasys’in 2012’de Objet’i, 2013’te MakerBot 
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Industries’i, 2014’te Solid Concepts’i; 3D Systems’ın ise 2011 ve 2013 yılları 
arasında 20’nin üzerinde küçük şirketi bünyesine katması buna örnek olarak 
gösterilebilmektedir (CB Insights, 2016).

3BY sistem tedarikçilerinin büyümeyi güvence altına alma ve pazardaki yerle-
rini koruma amacıyla gerçekleştirdikleri bu faaliyetlerin yanı sıra (Greene ve 
Kmetz, 2017), geleneksel imalat şirketleri de pazarda yer almaya başlamıştır.

Kaynak: (Wohlers Associates, 2017); EY Analizi

Kutu 1.4: Üç Boyutlu Yazıcıların Bireysel Kullanımı

Satış fiyatı 5 Bin ABD Doları altındaki bireysel kullanıma yönelik masa-
üstü 3BY sistemi olarak kabul ederek oluşturulan verilere göre, masa-
üstü 3BY sistemi satışları 2009 yılını takiben güçlü bir artış göstermiştir. 
2016 yılında 424.185 masaüstü 3BY satışı gerçekleşmiş ve 2009-2016 
döneminde masaüstü 3BY satışları %18 YBBO ile büyümüştür. Yıllık 
tahmini satış verisi ve masaüstü 3BY sistemlerinin ortalama fiyatı kul-
lanılarak yapılan hesaba göre 2016 yılı itibarıyla 3BY sistemi pazarının 
bireysel kullanım segmenti, 464,2 Milyon ABD Doları seviyesine ulaş-
mıştır (Wohlers Associates, 2017).

Fikrini ürüne dönüştürme konusunda erişilebilir araçları olmayan bir-
çok kişi, 3BY sistemi satın alarak kendi kullanımlarına uygun fonksi-
yonel parçaları üretmeye ve yeniden tasarlamaya başlamış ya da bu 
işlemler için hizmet sağlayıcılardan destek almıştır. Birçok ülkede hızla 
açılmaya başlayan FabLab’lar ile tasarımdan üretime, bireysel kullanıcı 
ihtiyaçları karşılanmaya başlamıştır. İç mimari, mobilya, takı tasarımı 
gibi ürün geliştirmenin neredeyse her alanında kullanılabilecek bir araç 
haline gelen 3BB ile bireysel kullanıcıların bir bölümü ürünlerini tica-
rileştirmekte, 3BB talep tarafını derinleştirmekte ve genişletmektedir.
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Satış fiyatı 5 Bin ABD Doları altındaki bireysel kullanıma yönelik masa-
üstü 3BY sistemi olarak kabul ederek oluşturulan verilere göre, masa-
üstü 3BY sistemi satışları 2009 yılını takiben güçlü bir artış göstermiştir. 
2016 yılında 424.185 masaüstü 3BY satışı gerçekleşmiş ve 2009-2016 
döneminde masaüstü 3BY satışları %18 YBBO ile büyümüştür. Yıllık 
tahmini satış verisi ve masaüstü 3BY sistemlerinin ortalama fiyatı kul-
lanılarak yapılan hesaba göre 2016 yılı itibarıyla 3BY sistemi pazarının 
bireysel kullanım segmenti, 464,2 Milyon ABD Doları seviyesine ulaş-
mıştır (Wohlers Associates, 2017).

Fikrini ürüne dönüştürme konusunda erişilebilir araçları olmayan bir-
çok kişi, 3BY sistemi satın alarak kendi kullanımlarına uygun fonksi-
yonel parçaları üretmeye ve yeniden tasarlamaya başlamış ya da bu 
işlemler için hizmet sağlayıcılardan destek almıştır. Birçok ülkede hızla 
açılmaya başlayan FabLab’lar ile tasarımdan üretime, bireysel kullanıcı 
ihtiyaçları karşılanmaya başlamıştır. İç mimari, mobilya, takı tasarımı 
gibi ürün geliştirmenin neredeyse her alanında kullanılabilecek bir araç 
haline gelen 3BB ile bireysel kullanıcıların bir bölümü ürünlerini tica-
rileştirmekte, 3BB talep tarafını derinleştirmekte ve genişletmektedir.

Kutu 1.3: Üç boyutlu yazıcıların bireysel kullanımı

Kaynak: (Wohlers Associates, 2017); EY Analizi



57

Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri

Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

GE, ilk 3BB şirketini 2012 yılında bünyesine katmış (CB Insights, 2016), 2016 
yılının sonlarında ise Arcam ve Concept Laser’ı satın alıp stratejisini bir üst se-
viyeye taşıyarak (Greene ve Kmetz, 2017) GE Additive bölümünü kurmuştur. 
Benzer şekilde Siemens, Material Solutions’ın %85’ini ve DMG Mori’yi satın 
almış, Realizer’a ait hisselerin çoğuna da sahip olmuştur (Greene ve Kmetz, 
2017).

Satın almaların arkasındaki motivasyonlar iki şekilde değerlendirilmektedir. 
Pazardaki güçlü oyuncular pozisyonlarını güçlendirmeyi, 3BB değer zincirinin 
farklı taraflarına genişlemeyi, teknoloji altyapılarını güçlendirmeyi ve/veya 
ürünlerini çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Pazara değer zincirinin çeşitli nok-
taları üzerinden sonradan dâhil olan sanayi şirketleri ise; uzmanlık, teknoloji, 
ürün ve müşteri portföyünü bünyelerine hızlıca entegre ederek kendilerini 
büyüyen pazarda konumlandırma isteğindedir. Ancak her iki grubun da temel 
motivasyonu, pazarda rekabet avantajı yaratmaktır. 

Pazara giren oyuncular ile ilgili diğer bir eğilim de bilgi teknolojileri (BT) ve 
2B yazıcı sektörlerinden oyuncuların pazarda yer almaya başlamasıdır. IDC 
uzmanları, büyüyen 3BB pazarının ve bu doğrultuda artan oyuncu sayısının 
pazardaki büyümeyi daha da tetikleyeceğini ve 3BB pazarını niş bir pazar 
olmaktan çıkaracağını değerlendirmektedir. Bu doğrultuda BT ve 2B bas-
kı sektörlerinden yeni oyuncuların pazara girmesini beklemektedir (Zdenek 
ve diğ. 2016). HP’nin pazara girmiş olması (Dignan, 2014), Canon, Epson, 

Grafik 1.6: 3BY sistem imalatçılarının satış bazlı pazar payları (%, 2016)

Kaynak: (S&P Global Market Intelligence, 2017)
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Ricoh ve Toshiba gibi diğer 2B baskı şirketlerinin pazara girişinin habercisi ola-
rak değerlendirilmektedir. Ayrıca 3BB patentlerinin koruma sürelerinin bitme-
siyle; LG, Lenovo ve Flextronics gibi büyük elektronik şirketlerinin yeni büyü-
me fırsatları yakalamak amacıyla pazara gireceği tahmin edilmektedir (Zdenek 
ve arkadaşları, 2016). Son olarak, bazı malzeme tedarikçilerinin kendi 3BY 
sistemlerini üretmeye başlayarak faaliyetlerini genişleteceği öngörülmektedir 
(Zdenek ve diğ. 2016). 

3BB pazarına hâkim olan büyük oyuncuların orta ve uzun vadeli stratejilerinin 
teknolojinin hangi yönde ilerleyeceği konusunda etkili olacağı beklenmekte-
dir. Bununla birlikte pazara yeni giren büyük oyuncuların sundukları hızlı (ör-
neğin Carbon) veya uygun fiyatlı (örneğin HP) 3BY sistemleri ile pazara yön 
verme potansiyelleri de bulunmaktadır. 3BY sistemlerinin yaygınlaşmasına 
katkı sağlayacak bu iki gelişme, uygulama olgunluk seviyesini artırarak pazarın 
büyümesinde etkili olacaktır.

1.3. Uygulamadaki Mevcut Durum

3BB teknolojilerinin uygulama seviyesini gösteren olgunluk değerlendirmesine 
göre, şirketlerin %24’ü 3BB ile ilgili deneyime sahiptir. En üst olgunluk seviyesi 
analiz edildiğinde ise şirketlerin %4’ünün yüksek deneyime ve stratejiye sa-
hip olduğu tespit edilmiştir. Ülke düzeyinde ise Almanya (%37) ve Güney Kore 
(%29); sektör düzeyinde ise plastik (%38), medikal (%36) ve otomotiv (%30) 
öne çıkmaktadır.

Bu başlıkta, 3BB uygulamalarının mevcut durumu, olgunluk düzeyi, sektörel 
yapı, eğilimler ve beklentiler açısından ele alınmıştır. 

3BB teknolojilerinin uygulama seviyesini gösteren 
olgunluk değerlendirmesine göre, şirketlerin %24’ü 
3BB ile ilgili deneyime sahiptir. En üst olgunluk 
seviyesi analiz edildiğinde ise şirketlerin %4’ünün 
yüksek deneyime ve stratejiye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Ülke düzeyinde ise Almanya (%37) ve 
Güney Kore (%29); sektör düzeyinde ise plastik
(%38), medikal (%36) ve otomotiv (%30) öne 
çıkmaktadır.
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1.3.1. Uygulama Olgunluğu

3BB teknolojileri konusunda şirketlerin deneyimi ve bu teknolojiyi iş süreç-
lerine entegre etme seviyeleri farklılık göstermektedir. Teknolojinin ilk uygu-
layıcıları, net bir strateji izlemiş, ilgili destek yapıları ile süreçleri oluşturmuş 
ve somut kazançlar elde etmiştir. En üst olgunluk seviyesinde bulunan bu ilk 
uygulayıcılar temel alınarak; EY tarafından 3BB uygulama olgunluğunu ölçmek 
için dört seviyeli bir olgunluk modeli geliştirilmiştir. 

Teknolojinin olgunluk modeli, Şekil 1.5’te de belirtildiği gibi, bir şirketin olgun-
luğunu stratejik doğrultu, organizasyon ve süreçler, teknolojik imkânlar, değer 
ve performans yönetimi olmak üzere dört temel alanda değerlendirmektedir 
(Bkz. Ek 1.3).

Sunulan bu olgunluk modeli, şirketlerin 3BB uygulamalarında hangi seviyede 
oldukları ile 3BB’yi nasıl ele aldıklarının anlaşılması ve uzun dönemli stratejile-
rini göstermesi açısından önemlidir. Bu kavramsallaştırma, şirketleri kategori-
ze etmeye yardımcı olarak, bu alanda politika üretecek ve uygulayacak kamu 
karar alıcılarına da yol göstermektedir. 

4
3BB’ye ilişkin 
belirli bir stratejiye 
ve yüksek 
deneyime sahip 
olanlar

• 3BB 
uygulamalarının 
şirket stratejisine 
dahil edilmesi
• Üst düzey yönetici 
desteği

• 3BB belirgin 
süreçlere sahip, ilgili 
faaliyet alanlarına 
dahil edilmesi

 • Kendi girişimleri 
veya ortak girişimlere 
BB üretim tesisleri veta 
araştırma merkezlerinin 
bulunması

• 3BB’nin verimliliği nasıl 
artıracağının şirketi içinde 
ölçümleri

3 Bazı birimleride 
uygulayanlar

• 3BY’nin belrli 
bir departmanda 
uygulanması

• Bazı 
departmanların 
3BB’yi faaliyetlere 
entegre etmesi
• İlk fonksiyonel 
ekiplerin 
oluşturulması

• Kendi 3BY sistemlerinin
    bulunması
• İş birliği yapılması

• Belirli departmanlar ve 
uygulama alanları dahilinde 
ölçülebilir sonuçların elde 
edilmesi

2 3BB Teknolojilerini
test edenler

• Departman 
liderlerinin 
yaptırımlara, testlere 
ve teknolojiyi 
anlamaya başlaması

• Ekiplerin 3BY 
teknolojilerini test 
etmsi
• 3BB uygulamaları 
için yapılandırılmış 
süreçlerin 
bulunmaması

• Hizmet sağlayıcı, 
araştırma grupları veya 
kendilerine ait düşük 
maliyetli sistemler ile 
farklı teknolojilerin test 
edilmesi

• Kendi 3BB kullanımlarının 
neticesinde ölçülebilir 
sonuçların elde edilmesi

1 Deneyimi 
bulunmayanlar

• Yönetimin 3BY 
ve uygulamaları 
konusunda 
farkındalığı olmaması 
ya da farkındalığın 
düşük seviyede 
olması

• 3BB ile geleceğe 
yönelik fırsatların 
değerlendirilmesi

• Uygulama biçimlerinin 
dikkate alınması (kendi 
sistemi, iş birliği)

• Diğer şirketlerin 
deneyimlerinin incelenmesi

Olgunluk
düzeyi

Stratejik
doğrultu

Organizasyon
ve süreçler

Teknolojik
imkanlar

Değer ve 
performans
yönetimi

Şekil 1.2: EY 3BB olgunluk modeli7

Kaynak:  (Müller ve Karevska, 2016; EY Küresel 3BB Raporu)

7 EY Küresel 3BB raporu kapsamında geliştirilen EY 3BB olgunluk modeli, Türkiye için de uyarlanmış ve sonraki 
bölümde sunulmuştur.
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Olgunluk modelini oluşturan kavramsal çerçeve doğrultusunda, EY’nin 2016 
yılında gerçekleştirdiği geniş kapsamlı anket8 ve araştırmanın sonuçları temel 
alınarak, küresel olgunluk düzeyi değerlendirilmektedir.

Küresel Olgunluk Değerlendirmesi: Raporun Uygulama Olgunluğu bölümün-
de ele alınan dört seviyeli uygulama modeli şirketlerin 3BB uygulamalarındaki 
deneyim düzeylerini açıklamaktadır. Bu bağlamda 3BB teknolojilerini test et-
mekte olan, teknolojiyi belirli bölümlerinde kullanan ve 3BB uygulamalarında 
belirli bir stratejiye sahip olan şirketleri kapsayan sırasıyla Seviye 2, Seviye 3 
ve Seviye 4; rapor genelinde ‘’deneyimi bulunan’’ şirketler olarak değerlendi-
rilmektedir. 

EY 2016 Küresel 3BB anketi sonuçlarına dayanarak oluşturulan küresel 3BB 
olgunluk dağılımı Grafik 1.7’de verilmiştir. 

Buna göre, ankete katılan şirketlerin %64’ünün 3BB’ye ilişkin deneyiminin 
bulunmadığı görülmektedir. Bu durumun nedeni olarak düşük farkındalık ve 
yüksek sistem maliyetleri öne çıkmaktadır. Şirketlerin %12’si ise önümüzdeki 
dönemde teknolojiyi deneyimlemeyi planlamaktadır. 

Katılımcı şirketlerin olgunluk seviyeleri değerlendirildiğinde, şirketlerin yalnız-
ca %4’ünün 4. olgunluk seviyesine; %9’unun 3. olgunluk seviyesine ulaşabildi-
ği görülmektedir. 

Grafik 1.7: Küresel Olgunluk Değerlendirmesi (%, 2016)

Kaynak: (EY, 2016);*n=900 şirket  
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EY 2016 Küresel 3BB anketi sonuçlarına dayanarak oluşturulan 
küresel 3BB olgunluk dağılımı Grafik 1.7’de verilmiştir. 
Grafik 1.7: Küresel olgunluk değerlendirmesi (%, 2016)* 

Kaynak: (EY, 2016); *n=900 şirket 

Buna göre, ankete katılan şirketlerin %64’ünün 3BB’ye ilişkin 
deneyiminin bulunmadığı görülmektedir. Bu durumun nedeni 

olarak düşük farkındalık ve yüksek sistem maliyetleri öne 
çıkmaktadır. Şirketlerin %12’si ise önümüzdeki dönemde 
teknolojiyi deneyimlemeyi planlamaktadır.  

Katılımcı şirketlerin olgunluk seviyeleri değerlendirildiğinde, 
şirketlerin yalnızca %4’ünün 4. olgunluk seviyesine; %9’unun 3. 
olgunluk seviyesine ulaşabildiği görülmektedir. 

3BB pazarında son yıllarda gözlemlenen yüksek büyümeye 
rağmen, ilgili deneyim ve uygulamanın yaygınlaşmasında 
önemli bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir. Teknolojiyi 
kullanan firmaların olgunluk seviyesinin genel itibarıyla düşük 
olması ve teknolojiyi kullanmayı planlayan kayda değer 
büyüklükte bir kitlenin varlığı, 3BB pazarındaki büyüme 

%64
%24

%12

3BB deneyimi bulunmayan şirketler

3BB deneyimi bulunan şirketler

3BB teknolojisini kullanmayı
değerlendiren şirketler

8 2016 yılında gerçekleştirilen EY Küresel 3BB anketi 12 ülkeden 900 şirkete ait 3BB konusunda mevcut uygulamalara ve muh-
temel gelişmelere ilişkin görüşleri içerecek şekilde oluşturulmuştur. Bu şirketlerin bulunduğu 12 ülke; Avusturya, Belçika, Çin, 
Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Güney Kore, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD’dir. Ankete katılan şirketlerin faaliyet 
gösterdikleri sektörler ise havacılık ve savunma, otomotiv, lojistik ve taşımacılık, makine, elektronik, tüketici ürünleri, enerji, 
toptan ve perakendecilik ile diğer hizmetlerdir. Anket, CATI tekniğiyle yapılmıştır. Anket soruları firmaların verdikleri cevaplara 
göre farklı senaryoları izlemekte, katılımcıların birden fazla seçeneği seçebildiği soru setine dayanmaktadır. Bu nedenle rapor 
genelinde sunulan anket sonuçlarında, verilen yanıt yüzdeleri toplamı %100’e eşit olmayabilir.  
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Teknolojiyi kullanan firmaların olgunluk seviyesinin genel itiba-rıyla düşük 
olması ve teknolojiyi kullanmayı planlayan kayda değer büyüklükte bir kit-
lenin varlığı, 3BB pazarındaki büyüme tahminlerini destekler niteliktedir. 
Söz konusu gelişim alanı ve pazar potansiyeli, mevcut tedarikçiler ve sek-
töre girebilecek potansiyel tedarikçilerin yanı sıra, stratejisini belirleyip 
teknolojiyi operasyonlarına adapte etmeyi planlayan firmalar için de re-
kabet avantajı kazanma noktasında önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

Olgunluk Değerlendirmesinde Önde Gelen Ülkeler: Olgunluk değerlendirme-
sinde önde gelen ülkeler incelendiğinde, 3BB uygulamalarına Alman şirket-
lerin öncülük ettiği görülmektedir. Katılımcı Alman şirketlerin %37’si 3BB ile 
ilgili deneyim sahibidir. Almanya, 3BB’ye ilişkin belirgin bir vizyonu olan, %7 
ile 4. uygulama olgunluk seviyesine ulaşmış ve %19 ile teknolojiyi test eden 
şirketler kapsamında en fazla şirkete sahip olan ülkedir. Almanya’nın güçlü sa-
nayisinin yanı sıra, araştırma kurumlarının geniş ağı ve bu kurumların kamu 
ve özel sektör ile geliştirdiği iş birliklerinin görece yüksek olan bu olgunluk 
seviyelerine temel teşkil ettiği değerlendirilmektedir. EOS, SLM Solutions, 
GE Additive (Concept Laser) gibi önde gelen 3BB oyuncularının Almanya’da 
yerleşik olması sebebiyle sanayi şirketleri bu teknoloji ile erken tanışabil-
miştir. Aynı zamanda Almanya, teknoloji henüz gelişme aşamasındayken bu 
teknolojiyi benimseyeni birçok sanayi şirketine de ev sahipliği yapmaktadır. 

Güney Kore’deki şirketler, 3BB uygulamalarını deneyimleme konusunda %29 
oranla Almanya’nın ardından ikinci sırada gelmektedir. Ülkelerdeki 3BB uy-
gulamalarına başlamış şirketlerin oranı karşılaştırıldığında en geride kalan 
ülke ABD’dir. Buna rağmen ABD’nin en büyük 3BB pazarı olmasında, 3BB 
teknolojisinde deneyim kazanmış ve operasyonlarına entegre etmiş firmala-
rın nihai ürün üretme konusunda görece önde olmaları ve bu sayede yüksek 
gelir elde etmeleri önemli bir rol oynamaktadır (Müller ve Karevska, 2016).

Grafik 1.8: Ülkelere göre 3BB uygulamalarında deneyim sahibi şirketlerin oranı (%, 2016)*

Kaynak: (EY, 2016);*n=900 şirket  
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Kaynak: (EY, 2016); *n=900 şirket 

Güney Kore’deki şirketler, 3BB uygulamalarını deneyimleme 
konusunda %29 oranla Almanya’nın ardından ikinci sırada 
gelmektedir. Ülkelerdeki 3BB uygulamalarına başlamış 
şirketlerin oranı karşılaştırıldığında en geride kalan ülke 
ABD’dir. Buna rağmen ABD’nin en büyük 3BB pazarı olmasında, 
3BB teknolojisinde deneyim kazanmış ve operasyonlarına 
entegre etmiş firmaların nihai ürün üretme konusunda görece 
önde olmaları ve bu sayede yüksek gelir elde etmeleri önemli 
bir rol oynamaktadır (Müller ve Karevska, 2016). 

Olgunluk Değerlendirmesinde Önde Gelen Sektörler: Olgunluk 
değerlendirmesi sektör özelinde yapıldığında, plastik, medikal, 
otomotiv, makine, elektronik, havacılık ve savunma 
sektörlerinin 3BB teknolojisinde yüksek olgunluğa sahip 
oldukları görülmektedir. 

Grafik 1.9: 3BB uygulamalarında önde gelen sektörler (%, 
2016)*9 

                                                            
9 Oranlar ilgili sektör içerisindeki payı göstermekte olup şeklin tamamındaki oranların toplamı 
%100’e eşit değildir. 
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Olgunluk Değerlendirmesinde Önde Gelen Sektörler: Olgunluk değerlendir-
mesi sektör özelinde yapıldığında, plastik, medikal, otomotiv, makine, elektro-
nik, havacılık ve savunma sektörlerinin 3BB teknolojisinde yüksek olgunluğa 
sahip oldukları görülmektedir (Bkz. Grafik 1.9).

Bu sektörlerin yüksek olgunluğa ulaşmasındaki başlıca faktörler, 3BB ile elde 
edilen avantajlar (rekabet avantajı, maliyet etkin üretim, yüksek ürün kalitesi 
ve kişiselleştirme/ özelleştirme gibi) ve bu sektörlerin finansal gücü olmuştur. 

1.3.2. Uygulamaların Beklenti Döngüsündeki Yeri

Gartner tarafından geliştirilen “Beklenti Döngüsü (Hype Cycle)”, bir teknoloj 
ya da uygulamanın gelişim aşamalarını ve bu aşamalardaki beklenti seviye-
lerini kavramsal olarak anlatan bir modeldir. 3BB teknolojilerinin bu model 
üzerinden analizi Şekil 1.3’de gösterilmektedir. 

Beklenti döngüsü modeline giriş yapan her alt teknoloji ve uygulama, ilk ola-
rak “yenilik tetikleyicisi (innovation trigger)” olarak kabul edilen evreye giriş 
yapmakta, ardından kazanılan birkaç başarı ile “beklentilerin zirvesine (peak 
of inflated expectations)” ulaşmaktadır. Bunu bir dizi başarısızlığın takip etme-
siyle “hayal kırıklığı oyuğu (trough of disillusionment)” evresine giren tekno-
loji ve uygulamalar doğru kullanıcılarla buluşup pazarda tutunabildiklerinde 
“aydınlanma evresine (slope of enlightenment)” girmekte ve ölçülebilir, be-
lirgin faydalar ortaya çıkarmaktadır. Döngünün sonundaki “verimlilik düzlüğü 
(plateau of productivity)” ise teknolojinin genel kabul görme sürecini ve geniş 
kitlelerce kullanılmaya başlandığı evreyi ifade etmektedir.

Grafik 1.9: 3BB uygulamalarında önde gelen sektörler (%, 2016)*9 

Kaynak: (EY, 2016); *n=900 şirket
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Kaynak: (EY, 2016); *n=900 şirket 

Bu sektörlerin yüksek olgunluğa ulaşmasındaki başlıca 
faktörler, 3BB ile elde edilen avantajlar (rekabet avantajı, 
maliyet etkin üretim, yüksek ürün kalitesi ve kişiselleştirme/ 
özelleştirme gibi) ve bu sektörlerin finansal gücü olmuştur.  
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bir teknoloji ya da uygulamanın gelişim aşamalarını ve bu 
aşamalardaki beklenti seviyelerini kavramsal olarak anlatan bir 
modeldir. 3BB teknolojilerinin bu model üzerinden analizi   
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uygulama, ilk olarak “yenilik tetikleyicisi (innovation trigger)” 
olarak kabul edilen evreye giriş yapmakta, ardından kazanılan 
birkaç başarı ile “beklentilerin zirvesine (peak of inflated 
expectations)” ulaşmaktadır. Bunu bir dizi başarısızlığın takip 
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evresine giren teknoloji ve uygulamalar doğru kullanıcılarla 
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9 Oranlar ilgili sektör içerisindeki payı göstermekte olup şeklin tamamındaki oranların toplamı %100’e eşit değildir.
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Model üzerinde farklı alt teknolojiler ve uygulamalar sınıflandırılmıştır. Model 
tüm teknolojileri ve kullanım alanlarını barındırmasa da sektördeki olgunlaş-
ma süreci hakkında genel bir anlayış sağlamaktadır. Hâlihazırda hızlı bir gelişim 
kaydeden ve beklentilerin git gide zirveye çıktığı toz zeminde füzyon alt tek-
nolojisinin beş ile on yıl içerisinde ana uygulama metotları arasında yer alaca-
ğının öngörülüyor olması buna örnek olarak gösterilebilir. Mevcut durumda-
ki yüksek sistem maliyetleri ve uygulamadaki uzmanlık eksikliği toz zeminde 
füzyon alt teknolojisinin yaygınlaşmasına engel teşkil etse de GE Additive gibi 
oyuncuların doğrudan imalat için bu sistemleri kullanmaya başlaması, tekno-
lojinin geleceğine ilişkin bu öngörünün rasyonel olduğunu göstermektedir. 

3BB ilaç üretimi uygulamasının Beklenti Döngüsü’ne göre 10 yıl ve üzeri bir 
sürede ana akım uygulamalarında yer alacağı değerlendirilmektedir. İlaç 
üretiminde son iki yıl içerisinde Aprecia’nın ZipDose ve Jannsen’in HIV ila-
cı gibi 3BB örnekleriyle sektör, yenilik tetikleyicisi evresine giriş sağlamıştır. 
Bu tür örneklerin ilk uygulama alanını oluşturması ve ardından sektörde 
yayılması beklenmektedir. Uygulamanın bir dizi başarı hikâyesiyle destek-
lenmesi ise, geleceğine ilişkin bu öngörünün rasyonel olduğunu göstermek-
tedir. 3BB ilaç üretimi uygulamasının Beklenti Döngüsü’ne göre 10 yıl ve 
üzeri bir sürede ana akım uygulamalarında yer alacağı değerlendirilmekte-
dir. İlaç üretiminde son iki yıl içerisinde Aprecia’nın ZipDose ve Jannsen’in 
HIV ilacı gibi 3BB örnekleriyle sektör, yenilik tetikleyicisi evresine giriş sağ-
lamıştır. Bu tür örneklerin ilk uygulama alanını oluşturması ve ardından 
sektörde yayılması beklenmektedir. Uygulamanın bir dizi başarı hikâyesiy-
le desteklenmesi ise, beklentilerin zirvesi evresine geçişini sağlayacaktır.

Şekil 1.3: Gartner’ın 3BB Beklenti Döngüsü

Kaynak: (David, 2017) 
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Aydınlanma evresinden verimlilik düzlüğü aşamasına yaklaşmakta olan 3BB 
hizmet sağlayıcı uygulamaları, döngüye göre iki ile beş yıl arasında ana akım 
kullanım alanlarında yer alacaktır. Beklentilerin zirvesinden hayal kırıklığı oyu-
ğuna inmekte olan implant, biyo-baskı, savunma havacılık sektörü ile anato-
mik modeller gibi alanların uygulayıcılarının da hizmet sağlayıcıları tercih et-
mesi beklenmektedir. 

Bu durum Grafik 1.10’da gösterilen sektörel eğilim ile desteklenmektedir. 
Özellikle medikal, ilaç, havacılık ve savunma sektörlerinde yer alan firmaların 
beş yıl içerisinde artan bir ivmeyle hizmet sağlayıcılara yöneleceği değerlen-
dirilmektedir. 

3BB teknolojisinde ilk uygulama alanları modelleme ve prototipleme olmuş-
tur. Bu uygulamalara görsel modeller, sunum modelleri ve montaj prototipleri 
de dâhil edilmektedir (Wohlers Associates, 2017). Dolayısıyla prototipleme 
uygulamasının, verimlilik düzlüğü evresine ulaştığı ve iki yıldan kısa bir süre 
içerisinde de yüksek kaliteli ve verimli üretim süreçleri yaratma evresini ta-
mamlayarak ana akım uygulamalar arasına gireceği tahmin edilmektedir. Pro-
totip uygulaması ile birlikte 3BB uygulamalarının işlevsel parça üretiminde 
de yaygın kullanıldığı değerlendirilmektedir (Bkz. Grafik 1.10). İşlevsel parça 
üretimi, prototipleme ya da seri üretim kapsamında gerçekleştirilebilmek-
tedir. Temel olarak işlevsel parça üretiminin medikal, havacılık ve savunma, 
elektronik, otomotiv ile makine sektörlerinde uygulandığı gözlenmektedir. 

Gartner’ın “Beklenti Döngüsü”ne göre, medikal sektörünün iki ilâ beş yıl içeri-
sinde cerrahi implant kapsamındaki ilk uygulama örnekleri ile gelişmesi; me-
dikal alet üretiminin ise ilk uygulama örneklerinin yayılması ve bir dizi geliş-

Grafik 1.10: Çeşitli uygulamalarda 3BB kullanımı (%, 2017)

Kaynak: (EY, 2016);*n=900 şirket
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Kutu 1.5: Nihai ürün üretiminde 3BB kullanımı 

Kompleks parçaların 3BB ile üretilmesi, ürünlerin yaşam sürelerindeki 
enerji tüketimini azaltabilmektedir (OECD, 2017b). Son kullanım ürünle-
rinin doğrudan imalatı konusunda GE Havacılık’ın yakıt nozülü örneği bu 
değerlendirmeyi doğrular niteliktedir. Formnext ticaret fuarındaki EOS 
temsilcilerine göre, bu ürünün seri üretiminin 3BB ile yapılabilmesi yıllar 
boyunca süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda meydana gelmiştir. Jet mo-
torlarında kullanılmak üzere, alanındaki tüm rakiplerinden daha iyi perfor-
mans sağlayan bir yakıt nozülü yoğun çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir 
(General Electric, 2014). GE’ye göre, üretilen bu yakıt nozülü, uçak başına 
yıllık 1,6 Milyon ABD Doları değerinde yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

tirme çalışmaları vasıtasıyla ilerleme kaydetmesi beklenmektedir. Benzer bir 
durumun, havacılık, savunma ile elektronik sektörlerinde de oluşacağı öngö-
rülmektedir.

Beklenti döngüsü ile sunulan yaklaşım, odaklanılacak alanların seçiminde po-
litika yapıcı kamu kurumları için de yol gösterici olmaktadır. Hâlihazırda belirli 
bir olgunluğa ulaşmış uygulamalar (örneğin aydınlanma evresi ve verimlilik 
düzlüğü aşamalarında bulunanlar) potansiyellerini kanıtlamış uygulamalar 
olarak öne çıkmaktadır. Bunlar kamu müdahaleleri için öncelikli alanlar olarak 
değerlendirilebilmektedir. Böyle bir strateji, ilgili ülkeyi ilk uygulayıcı yapmasa 
bile teknolojinin ilk takipçileri arasına sokarak önemli bir rekabet avantajı elde 
etmesini sağlayabilecektir. Daha cesur stratejiler ile düşük olgunluk seviyesin-
deki uygulama alanlarında tasarlanacak politika ve müdahaleler, teknolojide 
öncü olma fırsatı da doğurabilecektir. 

1.3.3. Nihai Ürünlerde Doğrudan İmalat

İşlevsel parça üretimi gibi kullanım alanlarının yanı sıra, nihai ürünlerde 
doğ-rudan imalat incelendiğinde, EY 2016 Küresel 3BB Anketine katılan şir-
ketlerin %8’inin 3BB’yi doğrudan imalat yapma amacıyla kullanmaya başladığı 
görülmektedir. Şirketlerin yaklaşık %5’i bu teknolojiyi nihai ürünlerinin imalatı, 
%4’ten fazlası ise kalıp imalatı için kullanmaktadır (Müller ve Karevska, 2016).5

Nihai ürün üretiminde 3BB kullanımı hızla artmakta ve uygulamaları, havacılık 
ve savunma ile tüketim ürünleri (sanat, aksesuar, ev ve ofis ürünleri) gibi sek-
törlerde yaygın olarak görülmektedir. 3BB ile nihai ürünlerin doğrudan imalatı 
2016 yılında toplam 3BB gelirinin %60,6'sını oluşturmuştur. (Wohlers Associ-
ates, 2017).

10 Bazı şirketlerin 3BB’yi her iki amaç için de kullanması nedeniyle bu iki oranın toplamı küresel kullanım oranına eşit değildir.
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3BB teknolojisinin nihai ürünlerin imalatında kullanılmasında medikal sektörü 
(%14) şirketlerini %12 ile enjeksiyon kalıplama uygulamalarının baskın olduğu 
plastik sektörü takip etmektedir. 

3BB ile nihai ürün üretimi ülkelere göre incelendiğinde, 2016 yılında Almanya 
%5,5 ile küresel ortalamanın (%5) ve diğer ülkelerin önünde gelmektedir (Bkz. 
Grafik 1.11). Önde gelen ülkeler arasında en düşük olgunluk seviyesine sahip 
olan ABD nihai ürünlerin doğrudan imalatında da geridedir.

Nihai ürünlerin 3BB ile doğrudan imalatında dağılıma bakıldığında, anket so-
nuçlarına göre en yüksek orana medikal sektörü sahiptir. Bu durum özellikle 
işitme cihazları, protez ve implantlar diğer kişiselleştirilmiş tıbbi cihazlar ko-
nusunda sektörün 3BB sayesinde elde ettiği kazanımların büyüklüğüyle açık-
lanabilmektedir.

3BB teknolojisinin nihai ürünlerin imalatında kullanılmasında medikal sektörü 
(%14) şirketlerini %12 ile enjeksiyon kalıplama uygulamalarının baskın olduğu 
plastik sektörü takip etmektedir. 

1.3.4. Önde Gelen Sektörlerin Uygulamaları

3BB uygulamalarıyla öne çıkan sektörler değerlendirildiğinde plastik (%38), 
medikal (%36) ve otomotiv (%30) sektörlerinin hâlihazırda yüksek olgunluk 
seviyesinde olduğu ve uygulamaların sırasıyla kalıplama, nihai ürün ima-
latı ile prototip ve montaj modelleri üretimine odaklandığı görülmektedir.

Grafik 1.11: 3BB ile nihai ürünlerin doğrudan imalatını yapan şirketlerin oranı (%, 2016)*¹¹ 

Kaynak: (EY, 2016)
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Bu başlıkta 3BB uygulamalarında önde gelen sektörler¹² olan havacılık ve sa-
vunma, otomotiv, elektronik, enerji, makine, medikal, ilaç ve plastik sektör-
leri incelenmiştir (Bkz. Grafik 1.12). Bu sektörler, yaygın kullanım alanlarındaki 
uygulamaların olgunluk seviyesi esas alınarak seçilmiştir (Bkz. Ek 1). Sektör 
lideri firmalar, toplam gelirleri esas alınarak tespit edilmiştir. Bu firmaların 3BB 
teknolojisine ilişkin faaliyetleri üzerinden sektörel uygulamaların seviyeleri, 
temel motivasyonlar ve beklentiler değerlendirilmiştir.

3BB uygulamalarıyla öne çıkan sektörler 
değerlendirildiğinde plastik (%38), medikal (%36) 
ve otomotiv (%30) sektörlerinin hâlihazırda yüksek 
olgunluk seviyesinde olduğu ve uygulamaların 
sırasıyla kalıplama, nihai ürün imalatı ile prototip 
ve montaj modelleri üretimine odaklandığı 
görülmektedir.

Grafik 1.12: Sektörlerin 3BB ile nihai ürünlerin doğrudan imalatında olgunluk
seviyeleri (%, 2016)12

Kaynak: (EY, 2016);*n=900 şirket 
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Grafik 1.12: Sektörlerin 3BB ile nihai ürünlerin doğrudan 
imalatında olgunluk seviyeleri (%, 2016)12 

 

Kaynak: (EY, 2016); *n=900 şirket 
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1.3.4.1. Elektronik 

Elektronik sektöründe gelir yönünden önde gelen ilk 10 şirketin 3BB uygula-
malarının olgunluk seviyesi, deneysel uygulamalar ve test aşamasından nihai 
kullanıcı ürünlerine ait parçaların doğrudan imalatına kadar değişkenlik gös-
termektedir. Sektördeki firmaların 3BB uygulamalarındaki temel amaçları:

• Ürünlerin kalitesi ve katma değerinin artırılması

• Ürünlerin daha hızlı tasarlanması ve üretilmesi olarak sıralanabilmek-
tedir.

Olgunluk seviyesi %29 olan elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
3BB teknolojisinden sağladığı başlıca faydalar, işlevsel parçalar ve talep üzeri-
ne yedek parçaların üretilmesi, farklı parçaların tek bir ürüne işlevsel bir şe-
kilde entegre edilmesi, tasarım süreçlerinin hızlanması ve kolaylaştırılmasıdır.

Elektronik sektöründe, 3BB teknolojisine ilişkin öngörülen kısıtların başında 
%47 ile yüksek maliyet ve %36 ile nitelikli uzman eksikliği gelmektedir. Bunun 
yanı sıra firmaların 3BB teknolojisiyle üretilecek ürünlerin kalitesine ilişkin en-
dişeleri olduğu da bilinmektedir. 

3BB’nin elektronik sektöründeki en belirgin uygulama alanlarından biri devre 
kartlarıdır. Elektronik sektöründeki bazı oyuncuların 3BB teknolojisine ilişkin 
tereddütleri olduğu tespit edilse de birçok büyük şirketin mevcut uygulamala-
rı içinde 3BB kullanımına uygun alanlar tespit ettiği, 3BB’nin sağlayacağı avan-
tajlar ve üreteceği katma değere ilişkin araştırmalar yürüterek olgunluğunu 
geliştirdiği görülmektedir. Şirketler çoğunlukla özelleştirilmiş ürünler sunarak 
teknolojiden yararlanmakta ve kendi operasyonlarına uyarlanmış 3BB tekno-
lojilerini geliştirmektedir. 

1.3.4.2. Enerji

Enerji sektöründe şirketler operasyonlarını yenilikçi teknolojilerle dönüştür-
mek ve bu yenilikleri sürdürülebilir hale getirmek amacıyla ilgili şirket, üniver-
site ve araştırma kurumlarıyla ortaklıklar ve iş birlikleri kurmaktadır.

Mevcut durumda sektörün önde gelen oyuncuları, 3BB faaliyetlerinde yüksek 
bir olgunluğa erişememiştir. Şirketlerin 3BB uygulamaları genel olarak proto-
tip imalatı ağırlıklı gerçekleşmektedir. 

Enerji sektörü aşağıda belirtilen iki temel amaç doğrultusunda 3BB uygulama-
larını kullanmaktadır:

• 	Araçların/aletlerin farklı biçimlerde üretilmesiyle verimliliğin artıması

•  Bakım ve makine yedek parçaları için yeni bir yaklaşım geliştirilmesi
13 Bu sektörler projenin ikinci aşaması olan “Türkiye’de Mevcut Durum Değerlendirmesi”  kapsamında da incelenmektedir.
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EY 2016 Küresel 3BB Anketi’ne göre enerji sektörü, %14 ile tüm sektörler ara-
sında en düşük olgunluk seviyesindedir (Bkz. Grafik 1.9). Katılımcı şirketlerin 
%5’i gibi görece düşük bir kısmı, araçların doğrudan imalatı için 3BB teknolo-
jisini kullanmaktadır. Bu durum 3BB uygulamalarındaki gelişimin ortalama bir 
hızda seyrettiğini göstermektedir. Teknolojiyi deneyimleyen şirketlerin başlıca 
3BB uygulama alanı, %89 oranında hızlı prototip imalatı olarak kaydedilmiştir. 
Sektörün geneli değerlendirildiğinde ise olgunluk seviyesinin artırılması için 
teknolojik uzmanlığa ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

Anket sonuçları, şirketlerin teknolojinin uygulanmasına ilişkin birçok kısıt gör-
düğünü ortaya koymaktadır. Bu kısıtlar sektör genelindeki düşük olgunluk se-
viyesinin ardındaki başlıca nedenlerdir (EY, 2016):

• 	Yüksek sistemin maliyeti (%30)

• 	Uzman/ Uzmanlık eksikliği (%23)

• 	Ürün kalitesiyle ilgili endişeler (%21) 

Enerji sektöründe temel olarak sanayi standartlarına uygun malzeme çeşidi-
nin sınırlı olması nedeniyle ürün kalitesine yönelik endişeler oluşabilmekte ve 
buna bağlı olarak teknolojinin entegrasyonu yavaşlayabilmektedir.

Sektördeki katılımcı firmalar, anket kapsamında, teknolojinin gelecek beş yıl 
içinde tedarik zincirine ve seri üretime etkilerini değerlendirmiştir. Ankete 
katılan şirketlerin yalnızca bir bölümü (%30) önümüzdeki dönemde 3BB tek-
nolojisinin seri üretime entegre edilebileceğini düşünmektedir. Bu oran, tüm 
sektörler arasında en düşük beklentiyi yansıtmaktadır. Seri üretim beklenti-
sinin düşük olması, sektörün mevcut olgunluğuna dayanmaktadır. Şirketler 
gelişmiş uygulamaları kullanabilmek için kısıtların ortadan kalkmasına ihtiyaç 
duymaktadır.

Ankete katılan şirketlerin %23’ü operasyonlarında 3BB olgunluğunu artırmayı 
hedeflemekte; %39’u ise 3BB uygulamalarının artan olgunluğu ile gelecekte 
üretim lokasyonlarının değişebileceğini öngörmektedir (Müller ve Karevs-
ka, 2016). Firmaların %18’i bu sayede teknolojinin entegrasyonunu artırarak 
3BB’nin getirdiği yeniliklerle daha çok fayda sağlamayı beklemektedir. Ayrıca 
şirketler, teknolojinin entegrasyonu arttıkça 3BB’den sağlanabilecek faydaların 
çeşitleneceğini öngörmektedir. Ürün tasarımlarındaki verimin ve üretim hızı-
nın artması (%15) ile araçların farklı yöntemlerle üretilmesi (%9), beklenen 
sonuçların arasında yer almaktadır. Gartner’ın “Beklenti Döngüsü”nden de 
çıkarılacağı üzere sektörün henüz gelişim aşamasında olduğu; prototipleme, 
mühendislik malzemeleri ve doğal kaynakların modellenmesine yönelik faa-
liyetlerin, kısıtlı uygulama alanlarını geliştirerek ve geleneksel tedarik zinciri 
uygulamalarını değiştirerek olgunlaşması beklenmektedir. 
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1.3.4.3. Havacılık ve Savunma

Havacılık ve savunma sektöründeki şirketlerin rekabetten kopmamak adına 
yeniliklere ve yeni ürünlere yatırım yapmaları, sektörü 3BB uygulamalarında 
öncü pozisyona taşımaktadır. Teknolojinin uygulamaları doğrudan imalat, doğ-
rudan kalıp imalatı ve prototip imalatının yanı sıra; geleneksel tedarik zincirin-
deki diğer uygulamaları da kapsamaktadır. Bu sektördeki 3BB uygulamaları, 
uçak aksamı, uçak gövdesi parçaları ve iç kısım ile kabin sistemlerinin üretimi-
ne yoğunlaşmaktadır. Bu ürünlerin pazar hacminin 2020 yılında uçak aksamı 
için 390 Milyon ABD Doları, uçak gövdesi için 148,3 Milyon ABD Doları ve diğer 
uygulamalar için 122,6 Milyon ABD Doları olması beklenmektedir (Technavio, 
2016c).14

Sektörün lider şirketlerinin büyük bölümü 3BB teknolojilerini yüksek olgun-
luk seviyesinde uygulamaktadır. EY 2016 Küresel 3BB Anketi sonuçlarına göre 
havacılık ve savunma sektörünün 3BB olgunluk seviyesi %21’dir. Bu oran hem 
teknolojiyi stratejik olarak kurum içine entegre etmiş hem de kullanımına yeni 
başlamış ve deneme aşamasında bulunan şirketleri yansıtmaktadır.

Sektörün olgunluğuna bakıldığında önde gelen şirketlerden GE Havacılık, 
Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Honeywell ve Rolls-Royce’nin 3BB ile ilgili 
stratejilerinin bulunduğu ve yüksek deneyime sahip oldukları tespit edilmiştir 
(Müller ve Karevska, 2016). Şirketler katmanlı üretimde gelişmek ve bu doğ-
rultuda yeni ortaklıklar kurmak adına yatırımlar yapmaktadır.

Havacılık ve savunma sektöründeki şirketlerin 3BB teknolojisini uygulamaları-
na dâhil etmelerinin ardındaki temel motivasyonları aşağıda belirtilmiştir:

• 	Ürünlerin kalitesinin ve katma değerinin artırılması

• 	Ürünün daha verimli biçimde üretilmesi

• 	Lojistik ve stok maliyetlerinin azaltılması

Anket sonuçlarına göre havacılık ve savunma sektörü şirketleri, 2016’dan iti-
baren gelecek beş yıl içinde 3BB’nin ürün tasarımında %43, verimliliğin artı-
rılmasında %50 oranında avantaj sağlayacağını beklemektedir. Süreç verim-
liliğinin yanı sıra katılımcıların %50’si 3BB’nin seri üretime adapte edileceğini 
öngörmektedir. Bu oranlar katmanlı üretimin, ilerleyen dönemde şirketlere 
sağlayacağı daha büyük fırsatları işaret etmekte ve teknolojinin diğer sektörler 
tarafından benimsenmesi yönünde de yol gösterici nitelikte olduğunu göster-
mektedir.

14 Bu uygulama hafif ve geometrik olarak karmaşık ürünlerin üretilebilmesine, hızlı ve düşük maliyetli üretim yapılabilmesine ve 
stok maliyetlerinin düşürülmesine olanak vermiştir (Leering, 2017). 
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3BB’de yüksek olgunluk seviyelerine ilişkin uygulamaların yanı sıra prototip 
imalatı da test sürecinin ve nihai ürüne ulaşma süresinin kısaltılması amacıy-
la uygulanmaktadır. Prototip imalatı, anket sonuçlarına göre sektörde geniş 
bir uygulama alanı (%91) bulmuştur. Sektördeki şirketlerin bu uygulamanın 
yardımıyla kendi yetkinliklerini test etme amacını benimsediği ve bu sayede 
uygulama kapsamını genişletmeyi hedeflediği değerlendirilmektedir. 

1.3.4.4. İlaç

İlaç sektörü yenilikçi uygulamalar açısından önde gelen sektörlerden biridir ve 
şirketler gelişimini hızlandırmak için yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. 
Sektörün genelinde 3BB uygulamaları, kalıplama ve doğrudan imalattan pro-
totip üretimine kadar çeşitlilik göstermektedir. Birçok şirket teknolojiyi, 3BB 
ile üretilmiş dokular üzerinde ilaç formüllerini test etmek amacıyla da kullan-
maktadır. 

Sektördeki şirketlerin 3BB uygulamaları temel olarak aşağıdaki ihtiyaçlar doğ-
rultusunda gerçekleşmektedir.

• Süreç verimliliğinin artırılması
• Tedarik zincirinin iyileştirilmesi ve desteklenmesi
• Özelleştirilmiş ürünlerin geliştirilmesi

3BB uygulamalarının sektördeki mev-
cut durumu EY 2016 Küresel 3BB Anketi 
sonuçlarına göre yorumlandığında, sek-
tördeki olgunluk seviyesinin %21 olduğu 
görülmektedir. Ankete göre nihai ürün-
lerin doğrudan imalatı, diğer önde gelen 
sektörlere kıyaslandığında %14 ile görece 
düşüktür. 3BB’nin ilaç sektöründeki mev-
cut durumuna ilişkin bu veriler, sektörde 
uygulamaya yönelik geliştirilmesi gereken 
alanlar bulunduğunu göstermektedir. 

Ankete katılan ilaç şirketleri 2016 yılı iti-
barıyla, gelecek beş yıl içinde 3BB tek-
nolojilerinden yararlanarak süreçlerinde 
kalite ve katma değerin artacağını öngör-
mektedir. Şirketlere göre 3BB’nin sağla- 
yacağı temel faydalar aşağıda belirtil-
mektedir (EY, 2016).

Kaynak: (Arecia, 2017)
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•		Ürünlerin daha hızlı ve verimli biçimde tasarlanması (%18)

•		Ürünlerin daha verimli biçimde üretilmesi (%15)

•		Aletlerin farklı bir yöntemle üretilmesi (%15)

Teknolojinin beklenen olumlu sonuçlarının yanı sıra katılımcılar, 3BB’nin uygu-
lanmasında önemli kısıtlar olduğunu da düşünmektedir. Bu kısıtların başında 
%27 oranında deneyim eksikliği ve %24 ile yüksek sistem maliyetleri gelmek-
tedir (EY, 2016). Diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler tarafından da be-
lirtilen bu kısıtların aşılması ve süreçlerin geliştirilmesi için şirketler Ar-faaliyet-
leri gerçekleştirmektedir.15 

İlaç sektöründeki oyuncuların teknolojiyi kullanabilmek için genellikle iş bir-
liği ve ortaklıklara gitmesi, sektörün olgunluk seviyesinin gelişmeye açık ol-
duğunun göstergesidir. Anket sonuçları göz önünde bulundurulduğunda nihai 
ürünlerin doğrudan imalatı (%14), kalıp üretimi (%29) ve prototipleme (%71) 
uygulamalarında sektörün diğer sektörlere kıyasla daha düşük bir olgunluk se-
viyesinde olduğu görülmektedir. İlaç sektöründe 3BB ile üretilen ilaçlar ile 3B 
biyo-baskı ile üretilen organların nakli ve canlı biliminde 3BB uygulamalarına 
dair gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmaları, uzun vadede kapsamlı uygulamaların 
gelişmesi ve sektörün olgunlaşmasında önemli rol oynayacaktır. 

1.3.4.5. Makine 

Makine sektöründe 3BB uygulamaları temel olarak parçaların üretilmesine yo-
ğunlaşmıştır. 3BB uygulamalarında olgunluk seviyesi %29 olan sektörde 3BB 
teknolojisi sayesinde daha kısa sürede ve az maliyet ile üretim yapılabildiği 

Makine sektöründe 3BB uygulamaları temel olarak 
parçaların üretilmesine yoğunlaşmıştır. 3BB 
uygulamalarında olgunluk seviyesi %29 olan 
sektörde 3BB teknolojisi sayesinde daha kısa 
sürede ve az maliyet ile üretim yapılabildiği 
gözlenmektedir.

15 Örneğin Aprecia’nın ZipDose Teknolojisi üretim testlerinin hızlı ve düşük maliyetli gerçekleştirilmesini sağlayarak pazarı küçük gi-
rişimlere ve sanal şirketlere açmaktadır. Benzer şekilde Organovo gibi şirketler uzmanlığı yaygınlaştırmak için ortaklıklar kurmakta 
böylece şirketlerin teknolojiyi benimsemesini ve geliştirmesini sağlamaktadır. Şirket, müşterilerine 3BB’li dokular sunarak test sü-
reçlerini hızlandırmaktadır. Diğer yandan Aprecia yeni bir ilaç formülü olan 3BB’li FDA onaylı Spiritam ilacını üretmiştir. Şirket yeni 
ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır ve bahsedilen teknolojinin lisansını almıştır. Hastaların tedavi sürecinin 
hızlandırılması için AstraZeneca da yenilikçi bir çözüm sunmuş ve kurduğu ortaklıklarla çok sayıda ilacın 3BB teknolojisi kullanılarak 
tek ilaç halinde basıldığı ‘polihapları’ üretmiştir.
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gözlenmektedir (Leering, 2017). Sektör 3BB teknolojilerinde aşağıda belirtilen 
iki ana amaca yönelmiştir:

•  Ürünlerin tasarımının hız ve veriminin artırılması

•  Tedarik zinciri faaliyetlerinin iyileştirilmesi

Sektörde takım çeliği ve yüksek performanslı alaşımlara olan talep, sektör 
içinde ürün portföyünün (3BY sistemleri dâhil) çeşitlilik göstermesi nedeniyle 
yüksektir. Makine şirketlerinin sistem imalatçıları haline gelmesi sektörde bek-
lenen bir durum  olup 3BB talebi yüksektir.

Diğer sistemlere göre daha yüksek mali-
yete sahip olan metal sistemlere yönelik 
en yüksek talep, makine şirketlerinden 
gelmektedir. Ancak sektördeyüksek ma-
liyet kısıtı %48 ile en yüksek orandadır.

Makine sektöründe her iki şirketten biri 
katmanlı üretimi gelecekte uygulamayı 
planlamaktadır (EY, 2016). Sektördeki 
ana oyuncuların şimdiye kadarki dene-
yimleri, geleneksel makine imalatçıları-
nın 3BY sistem imalatçısı olmaya da aday 
olduğuna işaret etmektedir. Makine şir-
ketlerinin %42’si gelecek beş yıl içinde 
katmanlı üretimin, seri üretimin bir par-
çası olmasını beklemektedir (Müller ve 
Karevska, 2016). Bu doğrultuda sektör, 
3BB teknolojisinin yaygınlaşması ve 3BB 
olgunluğunun gelişmesi açısından öncü 
pozisyonda değerlendirilmektedir. 

1.3.4.6. Medikal

3BB teknolojisinde kaydedilen ilerle-
meyle birlikte işitme cihazları, dişçilik 
ekipmanları ve organ üretimi ile protez, cerrahi simülasyon ve diğer medikal 
uygulamaları geleneksel yöntemler yerine katmanlı üretim ile gerçekleştirile-
bilmektedir. Kullanım alanları, doğrudan imalat ve doğrudan kalıp imalatından 
prototip imalatına çeşitlilik göstermektedir. 3BB uygulamaları nihai ürünlerde 
çeşitliliğe izin vermekte, bu nedenle kişiselleştirilmiş ürünler bireyler için daha 
uyumlu hâle gelmektedir.

Resim 1.2: DMG Mori'ninPorsche
için 3BB ile ürettiği metal parçalar
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Sektörde 3BB uygulamalarının benimsenmesindeki temel amaçlar aşağıda be-
lirtilmektedir:

•		Hasta ihtiyaçlarının özelleştirilmiş ürünlerle karşılanması

•		İmalat maliyetinin düşürülmesi

•		Yeni ve çeşitli malzemelerle (biyo malzeme) çalışma imkânı sağlaması

İşitme cihazları, dişçilik ürünleri ve implantlar gibi kişiye özel tıbbi cihazlar, 
sektörün en çok talep gören ürünleridir. 3BB teknolojisi, kalça ve diz protezle-
ri, dişçilik ekipmanları, işitme cihazları ve dijital protezlerin üretilebilmesine, 
işlem sürelerinin kısalmasına ve üretim sürecinin dijitalleşmesine olanak ver-
mektedir (Leering, 2017). Ayrıca ABD’de 3BB’yi operasyonlarına entegre eden 
şirketlerin önemli bir oranını oluşturan işitme cihazı üreticilerinin tamamı, 
3BB ile doğrudan imalata geçiş yapmıştır (D’Aveni, 2015). 2015 yılında medi-
kal sektöründeki 3BB uygulamaları incelendiğinde, en yoğun uygulamaların 
sırasıyla dişçilik ekipmanları (%51,7), kalça ve diz implantları (%28,1), işitme 
cihazları (%14,2) ile bağlantı ve destekler (%6) olduğu görülmektedir (Techna-
vio, 2016b). 

Uygulamaların mevcut durumuna bakıldığında sektör, şirketlerin 3BB yardı-
mıyla hasta isteklerini doğrudan imalatla karşılayabileceği olgunluk seviyesine 
ulaşmıştır. Medikal sektörü, EY 2016 Küresel 3BB Anketi sonuçları göz önün-
de bulundurulduğunda, %36’lık oranla en olgun ikinci sektör konumundadır. 
Anket sonuçları, medikal sektöründe doğrudan imalatın %40 ile hem nihai 
ürünler hem de kalıp imalatı için kullanıldığını göstermektedir. Bu veriler, nihai 
ürünlerin imalatında diğer sektörler içinde lider konumda yer alan medikal 
sektörünün olgunluk seviyesinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. 3BB uy-
gulamaları sayesinde kaydedilen ilerlemelere bakıldığında 3BB’nin; şirketler, 
hastalar ve hasta bakımı için büyük önem taşıyan ve Üç Boyutlu Baskı Tek-
nolojisinin Getirdiği Yenilikler bölümünde değinilen kişiselleştirilmiş ürün ve 
çözümlere yönelik avantajlar sunduğu görülmektedir. 

Özetle, ürünler uygunluk ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmekte ve 
bu doğrultuda 3BB ile üretilmiş medikal ürünler ve kullanılan malzemeler için 
ulusal ve küresel standartlar geliştirilmesi gibi16 yasal düzenlemeler getirile-
rek ürün kalitesi güvenceye alınmaktadır. Tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin 
kalitesi, teşhis ve tedaviyi doğrudan etkilediği için bu sektörde 3BB uygula-
malarına ilişkin en önemli kısıtın, ürün kalitesi olduğu değerlendirilmektedir. 
Ankete katılan şirketlerin %21’i, ürün kalitesini katmanlı üretim kapsamında 
bir kısıt olarak değerlendirmektedir. 
16 ASTM ve ISO gibi uluslararası kuruluşlar 3BB malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek için 50’nin üzerinde standart geliş-
tirmiştir. Yine ASTM ve EMPA gibi profesyonel meslek örgütleri 3BB’ye yönelik malzeme ve ürün standartlarının geliştirilmesi için 
uluslararası iş birliği içinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Benzer şekilde, Çin küresel katmanlı üretim standartlarının geliştiril-
mesine katkıda bulunmak amacıyla, CNIS altında Katmanlı Üretimde Ulusal Standart Belirleme Teknik Komisyonunu kurmuştur  
(CNIS, 2016).
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3BB teknolojisine ilişkin diğer kısıtlar ise yüksek maliyet (%39), nitelikli uz-
man/uzmanlık eksikliği (%32) ve basılan ürünlerin boyut kısıtı (%21) olarak 
değerlendirilmiştir. Şirketler bu kısıtları aşmak ve olgunluk seviyelerini yükselt-
mek için iş birlikleri ve ortaklıklar ile sektör içinde derinleşen 3BB deneyimini 
kullanmaktadır.

Anket sonuçları temel alındığında 3BB’nin gelecek beş yıl içinde sektöre sağla-
ması beklenen faydalar aşağıda belirtilmektedir:

•	Ürünlerin daha hızlı ve verimli biçimde tasarlanması (%21)

•	Ürünlerin daha verimli biçimde üretilmesi (%21)

Bu faydalar mevcut uygulamalar ile paralellik göstermektedir. Örneğin; ürün-
lerin daha hızlı ve verimli biçimde tasarlanması, şirketlerin prototip imal etme 
kabiliyetleriyle doğru orantılıdır. Mevcut durum dikkate alındığında, ankete 
katılan şirketlerin %90’ı teknolojiyi prototip imalatında kullanmaktadır. Bu ne-
denle beş yıl içinde hastaya özgü ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için 
prototiplemede uzmanlaşmak büyük önem taşımaktadır (EY, 2016). 

Belirtilen faydaların yanı sıra, şirketlerin %39’u, 3BB ile üretimde coğrafi ba-
ğımlılığın azalacağını ve buna bağlı olarak imalatın yoğun tüketici pazarlarına 
kayacağını öngörmektedir. Bu doğrultudaki bir başka öngörü ise üretim faali-
yetlerinin yerlileştirilmesi yönünde olmuştur. Şirketlerin %21’i bu doğrultuda 
alt yüklenicilerle üretim anlaşmaları yapabileceklerini belirtmiştir. Ancak önü-
müzdeki beş yıl içinde gerçekleşmesi beklenen bu etkiler, yüksek maliyet ve 
deneyim eksikliği endişelerini de beraberinde getirmektedir. Bu endişelerin 
ortadan kalkması için şirketler, 3BY sistemlerini şirket bünyesine katmak yeri-
ne hizmet sağlayıcılar ile çalışma eğilimi göstermektedir. 

1.3.4.7. Otomotiv 

Alet ve kalıp, işlevsel prototipler ile küçük ve karmaşık parçaların üretimi; oto-
motiv sektöründe kalıplama, kaynak ve montaj işlemlerine ihtiyacın ortadan 
kalkması ya da azaltılmasına olanak vermektedir (Leering, 2017). Sektördeki 
şirketler, 3BB teknolojisi uygulamalarını üç ana amaç doğrultusunda genişlet-
mekte ve yürütmektedir:

•		Ürünlerin kalite ve katma değerinin artırılması

•		Ürünlerin tasarım ve üretim sürecinin hızlanması

•		Tedarik zinciri faaliyetlerinin iyileştirilmesi

Sektördeki şirketler, 3BB teknolojisinin uygulanmasına yönelik temel kısıtlar 
olarak %43 ile yüksek maliyeti ve %35 ile teknik bilgi ve deneyim eksikliğini 
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öne çıkarmıştır (EY, 2016). Bu tür kısıtlar, 3BB teknolojisi konusunda deneyimli 
firmalar ya da tedarikçilerle yapılacak ortak çalışmalarla ortadan kaldırılabil-
mekte olup 3BB’nin entegre edilebileceği uygulama alanları belirlenip yetkin-
likleri geliştirilebilmektedir. 

3BB uygulamaları ile otomotiv sektöründe üretim tesislerinin yapısının deği-
şeceğine (%48) ve lojistik, ulaşım ve stok maliyetlerinin azalacağına (%13) dair 
beklentiler bulunmaktadır. Lojistik, ulaşım ve stok maliyetlerindeki azalmaya 
yönelik beklenti, otomotiv sektöründe diğer sektörlere göre çok daha belirgin-
dir.  Ek olarak firmalar teknolojinin yeni bir bakım ve yedek parça yaklaşımını 
geliştirmede etkili olmasını (%10), beklemektedir (EY, 2016). Bu beklentiler 
doğrultusunda ele alınan örnekler değerlendirildiğinde, tedarik zinciri faali-
yetlerinin kalite artırımının yanı sıra raporun Üç Boyutlu Baskı Teknolojisinin 

Resim 1.3: Local Motors tarafından 3BB teknolojisi ile üretilen ilk araba, Strati 

Kaynak: (LM Labs, 2017)

Resim 1.4: Michelin tarafından 3BB teknolojisi ile üretilen havasız lastik

Kaynak: (Engadget, 2017)
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Şirketlerin 3BB’den prototip imalatında 
faydalandıkları aşamadan teknolojiyi seri 
üretimde kullandıkları aşamaya geçmelerinin 
zaman alabileceği değerlendirilmektedir. Ancak 
şirketlerin %38’i, takip eden beş yıl içinde 
3BB teknolojisini seri üretimde kullanmayı 
beklemektedir.

Getirdiği Yenilikler ve Darboğazlar bölümünde belirtildiği üzere 3BB ile süreç-
ler maliyet etkin hâle gelmektedir. 

Otomotiv şirketleri, teknolojinin seri üretimde kullanılacağına dair en yüksek 
beklentisi olan sektördür (%51). 

Otomotiv sektöründeki şirketlerin 3BB teknolojisinden beklediği faydalar de-
ğerlendirildiğinde %32 oranı ile ürünlerin daha hızlı ve etkin şekilde tasarlana-
bileceği, dolayısıyla prototip uygulamasında da gelişme kaydedileceği öngö-
rülmektedir (EY, 2016). 

Sektördeki 3BB uygulamalarının ürün tasarımı,  tedarik zinciri ve müşterilere 
sunduğu katma değer kapsamında doğrudan kalite artırımına yönelik etkile-
rinin bulunacağı da öngörülmekte olup her iki şirketten biri gelecek beş yıl 
içinde prototip imalatı, kalıp imalatı ve doğrudan imalat gibi çeşitli alanlarda 
katmanlı üretim uygulamayı planlamaktadır.

1.3.4.8. Plastik 

Plastik sektörü 3BB teknolojisine ilişkin %38 olgunluk seviyesi ile ilk sırada yer 
almaktadır. Hem plastik malzeme kullanan teknolojilerin diğer alt teknoloji-
lere göre daha hızlı yaygınlaşması hem de müşterilerin ihtiyacını karşılayan 
ürünlerin doğrudan üretilmesine imkân vermesi, 3BB teknolojisinin plastik 
sektöründe geniş bir uygulama alanı bulmasını sağlamıştır. Plastik sektöründe 
3BB uygulamalarının benimsenmesindeki temel amaç ve motivasyonlar aşa-
ğıda belirtilmektedir:

•				Ürünlerin daha hızlı ve verimli biçimde tasarlanması

•				Plastik malzemelerin ilk kullanıcısı ve bazı durumlarda geliştirici 
olunması
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Anket sonuçlarına bakıldığında, plastik firmalarının %27’si,  3BB uygulamaları 
ile üretimde katma değerin artacağını öngörmekte; şirketlerin %52’si 3BB uy-
gulamalarının önümüzdeki beş yıl içinde üretim tesislerinin yerlerini etkileye-
ceğini değerlendirmektedir. 

Katmanlı üretimi, geleceği olan bir iş alanı olarak gören plastik ve petrokimya 
sektörü şirketleri; geleneksel üretim yapıları itibarıyla 3BB değer zincirinin te-
darik tarafında, malzeme üretici olarak yer almaktadır. Bu şirketler 3BB sistem 
imalatçılarını ve birlikte çalıştıkları diğer uygulayıcıları takip etmenin yanında 
yeni malzemelerin geliştirilmesini de teşvik etmektedir (Japan Chemical Daily, 
2016).  

1.3.5. Uygulamaya İlişkin Eğilim ve Beklentiler

1.3.5.1. Geleceğin Seri Üretiminde 3BB Teknolojisi

Şirketlerin 3BB’den prototip imalatında faydalandıkları aşamadan teknolojiyi 
seri üretimde kullandıkları aşamaya geçmelerinin zaman alabileceği değerlen-
dirilmektedir. Ancak şirketlerin %38’i, takip eden beş yıl içinde 3BB teknoloji-
sini seri üretimde kullanmayı beklemektedir.

• Şirketlerin %19’u 3BB’yi seri üretimde ek bir imalat teknolojisi ola-
rak kullanabileceklerini

• %15’i mevcut teknolojilerle hibrit bir biçimde kullanabileceklerini

• %12’si ise, 3BB’nin geleneksel imalat teknolojilerinin yerine geçe-
bileceğini belirtmiştir.

Bu beklentiler içerisinde, 3BB’nin ek bir imalat teknolojisi olarak kullanıla-
cağının ilk sırada yer alması, büyük parçaların 3BB ile üretilmesi konusunda 
karşılaşılan kısıtlarla ilişkilendirilebilmektedir. Büyük parçaların üretilmesi için 
küçük parçaların birleştirilmesi ya da geleneksel imalat teknikleri kullanılarak 
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Grafik 1.13: Sektörlere göre gelecek 5 yılda 3BB uygulamalarının ek imalat teknolojisi
olarak kullanım beklentileri (%, 2017-2021)*

Kaynak: (EY, 2016); *n=900 şirket
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bir bütün halde imal edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte pek çok ürün 
için yapısal bütünlüğün önem taşıması, geleneksel yöntemlerle imalatın bir-
çok uygulamada tercih edilebileceğini doğrulamaktadır.

EY 2016 Küresel 3BB Anketi sonuçlarına göre 3BB uygulamalarının ek imalat 
teknolojisi olarak kullanılması yönündeki beklentilerin sektörlere göre dağı-
lımını göstermektedir. Bu beklenti, elektronik sektöründe %28, otomotiv ve 
havacılıkta %27 seviyesindedir. Bu durum, söz konusu sektörlerde uygulama 
olgunluğunun görece yüksek olması ve teknolojinin kullanım alanlarının di-
ğer sektörlere göre daha net olarak belirlenmiş olmasıyla açıklanabilmektedir. 
Hibrit kullanım, frezeleme veya delme gibi işlemler ile 3BB teknolojisini birleş-
tirmenin etkin bir yolunu sunmaktadır. Aynı parça üzerinde bu iki teknolojinin 
avantajlı yönleri bir araya gelmekte, bu sayede kompleks parçaların üretilmesi 
hızlanmakta ve onarım, kaplama gibi uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. 

Grafik 1.14: Sektörlere göre gelecek 5 yılda 3BB uygulamalarının hibrit imalat
teknolojisi olarak kullanım beklentileri (%, 2017-2021)*

Kaynak: (EY, 2016); *n=900 şirket
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Grafik 1.15: Gelecek 5 yılda 3BB uygulamalarının geleneksel imalat teknolojilerinin yerini alma 
dağılımı (%, 2017-2021)*

Kaynak: (EY, 2016); *n=900 şirket
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parça üzerinde bu iki teknolojinin avantajlı yönleri bir araya 
gelmekte, bu sayede kompleks parçaların üretilmesi 
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hazırlanması, maliyet, üretim süresi ve performans açısından 
kullanıcıya avantaj sağlamakla birlikte ardıl işlemler ortaya 
çıkmaktadır. Döküm işlemine göre ise 3BB daha avantajlı 
olabilmektedir. 

Sektörlere bakıldığında, medikal 3BB’nin geleneksel imalat 
teknolojilerinin yerini alması beklenen sektörler arasında 
liderdir.  

Teknolojinin seri üretime entegrasyonuna yönelik ülkelerin 
eğilimleri incelendiğinde ilgili beklentilerin farklılaştığı 
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Grafik 1.14’te görüldüğü üzere, havacılık ve otomotiv sektörlerinin gelecek 
beş yılda 3BB uygulamalarının hibrit olarak kullanılmasına yönelik beklentileri 
%24 ile ilk sıradadır. Bu durum, söz konusu sektörlerde otomasyonun fazla 
olması ile ilişkilendirilebilir. 

Bazı koşullarda 3BB uygulamalarının, geleneksel imalat teknolojileri yerini ala-
bileceği değerlendirilmektedir. Örneğin, enjeksiyon kalıplarının 3BB ile hazır-
lanması, maliyet, üretim süresi ve performans açısından kullanıcıya avantaj 
sağlamakla birlikte ardıl işlemler ortaya çıkmaktadır. Döküm işlemine göre ise 
3BB daha avantajlı olabilmektedir.

Sektörlere bakıldığında, medikal 3BB’nin geleneksel imalat teknolojilerinin ye-
rini alması beklenen sektörler arasında liderdir. 

Teknolojinin seri üretime entegrasyonuna yönelik ülkelerin eğilimleri ince-
lendiğinde ilgili beklentilerin farklılaştığı görülmektedir. Seri üretime enteg-
rasyon, Çin ve Güney Kore’de sırasıyla %57 ve %55; Almanya’da ise %26’dır. 
Almanya’nın teknoloji uygulamalarında sahip olduğu lider konuma rağmen bu 
sıralamada geride kalması, ülkedeki katı düzenlemeler ve uygulayıcıların göre-
ce muhafazakâr bakış açısıyla ilişkilendirilebilmektedir.

Bu beklentiler ışığında, 3BB’nin geleneksel imalat yöntemlerinin uygulandığı 
alanlarda daha verimli bir seçenek haline gelebileceği değerlendirilmektedir. 
Ayrıca teknolojideki ilerlemenin sonucu olarak mevcut baskı tablası ve hız gibi 
kısıtların aşılmasıyla teknolojinin daha da yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bu 
sayede, 3BB’nin pek çok sektörün seri üretim altyapısına entegre edilmesi ve 
bu sektörlerin tedarik zinciri yapılanmasında önemli değişimleri ve yeniden 
yapılanmaları beraberinde getirmesi beklenmektedir.

1.3.5.2. 3BB Malzemelerinin Geleceği

3BB teknolojisine yönelik gelişmelerin, plastik ve metallerin yanı sıra çoklu 
malzeme kullanımına da elverişli ortam sunduğu; bu tür malzemeler ile drone 
ve batarya gibi ürünler üretilebildiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra, insan hüc-
releri kullanılarak 3BB ile organ üretilmesi ya da DNA yazıcılarının gelişmesinin 
gelecek dönemde mümkün olabileceği değerlendirilmektedir (OECD, 2016).
Katılımcı şirketlerin yarıdan fazlası 3BB uygulamalarında polimer malzeme 
kullanmaktadır. Grafik 1.16’da17 da görüldüğü üzere polimer kullanımını %44 
ilemetal takip etmektedir. Metal 3BB’nin gelişimi ve yaygınlaşma süreci göz 
önünde bulundurulduğunda, metal malzeme kullanım oranının hâlihazırda 
yüksek olması dikkat çekmektedir.Ancak geleceğe yönelik beklentiler ince-
lendiğinde (Bkz. Grafik 1.17), metal (%52), polimer malzemenin (%31) önüne 

17 İlgili anket sorusunda birden fazla seçenek seçilebilmekte olduğundan şeklin tamamındaki oranların toplamı %100’e eşit değildir. 
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geçmektedir. Ayrıca 3BB’ye yönelik metal tozu üretimindeki gelişmelerle bir-
likte metal tozu maliyetlerinin de düşmesi beklenmektedir (Avrupa Toz Meta-
lurjisi Derneği, 2017). Bu gelişmeler doğrultusunda metal 3BY sistemleri paza-
rının önümüzdeki dönemde hızlı bir büyüme göstereceği tahmin edilmektedir.
Metal 3BB pazarındaki olumlu gelişmeler ve beklentilere rağmen, bazı sek-
törlerde uygulamalara yönelik kısıtlar olduğu görülmektedir. Örneğin, 
implant gibi medikal uygulamalarda kullanılan parçalar için yasal düzenle-
melerin getirdiği kısıtların aşılmasının zaman alması beklenmektedir. Bu-
nunla birlikte havacılık sektörü gibi görece yüksek uygulama olgunluğu-
na sahip sektörlerde de bu tür darboğazlar görülebilmektedir. Havacılık 
sektöründe katmanlı üretim ile üretilen çoğu parçanın statik kuvvete ma-

Grafik 1.16: Kullanılmakta olan malzemelerin oranları (%, 2016)

Kaynak: (EY, 2016); *n=214 3BB deneyimi olan şirketler
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3BB teknolojisine yönelik gelişmelerin, plastik ve metallerin
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kullanmaktadır. Grafik 1.16’da17 da görüldüğü üzere polimer 
kullanımını %44 ile metal takip etmektedir. Metal 3BB’nin
gelişimi ve yaygınlaşma süreci göz önünde bulundurulduğunda, 
metal malzeme kullanım oranının hâlihazırda yüksek olması
dikkat çekmektedir. 

Ancak geleceğe yönelik beklentiler incelendiğinde (Bkz. Grafik
1.17), metal (%52), polimer malzemenin (%31) önüne 
geçmektedir. Ayrıca 3BB’ye yönelik metal tozu üretimindeki
gelişmelerle birlikte metal tozu maliyetlerinin de düşmesi
beklenmektedir (Avrupa Toz Metalurjisi Derneği, 2017). Bu 
gelişmeler doğrultusunda metal 3BY sistemleri
pazarının önümüzdeki dönemde hızlı bir
büyüme göstereceği tahmin edilmektedir. 

Metal 3BB pazarındaki
olumlu gelişmeler ve 
beklentilere rağmen, 
bazı sektörlerde 
uygulamalara yönelik 
kısıtlar olduğu
görülmektedir. 
Örneğin, implant gibi
medikal uygulamalarda 
kullanılan parçalar için 
yasal düzenlemelerin
getirdiği kısıtların 
aşılmasının zaman 
alması beklenmektedir. Bununla birlikte havacılık sektörü gibi
görece yüksek uygulama olgunluğuna sahip sektörlerde de bu 
tür darboğazlar görülebilmektedir. Havacılık sektöründe 
katmanlı üretim ile üretilen çoğu parçanın statik kuvvete maruz 

17 İlgili anket sorusunda birden fazla seçenek seçilebilmekte olduğundan şeklin tamamındaki
oranların toplamı %100’e eşit değildir.

   Kaynak: (EY, 2016); *n=900 şirket 
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ruz kalan parçalar olduğu bilinmektedir. Dinamik yükler, 3BB ile üretilmiş 
metal parçalar için sorun olmaya devam etmekte, bu durum gelecekte üre-
tilmesi beklenen metal ürünler için önemli bir gelişim alanı oluşturmaktadır.

Metal malzemelere yönelik gelecek eğilimlerinin yanı sıra, nanoteknolojiye 
bağlı olarak malzeme pazarının da yeni gelişimlerden etkileneceği tahmin 
edilmektedir. Elektronik sektörü ya da yazılım teknolojilerini etkileyeceği 
düşünülen grafen nano teknolojisinin ve diğer nano malzemelerin uzun va-
dede pazarda değişim yaratacağı değerlendirilmektedir. Nano malzemelerin 
3B nano baskı teknolojisinin gelişmesinde katkı sağlayacağı ve bu gelişmenin 
daha düşük maliyetli nano teknoloji uygulamalarına olanak sağlayacağı değer-
lendirilmektedir (Ivanova ve arkadaşları, 2011)

1.3.5.3. Geleceğin Faaliyet Modellerinde Hizmet Sağlayıcıların Rolü

Geleneksel tedarik zinciri yapısında, tedarikçiler, üretici firmalar ve müşteri-
lerin rolleri açık bir şekilde ayrılmaktadır. Ancak, gelecek yıllarda bu modelin 
önemli ölçüde değişeceği; birimlerin görevlerinin bazılarının ya da tamamı-
nın firma dışından alınan hizmetler ile yürütülebileceği değerlendirilmektedir 
(Bkz. 3BB Teknolojisinin Olası Etkileri).

Bu doğrultuda gelecek yıllarda oluşacak tedarik zinciri ve faaliyet modelle-
rinde tasarım, üretim, lojistik, mühendislik gibi hizmetler veren işletmelerin 
önemli bir rol oynayacağı; 3BB teknolojisinin ise bahsi geçen tedarik zinciri ağı-
nın oluşumunu hızlandıracağı öngörülmektedir. Yeni modelde firmalar, değer 
yaratacakları alana odaklanarak diğer faaliyetleri hizmet sağlayıcılara bıraka-
bileceklerdir. Firmalar değer yaratacakları alanı; tasarım, mühendislik faaliyet-

Grafik 1.18: Şirketlerin 3BB kullanımı (%, 2016)*

Kaynak: (EY Küresel 3BB Raporu; Müller ve Karevska, 2016); *n=900 şirket
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ile sattığı ürünlerini talep noktasına yakınlık ve hızlı teslimat 
esnekliği ile müşteri ve tüketicilere ulaştırılabilecektir.

3BB teknolojisini
uygulayan 

firmalar, hem teknolojiyi kendi bünyelerinde kullanmanın hem
de hizmet sağlayıcılar ile çalışmanın avantajları ve 
dezavantajlarını deneyimlemektedir. Firmaların %9,3’ü kendi
bünyesinde 3BB sistemi kullanmakta; %8,3’ü ise hizmet 
sağlayıcılar ile çalışmaktadır. Gelecek yıllarda, özelleşmiş 

hizmet 
sağlayıcılar ile 
çalışmaya yönelik 

eğilimin artacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda gelecek beş 
yıl içerisinde, firmaların %41,3’ünün hizmet sağlayıcılar ile iş 
birliği gerçekleştireceği %25,6’sının ise firma bünyesinde 
teknolojiyi uygulayacağı beklenmektedir (EY, 2016).

3BB hizmetleri, üretimden yazılım ve mühendislik alanlarına 
kadar çeşitlilik gösterebilmektedir. 3BB hizmet sağlayıcılarının
ana müşteri grupları öncelikli olarak sanayi şirketleri gibi
profesyonel son kullanıcılardır. Teknoloji uygulamalarının

Kaynak: (EY Küresel 3BB Raporu; Müller ve Karevska, 
2016); *n=900 şirket

%9,3 %8,3

%25,6

%41,3

Şirket içi Hizmet sağlayıcı

2016 2021

Grafik 1.18: Şirketlerin 3BB kullanımı (%, 2016)*
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leri ve üretim tarafında seçebilecektir. Ayrıca ürünlerini çevrimiçi platformlar 
aracılığı ile sattığı ürünlerini talep noktasına yakınlık ve hızlı teslimat esnekliği 
ile müşteri ve tüketicilere ulaştırılabilecektir.3BB teknolojisini uygulayan fir-
malar, hem teknolojiyi kendi bünyelerinde kullanmanın hem de hizmet sağ-
layıcılar ile çalışmanın avantajları ve dezavantajlarını deneyimlemektedir. Fir-
maların %9,3’ü kendi bünyesinde 3BB sistemi kullanmakta; %8,3’ü ise hizmet 
sağlayıcılar ile çalışmaktadır. Gelecek yıllarda, özelleşmiş hizmet sağlayıcılar 
ile çalışmaya yönelik eğilimin artacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda gele-
cek beş yıl içerisinde, firmaların %41,3’ünün hizmet sağlayıcılar ile iş birliği 
gerçekleştireceği %25,6’sının ise firma bünyesinde teknolojiyi uygulayacağı 
beklenmektedir (EY, 2016).

3BB hizmetleri, üretimden yazılım ve mühendislik alanlarına kadar çeşitlilik 
gösterebilmektedir. 3BB hizmet sağlayıcılarının ana müşteri grupları öncelikli 
olarak sanayi şirketleri gibi profesyonel son kullanıcılardır. Teknoloji uygula-
malarının yaygınlaşarak belirli bir olgunluk seviyesine ulaşması ile daha büyük 
ölçekli profesyonel müşterilere ulaşılabileceği öngörülmektedir.

3BB hizmetleri, üretimden yazılım ve mühendislik 
alanlarına kadar çeşitlilik gösterebilmektedir. 
3BB hizmet sağlayıcılarının ana müşteri grupları 
öncelikli olarak sanayi şirketleri gibi profesyonel son 
kullanıcılardır. Teknoloji uygulamalarının yaygınlaşarak 
belirli bir olgunluk seviyesine ulaşması ile daha 
büyük ölçekli profesyonel müşterilere ulaşılabileceği 
öngörülmektedir.

Grafik 1.19: Sektör özelinde 3BB deneyimi olan firmaların hizmet sağlayıcılarla çalışma
beklentisi (%, 2021) 

Kaynak: (EY, 2016)
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sağlayıcılara yönelme doğrultusundaki eğilimleri ise farklılık 
göstermektedir. 3BB deneyimi bulunmayan firmaların %18’i
gelecek 5 yıl içinde şirket içi sistemlere yatırım
yapabileceklerini, %33’ü hizmet sağlayıcılar ile iş birliğine
gidebileceklerini belirtmiştir. Bu durum, 3BB faaliyetlerine 
başlayan firmaların öncelikli olarak uzman desteği arayışında
olacağını, yeni bir teknolojiye yatırım gerçekleştirme yönündeki
risklerini azaltmaya yönelik strateji izleyeceğini göstermektedir.

Buna göre olgunluk düzeyi 1. seviyedeki firmalar, teknolojiyi
test etmeye daha küçük ölçekte yatırımlar/harcamalar ile 
başlamakta ve çoğunlukla hizmet sağlayıcılar ile çalışmaktadır.
Endüstriyel 3BB sistemlerinin gerektirdiği yüksek yatırım 
maliyetleri ancak üst yönetimin desteği ile sağlanabileceğinden, 
bu yatırımların yapılabilmesi için şirket içerisinde kabul görmüş 
uygulama alanlarının tespiti ve yönetimin onayladığı bir
stratejinin varlığı önkoşuldur. Bu perspektiften bakıldığında 3BB 
hizmeti, deneyim seviyesi düşük kullanıcılar için daha cazip 
olabilmektedir.

Grafik 1.19: Sektör özelinde 3BB deneyimi olan firmaların
hizmet sağlayıcılarla çalışma beklentisi (%, 2021)

Kaynak: (EY, 2016)

Gelecekteki faaliyet modeline yönelik kararlar sanayi, uygulama
ve katma değere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 
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Profesyonel müşterilerin 3BB hizmeti almalarının arkasında çeşitli sebepler 
bulunmaktadır. Bu sebepler, 3BB’ye yönelik deneyimi bulunan ve bulunmayan 
firmalarda iki tür strateji ile kendini göstermektedir. 3BB deneyimi bulunma-
yan firmalar, endüstriyel sistemlerin yüksek yatırım maliyetlerini teknolojiyi 
uygulama yönünde bir engel ola rak değerlendirilmektedir. Bu durum, teknik 
bilgi ve yetkinlik eksikliği sebebiyle yatırımlarının desteklenebileceği uygula-
ma alanlarının tespit edilememesi ile ilişkilendirilmektedir. Bu doğrultuda, 
hizmet sağlayıcıların 3BB teknolojisinin potansiyelini adım adım gösterme 
ve uygulama alanlarını tespit etme yönünde katkı sağlaması beklenmektedir. 
Öte yandan, 3BB deneyimi bulunan firmalar, tedarik zinciri bünyesinde ge-
rekli görülen hizmet sağlayıcı desteğini entegre etme yönünde stratejik karar 
alma yetkinliğine sahiptir. Bu tür firmaların 3BB teknolojisiyle müşterilerine 
sunabilecekleri en yüksek katma değeri oluşturma potansiyeline sahip hizmet 
türünü belirlemeye yönelik bilgi ve deneyimleri bulunmaktadır.  

3BB teknolojisine yönelik deneyimi bulunan ve bulunmayan firmalar arasında 
hizmet sağlayıcılar ile çalışılması ve şirket içi 3BB sisteminin temin edilmesi-
ne yönelik gelecek beklentileri farklılık göstermektedir. Deneyimi bulunan fir-
maların %49’u gelecek beş yıl içerisinde kendi 3BB sistemlerini kullanacağını 
belirtirken %57’si hizmet sağlayıcılar ile çalışacağını belirtmiştir (EY, 2016). Bu 
durum firmaların yaklaşık yarısının gelecek 5 yıl içerisinde hizmet sağlayıcı ya 
da şirket içi sistemler ile çalışılması için 3BB uygulamalarını ve bu alandaki 
yatırımlarını genişletmeyi düşündüğünü göstermektedir. 

3BB teknolojisine yönelik deneyimi bulunmayan firmaların gelecekte kendi 
3BB sistemlerini temin etme ya da hizmet sağlayıcılara yönelme doğrultusun-
daki eğilimleri ise farklılık göstermektedir. 3BB deneyimi bulunmayan firma-
ların %18’i gelecek 5 yıl içinde şirket içi sistemlere yatırım yapabileceklerini, 
%33’ü hizmet sağlayıcılar ile iş birliğine gidebileceklerini belirtmiştir. Bu du-
rum, 3BB faaliyetlerine başlayan firmaların öncelikli olarak uzman desteği ara-
yışında olacağını, yeni bir teknolojiye yatırım gerçekleştirme yönündeki riskle-
rini azaltmaya yönelik strateji izleyeceğini göstermektedir. 

Buna göre olgunluk düzeyi 1. seviyedeki firmalar, teknolojiyi test etmeye daha 
küçük ölçekte yatırımlar/harcamalar ile başlamakta ve çoğunlukla hizmet sağ-
layıcılar ile çalışmaktadır. Endüstriyel 3BB sistemlerinin gerektirdiği yüksek ya-
tırım maliyetleri ancak üst yönetimin desteği ile sağlanabileceğinden, bu yatı-
rımların yapılabilmesi için şirket içerisinde kabul görmüş uygulama alanlarının 
tespiti ve yönetimin onayladığı bir stratejinin varlığı önkoşuldur. Bu perspek-
tiften bakıldığında 3BB hizmeti, deneyim seviyesi düşük kullanıcılar için daha 
cazip olabilmektedir.

Gelecekteki faaliyet modeline yönelik kararlar sanayi, uygulama ve katma 
değere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak, Grafik 
1.19’da önde gelen üç uygulayıcı sektör ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 
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Ankete göre medikal firmalarının %9,8’i hizmet sağlayıcılar ile iş birliği yapar-
ken, gelecek beş yılda bu oranın %82,4’e yükselerek ciddi bir ilerleme kayde-
deceği tahmin edilmektedir. Yakın gelecekte, medikal ve ilaç sektörlerinde ki-
şiye özel ürünlerin üretilmesi ve hastaya yakın konumlarda talep miktarı kadar 
üretim gerçekleştirilebilmesi olası beklentiler arasında değerlendirilmektedir. 
Medikal firmalarının hizmet sağlayıcılarla iş birliği yaparak, özelleştirilmiş çö-
zümler ile hastaların ihtiyaçlarını karşıladıkları ve pazarda rekabetçi konumda 
yer aldıkları görülmektedir. 

Önde gelen havacılık ve otomotiv firmaları ise 3BB hizmet sağlayıcıları ile iş 
birliği gerçekleştirme yönünde önümüzdeki beş yıl için %64,9 oranındaki bek-
lenti ile ikinci sırada yer almaktadır. Mevcut durumda 3BB uygulamalarında 
lider olarak değerlendirilen havacılık ve savunma ile otomotiv sektörleri, 3BB 
hizmet sağlayıcıları ile iş birliği gerçekleştirerek farklı uygulamaları deneyim-
leme ve test etme imkânları bulabilmektedir. Öte yandan makine firmaları 
%56,3 oranı ile gelecekte hizmet sağlayıcılar ile iş birliği gerçekleştirmeyi dü-
şünen üçüncü büyük uygulayıcı sektör olarak değerlendirilmektedir. Bu sek-
törde hizmet sağlayıcılar ile iş birliği yapılmasının, yedek parçaların talep nok-
tasına yakın hizmet sağlayıcı tarafından 3BB ile üretilmesi ya da arıza giderme 
sürelerinin azaltılması yönünde yarar sağlaması beklenmektedir.

Genel görünüme bakıldığında, 3BB hizmetine en yüksek talebi gösterecek 
firmaların, 3BB deneyimi bulunan ve teknolojinin üretime katma değer sağ-
layacağını öngören firmalar olduğu görülmektedir. Deneyimi bulunmayan fir-
malara daha kısa sürede hitap edebilmek amacıyla hizmet sağlayıcıların, 3BB 
teknolojisinin faydalarına ilişkin farkındalığın artırılması için potansiyel müş-
terilerine yönelik faaliyetler gerçekleştirmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

1.4. 3BB Teknolojisinin Olası Etkileri

3BB’nin gelişimi ve geleceğiyle ilgili beklentiler ışığında, teknolojinin doğrudan 
veya dolaylı olarak ekonomik, sosyal ve çevresel bazı etkileri olacağı öngörül-
mektedir. Bu etkilerin ortaya çıkmasında firmaların değer yaratma biçiminin 
değişmesi ve tedarik zinciri yapısındaki değişimlerin, teknolojinin erişilebilir-
liğinin artmasıyla beraber temel tetikleyici unsurlar olacağı tahmin edilmek-
tedir.

Şekil 1.4’de 3BB teknolojileri ile değer yaratma biçiminin değişmesi sonucun-
da tedarik zincirinde yaşanabilecek değişimler genel hatları ile gösterilmek-
tedir. Bu değişimlerin tüm sektörlerde aynı hızda ve yapıda olmasa da farklı 
biçimlerde ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir.  
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Geleneksel tedarik zinciri, ham madde ve kaynakların tedarik edilmesinin ar-
dından bu kaynakların üretim, depolama, sipariş yönetimi, kalite yönetimi gibi 
bir dizi süreç sonrasında müşterilere ulaşmasını temel almaktadır. Bu yapıda 
süreçler ağırlıklı olarak imalatçılar bünyesinde gerçekleşmektedir. Ancak 3BB 
teknolojisinin değer yaratma biçimini değiştirmesiyle, tedarik zincirini mey-
dana getiren aşamalarda bir değişimin meydana geleceği öngörülmektedir. 
Teknolojinin özellikle seri üretime artan entegrasyonu ile tedarikçi sayısındaki 
düşüş beklentisi buna örnek olarak gösterilebilmektedir (Karevska ve arkadaş-
ları, 2016). Bu beklentinin, 3BB ile birden fazla parçanın bir bütün halinde üre-
tilebilmesi sayesinde parçaların ayrı ayrı tedarik edilmesine duyulan ihtiyacın 
azalmasının bir sonucu olabileceği değerlendirilmektedir. 

Değer yaratma biçiminin değiştiği bu yapının bir diğer özelliği ise tedarik zin-
ciri faaliyetlerinin özelleşmesi ve tasarım gibi süreçlerin öne çıkmasıdır. Bu 
değerlendirme, üreticilerin üretim, depolama, satış sonrası destek gibi faali-
yetlerin tamamını gerçekleştirmek yerine, yetkinliklerinin öne çıktığı alanlara 

 

Şekil 1.4: 3BB teknolojisinin tedarik zinciri üzerine etkisi

Kaynak: (Karevska, 2016)

3BB’nin üretim yapısı ve katma değer yaratma 
sürecinde beklenen değişimin sonucu olarak yeni iş 
modellerinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.
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odaklanarak diğer hizmetleri başka işletmelerden almasını temel almaktadır. 
Bu yapılanma ile üreticilerin kendilerine rekabet avantajı sağlayacak alanlarda 
(tasarım, mühendislik hizmetleri, yazılım vb.) katma değer üretmesi ve değer 
yaratma süreçlerinin bu alanlara kayması beklenmektedir. Ayrıca bu süreçler 
ve kapsadıkları faaliyetler birbiriyle etkileşim hâlinde ve bütünleşik bir yapıda 
gerçekleşmekte, bunun sonucu olarak geleneksel tedarik zincirinin daha dağı-
nık bir tedarik ağına dönüşmesi beklenmektedir. 

Tedarik zincirindeki bu dönüşüm sonucunda birbiri ile ilişki içinde ve dolaylı 
olarak birbirini besleyen bir dizi etkinin ortaya çıkması öngörülmektedir. Bu 
etkiler; yeni iş modellerinin oluşması, iş gücünün dönüşmesi, üretim lokas-
yonlarının ve uluslararası ticaret yapısının değişmesi, sürdürülebilirliğe katkı 
sağlanması ve tüketicinin de üretici olabilmesi şeklinde beş başlık altında ele 
alınabilmektedir (Bkz. Şekil 1.5).

Üretimin demokratikleşmesi dışındaki etkilerin 3BB’nin üretime dâhil olma 
kapsamının giderek büyümesinin sonucu olarak ve birbirlerine paralel bir şe-
kilde gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. Üretimin demokratikleştirilmesine 
yönelik etkinin ise diğer dört etki ile etkileşim içerisinde, ancak daha uzun 
vadede ve bu değişimlerden kısmen ayrı olarak gelişeceği öngörülmektedir.

 

Şekil 1.5: 3BB’nin oluşturması beklenen etkileri ve değerlendirilen etki süresi

3BB teknolojisinin diğer yıkıcı teknolojilerle etkileşimi 
sonucunda meydana gelecek iş modellerinin ise orta 
ve uzun vadede fark yaratması beklenmektedir.
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1.4.1. Yeni İş Modellerinin Oluşması

3BB’nin üretim yapısı ve katma değer yaratma sürecinde beklenen değişimin 
sonucu olarak yeni iş modellerinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. 3BB tek-
nolojisinin diğer yıkıcı teknolojilerle etkileşimi sonucunda meydana gelecek iş 
modellerinin ise orta ve uzun vadede fark yaratması beklenmektedir.

3BB teknolojisinin getirdiği yenilikler ve üretimde esneklik imkânı öncelikle 
üretim öncesinde gerçekleşen tasarım ve mühendislik süreçlerinini etkilemek-
tedir. Şirketlerin, yüksek katma değerli ve rekabetçi üretim yapılarına erişmek 
üzere, 3BB teknolojisinin değer yaratma sürecindeki etkisini dikkate alarak 
mevcut iş modellerini farklılaştıracaktır. 

Değer yaratma biçiminin değişmesi ve bunun tedarik zinciri yapısına getireceği 
yenilikleri ortaya çıkaran etkilerden biri de 3BB’nin diğer yenilikçi teknolojiler 
ile mevcut ve potansiyel etkileşimidir. 3BB teknolojisinin nesnelerin interneti 
kavramı ya da blok zinciri gibi yenilikçi teknolojiler ile bütüncül kurgulandığı 
çözümleri müşterilerine sunacak olan şirketler yeni iş modelleri ortaya çıka-
rabileceklerdir.

3BB’nin iş modelleri ve tedarik zincirlerinin değişimine olası etkileriyle ilgili 
bazı öngörüler aşağıda sunulmaktadır:

Tasarımın farklılaşması ve artan önemi

Ürünün piyasaya arz süresinin kısalması

Kişiselleşmiş üretim imkanını kullanabilmek için son tüketiciyle yakınlık 
ve bilgi alma

	 3BB ile değer yaratmanın odağı, temel üretim süreçlerinden üç boyutlu 
baskısı alınacak dosyanın oluşturulmasına kayacaktır. Bu durumda sa-
nayi şirketleri, 3BB ile gerçekleştirilecek üretim süreci yerine, asıl değe-
ri yaratan Ür-Ge süreçlerine odaklanacaktır. Şirketler belirli bir ihtiyaca 
cevap vermesini bekledikleri ürünü fikir yaratma sürecinden itibaren 
planlayarak tasarım, estetik, fonksyonellik gibi özellikleri ön plana çıka-
racaktır. 

	 Katmanlı üretimin merkezi bir üretim ve dağıtım yapısı yerine müş-
teriye yakın üretim tesislerini teşvik etmesi ve teknolojinin yaygın-
laşmasıyla birlikte geniş lojistik ağlarına duyulan ihtiyaç azalacaktır. 
Bu doğrultuda lojistik şirketleri, tedarik ağlarını bu yeni yapı doğ-
rultusunda dönüştürmek, esnekliği ve hareket kabiliyetini artır-
mak amacıyla 3BB teknolojisini faaliyetlerine entegre edecektir. 

•

•

•

•

•
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 3BB ile oluşacak yeni iş modellerine ilişkin bir diğer öngörünün 
odağı ise e-ticarettir. Amazon, internet üzerinden sipariş ve tesli-
mat arasındaki süreyi daha da kısaltmak için 3BB teknolojileriyle 
ve frezeleme sistemleriyle donatılmış bir kamyon filosu kurma fik-
rini değerlendirmektedir. Buna göre siparişin sisteme ulaşması ile 
birlikte en yakın araç, müşterinin belirlediği bir teslimat noktası-
na doğru ilerlerken sipariş edilen ürünün üretimini gerçekleştire-
bilecektir. Bu yaklaşım, envanter maliyetinden tasarruf edilmesini 
ve teslimat hızının artırılmasını sağlayacaktır (Krassenstein, 2015). 

EY 2016 Küresel 3BB Anketi kapsamında Güney Kore ve Çin’de faaliyet göste-
ren şirketler, yeni iş modellerinin gelişimini diğer ülkelerdeki şirketlere kıyas-
la daha fazla önceliklendirmiştir (sırasıyla %24 ve %27). Sektörler açısından 
değerlendirildiğinde, plastik ve elektronik sektörlerinin yeni iş modellerinin 
gelişmesini önemli fırsat alanı olarak gördüğü tespit edilmiştir (sırasıyla %17 
ve %19). 

Yeni iş modellerinin ortaya çıkmasında teknolojinin sunduğu avantaj ve fırsat-
larla birlikte olası risklerin de değerlendirilmesi gerekmektedir. 3BB’nin ve 3BB 
ile yeni iş modellerinin yaygınlaşmasıyla özellikle ürün tasarımlarının korun-
ması yönünde yeni fikrî mülkiyet çözümlerine ihtiyaç duyulacaktır.

3BB teknolojisinin, şirketlerin üretim 
lokasyonlarını etkilemesi beklenmektedir. 
Böylelikle üretimin müşteriye veya tüketiciye 
yakınlaşacağı, ithalat bağımlılığının azalacağı 
ve uluslararası ticaret yapısının değişeceği 
öngörülmektedir.

•

Kutu 1.6: Dağıtılmış üretim ağları örneği

Teknolojinin ilk uygulayıcılarından bazıları imalat lokasyonlarının optimize 
edilmesi için dağıtılmış imalat ağlarını kurmuştur. Bunun bir örneği SAP’ın 
Dağıtılmış İmalat (Distributed Manufacturing) adını verdiği UPS, HP ve 3BB 
tesisleriyle olan iş birliğidir (SAP, 2017). Bu hizmet ile SAP, müşterilere daha 
yakın lojistik, imalat uzmanlığı ve üretim tesisleri gibi faydalar sağlayan es-
nek bir tedarik zinciri sunmaktadır. 
EY 2016 Küresel 3BB Anketi sonuçlarına göre 3BB’nin tesis konumlarını 
etkileyeceğini düşünen şirket oranının en yüksek olduğu sektörler %52 ile 
plastik, %48 ile otomotiv, makine ve elektronik olarak gösterilmektedir.
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1.4.2. Üretim Lokasyonlarının ve Uluslararası Ticaret Yapısının Değişmesi

3BB teknolojisinin, şirketlerin üretim lokasyonlarını etkilemesi beklenmekte-
dir. Böylelikle üretimin müşteriye veya tüketiciye yakınlaşacağı, ithalat bağım-
lılığının azalacağı ve uluslararası ticaret yapısının değişeceği öngörülmektedir.
3BB teknolojisi, tedarik zincirindeki ve operasyonlardaki verimliliği artırarak 
üretim tesislerinin lokasyonlarını etkileyecektir. Teknolojinin entegrasyonuy-
la birlikte hızlı pazar erişimi, hızlı parça üretimi, düşük maliyetli bakım, düşük 
stok ve azaltılmış envanter ile düşük lojistik maliyeti mümkün olacaktır. Bu 
durum, toplam üretim maliyetlerinin azaldığı dağıtılmış üretim yapısının uygu-
lanmasına olanak sağlayacaktır. 

Ayrıca, ülkelerin 3BB teknolojisini adapte etme derecelerine göre küresel reka-
bette sıralamaların değişmesi de olasıdır. 3BB teknolojisinin tesis konumlarını 
etkileyerek uluslararası ticaret yapısında değişikliklere yol açması beklenmek-
tedir. EY’nin anketine katılım sağlayan şirketlerin %43’ü, 3BB’nin üretim tesis-
lerinin lokasyonlarını etkileyeceğini düşünmektedir. Ankete katılan şirketlerin:

	 %17’si katma değerli süreçlerin ana lokasyona, yani üretici şirketin bu-
lunduğu ülkeye döneceğini

	

•

Şekil 1.6: 3BB uygulamalarının üretim tesisi lokasyonlarını etkileme beklentisi (%,2016)

Kaynak: (EY, 2016); *n=900 şirket  

Almanya: %43 Çin ve Güney Kore: %37

ABD: %37 Diğer Batı Avrupa Ülkeleri: %35Birleşik Krallık:
%66
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3BB teknolojisinin iş gücü piyasasına getireceği 
değişikliklerden en önemlisi yazılım ve tasarım 
gibi alanlarda çalışabilecek nitelikli iş gücü ve 
yetkili çalışanlara duyulan ihtiyacın artması
olarak beklenmektedir.
 

 %16’sı 3BB’nin kurum içi verimliliği artıracağını 

	 %15’i ise ürünlerinin müşterilere daha yakın alt yükleniciler tarafından 
üretilmesini beklemektedir.

Üretim lokasyonlarındaki değişikliğe ilişkin bu beklentilerin gerçekleşmesi du-
rumunda uluslararası ticaretin etkilenmesi kaçınılmazdır. Üretimin müşteriye 
yakın bölgelerde yapılmasının ise özellikle aracılar ve nihai ürün üreticilerini 
etkileyeceği ve bu alanlardaki ithalat bağımlılığının 3BB teknolojisiyle azalaca-
ğı tahmin edilmektedir (Leering, 2017). ING, 3BB’nin uluslararası ticarete olası 
etkilerini değerlendirdiği raporunda, 3BB uygulamalarının mevcut büyüme 
rakamlarını yakaladığı senaryoda, 2060 yılında ürün ve hizmet alanlarındaki 
uluslararası ticaretin %22 daha az olacağı öngörülmektedir. Ancak bu tahminin 
de önkoşulu, 3BB’nin seri üretimde yaygınlaşmasıdır (ING, 2017).

1.4.3. İş Gücünün Dönüşmesi

3BB teknolojisinin iş gücü piyasasına getireceği değişikliklerden en önemlisi 
yazılım ve tasarım gibi alanlarda çalışabilecek nitelikli iş gücü ve yetkili çalı-
şanlara duyulan ihtiyacın artması olarak beklenmektedir.

Yeni iş modellerinin oluşması ve üretim lokasyonlarının değişmesi beklentile-
rine paralel olarak, iş gücü de 3BB teknolojisinden farklı şekillerde etkilenme 
potansiyeline sahiptir. Bu kapsamda gerçekleşmesi beklenen etkilerden biri, 
üretim lokasyonlarının iş gücü maliyetlerinin düşük olduğu ülkelerden yüksek 
olduğu ülkelere doğru kaymasıdır. Bu etkinin sonucu olarak bazı ülkelerde iş-
sizlik artarken diğer yerlerde iş gücü açığının oluşması bir risk olarak değer-
lendirilmektedir. İş gücündeki dönüşümle ilişkilendirilen risklerden bir diğeri 
ise değişen üretim yapısının mevcut iş gücü talebini azaltmasıdır. Şirketlerin 
değişen üretim ve dağıtımla birlikte iş gücü maliyetini ve genel giderleri düşür-
mesi beklenebilir (Gibson ve arkadaşları, 2015). Ayrıca, montaj hattı için işçi 
çalıştırılması yerine bu ürünlerin dakikalar içinde 3BB ile üretilmesinin mevcut 
istihdam yapısını değiştirmesi öngörülmektedir (Krassenstein, 2014).

•

•
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Bu doğrultuda şirketlerin, tedarik zincirlerindeki değişime bağlı olarak, mev-
cut iş gücünü azaltma eğiliminde olması beklenmektedir.

Beklenen diğer bir etki ise şirketlerin, tasarım ve mühendislik alanlarında ya 
da yüksek nitelikli teknik işlerde görevlendirebilecekleri yetkin çalışanlara ih-
tiyaç duyacağıdır. Bunun yanında, üretim hatlarında da teknisyen, tekniker ya 
da operatör ile ardıl işlemlerde görev alacak çeşitli teknik çalışanlara ihtiyaç 
duyulabilecektir. Bu sebeple asıl ihtiyacın, iş gücünün yerini makinelerin alma-
sı yerine çalışanların yeni teknolojiyi öğrenerek belirtilen koşullar altında ça-
lışmaya ayak uydurması yönünde olabileceği görülmektedir (Wile, 2014). Ör-
neğin, Güney Kore’de işçilerin yeni cihazların kullanımına uyum sağlanmasına 
yönelik eğitim programları planlanmıştır. İş kollarındaki değişim ile iş gücünün 
daha nitelikli çalışanlardan oluştuğu bir yapıya doğru evrileceği öngörülmek-
tedir (Lee, 2016). 

1.4.4. Sürdürülebilir Üretime Katkıda Bulunulması

Üretim lokasyonlarının değişerek ürünlerin tüketiciye daha yakın yerlerde 
üretilmesi beklentileri ile aynı doğrultuda, uluslararası lojistik operasyonların-
daki azalmanın, CO2 emisyonlarını da azaltarak sürdürülebilir üretime katkıda 
bulunacağı beklenmektedir. 3BB teknolojisinin, tedarik zinciri adımlarındaki 
karmaşıklığı ve süreç adımlarını azaltması ya da tamamen ortadan kaldırması, 
geleneksel üretim süreçlerine ve talaşlı imalata kıyasla ham madde kullanımı-
nı azaltması, üretimin çevresel etkileri açısından olumlu görülmektedir. 

Öte yandan iş dönüşümünde ele alınan etkilere bağlı olarak, iş gücü maliye-
tinin azalması ile firmaların yüksek maliyetli kaliteli ve çevre dostu ham mad-
delere yönelmesine elverişli bir ortam oluşabilmektedir (OECD, 2017b). Bu 
kapsamda, 3BB teknolojisiyle üretimin çevresel etkilerinin azaltılması, düşük 
hacimli üretim gerçekleştirilmesi, atık ve çevre zararı oluşturabilecek malze-
melerin daha az kullanılması, ihtiyaç fazlası ve hatalı üretimin engellenmesi ve 
düşük enerji tüketimine imkân sağlanması mümkün olabilecektir.   

3BB’nin gelişimi ve geleceğiyle ilgili beklentiler ışığında, 
teknolojinin doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, 
sosyal ve çevresel bazı etkileri olacağı öngörülmektedir. 
Bu etkilerin ortaya çıkmasında firmaların değer yaratma 
biçiminin değişmesi ve tedarik zinciri yapısındaki 
değişimlerin, teknolojinin erişilebilirliğinin artmasıyla beraber 
temel tetikleyici unsurlar olacağı tahmin edilmektedir.
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1.4.5. Üretimin Demokratikleşmesi

3BB teknolojisiyle üretim sürecinde tüketicilerin kendi ürünlerini üretmesinin, 
mevcut üretim sistemindeki endüstriyel rekabete farklı bir boyut katması ön-
görülmektedir. Pazarda bilgi birikiminin artmasına olanak sağlayacak bu etki-
nin 3BB teknolojisinin diğer etkilerine kıyasla daha uzun vadede gerçekleşme-
si beklenmektedir.

3BB teknolojisinin endüstriyel olmayan bireysel uygulamaları, tüketicilerin 
kendi ürünlerini üretmeye başlamasıyla endüstriyel imalatçılar için yeni bir 
rekabet alanı ortaya çıkarmaktadır. Çevrimiçi açık kaynaklara ve masaüstü 
3BY sistemlere bireysel kullanıcıların da ulaşılabilmesiyle son kullanıcının ima-
lat yapabilmesi mümkün olmuştur (Weller ve arkadaşları, 2015). 3BB ile az 
adetli ve kişiselleştirilmiş ürünlerin maliyet etkin bir şekilde üretilebilmesi, 
bireysel kullanıcıların 3BB talebini artırmaktadır. Ancak, endüstriyel imalat-
taki karmaşıklık düzeyi göz önünde bulundurulduğunda, bireysel kullanıcıla-
rın mevcut piyasada yıkıcı bir etki yaratması kısa vadede beklenmemektedir. 

Öte yandan, bireysel kullanıcıların patentlere erişebilmesi ve firmaların geniş 
kapsamlı inovasyonlarının takip edilmesi ile pazarda bilgi birikiminin ve far-
kındalığın artması beklenmektedir (EY, 2017). Ancak pazardaki rekabet orta-
mının düzenlenmesi açısından fikrî mülkiyet haklarıyla ilgili yüksek seviyede 
katı politikaların varlığı dikkat çekmektedir. Bu politikalar profesyonel olmayan 
girişimcilerin veya Maker Hareketi gibi ( Electronic Frontier Foundation, 2012) 
erişebilir kaynaklarla teknolojik ürünler geliştirerek yenilik üretmek isteyen 
bireyleri destekleme amacı taşıyan toplulukların önünde engel olarak görül-
mektedir (Technopedia, 2017). Bahsi geçen politikalar üretimin demokratik-
leşmesi yönünde bir kısıt olarak öne çıkmaktadır.

Lider ülke incelemeleri, ülkeler arasında 
farklı yaklaşım ve eğilimler olduğunu 
göstermesine rağmen; ülkelerin 
olgunluk seviyeleri, stratejik öncelikleri 
ve politikaları ile kamu kurumlarının 
teknolojiyi ele alış ve müdahale 
biçimleriyle birbirlerine benzediğini de 
ortaya koymaktadır.
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1.5. Lider Ülkeler

Bu bölümde 3BB pazarı ve teknoloji uygulamalarıyla öne çıkan ülkeler, Alman-
ya, ABD, Birleşik Krallık, Çin ve Güney Kore; pazar olgunluğu, tedarik, talep ve 
uygulama taraflarının olgunluğu ile kamu kurumlarının 3BB ile ilgili rolü ele 
alınarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda hem ülkeler için ayrı ayrı, hem 
de genel bazı çıkarımlar ortaya konulmuştur.

Lider ülke incelemeleri, ülkeler arasında farklı yaklaşım ve eğilimler olduğu-
nu göstermesine rağmen; ülkelerin olgunluk seviyeleri, stratejik öncelikleri ve 
politikaları ile kamu kurumlarının teknolojiyi ele alış ve müdahale biçimleriy-
le birbirlerine benzediğini de ortaya koymaktadır.  İncelenen ülkelerin çoğu 
3BB’yi sanayide dijital dönüşüm süreçleri kapsamında ele almakta, 3BB özelin-
de politikalar oluşturmakta ve ilgili girişimleri desteklemektedir. Analiz edilen 
ülkeler içerisinde 3BB olgunluğu %37 ile en yüksek ülke olan Almanya, 3BB 
değer zinciri talep tarafı oyuncularının teknolojiye ilişkin yürüttüğü çalışmalar-
la öne çıkmaktadır. 3BB uygulama olgunluğunda lider konumdaki Almanya’yı 
%29 ile Güney Kore ve %20 ile Çin izlemektedir. ABD, %16 ile uygulama olgun-
luğunda görece geri sıralarda kalsa da mevcut endüstriyel 3BY sistemlerinin 
%36,8’ine sahiptir ve küresel kilit sistem tedarikçilerinin önemli bir bölümü 
Amerika menşelidir. Bunun bir sonucu olarak ABD, küresel 3BB pazarının bü-
yük bölümünü elinde tutmaktadır. 

İncelenen ülkelerin 3BB ile nihai ürün üretimi alanında birbirlerine yakın se-
viyede olgunluğa sahip olduğu görülmüştür. Almanya’daki sanayi şirketleri-

Şekil 1.7: Ülkelere genel bakış ve pazar olgunluğu

Kaynak: (Wohlers Associates, 2017; EY Küresel 3BB Anketi, 2016)
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nin %6’sı teknolojiyi nihai ürün üretiminde kullanırken, ABD’de bu oran %4 
seviyesindedir. Bu durum, analiz edilen ülkelerin hâlihazırda 3BB’yi prototip 
ve parça üretimi gibi uygulamalarda yaygın olarak kullandığının göstergesidir. 
Teknolojinin entegrasyonuyla ilgili gelecek beklentileri incelendiğinde ise, Çin 
ve Güney Kore’deki şirketlerin 3BB’nin seri üretimde kullanılacağına dair yük-
sek beklentisi dikkat çekmektedir. Almanya’daki şirketlerin ise sadece dörtte 
biri 3BB teknolojisinin seri üretimde kullanılacağını öngörmektedir.

Analiz edilen ülkelerde 3BB teknolojisi alanında kamu kurum ve kuruluşları-
nın rolü ile bu doğrultudaki girişimleri incelendiğinde, Almanya’da araştırma 
kurumları ve meslek örgütlerinin kamu kurumlarına kıyasla 3BB teknolojisinin 
yaygınlaştırılmasında daha etkin oldukları tespit edilmiştir (Tablo 1.3). Bu ne-
denle, Almanya’da 3BB ile ilgili girişimlerde (Endüstri 4.0 dışında) kamu kuru-
mu müdahalesinin görece düşük olduğu değerlendirilmektedir. Diğer yandan, 
ABD hükümetinin sanayide ve üniversitelerde 3BB teknolojisinin yaygınlaşma-
sında önemli bir rolü bulunmaktadır. ABD, diğer yenilikçi teknolojilerle birlikte 
3BB teknolojileri konusunda faaliyet gösteren başarılı girişimleri desteklemek-
tedir. Ülkede 3BB teknolojisinin yaygınlaştırılmasında özel iş birliği girişim-
lerinin de katkısı bulunmaktadır. Örneğin, America Makes adlı girişimle 66 
projeye finansman sağlanmıştır. Bunun yanında, yine ilgili kamu kurumlarının 
öncülüğünde katmanlı üretim yol haritaları da oluşturulmuştur.

Birleşik Krallık’ta kamu, 3BB alanında faaliyet gösteren şirketlere ilk aşamalar-
da kuluçka desteği, ilerleyen aşamalarda ise ticarileşme alanında destek sağ-
lamaktadır. Böylece diğer yenilikçi teknolojilerle birlikte 3BB alanında tedarik 
tarafı şirketlerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Çin hükümeti de 3BB alanın-
daki düzenlemeler ve girişimler ile teknolojinin talep tarafı sanayi şirketlerin-
de yaygınlaşmasını desteklemektedir. Sağlanan desteklerin arkasındaki temel 
motivasyon, imalat sürecinin ve kalitesinin artırılmasıdır. Bu doğrultuda; de-
neyim seviyesinin, uzmanlığın ve teknik bilginin geliştirilmesi için yatırımlar 
yapılmaktadır. Çin hükümetinin 3BB alanında attığı adımlardan bazıları; eğitim 
kurumlarına 3BY sistemlerinin tedarik edilmesi, teknolojinin sanayide yaygın-
laşması için iş planları oluşturulması ve Made in China 2025 gibi girişimlerle 
yenilikçi teknolojilerin desteklenmesidir.

Güney Kore ise, teknolojinin yaygınlaşmasında öncü olmayıp teknolojiyi sonra-
dan adapte eden bir ülke olarak, 3BB’yi stratejik olarak önceliklendirmekte ve 
teknolojinin yaygınlaşması içinyoğun destek sağlamaktadır. Ülkede teknolojiyi 
geliştirip küresel seviyede rekabetçi şirketler ortaya çıkarmak, imalat sanayin-
de 3BB uygulamalarını yaygınlaştırmak için öncelikle farkındalığın artırılması 
hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda yasal düzenlemeler yapılmakta 
ve stratejiler (3BB Sanayisi Teşvik Stratejisi, 3BB Sanayisinin Teşvik Edilmesine 
Yönelik Ana Plan vb.) oluşturulmaktadır.
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Tablo 1.3: Ülkelere göre 3BB ile ilgili girişimler ve kurumlar18

18 Kamu kurumlarına ilişkin detaylı bilgi ülke incelemelerinde yer alan Kamu Kurumlarının Rolü bölümlerinde 
verilmektedir.
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Ülkeler Kamu Kurumlarının 3BB Girişimleri 

Almanya 

Alman Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı desteğiyle Endüstri 4.0 (Industrie 4.0) 
platformu kurulmuştur. 
 

Federal hükümet ve eyalet yönetimlerine bağlı kamu kurum ve kuruluşlar, 
üçüncü sektör kuruluşları tarafından 3BB ile ilgili yarışmalar düzenlenmektedir.  
 

Kamu kurum ve kuruluşları sektör özelinde kurulan girişim ve üretim ağlarına, 
araştırma projelerine destek sağlamaktadır. 

ABD 

Sanayi şirketlerini, kamu ve üçüncü sektör kuruluşlarını ve üniversiteleri kamu 
özel iş birliği altında bir araya getiren “America Makes” adlı girişimle 66 projeye 
finansman sağlanmıştır. 
 

Üniversiteler ve bakanlıklar tarafından katmanlı üretim yol haritaları 
hazırlanmıştır. 
 

Kamu ve üçüncü sektör kuruluşları 3BB teknolojisinin entegrasyonunu sağlamak 
amacıyla tasarım, sistem, malzeme ve uygulama sonrası hizmetlerin alımında 
destek sağlamaktadır. 

Birleşik 
Krallık 

Birleşik Krallık Katmanlı Üretim Yürütme Grubu hükümet çalışmalarıyla 
kurulmuş ve ulusal bir strateji belirleyerek 3BB için kısıtları belirleme, sektörleri 
geliştirme, eğitim faaliyetleriyle bilgi ve yetkinliği geliştirme, yatırım kapasitesini 
artırma ve teknolojinin ilerlemesini ölçme gibi politikalar geliştirmiştir.  
 

Catapult programı kapsamında katmanlı üretim hakkında Ar-Ge çalışmaları 
yapılmış, teknoloji merkezleri kurulmuştur. 
 

High Value Manufacturing Reach programıyla KOBİ’lerin üretim teknolojilerini 
geliştirmeye yönelik bir merkez kurulmuştur. 

Çin 

Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, “Ülkenin Katmanlı Üretim Endüstrisi 
Gelişme Planı 2015-2016” adında 3BB alanında profesyonel örgütler ve yenilik 
merkezleri kurulmasını hedefleyen bir plan oluşturmuştur. 
 

Made in China 2025 girişimi, pazara giriş için teknoloji transferleri, standartlar, 
teşvikler, mali politikalar, hükümet destekli yatırım fonları, yerel hükümet 
desteği, yabancı teknoloji yatırımları ve devlete ait iştiraklerin birleşmeleri gibi 
çalışmalar yürütmektedir. 

Güney 
Kore 

“3BB Sanayisini Geliştirme Konseyi” kurulmuş ve ilgili bakanlıklar, akademi, 
araştırma enstitüleri ve özel sektör firmalarından seçilen temsilciler konseye 
dâhil olmuştur.  
 

Gıda ve sağlıkla ilgili bakanlıkların yanı sıra, Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
ve Gelecek Planlama Bakanlığı (Ministry of Science, ICT and Future Planning-
MSIP) ve Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı (Ministry of Trade, Industry and 
Energy - MOTIE) tarafından “3BB Sanayisinin Teşvik Edilmesine Yönelik Ana 
Plan”ın oluşturulması hedeflenmiştir. 
 

Gyeongnam Yaratıcı Ekonomi ve İnovasyon Merkezi 34 start-up firmaya destek 
sağlamıştır. 
 

Strateji ve Finans Bakanlığı (Ministry of Strategy and Finance-MOSF)  2017 
yılında, 3BB ve yapay zekâ gibi alanlarda hizmet veren firmalara Ar-Ge 
harcamaları için vergi indiriminde bulunulacağını açıklamıştır. 
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Genel olarak değerlendirildiğinde, ABD ve Almanya’nın teknolojide lider olup 
küresel pazarı şekillendirdiği değerlendirilmektedir. Bu ülkelerde, tedarik ve 
talep tarafındaki oyuncuların küresel pazardaki güçlü konumları, sanayi şirket-
lerinin ve üniversite ve araştırma kurumlarının güçlü Ar-Ge altyapısı ile etkin 
sanayi-üniversite ağları 3BB teknolojilerinin ve imalat sanayi içinde katma de-
ğeri yüksek uygulama alanlarının geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak-
tadır. 

Birleşik Krallık, Çin ve Güney Kore’nin de 3BB pazarlarını ve imalat sanayilerini 
benzer bir yapıya kavuşturmak için yerli 3BB tedarik tarafı oyuncularını güç-
lendirmek ve teknolojinin imalat sanayine entegrasyonunu artırmak için yo-
ğun bir çaba içinde oldukları görülmektedir. Bu doğrultuda Çin ve Güney Kore 
3BB pazarını ve sektörel uygulamaları hedef alan kamu müdahalelerine ağırlık 
vermekte ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik destek sağlanmaktadır. 

3BB olgunluğu %37 ile en yüksek ülke 
olan Almanya, 3BB değer zinciri talep tarafı 
oyuncularının teknolojiye ilişkin yürüttüğü 
çalışmalarla öne çıkmaktadır. 3BB 
uygulama olgunluğunda lider konumdaki 
Almanya’yı %29 ile Güney Kore ve %20 ile 
Çin izlemektedir. ABD, %16 ile uygulama 
olgunluğunda görece geri sıralarda kalsa 
da mevcut endüstriyel 3BY sistemlerinin 
%36,8’ine sahiptir ve küresel kilit sistem 
tedarikçilerinin önemli bir bölümü Amerika 
menşelidir. Bunun bir sonucu olarak ABD, 
küresel 3BB pazarının büyük bölümünü
elinde tutmaktadır.
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2. Türkiye’deki 3BB Teknolojisi Uygulama Düzeyi ve Pazarın 
Mevcut Durum Değerlendirmesi

2.1. Mevcut Ulusal Pazar ve Öne Çıkan Oyuncular

Bu bölümde 3BB değer zincirinin üç ana kategorisi; tedarik, aracı (hizmet sağ-
layıcı) ve talep tarafları analiz edilmektedir. Türkiye’de tedarik tarafının kilit 
oyuncuları olan sistem tedarikçileri, malzeme tedarikçileri ve hizmet sağlayı-
cıları ile 3BB’ye yönelik temel faaliyetler ele alınmaktadır. Mevcut pazar bü-
yüklüğü ve eğilimler, pazarın 3BY sistemleri, malzeme ve hizmet sağlayıcıları 
kırılımları özelinde incelenmektedir. 

2.1.1. Değer Zinciri Analizi

Türkiye’de 3BB değer değer zinciri içindeki sektör oyuncularının, değer zinciri-
nin farklı taraflarına doğru faaliyet alanlarını genişlettikleri ve 3BB’ye yönelik 
ürün ve hizmetlerini çeşitlendirdikleri görülmüştür. Bu durum, Türkiye’de 3BB 
pazarının olgunlaşmakta olduğunu ve oyuncuların pazardaki boşlukları/fırsat 
alanlarını değerlendirerek büyümeyi hedeflediklerini göstermektedir.  

Bu başlıkta derinlemesine mülakatlar, odak grup toplantıları ve anket çalışma-
larından elde edilen bulgular ışığında Türkiye’deki mevcut 3BB değer zincirinin 
yapılanması ve eğilimlerine ilişkin tespitler ve analizler sunulmaktadır.

Türkiye’deki 3BB tedarik tarafı; 3BY teknolojisine ilişkin sistem, malzeme, ya-
zılım tedarikçileri ve 3B tarama/tersine mühendislik şirketlerinden oluşmak-
tadır.  

Sistem tedarikçileri, küresel çapta faaliyet gösteren kilit oyuncuların 3BY sis-
temlerinin Türkiye distribütörleri ve yerli 3BY’lerin imalatçısı şirketlerden oluş-
maktadır.  3BY imalatçıları genelde masaüstü FDM tipi 3B yazıcılar üretmek-
tedir. Endüstriyel 3BY üretmek konusunda girişimleri olan sistem imalatçıları, 
henüz pazarda ürünlerini ticarileştirmekte etkin olamamıştır.  Sistem imalat-

Türkiye’de 3BB değer değer zinciri içindeki sektör 
oyuncularının, değer zincirinin farklı taraflarına doğru 
faaliyet alanlarını genişlettikleri ve 3BB’ye yönelik ürün 
ve hizmetlerini çeşitlendirdikleri görülmüştür. Bu durum, 
Türkiye’de 3BB pazarının olgunlaşmakta olduğunu 
ve oyuncuların pazardaki boşlukları/fırsat alanlarını 
değerlendirerek büyümeyi hedeflediklerini göstermektedir.  
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çılarının bir bölümü kendi imalatları olan 3BY’lere gömülü şekilde kendi yazı-
lımlarını geliştirmekte; büyük çoğunluğu ise açık kaynak yazılımlarını müşteri 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek yeniden inşa etmektedir.

Malzeme tedarikçileri, küresel çapta faaliyet gösteren kilit oyuncuların veya 
küresel pazardaki diğer malzeme tedarikçilerinin Türkiye distribütörü veya 
ithalatçıları ile 3BB’ye yönelik mal zemeleri üreten şirketlerden oluşmakta-
dır. Bu şirketlerin büyük bölümü FDM tipi masaüstü ve endüstriyel 3BY sis-
temlerine yönelik plastik malzeme üretmektedir. Türkiye’de metal malzeme 
üretimine ilişkin az sayıda şirket ve girişim bulunmaktadır.

Yazılım geliştiriciler ise 3BB teknolojisine yönelik yazılım geliştiren firmalardır. 
Türkiye’de temel faaliyet alanı 3B tasarım, 3BB’ye yönelik yazılım veya endüst-
riyel uygulamaya yönelik program geliştirme olan herhangi bir şirket tespit 
edilememiştir. 

3B tarama/tersine mühendislik şirketleri, mevcut operasyonlarında 3B tarama 
ve 3BB teknolojilerinin kullanıcısı olan sanayi şirketlerine bu hizmeti sağlayan 
şirketlerden oluşmaktadır.  

Aracı tarafında, sanayi şirketleri ve bireysel kullanıcılara 3BB ile üretilmiş ürün 
ve parçaların sipariş üzerine üretimini gerçekleştiren firmalar yer almaktadır. 
Bu alandaki şirketlerin sağladığı hizmetler; sözleşmeli imalatçılık, mühendislik, 
yazılım ve danışmanlık hizmetleridir. 

Talep tarafı ise, sanayi şirketlerini ve bireysel kullanıcıları kapsamaktadır. Bu 
çerçevede, sanayi şirketleri, endüstriyel 3BY sistemleri ile birlikte ilgili yazılım, 
malzeme ve hizmetleri talep eden kullanıcılardır. Bireysel kullanıcılar ise, ma-
saüstü 3BY’leri ve bunların yazılım, malzeme ve hizmetlerini talep eden kulla-
nıcılardır. 

Tedarik, aracı ve talep tarafı şirketlerinin değer zinciri içindeki faaliyetleri ana-
liz edildiğinde 3 temel eğilim öne çıkmaktadır:

• Tedarik tarafındaki dikey entegrasyon

• Tedarik ve aracı tarafları arasındaki hareketlilik

• Talepten tedarik tarafına doğru hareketlilik

Bu eğilimler Şekil 2.1’de kavramsal olarak gösterilmekte olup aşağıdaki bölüm-
de ilgili bulgular anlatılmaktadır. 

Tedarik tarafındaki dikey entegrasyon ile 3BB teknolojisine ilişkin temel faa-
liyetleri veya ilk faaliyetleri 3BY üretmek olan sistem imalatçılarının faaliyet 
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alanlarını genişleterek malzeme imalatına başladıkları görülmüştür. Kendi 
imalatları olan 3BY’ler ve açık kaynak kullanımına elverişli sistemlerde kulla-
nılmak üzere malzeme üretimi gerçekleştiren şirketler, tedarik tarafının tama-
mını kapsayacak şekilde faaliyet alanlarını genişletmektedir.

Benzer şekilde temel faaliyeti 3BY için malzeme üretmek olan şirketlerin de 
faaliyet alanını genişletme çabasında olduğu gözlenmiştir. Malzeme tedarikçi-
lerinin bir bölümü, müşterilerinin talep ettiği malzemeyi geliştirirken, bu yeni 
malzemeyi işleyebilecek 3BY’ler için sistem imalatçıları ile iş birliğine gitmekte 
ve kendi 3BY’lerini üretebilmektedir.

Tedarik ve aracı tarafları arasındaki hareketlilikte ise değer zincirinin tedarik 
tarafında faaliyet gösteren şirketlerin önemli bir bölümünün sanayi şirketle-
rine ve bireysel kullanıcılara 3BB teknolojisi konusunda hizmet sağladığı gö-
rülmüştür. Tedarik tarafındaki 3B tarama/tersine mühendislik şirketleri, oto-
motiv, kalıpçılık, ambalaj, plastik, makine, mimarlık gibi sektörlerde tarama ve 
3B tasarım hizmetlerine odaklanmaktadır. 3BY sistem imalatçıları ise sanayi 
şirketlerine sözleşmeli imalatçılık ve mühendislik hizmetleri sağlamaktadır. 

Değer zincirinin aracı tarafında yer alan ve ana faaliyet alanı hizmet sağla-
mak olan şirketlerin ise, Türkiye’de 3BB pazarının büyümesine paralel olarak 
kullandıkları ithal 3BY sistemlerinin distribütörlüğünü aldıkları, faaliyetlerini 
tedarik tarafına da genişlettikleri görülmektedir. Bu bağlamda aracı tarafında-
ki şirketler, 3BB teknolojisine ilişkin sağladıkları hizmetlerle 3BY’lere yönelik 
talebi oluşturmakta; daha önceden sözleşmeli imalatçılık, danışmanlık veya 
mühendislik hizmetleri sunduğu sanayi şirketlerine endüstriyel 3BY satmaya 
başlamaktadır. 

Talepten tedarik tarafına doğru hareketlilik, Ar-Ge altyapısına sahip ve mü-
hendislik tecrübesi bulunan sanayi şirketlerinin, kendi endüstriyel 3BY’lerini 
üretme konusunda önemli girişimlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Talep ta-

Şekil 2.1: Mülakat gerçekleştirilen sanayi şirketlerinin 3BB değer zinciri içindeki yeri ve hareketliliği
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rafında makine sektöründe 3BB’ye ilişkin yüksek olgunlukta faaliyet gösteren 
şirketler arasında endüstriyel kullanıma yönelik kendi 3BY sistemlerini, malze-
me ve yazılımlarını geliştirmeye başlayanlar bulunmaktadır. 

Mevcut operasyonlarında 3BY kullanmayan ancak bu teknolojinin yapıtaşı 
olan ürün ve teknolojilerin imalatı konularında faaliyet gösteren sanayi şirket-
lerinin de uluslararası markaların distribütörlüğünü yaparak tedarik tarafına 
yöneldiği ve kendi 3BY sistemlerini geliştirme konusunda çalışmaları olduğu 
tespit edilmiştir.  

Tedarik tarafında ise petrokimya, metal ve metalürji şirketlerinin 3BY sistem-
lerine yönelik malzeme geliştirilmesi konusunda Ar-Ge faaliyetleri bulunmak-
tadır. 

2.1.2. Kilit Oyuncular

2.1.2.1. Sistem tedarikçileri 

Türkiye’de endüstriyel 3BY segmentinde (5 Bin ABD Doları üstü 3BY sistemleri) 
açık bir şekilde küresel pazarın önde gelen oyuncularının sistemlerinin hâkim 
olduğu görülmektedir. Türkiye’de endüstriyel 3BY imalatına yönelik 3 önemli 
girişim bulunsa da, bunlar arasında ürününü ticarileştirerek yerel ve küresel 
pazara girebilen imalatçı bulunmamaktadır. Bu nedenle küresel pazarda önde 
gelen oyuncuların Türkiye distribütörleri, farklı sanayi kollarına hizmet veren 
şirketler olarak Türkiye pazarının kilit oyuncuları konumundadır.

Türkiye’de masaüstü 3BY segmentinde ise yaklaşık 45 oyuncu faaliyet göster-
mektedir. Bunların çoğu pazar payı ve satış hacmi düşük olan ve uygun fiyatlı 
(5 Bin ABD Doları ve altı 3BY sistemleri) masaüstü yazıcı imalatçısı veya ithalat-
çısı olan şirketlerdir. Bu segmentte oyuncu sayısının çok, ürün çeşitliliğinin az, 
fiyat rekabetinin ise yüksek olduğu gözlenmiştir.

Türkiye pazarındaki oyuncuların davranışları, küresel 
eğilimlerle paralel ilerlemektedir. Mevcut oyuncular 
değer zinciri içinde faaliyet alanını genişletmekte ve 
yeni oyuncular pazara girmektedir. Firmalar belirli 
bir alana odaklanmak yerine pazardaki tümfırsatları 
değerlendirmeye çalışmaktadır. Bu durum,
pazarın yeni oluşmakta olduğunun bir göstergesidir.
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2.1.2.2. Malzeme tedarikçileri

Raporun Sistem Tedarikçileri bölümünde ele alınan, yurt dışı markaların Tür-
kiye distribütörü olarak faaliyet gösteren veya kendi 3BY sistemlerini üreten 
kilit oyuncuların tamamı, satışını gerçekleştirdikleri sistemlere yönelik malze-
menin tedarikini de yapmaktadır. Bu bölümde ise, 3BB değer zinciri içindeki 
öncelikli faaliyet alanı malzeme distribütörlüğünden ziyade üretimi olan önde 
gelen şirketler ele alınmaktadır. 

2.1.2.3. Hizmet sağlayıcılar

Bu bölümde, 3BB hizmetlerinin büyüklüğüne göre önde gelen hizmet sağlayı-
cılar ve temel faaliyetleri ele alınmaktadır. Ayrıca sistem tedarikçilerinin büyük 
bölümünün sağladıkları mühendislik hizmetleri ile kendilerini değer zincirinin 
aracı tarafında da konumlandırdıkları görülmüştür. 

Türkiye’de 3BB pazar büyüklüğünün hesaplanmasında, 3BY malzeme ve ilgi-
li diğer donanımların ithalatına ilişkin verilerin19  ihtiyaç duyulan nitelikte ol-
maması, söz konusu büyüklüğün belirlenmesinde kısıt oluşturmaktadır. Proje 
kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı saha çalışması ile elde edilen veriler 
kullanılarak pazar büyüklüğü hesaplanabilmiştir. Tedarik ve talep tarafı kilit 
oyuncularının 3BB teknolojilerine ilişkin sahip oldukları altyapı, kullandıkları 
3BY sistemleri, malzemeleri, alt teknolojileri, satışlar ve sağlanan hizmetler 
konularında detaylı veri sahadan toplanarak analiz edilmiştir. 

Türkiye’de mevcut, çalışır durumdaki 3BY sistemlerinin haritalandırılması (ku-
rum/kuruluş/şirket, il, mevcut 3BY sayısı, 3BY’lerin alt teknolojileri, kullanılan 
malzeme vb. derlenerek) ile “2017 Yılı Türkiye Endüstriyel 3BY Envanteri” oluş-
turulmuştur. Türkiye 2017 yılı endüstriyel 3BY pazar büyüklüğü, bu envanter 
içinde 2017 yılında satışı gerçekleştirilen 3BY sayısı ve bunların finansal bü-
yüklükleri üzerinden hesaplanmıştır. Benzer şekilde ilgili yıllarda 3BB teknolo-
jisine ilişkin malzeme satışları ve 3BB’ye ilişkin sağlanan hizmetlerin finansal 
büyüklüğü göz önünde bulundurularak malzeme ve hizmet pazarlarının bü-
yüklüğü hesaplanmıştır (Bkz. Ek 1). Bu doğrultuda Türkiye 3BB pazar büyüklü-
ğünü oluşturan 3 temel pazar segmenti; 3BY sistem pazarı, malzeme pazarı ve 
hizmet pazarıdır. Bu bileşenlerin detayları şu şekildedir: 

• 3BY (endüstriyel) sistem pazarı, ilgili yıl içinde Türkiye’de satılan en-     
 düstriyel 3BY’lerin (satış bedeli 5.000 ABD Doları ve üzeri) toplam  
 finansal büyüklüğünü,

19 3BY sistemleri ve malzemeleri için tanımlanmış Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu kodları (GTIP) bulunma-
dığından bu ürünler farklı kodlar altında takip edilmekte, bu nedenle sağlıklı bir istatistiksel değerlendirme 
yapacak şekilde ithalat-ihracat verileri ayrıştırılamamaktadır. GTİP kodlarına ilişkin veri kısıtı hakkında detaylı 
açıklama raporun eklerindeki Türkiye 3BB Pazar Büyüklüğünün Hesaplanmasında Kullanılan Yöntem bölümün-
de verilmektedir.
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• Malzeme pazarı, ilgili yıl içinde Türkiye’de satılan 3BY malzemeleri 
 nin (metal, plastik, reçine ve diğer malzemeler) toplam finansal bü 
 yüklüğü,

•  Hizmet pazarı, ilgili yıl içinde 3BB teknolojisine ilişkin 3BY ve malze 
 me satışı dışında kalan hizmetlerin toplam finansal büyüklüğünü  
 ifade etmektedir. 

2017 yılında Türkiye’deki pazar büyüklüğü 22,5 Milyon ABD Doları olarak he-
saplanmıştır. Yukarıda belirtilen 3 temel pazar segmentinin değeri ve toplam 
pazar büyüklüğü içindeki payı Grafik 2.1’de gösterilmektedir. 

Türkiye 3BB pazarının 2008-2017 dönemi eğilimleri ve 2017-2023 dönemi için 
yapılan büyüme tahminleri raporun Pazara İlişkin Eğilim ve Beklentiler bölü-
münde yer almaktadır. Aşağıda ise pazarın üç ana segmentine ilişkin daha de-
taylı analiz ve değerlendirmeler sunulmaktadır.

2.1.2.4. 3BY sistemleri pazarı

Türkiye 2017 yılı 3BY sistemleri (endüstriyel) pazar büyüklüğü (8,82 Milyon 
ABD Doları) olarak hesaplanmıştır. 2017 yılı itibarıyla Türkiye’de 467 3BY siste-
mi olduğu ve dünya genelindeki kurulu 3BY sistemlerinin yaklaşık %1,3’ünün 
Türkiye’de bulunduğu görülmüştür. Türkiye sistem pazarına, küresel pazara 
paralel olarak, ABD ve Almanya menşeli üreticiler hâkimdir.

Türkiye’de 2017 yılı 3BY sistemleri (endüstriyel) pazar 
büyüklüğü 8,82 Milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır. 
2017 yılı itibarıyla Türkiye’de 467 3BY sistemi olduğu 
ve dünya genelindeki kurulu 3BY sistemlerinin yaklaşık 
%1,3’ünün Türkiye’de bulunduğu görülmüştür.

Pazar Segmenti Pazar Büyüklüğü
(Milyon ABD Doları)

Hizmet pazarı 9,28

3BY sistem pazarı 8,82

Malzeme pazarı 4,43

Toplam 22,53
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Gerçekleştirilen kapsamlı saha çalışması ile toplanan veriler ışığında 2018 yılı-
na kadar Türkiye’de 515 adet 3BY sistemi satıldığı; mevcut durumda bunların 
467’sinin çalışır durumda olduğu tahmin edilmektedir.20

2017 yılında Türkiye’de yaklaşık 60 3BY sisteminin satıldığı tespit edilmiş, bu 
satışların bedeli üzerinden 3BY sistemleri pazarı büyüklüğü, 8,82 Milyon ABD 
Doları olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de kurulu 3BY sistemleri sayısı ve 2017 
yılı pazar büyüklüğü küresel değerleri Tablo 2.1’de karşılaştırılmaktadır.

Buna göre küresel kurulu sistemlerin yaklaşık %1,3’ü (adet bazında) Tür-
kiye’de bulunurken, Türkiye 3BY sistemleri pazarı (hacimsel bazda) küresel 
pazarın %0,54’ünü oluşturmaktadır. Mevcut durumda Türkiye’de 3BY sistem 
pazar segmentinde küresel 3BY üreticilerinin hâkim olduğu görülmektedir. 
Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla kurulu olan 3BY sistemlerinin %81’i küresel 3BY 
tedarikçisi firmaların ürünleridir. 3BY sistemlerinin %70’i ABD, %20’si 
Almanya %10’u çeşitli Avrupa ülkelerinden temin edilmiştir.

Küresel kurulu sistemlerin yaklaşık %1,3’ü (adet bazında) 
Türkiye’de bulunurken, Türkiye 3BY sistemleri pazarı (hacimsel 
bazda) küresel pazarın %0,54’ünü oluşturmaktadır. Mevcut 
durumda Türkiye’de 3BY sistem pazar segmentinde küresel 
3BY üreticilerinin hâkim olduğu görülmektedir. Türkiye’de 2017 
yılı itibarıyla kurulu olan 3BY sistemlerinin %81’i küresel  3BY 
tedarikçisi firmaların ürünleridir.21 3BY sistemlerinin %70’i 
ABD, %20’si Almanya %10’u çeşitli Avrupa ülkelerinden temin 
edilmiştir.

Alt Teknoloji 3BY Sayısı
Malzeme Ekstrüzyonu 300
Malzeme Püskürtme 62
Teknede Fotopolimerizasyon 15
Toz Zeminde Füzyon 75
Diğer 15
Toplam 467

Grafik 2.2: Mevcut Endüstriyel 3BY Sistemlerinin Alt Teknolojilere Göre Dağılımı, 2017

20 Masaüstü 3BY’ler ve kuyumculuk sektöründe kullanılan sistemler dâhil değildir.
21 2017 yılı içinde yerli tedarikçiler kendi ürünleri olan 3BY’lerinin satışını gerçekleştirmiş olsa da satış değeri  
5.000 ABD Dolarının altındaki bu masaüstü 3BY’ler, endüstriyel 3BY sistemi olarak değerlendirilmemektedir.
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Türkiye 3BY sistemleri pazarının bu yapısı, küresel yapıya paraleldir. Küresel 
3BY sistem pazarında da, tedarik tarafında az sayıda büyük oyuncu hâkim ko-
numdadır. Bu şirketler, pazara erken girmeleri ve 3BB teknolojisini dünya ça-
pında ticarileştiren ilk şirketler olmaları sayesinde küresel pazarın önemli bir 
bölümünü ellerinde tutmaktadır. 

3BY sistemlerinin büyük bölümünde 
yazılım, sisteme gömülü olarak sis-
temin satış fiyatı içinde değerlendi-
rilmektedir. Bunun yanı sıra, baskısı 
alınacak 3B nesnenin tasarımı veya 
üretim süreçlerinin planlanmasında 
kullanılan program ve yazılımların bü-
yük bölümü ise 3BB teknolojisi dışında 
farklı uygulamalar için de kullanılmak-
tadır. Belirtilen bu iki konu, 3BB tekno-
lojisi yazılım pazarı büyüklüğünün tah-
min edilmesine engel olmaktadır. Bu 
nedenle yazılıma ilişkin pazar büyüklü-
ğü büyük ölçüde 3BY pazarı için yapı-
lan hesabın içinde temsil edilmektedir.

Türkiye 2017 yılı 3BB malzeme pazarı büyüklüğü 
4,43 Milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır. 
Türkiye’de mevcut 3BY sistemlerinin düşük 
kapasiteyle, küresel ortalamanın üçte biri düzeyinde 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durumun en büyük 
sebebinin, kullanıcıların 3BY sistemlerini mevcut 
operasyonlarına tam olarak entegre edememesi olduğu 
değerlendirilmektedir.
Tablo 2.1: Türkiye’de ve dünyada 3BY sistem sayısı ve 3BY sistem pazarı büyüklüğü

 Küresel* Türkiye
Türkiye’nin 

Küresel 
İçindeki Payı

3BY sistem sayısı (Adet) 37.000 467 %1,30
2017 yılı 3BY sistem pazarı (Milyon ABD Doları) 1.630 8,82 %0,54

2017 yılı 3BY sistem satışı (Adet) 15.600 60 %0,38

* Küresel pazar büyüklüğü değerleri Wohlers Associates Raporuna (2017) dayanarak tahmin edilmiştir.
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Türkiye’de mevcut 3BY sistemlerinin düşük kapasiteyle, küresel ortalamanın 
üçte biri düzeyinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durumun en büyük sebebi-
nin, kullanıcıların 3BY sistemlerini mevcut operasyonlarına tam olarak entegre 
edememesi olduğu değerlendirilmektedir.

2.1.2.5. Malzeme pazarı

Türkiye 2017 yılı 3BB malzeme pazarı büyüklüğü (4,43 Milyon ABD Doları)
olarak hesaplanmıştır. 

Türkiye’de 3BB değer zincirinin tedarik tarafındaki yerli oyuncular küresel kilit 
oyuncular tarafından üretilen malzemelerin satışını gerçekleştirmektedir. İlgili 
küresel oyuncular, ürettikleri endüstriyel 3BY sistemlerinde, kendi üretimi ve/
veya onayladığı malzeme dışında bir kullanım tespit ettiğinde ürünlerini ga-
ranti kapsamından çıkarmaktadır. 3BY sistemlerinde açık kaynak kullanımına 
ilişkin bu kısıt, malzeme tedariki alanında aynı küresel kilit oyuncuların baskın 
olduğuna işaret etmektedir. 

2017 yılında Türkiye’de gerçekleştiği tahmin edilen malzeme satışı ve 2017 yılı 
küresel malzeme satışı değerleri karşılaştırması Tablo 2.2’te gösterilmektedir.

Türkiye’de 3BY sistemlerinin büyük bölümünün plastik malzeme kullanan mal-
zeme ekstrüzyonu teknolojili makineler olmasının bir sonucu olarak plastik 
malzemelerin satışı 2,62 Milyon ABD Doları ile en büyük paya sahiptir (EY Ana-
lizi, 2018). Plastik malzemeyi çoğunlukla medikal ve kuyumculuk sektörlerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda reçine ve diğer malzemeler (1,1 Milyon ABD Doları) 
izlerken, havacılık ve savunma ile medikal sektörünün SLM/DMLS teknolojili 
3BY sistemleri için metal malzeme alımları (0,71 Milyon ABD Doları) takip et-
mektedir. Bu değerler doğrultusunda 2017 yılı Türkiye malzeme pazarı büyük-
lüğü 4,43 Milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır.

Türkiye 3BB malzeme pazarı küresel pazarla karşılaştırıldığında ise Türkiye’de 
mevcut 3BY sistemlerin düşük kapasiteyle kullanılmakta olduğu gözlenmiş-
tir. Gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarda hizmet sağlayıcıların mevcut 
sistemlerini görece yüksek bir kapasiteyle (%70-%80) kullandığı ancak sanayi 
şirketlerinin %5-%10; üniversite ve araştırma kurumlarının ise %5’in altında 

Malzeme Küresel Pazar*, 2017
(Milyon ABD Doları)

Türkiye Pazarı, 2017
(Milyon ABD Doları)

Küresel İçindeki Payı

Plastik  862   2,62 %0,30
Metal  165   0,71 %0,43
Diğer  18   1,10 %6,11
Toplam 1.045   4,43 %0,42

Tablo 2.2:  Malzeme türlerine göre malzeme pazarı büyüklüğü (Milyon ABD Doları ve %)

*Küresel Pazar büyüklüğü değerleri Wohlers Associates Raporuna (2017) dayanarak tahmin edilmiştir.
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kapasite kullanımıyla mevcut sistemlerini işletmekte oldukları tespit edilmiş-
tir. Bu durum, Türkiye’de talep tarafının büyük oranda 3BB uygulamalarını 
test etmekte olduğunu; henüz mevcut operasyonları içinde 3BB teknolojisinin 
kullanım alanlarını yeteri kadar keşfedemediklerini göstermektedir. Türkiye’de 
kurulu endüstriyel 3BY sistemlerinin küresel pazar içindeki payının %1,3, mal-
zeme pazarı içindeki payının ise %0,42 olduğu değerlendirildiğinde Türkiye’de 
kapasite kullanımının küresel kapasite kullanımının üçte biri düzeyinde oldu-
ğu ortaya çıkmaktadır.  Aynı şekilde, Türkiye’de metal 3BB uygulamalarında 
kapasite kullanımının görece yüksek olduğu (%0,43) görülmüştür. Bu durum 
özellikle dişçilik alanındaki 3BB uygulamalarında yoğun metal kullanımıyla iliş-
kilendirilebilir. Diğer taraftan, küresel pazar hacmi düşük olan ve büyük ölçüde 
kuyumculuk ve dişçilik sektöründe kullanılan reçine malzemesini barındıran 
“diğer” kategorisinde ise Türkiye’deki kullanımın küresel ortalamanın üzerine 
çıktığı görülmüştür.

2.1.2.6. Hizmet pazarı

Türkiye 2017 yılı 3BB hizmet pazarı büyüklüğü 9,28 Milyon ABD Doları olarak 
hesaplanmıştır. Küresel eğilimlerin aksine Türkiye’de sanayi şirketlerinin hiz-
met sağlayıcılar ile çalışmak yerine, yüksek sistem maliyetlerine rağmen 3BY 
sistemlerine yatırım yaptığı gözlenmiştir. Hizmet pazarında 3 kilit oyuncunun 
pazarın yaklaşık %60’ına sahip olduğu görülmektedir.

Hizmet pazarı, tedarik ve talep tarafları arasında aracı olarak konumlanmış 
şirketlerin bireysel kullanıcılara ve sanayi şirketlerine sağladığı 3BB hizmeti, 
sözleşmeli imalatçılık, mühendislik, yazılım ve danışmanlık hizmetlerinden 
oluşmaktadır. 3BB teknolojisi hizmet pazarı büyüklüğünün hesaplanmasında 
tedarik ve aracı tarafındaki şirketlerin sağladığı 3BB hizmetlerinin finansal bü-
yüklüğü esas alınmıştır.22 Buna göre, Türkiye 2017 yılı 3BB hizmet pazarı bü-
yüklüğü 9,28 Milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır. 

Türkiye 2017 yılı 3BB hizmet pazarı büyüklüğü 9,28 
Milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Küresel 
eğilimlerin aksine Türkiye’de sanayi şirketlerinin 
hizmet sağlayıcılar ile çalışmak yerine, yüksek sistem 
maliyetlerine rağmen 3BY sistemlerine yatırım yaptığı 
gözlenmiştir. Hizmet pazarında 3 kilit oyuncunun 
pazarın yaklaşık %60’ına sahip olduğu görülmektedir.

²² 3BB teknolojisinin geldiği noktada masaüstü 3BY ile sipariş üzerine ürün imalatı mümkün ol-
muş, faaliyetleri takip edilemeyen çok sayıda küçük oyuncu pazara girmiştir. Bu nedenle pazar 
büyüklüğüne ilişkin gerçekleştirilen hesap asgari pazar büyüklüğü olarak yorumlanmalıdır.



Türkiye’de 3BB Teknolojisinin Mevcut Durumu

109Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

İ

İlgili pazar büyüklüğü küresel pazar ile Tablo 2.3’de karşılaştırılmaktadır. Buna 
göre, Türkiye hizmet pazarının küresel pazar büyüklüğünün %0,34’ü olduğu 
görülmektedir. Diğer taraftan, raporun Mevcut Pazar Büyüklüğü bölümünde, 
2017 yılı Türkiye 3BY sistemleri pazarının küresel pazarın %0,54’ü olduğu be-
lirtilmiştir. Bu iki oran arasındaki fark, Türkiye’de sanayi şirketlerinin 3BB’ye 
yönelik uygulamalarında hizmet sağlayıcılar ile çalışmaktan ziyade yüksek sis-
tem maliyetlerine rağmen 3BY sistemlerine yatırım yapmayı seçtiklerini gös-
termektedir. 

 

Hizmet pazarına ilk girmiş olmak, pazar oyuncularına kayda değer bir rekabet 
avantajı sağlamıştır. 1990’lı yıllarda pazara ilk giren oyuncular kilit rol üstle-
nerek hizmet pazarının yaklaşık %60’ını kontrol etmektedirler. 3BB’ye yönelik 
butik (sipariş üzerine imalat) hizmet veren, küçük sermayeli ve düşük gelirli 
şirketler, pazarın %10’unu oluşturmaktadır. Diş protez laboratuvarları, mevcut 
uygulamalarını 3BB ile önemli ölçüde dönüştürerek pazarın önemli oyuncuları 
hâline gelmiştir. Diş protez laboratuvarları, diş hekimlerinin veya diş hastane-
lerinin hizmet sağlayıcısı olarak çalışmaktadır. Temelde, hekimin siparişi üzeri-
ne 3BB ile üretilmiş parça (implant, taç, kuron, köprü ve şeffaf aparey) hizmeti 
vermektedir.

2.1.3. Pazara İlişkin Eğilim ve Beklentiler

Türkiye 3BB pazarının 2008-2017 döneminde küresel büyüme hızının altında, 
%16,27 yıllık bileşik büyüme oranı (YBBO) ile büyüdüğü ve önümüzdeki yıllar-
da %13,86 YBBO ile büyüyerek 2023 yılında 49,1 Milyon ABD Doları’na ulaşa-
cağı tahmin edilmektedir. 2018-2023 döneminde 3BB teknolojilerinde ithalat 
bağımlılığının devam edeceği öngörülmektedir.

Türkiye'de 3BB pazarının 2008-2017 döneminde küresel 
büyüme hızının altında, %16,27 yıllık bileşik büyüme oranı 
(YBBO) ile büyüdüğü ve önümüzdeki yıllarda %13,86 YBBO 
ile büyüyerek 2023 yılında 49,1 Milyon ABD Doları’na 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2018-2023 döneminde 
3BB teknolojilerinde ithalat bağımlılığının devam edeceği 
öngörülmektedir.

Küresel Pazar* Türkiye Pazarı Küresel İçindeki Payı

3BB Hizmet Pazarı, 2017 
(Milyon ABD Doları) 2.750 9,28 %0,34

Tablo 2.3: Türkiye pazarı ve küresel 3BB hizmet pazarı karşılaştırması, 2017

*Küresel Pazar büyüklüğü değerleri Wohlers Associates Raporuna (2017) dayanarak tahmin edilmiştir.
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Tablo 2.4: Segmentlerine göre 3BB pazar büyüklüğü ve YBBO; Küresel ve Türkiye (2008-2017)

Küresel* Türkiye

Türkiye/
KüreselSegment YBBO, 2008-

201723

Pazar 
Büyüklüğü, 

2017
(Milyon ABD 

Doları)

YBBO, 
2008-2017

Pazar 
Büyüklüğü, 

2017
(Milyon ABD 

Doları)
3BY %24 1.630 %19,31 8,82 %0,54
Malzeme %22,6 1.045 %17,98 4,43 %0,42
Hizmet %23,8 2.750 %13,37 9,28 %0,34
Toplam %23,5 5.425 %16,27 22,53 %0,42
 *Küresel Pazar büyüklüğü değerleri Wohlers Associates Raporuna (2017) dayanarak tahmin edilmiştir.

Küresel Türkiye

Türkiye
/KüreselSegment YBBO, 

2017-2023

Pazar Büyüklüğü, 
2023

(Milyon ABD 
Doları)

YBBO, 
2017-2023

Pazar Büyüklüğü, 
2023

(Milyon ABD 
Doları)

3BY %26,2 6.580 %5,79 12,37 %0,19

Malzeme %28,5 4.720 %15,32 10,47 %0,22
Hizmet %26,4 11.200 %18,97 26,31 %0,23
Toplam %26,7 22.500 %13,86 49,1 %0,22

Tablo 2.5: Segmentlerine göre 3BB pazar büyüklüğü tahmini, Küresel ve Türkiye (2017-2023)

Kaynak: EY Analizi; (Wohlers Associates, 2017)

Türkiye 3BB pazarının 2008-2017 dönemindeki büyüme eğilimi incelendiğinde 
Türkiye 3BB pazarının, küresel büyüme oranının (%23,5) altında %16,27 YBBO 
ile büyüdüğü 2017 yılında toplam 22,53 Milyon ABD Doları seviyesine ulaştığı 
görülmektedir. Bu durumda Türkiye 3BB pazarı 2017 yılı itibarıyla küresel pa-
zarın %0,42’sini oluşturmaktadır.

Türkiye 3BB pazarının bu eğilimleri, pazar kırılımları özelinde incelendiğinde 
ise küresel eğilimlerden farklılaşan temel noktalar, Türkiye’de 3BB’nin tedarik 
ve talep taraflarına yönelik temel bulguları işaret etmektedir. Türkiye sanayi 
şirketleri 3BB uygulamalarını test etme ve teknolojinin mevcut operasyonla-
rı içinde kullanım alanlarını ve sağlayacağı faydaları keşfetme aşamasındadır. 
Mevcut endüstriyel sistemlerin kapasite kullanımı küresel ortalamaya göre 
düşüktür.

Şirketler, yüksek sistem maliyetlerine rağmen hizmet sağlayıcı ile çalışmaktan 
ziyade endüstriyel 3BY’lere yatırım yapmakta, bu durum teknoloji uygulama-
larından azami verimi sağlayacak ‘know-how’ın gelişmesini kısıtlamaktadır. 

23 3BB teknolojisinin geldiği noktada masaüstü 3BY ile sipariş üzerine ürün imalatı mümkün olmuş, 
faaliyetleri takip edilemeyen çok sayıda küçük oyuncu pazara girmiştir. Bu nedenle pazar büyüklü-
ğüne ilişkin gerçekleştirilen hesap asgari pazar büyüklüğü olarak yorumlanmalıdır.
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Türkiye’de hizmet pazarı (%13,37), diğer pazar segmentlerine ve küresel hiz-
met pazarına (%23,8) göre daha yavaş gelişmektedir.

Raporun Pazar ve Pazar Büyüklüğü bölümünde yer alan, gelecek döneme iliş-
kin tahminler ve bu çalışma kapsamında Türkiye 3BB pazar büyüklüğüne ilişkin 
2017-2023 dönemi tahminleri aşağıda verilmektedir. Buna göre küresel 3BB 
pazarının %26,7 YBBO ile 2023 yılında 22,5 Milyar ABD Doları’na ulaşacağı; 
Türkiye pazarının küresel ortalamadan daha düşük bir hızda büyüyeceği tah-
min edilmektedir.

Türkiye’de 3BB pazarının önümüzdeki 5 yıl içinde %13,86 YBBO ile büyüyeceği 
ve 2023 yılında Türkiye 3BB pazarının 49,1 Milyon ABD Doları seviyesine ula-
şacağı beklenmektedir.

Türkiye’de 3BY sistemlerinin büyük bölümünün plastik malzeme kullanan 
malzeme ekstrüzyonu teknolojili makineler olmasının bir sonucu olarak 
plastik malzemelerin satışı 2,62 Milyon ABD Doları ile en büyük paya 
sahiptir. Türkiye 3BY sistemleri pazarının bu yapısı, küresel yapıya paraleldir. 

Sanayide 3BY sistemleri sahipliliğinin artacağı, aynı dönemde 3BY pazarının 
%5,79 YBBO ile büyüyeceği tahmin edilmektedir. Ancak teknolojiyi operasyon-
larına entegre etmek ve teknolojinin sunduğu imkanları keşfetmek noktasında 
hâlihazırda yaşanan ve mevcut 3BY’lerin düşük kapasitede kullanılmasına ne-
den olan aksaklıklar, gelecekte de sanayi şirketlerinin karşılaşabileceği bir kısıt 
olarak öne çıkmaktadır. Bu durumda sanayi şirketlerinin 3BB teknolojisiyle ilgi-
li olumsuz algılar oluşabilecek, böylelikle teknolojinin KOBİ’lerde yaygınlaşma-
sı ve kullanımıyla elde edilecek katma değerin artırılması da zorlaşabilecektir.

Bu kısıtın aşılmasında hizmet sağlayıcıların gerçekleştirdiği sözleşmeli imalat-
çılık ve danışmanlık hizmetlerinin bir araç olarak kullanılabileceği değerlen-

Grafik 2.4: Türkiye 3BB pazar büyüklüğü tahmini, 2017-2023 (Milyon ABD Doları)
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dirilmektedir. Bünyesine 3BY katmayı düşünen veya mevcut 3BY sistemlerini 
daha etkin kullanmayı amaçlayan sanayi şirketlerinin hizmet sağlayıcılar ile 
çalışmaya ağırlık vermesi öngörülmektedir. Sanayi şirketlerinin artan talebi 
doğrultusunda hizmet pazarı oyuncu sayısının ve hizmet pazarı büyüklüğünün 
artması beklenmektedir. Buna göre hizmet pazarının 2017-2023 döneminde 
3BY sistemleri pazarından daha büyük bir YBBO ile %18,97 oranında büyüye-
ceği tahmin edilmektedir.

Teknolojisinin gelişmesi ve artan farkındalıkla birlikte hâlihazırda 3BY kullanıcı-
sı olan şirketlerin operasyonları içinde 3BY için yeni kullanım alanları bulacağı 
ve mevcut 3BB uygulamalarını içselleştirmesiyle kapasite kullanımının yükse-
leceği; bu doğrultuda malzeme talebinin artacağı öngörülmektedir. Buna göre 
ilgili dönemde malzeme pazarının %15,32 YBBO ile büyüyeceği tahmin edil-
mektedir.

Bu doğrultuda Türkiye 3BB pazarının küresel pazarın malzeme, hizmet, 3BY 
dağılımına benzer bir görüntüye ulaşacağı; malzeme pazarının %15,32, hizmet 
pazarlarının %18,97; 3BY pazarından %5,79 daha yüksek bir YBBO ile büyüye-
ceği beklenmektedir. 

Küresel eğilimlere paralel olarak 3BB tedarik tarafındaki dikey entegrasyonun 
yoğunlaşarak süreceği, bu şirketlerin 3BB’ye ilişkin bütün faaliyetleri bünye-
sinde barındıran; sistem, malzeme ve yazılım tedarikçiliği ve hizmet sağlayıcı 
taraflarının tamamında faaliyet gösteren şirketler olacağı tahmin edilmekte-
dir. Tedarik tarafındaki yerlileşme girişimlerinin süreceği, endüstriyel kullanı-
ma uygun yerli 3BB teknolojilerinin geliştirilmesi için girişimlerin artacağı an-
cak ilerleyen dönemde ithalat bağımlığının süreceği tahmin edilmektedir. Bu 
doğrultuda en büyük kısıt, küresel 3BB pazarında da gözlenen ürün kalitesine 
ilişkin endişelerdir. Talep tarafının 3BB teknolojisinden en büyük beklentisi, 
kullanılan 3BY ve malzemelerin üretilen her bir üründe standart sonuç verme-
si ve kullanıcı ihtiyacına uygun nitelikte ve fonksiyonellikte olmasıdır. Bu ne-
denle, Ar-Ge’sini henüz tamamlamış yerli 3BY ve malzemeye ilişkin endişeler 
ilerleyen dönemde pazarda ithalat bağımlılığının süreceğini işaret etmektedir.

 

Hizmet 
Pazarı
%543B Yazıcı 

Pazarı
%25

Malzeme 
Pazarı
%21

Pazar Segmenti Pazar Büyüklüğü 

Hizmet Pazarı 26,31

3BY Pazarı 12,37

Malzeme Pazarı 10,47

Toplam 49,1

Grafik 2.5: Türkiye 2023 yılı 3BB teknolojisi pazar büyüklüğü tahmini ve 3BY, malzeme  
ve hizmetlere göre kırılımı (Milyon ABD Doları)
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Özellikle 3BB malzeme pazarında yerlileşme girişimlerinin artacağı, metalür-
ji, malzeme ve petrokimya alanlarındaki şirketlerin malzeme geliştirme faali-
yetlerine ağırlık verebileceği değerlendirilmektedir. Mevcut durumda küresel 
3BB pazarının kilit oyuncularının tekelinde olan malzeme pazarının, orta ve 
uzun vadede daha rekabetçi olması beklenmektedir. Küresel ve yerel malzeme 
pazarında 2017-2023 dönemindeki büyüme beklentisi ve 3BB malzemelerinin 
yüksek kâr marjı, malzeme pazarına yeni oyuncuların gireceği ve bu oyuncula-
rın yerel ve küresel pazarlarda büyüyebileceği değerlendirilmektedir. 

2.2. Uygulamada Mevcut Durum ve Beklentiler

Bu bölümde derinlemesine mülakatlar ve anket sonuçları ışığında Türkiye’de 
3BB uygulamalarının mevcut durumu değerlendirilmektedir. Türkiye 3BY en-
vanteri, kurulu endüstriyel 3BY sistemlerinin kurum tipine ve bölgelere göre 
analiz edilmekte, 3BB teknolojisi hakkında farkındalık seviyesi ve uygulamala-
rın olgunluk değerlendirmesi sunulmaktadır. Sektör uygulamaları bölümünde 
ise teknolojinin medikal, havacılık ve savunma, makine, otomotiv, elektronik, 
plastik, ilaç ve enerji sektörleri için olgunluk ve uygulama seviyeleri değerlen-
dirilmektedir. Bunların yanında, üniversite ve araştırma kurumlarının ilgili faa-
liyetleri ve bireysel kullanım ele alınmaktadır. Mevcut duruma ek olarak, Tür-
kiye’deki 3BB uygulamalarında geleceğine dair beklentiler analiz edilmektedir. 

2.2.1. Türkiye’nin 3BY Envanteri

3BB teknolojisinin küresel gelişimini takiben, Türkiye’de de 3BY yatırımları 
1990’lı yıllardan bu yana artarak devam etmiştir. Bu yatırımlar ile oluşan kuru-
lu kapasite, 3BB uygulamalarında önde gelen sektörlerin yerleşik olduğu iller 
başta olmak üzere Türkiye’nin batısındaki illere dağılmıştır.

 
 

Şekil 2.2: Türkiye’de kurulu endüstriyel 3BY sistemlerinin illere göre dağılımı



Türkiye’de 3BB Teknolojisinin Mevcut Durumu

114 Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

Mevcut durumda Türkiye’de 467 kurulu endüstriyel 3BY sistemi bulunmak-
tadır. Bu sistemlerin yarısından fazlası İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi sanayinin 
yoğunlaştığı illerin bulunduğu Marmara Bölgesi’ndedir. Ankara ve İzmir’de ise 
kurulu sistemlerin dörtte biri bulunmaktadır (Bkz. Şekil 2.2). Bu illerin yanında; 
Manisa, Konya, Eskişehir, Kayseri ve Tekirdağ kurulu endüstriyel 3BY sistemle-
rinin sayısı ile dikkat çekmektedir. Envanterin mevcut bölgesel dağılımı sanayi-
nin gelişmişliği ile paralellik göstermektedir. 

Türkiye’deki endüstriyel 3BY sistemlerinin yaklaşık %70’i sanayi şirketlerinin 
envanterindedir. 3BB teknolojisinde Ar-Ge süreçlerine katkıda bulunan üni-
versite/araştırma kurumları ise toplam 87 adet yazıcı ile %19’luk kurulu siste-
me sahiptir. Kalan sistemler ise ağırlıklı olarak hizmet sağlayıcılara aittir.

Plastik, Türkiye’de kurulu endüstriyel 3BY sistemlerinde ağırlıklı olarak kullanı-
lan malzemedir. Plastik malzemelerden sonra en fazla kullanılan malzeme me-
taldir. Birçoğu ithal olan endüstriyel sistemlerde, en yaygın kullanılan teknik 
malzeme ekstrüzyonu, alt teknoloji ise FDM’dir.

2.2.2. Teknoloji Farkındalık Seviyesi

Küresel tedarik zincirlerine entegre veya yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürüten 
sektörlerde 3BB teknolojileri farkındalığı daha yüksek iken, diğer sektörlerde 
farkındalık seviyesi düşüktür. Enerji ve plastik sektörleri örneğinde görüldüğü 
üzere Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın az olduğu sektörlerde farkındalık se-
viyesi de düşük olabilmektedir.

3BB uygulamalarında önde gelen sektörlerden, Türkiye’de yerleşik 697 firma 
ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen anket çalışmasına göre, Türkiye’de 3BB 
teknolojileriyle ilgili farkındalık seviyesi %62’dir. Teknolojiyi deneyimleyen fir-
maların payı %17 iken, teknolojiyle ilgili farkındalığı olup deneyimi bulunma-
yan firmaların payı %45’tir. Teknolojiyle ilgili farkındalığı bulunmayan firmala-
rın payı ise %38’dir (Bkz. Grafik 2.6).

Küresel tedarik zincirlerine entegre veya yoğun
Ar-Ge faaliyetleri yürüten sektörlerde 3BB 
teknolojileri farkındalığı daha yüksek iken, diğer 
sektörlerde farkındalık seviyesi düşüktür. Enerji ve 
plastik sektörleri örneğinde görüldüğü üzere Ar-Ge 
harcamalarına ayrılan payın az olduğu sektörlerde 
farkındalık seviyesi de düşük olabilmektedir.
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Türkiye’de özellikle büyük ölçekli veya yurt dışı menşeli firmaların, bün-
yelerinde ya da hizmet alımı ile 3BB teknolojisini deneyimledikleri görül-
müştür. 3BB teknolojisinin uygulama alanlarına ilişkin farkındalık özellikle 
KOBİ’lerde daha az gelişmiştir. Bu firmalarda teknolojinin üretimde verim 
artışını sağlayabileceğine yönelik algının oluşmadığı; 3BB teknolojisinin ya-
rarları ve kullanım alanları konusunda bilgi seviyesinin düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun yanında bazı büyük ölçekli sanayi şirketlerinin Ar-Ge ve ye-
nilikçiliğe bakış açısının henüz başlangıç seviyesinde olduğu görülmektedir. 

Farkındalık seviyesi sektörler bazında incelendiğinde, otomotiv ile havacılık ve 
savunma sektörlerinin en yüksek farkındalık düzeyine sahip oldukları görül-
müştür. Küresel eğilimlere paralel olarak uygulama olgunluğu görece yüksek 
olan ve yoğun olarak Ar-Ge çalışmaları yürüten otomotiv ile havacılık ve sa-
vunma sektörlerinde bu durum olağan karşılanmaktadır.

Grafik 2.7: Sektörlerin 3BY deneyim ve farkındalık seviyeleri

Grafik 2.6: Türkiye 3BY farkındalık ve deneyim seviyesi
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Farkındalık seviyesi en düşük olan sektörün enerji olduğu tespit edilmiştir. Kü-
resel olgunluk seviyesi de düşük olan enerji sektöründe Türkiye’deki firmala-
rın sadece %45’i 3BB teknolojileriyle ilgili deneyime veya farkındalığa sahiptir. 
Farkındalık seviyesi düşük olan diğer sektörler ise ilaç ve plastik olup sektör 
firmalarının yaklaşık yarısının 3BB teknolojisinin sektördeki uygulamalarına 
ilişkin farkındalığı bulunmamaktadır (Bkz. Grafik 2.7).

Küresel uygulama seviyesi yüksek olan plastik sektörü için Türkiye’deki düşük 
farkındalık seviyesi dikkat çekicidir. Türkiye’de plastik sektörüne yönelik Ar-Ge 
harcaması, toplam Ar-Ge harcamalarının %0,8’i olup, bu oran Çin (%2,2), Gü-
ney Kore (%1,6) ve Almanya’nın (%1,8) gerisinde kalmaktadır (OECD, 2018). 
Enerji ve plastik sektörlerindeki bu eğilim, Ar-Ge harcamalarının diğer sektör-
lere kıyasla düşük olması ile ilişkilendirilebilir. 

2.2.3. Uygulama Olgunluk Değerlendirmesi

3BB teknolojilerinin ülkedeki ve sektörlerdeki uygulama seviyesini gösteren 
olgunluk değerlendirmesine göre Türkiye’deki firmaların %17’si 3BB ile ilgili 
deneyime sahip iken, bu oranın küresel ortalaması %24’tür. En üst olgunluk 
seviyesi analiz edildiğinde ise önemli bir fark ortaya çıkmaktadır; Türkiye’de 
bu seviyedeki firmaların oranı %2 olup küresel seviyenin yarısı kadardır. Bu 
durumun nedenleri arasında, küresel tedarik zincirleri içerisindeki pozisyon 
farklılığı, teknoloji deneyim süresi ve teknolojinin üretime entegrasyon sevi-
yeleri sayılabilir. 

Türkiye olgunluk değerlendirmesi Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri bölü-
münde sunulan yöntem izlenerek gerçekleştirilmiştir. Firmalar, 3BB deneyim-
lerinin niteliklerine göre dört seviyede sınıflandırılmıştır24. Grafik 2.8’de gös-
terildiği üzere, Türkiye’de firmaların %17’sinin 3BB teknoloji ile ilgili deneyimi 
bulunmaktadır. Bu oran, küresel olgunluk seviyesi olan %24’ün 7 puan gerisin-

3BB teknolojilerinin ülkedeki ve sektörlerdeki uygulama 
seviyesini gösteren olgunluk değerlendirmesine göre 
Türkiye’deki firmaların %17’si 3BB ile ilgili deneyime 
sahip iken, bu oranın küresel ortalaması %24’tür. En üst 
olgunluk seviyesi analiz edildiğinde ise önemli bir fark 
ortaya çıkmaktadır; Türkiye’de bu seviyedeki firmaların 
oranı %2 olup küresel seviyenin yarısı kadardır.

²⁴  Bkz. EY 3BB Olgunluk Modeli (Ek 1.3)
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dedir. Bu firmalar daha detaylı incelendiğinde, 3BB ile ilgili önemli bir dene-
yime ve stratejiye sahip firmaların payı Türkiye’de %2 iken, küresel değerlen-
dirmede bu oran %4’tür. Teknolojiyi bazı birimlerinde kullanan firmaların payı 
ise nispeten küresel seviyeye yakındır. Buna göre Türkiye’deki firmaların %7’si, 
küresel pazardaki firmaların ise %9’u bazı süreçlerine 3BB uygulamalarını en-
tegre etmiştir. Teknolojiyi deneme aşamasında olan firmalarda da Türkiye, %8 
ile küresel olgunluk seviyesinin 3 puan gerisindedir. 3BB uygulamalarının kü-
resel pazarda daha erken ve hızlı yaygınlaşması ile küresel tedarik zincirine 
entegrasyon düzeyinin daha fazla olması bu farkı açıklamaktadır. 

3BB uygulamaları için farklı sektörlerdeki olgunluk
seviyeleri incelendiğinde, Türkiye’de olgunluğu en yüksek
olan sektörün %32 ile medikal sektörü olduğu görülmüştür. 
Küresel olgunluk seviyesi %36 olan medikal sektöründe,
3BB ile ilgili önemli bir deneyime ve stratejiye sahip firma
oranının (Seviye 4), %22 ile oldukça iyi düzeyde olduğu
görülmektedir. Fakat Seviye 4’te yer alan firmaların oranı
Türkiye’de (%6) küresel oranın (%22) oldukça gerisinde 
kalmıştır.

Grafik 2.8: Türkiye ve küresel pazar 3BB teknolojisi olgunluk seviyesi karşılaştırması
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3BB uygulamaları için farklı sektörlerdeki olgunluk seviyeleri incelendiğinde, 
Türkiye’de olgunluğu en yüksek olan sektörün %32 ile medikal sektörü olduğu 
görülmüştür. Küresel olgunluk seviyesi %36 olan medikal sektöründe, 3BB ile 
ilgili önemli bir deneyime ve stratejiye sahip firma oranının (Seviye 4), %22 ile 
oldukça iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Fakat Seviye 4’te yer alan firmaların 
oranı Türkiye’de (%6) küresel oranın (%22) oldukça gerisinde kalmıştır. Küresel 
pazarda %38 ile en yüksek olgunluk seviyesine sahip olan plastik sektörünün 
Türkiye’deki olgunluk seviyesi %12’de kalmıştır. Türkiye’de plastik sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar, 3BB teknolojisini kullanmama nedeni olarak mevcut 
süreçlerinde ihtiyaçları olmamasını ön plana çıkarmıştır.

Küresel pazardaki olgunluk seviyesi havacılık ve savunma sektörü dışında tüm 
sektörlerde Türkiye’deki olgunluk seviyesinin üstünde olup önemli bir dene-
yime ve stratejiye sahip firma bulunmamaktadır. Diğer taraftan, bazı birim-
lerinde teknolojiyi kullanan firmaların oranı, küresel oranlara kıyasla oldukça 
yüksektir. Bu gelişimin sektöre son dönemde yapılan yüksek yatırımların bir 
sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Küresel pazarda ise, havacılık ve savunma 
sektöründeki olgunluğun farklı seviyeler arasında dengeli dağıldığı görülmek-
tedir. Bunun nedeni ise, havacılık ve savunmanın küresel düzeyde ilk uygulayı-
cı sektörler arasında yer alması ve bu firmaların deneyim seviyesinin belirli bir 
olgunluğa ulaşması olarak gösterilebilir.

Diğer yandan, küresel pazarda sırasıyla %21 ve %14 olgunluğa sahip olan ilaç 
ve enerji sektörlerinde Türkiye’deki firmalar %8 ve %7 seviyesinde kalmıştır. 
Hem Türkiye’de hem küresel pazarda en düşük 3BB teknolojisi olgunluğuna 
sahip sektör enerjidir. Türkiye’de 3BB teknolojisiyle ilgili önemli bir deneyime 
ve stratejiye sahip enerji sektörü firması bulunmamaktadır. Bu sektörde faali-
yet gösteren Türk firmalarının bir bölümünün teknolojiyi test amacıyla tercih 
ettiği ve düzenli olarak kullanmadığı (%7), küresel değerlendirmedeki firmala-
rın ise %5’inin teknolojiyi bazı birimlerine entegre ettiği görülmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye’deki firmaların genel anlamda küresel pazardaki firmala-
ra göre daha düşük seviyede olgunluğa sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’de 
firmalar ağırlıklı olarak 3BB teknolojisini test etmekte veya bazı birimlerinde 
uygulamaktadır. Bu şirketlerin teknolojiyi küresel pazardaki firmalara göre 
daha kısa süre deneyimlemiş olması ve 3BB uygulamalarının küresel pazarda 
daha hızlı yaygınlaşmış olması, Türkiye’de bu teknolojiyle ilgili yüksek deneyi-
me ve önemli bir stratejiye sahip olan firma sayısını küresel seviyenin oldukça 
gerisinde bırakmaktadır.

2.2.4. Sektör Uygulamaları 

Bu bölümde sektörlerdeki mevcut uygulama durumu ile saha çalışmasında 
elde edilen veri ve bilgiler analiz edilmekte, sektör özelinde ve karşılaştırmalı 
olarak sunulmaktadır.
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2.2.4.1. Genel görünüm

Türkiye’deki şirketlerin 3BB teknolojilerinin en yaygın ve bilinen uygulamaları-
na yoğunlaştıkları, henüz teknolojiyi keşfetme ve kendileri için uygun kullanım 
alanlarını tespit etme çabasında oldukları görülmektedir. Bu değerlendirmeyi

Türkiye’deki şirketlerin 3BB teknolojilerinin en yaygın ve 
bilinen uygulamalarına yoğunlaştıkları, henüz teknolojiyi 
keşfetme ve kendileri için uygun kullanım alanlarını
tespit etme çabasında oldukları görülmektedir.

Grafik 2.9: Sektörlerin 3BB teknolojisinin temel kullanım amaçlar
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destekleyen bulgular arasında bu teknolojinin kullanımının organizasyon 
olarak Ar-Ge bölümlerinde ve uygulama olarak prototipleme bölümlerinde 
yoğunlaşması, firmaların ağırlıklı olarak plastik malzemeleri ve buna uygun 
teknolojileri kullanması, 3BY ile gelir elde edebilen az sayıda firma bulunması 
sayılabilir. Teknoloji ile ilgili deneyimi olan ve olmayanlar arasında önemli bir 
algı farkı gözlenmektedir.

Aşağıda, Türkiye’de 3BB uygulamalarının kullanım amaçları, teknolojiden sağ-
lanan faydalar, elde edilen gelir, 3BY sahipliliği, kullanılan teknoloji ve malze-
meler ve bunların tedariki; ayrıca uygulaması olmayan firmaların teknolojiyi 
kullanmama nedenleri, genel ve sektörler özelinde karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmektedir.

3BY kullanımının amaçlarına bakıldığında, en yaygın kullanımın prototip üre-
timinde olduğu görülmektedir. Grafik 2.9’da görüldüğü üzere ankete katılan 
firmaların %79’u 3BY’yi yeni ürünler için prototip üretilmesi; %22’si ise makine 
parçalarının prototip ve modellerinin üretilmesi için kullanmaktadır. 

Sektörlerin uygulamalarına bakıldığında ise, medikal firmalarının %93’ü, elek-
tronik firmalarının %90’ı, otomotiv sektörü firmalarının %85’i, plastik sektörü 
firmalarının %74’ünün teknolojiyi kullanmadaki temel amacı yeni ürünler için 
prototip hazırlanmasıdır. Medikal sektörü firmalarının ise %20’si 3BB teknolo-
jisini yarı mamul veya nihai ürün üretiminde kullanmayı amaçlamaktadır. 

Diğer sektörlerde (havacılık ve savunma, enerji ve ilaç) faaliyet gösteren fir-
maların ise %44’ü yarı mamul ve/veya nihai ürün üretimi için 3BB teknolojisini 
kullandıklarını belirtmiştir. Bu firmalar aynı zamanda prototip üretimi amacıy-
la da 3BB teknolojisini kullanmaktadır.

3BB teknolojilerinin ilk ve en yaygın kullanım alanı olan prototiplemenin Tür-
kiye’de de en yaygın kullanılan uygulama olması, olgunluk seviyesi sonuçları 
paralelinde, beklenen bir durumdur. Ancak doğrudan imalat konusunda 
küresel uygulamalardaki seviye göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de-
ki uygulamaların da prototiplemenin ötesine geçme konusunda gelişim alanı 
bulunmaktadır.

Küresel pazarda 3BB kullanan firmaların %20’si teknolojiyi nihai ürün üretimi 
için kullanırken, Türkiye’de bu oran %15’tir. Küresel pazarda teknolojiyi nihai 
ürün üretiminde en yüksek oranda kullanan plastik (%30) ve otomotiv (%30) 
sektörlerinde, Türkiye’de yarı mamul veya nihai ürün üretimi oldukça düşük 
seviyededir (sırasıyla %5 ve %15).

3BB uygulamalarının firmaların kurumsal yapısı içindeki konumu analiz 
edildiğinde teknolojinin Ar-Ge bölümlerinde yoğun olarak kullanıldığı; Türki-
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ye’de 3BB deneyimi olan firmaların üçte ikisinden fazlasının teknolojiyle ilgili 
çalışmalarını bu bölümlerinde yürüttüğü gözlenmektedir. İkinci sırada ise mü-
hendislik bölümlerindeki çalışmalar gelmektedir. Bu iki bölümün fonksiyonları 
değerlendirildiğinde, daha önce de değinildiği üzere, Türkiye’deki 3BB uygu-
lamalarının teknolojinin ilk ve en yaygın uygulaması olan prototiplemeye yo-
ğunlaştığı ve kurum içerisindeki konumlanmanın da buna uygun oluştuğu teyit 
edilmektedir.

Sektör bazında incelendiğinde otomotiv ve elektronik sektörlerinin diğer sektör-
lerden görece ayrıştığı görülmektedir. Otomotiv sektörü firmalarının %23’ü, elekt-
ronik sektörü firmalarının %20’si, 3BY özelinde çalışmalar yapan ekiplere sahiptir.

3BB teknolojilerinden sağlanan faydalar incelendiğinde ise en fazla öne çı-
kan husus ürün kalitesinin artırılmasıdır (%33). Sektörel olarak ise medikal 
sektörü firmalarının yaklaşık yarısı (%47), makine sektörü firmalarının %36’sı, 
geleneksel üretim yöntemleri ile üretilemeyen kompleks ürünlerin 3BB tek-
nolojisiyle üretilmesinin kendileri için öncelikli fayda olduğunu belirtmiştir. 
Elektronik firmalarının %40’ı ve diğer kategorisinin altındaki firmaların %33’ü 
için, ürün kalitesinin artırılması 3BB teknolojisinin sektöre getirdiği en önemli 
faydadır (Bkz. Grafik 2.11). Farklı geometrilerde tasarım ve üretim yapılarak 
ürün fonksiyonlarının optimize edilmesi, birden fazla parçanın birleştirilme-
siyle mukavemetin artırılması ve tasarımda artan esneklik ile estetik ürünlerin 
ortaya çıkması, 3BB teknolojisinin ürün kalitesi açısından sektörlere sağladığı 
başlıca faydalardır.

Grafik 2.10: 3BB uygulamalarının organizasyonel yapı içinde konumu
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3BB teknolojisinin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin üretilmesine 
imkân tanıması, plastik sektörü firmaları için teknolojinin getirdiği en önemli 
fayda olup firmaların %42’si, bu faydayı vurgulamaktadır. Bu durum, az adet-
li parça/ürün üretimlerinde, mevcut 3BB teknolojilerinin geleneksel üretime 
göre daha hızlı ve verimli olmasıyla da ilişkilendirilebilir. 

Bu faydaların dışında tedarik zinciri ve şirket operasyonlarının iyileştirilmesi 
de 3BB uygulamalarının sektörlere sağladığı faydalardan biri olarak öne çık-
maktadır. 3BB teknolojisi prototip ve parça üretimi süreçlerinde hız ve maliyet 
açısından sektörlere avantaj sağlamaktadır. Analiz edilen sektörlerde faaliyet 
gösteren firmaların %30’u bu etkenlere vurgu yaparak 3BB teknolojisinin te-
darik zinciri ve şirket içi operasyonlarının iyileştirilmesine katkı sağladığını ifa-
de etmiştir. 

3BB teknolojileriyle üretilen ürünlerden elde edilen gelire ilişkin yapılan analiz-
lerde 3BB deneyimi bulunan şirketlerin yarısından fazlasının, teknolojiyi kulla-
narak yaptıkları üretimden gelir elde edemediği tespit edilmiştir. Diğer yandan 
şirketlerin %17’si 3BB kullanarak yaptıkları üretimle mevcut gelirlerinin %1-
2’si kadar ilave gelir elde ederken, %16’sı gelirlerinin %3-5’i kadar ilave gelir 
elde ettiğini ifade etmiştir (Bkz. Grafik 2.12). 

Sektör bazında incelendiğinde; plastik firmalarının %26’sı, otomotiv firmaları-
nın %8’i toplam gelirlerinin %3-5’lik kısmını 3BB ile yaptığı üretimle elde etti-
ğini belirtmiştir. 3BB ile yapılan üretimden elde edilen gelirlerin toplam gelir 
içindeki payının düşük olması, teknolojiyle yarı mamul veya nihai ürünlerin 

Grafik 2.11: Sektörlerin 3BB teknolojisinden sağladığı başlıca faydalar*

*Diğer seçeneği altında yer alan havacılık ve savunma, enerji ve ilaç sektörü firmalarında anketin 
bu sorusuna cevap veren firma sayısı düşük olduğu için bu üç sektör verisi birleştirilmiştir.
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üretiminin de düşük seviyede olmasıyla ilişkilendirilmektedir. Medikal firma-
larının %13’ü, diğer kategorisi altındaki firmaların %11’i 3BY kullanarak top-
lam gelirlerinin %20’si veya daha yüksek oranlı bir bölümünü elde etmektedir. 
(Bkz. Grafik 2.12). 3BB teknolojisini kullanarak elde ettiği geliri oransal olarak 
yüksek olan bu sektörler, nihai ürün üretiminde de öne çıkmaktadır. 

3BY sistemlerinin şirket bünyesinde uygulanması ya da hizmet alınması ince-
lendiğinde, firmaların ağırlıklı olarak (%43) hizmet sağlayıcı ile çalıştığı görül-
mektedir. Hizmet sağlayıcılar ile çalışan firmaları, bünyesinde endüstriyel 3BY 
bulunduran firmalar (%36) ve masaüstü 3BY ile test/deneme yapan firmalar 
(%29) takip etmektedir. Sektörler özelinde bakıldığında, medikal sektörü fir-
malarının yaklaşık yarısının endüstriyel 3BY sistemine sahip olduğu görülmek-
tedir (Bkz. Grafik 2.13). Bu sektörün 3BB teknolojisi ile yarı mamul veya nihai 
ürün üretiminde öne çıkması, sonuçların birbirini destekler nitelikte olduğunu 
göstermektedir.

Grafik 2.12: Sektörlerin 3BB teknolojileriyle elde ettikleri gelirlerin toplam içindeki payı*

*Diğer seçeneği altında yer alan havacılık ve savunma, enerji ve ilaç sektörü firmalarında anketin 
bu sorusuna cevap veren firma sayısı düşük olduğu için bu üç sektör verisi birleştirilmiştir.

Grafik 2.13: Sektörlerin 3BY sahipliği ve hizmet alım oranları*



Türkiye’de 3BB Teknolojisinin Mevcut Durumu

124 Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

Otomotiv sektörü firmalarının %46’sının endüstriyel 3BY sistemini bünyelerin-
de barındırmaları, hem ilgili firmaların büyüklükleri hem de prototiplemenin 
ve üretim hızının sektör açısından yüksek öneme sahip olmasıyla ilişkilendiril-
mektedir. Diğer taraftan; elektronik, makine, plastik ve enerji sektörleri 3BB 
teknolojisiyle ilgili çalışmalarını ağırlıklı olarak hizmet sağlayıcı firmalar ile ger-
çekleştirmektedir (Bkz. Grafik 2.13).

Kullanılan 3BB teknolojileri ve malzeme türlerine bakıldığında malzeme eks-
trüzyon ve malzeme püskürtme teknolojilerinin en yaygın teknolojiler olduğu, 
bununla bağlantılı olarak plastik malzeme kullanımının öne çıktığı görülmek-
tedir. Grafik 2.14’te gösterildiği üzere, analiz edilen sektörlerde 3BB teknoloji-
sini deneyimleyen veya aktif olarak kullanan firmaların ortalama %86’sı plastik 
malzeme, %27’si ise metal malzeme kullanmaktadır. Elektronik sektöründeki 
plastik malzeme kullanım oranı %90 seviyesindedir. Diğer kategorisi altında 
yer alan havacılık ve savunma, ilaç ve enerji sektöründe de ağırlıklı olarak plas-
tik malzeme kullanılmaktadır. Küresel eğilimlere paralel olarak, bu teknoloji-
nin ve plastik kullanımının yaygın olması olağan karşılanmaktadır. 

Kullanılan 3BB teknolojileri ve malzeme türlerine 
bakıldığında malzeme ekstrüzyon ve malzeme 
püskürtme teknolojilerinin en yaygın teknolojiler 
olduğu, bununla bağlantılı olarak plastik malzeme 
kullanımının öne çıktığı görülmektedir.

Grafik 2.14: Sektörlerin kullandığı teknoloji ve malzeme türleri  
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Sistem yatırım maliyetlerinin ve malzeme fiyatlarının yüksekliğine rağmen, 
metal malzeme ikinci en yaygın kullanılan malzemedir. Metal malzemeyi en 
yoğun kullanan sektör makinedir. 3BB uygulamalarında kullanılan diğer bir 
malzeme ise seramiktir.

Kullanılan teknolojiler detaylı analiz edildiğinde malzeme ekstrüzyonunun 
(%30) yaygın olduğu görülmektedir. “3BB teknolojilerinden hangisini /hangi-
lerini kullanıyorsunuz?” sorusuna plastik firmalarının %42’si, otomotiv firma-
larının %38’i malzeme ekstrüzyon cevabını vermiştir. Aynı soruyu elektronik 
sektörü firmaları ise %30 oranında malzeme püskürtme olarak cevaplamıştır. 
Diğer seçeneği altında firmaların en fazla verdiği cevaplar toz zeminde füzyon 
ve levha laminasyondur. Havacılık ve savunma ile ilaç sektörlerinde de ağır-
lıklı olarak malzeme ekstrüzyon ve malzeme püskürtme kullanılırken, enerji 
sektöründe yapıştırıcı püskürtme öne çıkmaktadır. Bu sektörlerin genelinde 
kullanılan 3BY sistemleri teknolojileri dengeli bir dağılım göstermektedir.

Grafik 2.14’te görüldüğü gibi, ankete katılan firmalarda görüşülen yetkililerin 
ortalama %28’i, kullanılan 3BB teknolojisinin türüyle ilgili bilgi sahibi değildir. 
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların %46’sının yanı sıra, enerji sek-
töründe de kullanılan 3BB teknolojisiyle ilgili bilgi seviyesi oldukça düşüktür.

Kullanılan 3BY sistem ve malzemelerinin tedariki yüksek oranda ithalata ba-
ğımlıdır. Ürünlerin tedariki, dünyada önde gelen 3BY sistemi ve/veya malzeme 
üreticilerinden doğrudan ya da tedarikçilerden alıp iç pazara dağıtan distribü-
törler aracılığıyla sağlanmaktadır. İthalat, ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa ülke-
lerinden yapılmaktadır.

Şekil 2.3: Türkiye için endüstriyel ve masaüstü 3BY sistemi ve malzeme tedarik kanalları
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Endüstriyel sistem tedarikinin aksine, masaüstü 3BY sistemleri ve malzeme-
lerinde yerli üreticiler de tedarik zincirinde yer almaktadır. Aynı zamanda, 
endüstriyel sistemlerde ve malzemelerde olduğu gibi masaüstü sistemler için 
de doğrudan ithalat veya ürünleri ithal eden distribütörler aracılığı ile tedarik 
gerçekleştirilmektedir. Masaüstü 3BY sistemi ve malzemelerinin ithalatında 
ise öne çıkan ülke sağladığı maliyet avantajıyla Çin’dir.

3BB teknolojilerini kullanmayı düşünmeyen ya da henüz deneyimlememiş fir-
malara neden kullanmadıkları sorulduğunda, firmaların üçte birinden fazlası 
“bizim için uygun değil/ihtiyacımız yok” cevabını vermiştir. Otomotiv sektörü 
haricinde tüm sektörlerde 3BB teknolojisini kullanmamanın başlıca nedeni, 
teknolojinin uygulamalarına ihtiyaç duyulmaması olarak belirtilmiştir (Bkz. 
Grafik 2.15). Bu durum, ilgili sektörlerdeki teknolojiyi deneyimlememiş firma-
larda teknolojinin mevcut algısını da göstermektedir.

Diğer yandan, yapılan anketlerde otomotiv sektörü firmalarının teknolojiyi 
kullanmamasındaki başlıca nedenin, Sanayi 4.0 ile ilgili diğer konulara odak-
lanmaları olduğu belirtilmiştir (Bkz. Grafik 2.15). Bu yanıt, otomotiv sektörün-
de teknolojiyi deneyimlemeyen firmalar tarafından 3BB’nin gelişmekte olan 
teknolojiler ve dijitalleşme eğilimleri içerisinde görece daha az önceliklendiril-
diği şeklinde değerlendirilmektedir.

3BB teknolojisinin kullanılmamasında öne çıkan bir diğer neden teknoloji hak-
kındaki bilgi seviyesinin düşük olmasıdır. Makine sektörünün %26’sı, plastik 

Grafik 2.15: Sektörlerin 3BB teknolojisini kullanmamalarının sektörlere göre başlıca nedenleri*

*Diğer seçeneği altında yer alan havacılık ve savunma, enerji ve ilaç sektörü firmalarında
anketin bu sorusuna cevap veren firma sayısı düşük olduğu için bu üç sektör verisi birleştirilmiştir.
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sektörünün %24’ü; bu sektörlerdeki şirketlerin 3BB teknolojisi hakkındaki bil-
gi seviyesinin düşük olmasının teknolojiyi kullanmamalarına neden olduğunu 
belirtmiştir.

2.2.4.2. Sektörler özelinde değerlendirmeler 

Anket çalışmasına dâhil edilen sektörler; medikal, makine, otomotiv, elektro-
nik, plastik ve diğer sektörler altında incelenen havacılık ve savunma, ilaç 

ve enerjidir. Bununla birlikte hızlı kalıplama ağırlıklı ikincil uygulamalarla öne 
çıkan kuyumculuk sektörü anket çalışmasının dışında bırakılmış ve vaka çalış-
masıyla bu bölümde incelenmiştir.

Medikal

3BB uygulamalarında en yüksek olgunluğa sahip sektör olan medikal, Türki-
ye’deki mevcut envanterinin görece büyüklüğü ve hizmet pazarının gelişmişli-
ği ile öne çıkmaktadır. Medikal sektöründeki uygulamaların küresel eğilimlerle 
de paralel olarak kişiselleştirilmiş ürünlere odaklandığı görülmektedir. 

3BB uygulamalarında en yüksek 
olgunluğa sahip sektör olan medikal, 
Türkiye’deki mevcut envanterinin 
görece büyüklüğü ve hizmet pazarının 
gelişmişliği ile öne çıkmaktadır.

Grafik 2.16: Medikal sektörü olgunluk seviyesi
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Medikal sektörü, 3BB hizmet pazarının en önemli müşterilerinden biridir. 
Sanayi şirketleri, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar ile gerçekleştirilen derin-
lemesine mülakatlarda 3BB hizmetlerinin %39’unun medikal sektörüne sağ-
landığı tespit edilmiştir. Buna paralel olarak, derinlemesine mülakatlarda gö-
rüşülen paydaşların dörtte üçü medikal sektörünü, 3BB uygulamalarının en 
fazla önem/potansiyele sahip olduğu sektörler arasında göstermiştir. 3BB tek-
nolojisinin medikal sektörü uygulamalarında dişçiliğin yüksek bir paya sahip 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Analiz edilen sektörler içerisinde %32 ile 3BB olgunluk seviyesinin en yüksek 
olduğu sektör medikaldir. Sektördeki firmaların %6’sı 3BB teknolojileriyle ilgili 
önemli bir deneyime sahip iken, %13’ü bazı bölümlerinde bu teknolojiyi kul-
lanmaktadır. Medikal sektörü firmaları içerisinde 3BB teknolojisini test eden 
veya düzensiz olarak kullanan firmaların payı ise %13’tür (Bkz. Grafik 2.16).

Diğer taraftan sektördeki firmaların %36’lık kısmının 3BB teknolojilerinin me-
dikaldeki uygulamalarıyla ilgili farkındalığı bulunmamaktadır. Teknoloji hak-
kında bilgi sahibi olup deneyime sahip olmayan firmalar da sektörün yaklaşık 
üçte birini oluşturmaktadır (Bkz. Grafik 2.16). Bu firmaların %40’ı, teknolojiyi 
kullanmama nedeni olarak süreçlerinde 3BB teknolojisine ihtiyaçları olmama-
sını öne çıkarmıştır.
Sektörde 3BB alanında sağlanan hizmetler analiz edildiğinde farklı alanlarda 
çalışmalar ve yenilik faaliyetlerinin yürütüldüğü gözlenmiştir. Bunlardan bazı-
ları; hastaların hareket kabiliyetlerini artıran alçı ve türevi ürünler, yapay organ 
üretimi, vücut tarama hizmetleri, seramik skolyoz üretimi, cerrahi modelleme, 
kişiye özel ortopedik ürün tasarlanması ve üretilmesidir. Ayrıca dişçilik alanın-
da da yoğun çalışmalar yürütülmektedir. 

Medikal sektörü, makine sektörü ile beraber, analiz edilen sektörler içerisinde 
en fazla endüstriyel 3BY sistemine sahip olan sektördür. Bu durumun oluş-
masında en önemli etken, uygulamaların giderek yaygınlaşmasıyla medikal 
sektöründeki firmalarının endüstriyel sistem edinmesi yönündeki eğilimdir. 
Türkiye’deki endüstriyel 3BY sistemlerinin %14’üne medikal sektörü firmaları 
(65 adet) sahiptir. Bu sistemlerin dörtte üçü sektörün ağırlıklı olarak konum-
landığı İzmir ve İstanbul’da bulunmaktadır. Bu illerin yanı sıra Hatay’da dişçilik 
alanında kullanılan 5 adet 3BY sisteminin bulunması da dikkat çekmektedir 
(Bkz. Şekil 2.4).

Sektörde ağırlıklı olarak yapıştırıcı püskürtme, malzeme ekstrüzyonu ve toz 
zeminde füzyon teknolojileri kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak plastik malzeme 
kullanılsa da, teknolojilerden anlaşılacağı gibi metal malzeme kullanımı da 
yaygındır. Bu doğrultuda sektörde en fazla kullanılan alt teknolojiler de FDM 
ve DMLS/SLM’dir.



Türkiye’de 3BB Teknolojisinin Mevcut Durumu

129Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

Medikal sektöründe faaliyet gösteren firmaların 3BB uygulamalarına ilişkin 
paydaşların en sık dile getirdiği gelişim alanları, canlı nesnelere yönelik tarama 
cihazlarındaki yetersizlikler, metal sinterleme alanında ürün kalitesinin iyileşti-
rilmesi gereği ve süreç ve yazılım kaynaklı iyileştirmelerdir.

Havacılık ve Savunma

3BB’ye ilişkin bilinen uygulamalar arasında en yenilikçi ve katma değerli uygu-
lamaları içeren havacılık ve savunma sektörü, 3BB uygulamaları açısından Tür-
kiye için önem taşımaktadır. Sektördeki teknoloji farkındalığı görece yüksektir. 
Havacılık ve savunma sektörünün 3BB teknolojisi olgunluğu %24’tür. Sektörde 
“Seviye 4” olgunluğunda firma olmasa da “bazı bölümlerinde 3BB teknolojisini 
kullanan firmaların” oranı %18’dir (Bkz. Grafik 2.17). Bu değer, havacılık ve 
savunma sektörü firmalarının hâlihazırda teknolojiyi aktif olarak kullandığını 
göstermektedir. Derinlemesine mülakat sonuçlarına göre teknolojinin sek-
tördeki temel kullanım amaçları; tasarım ve üretim süreçlerinin kısalmasıyla 
ürünlerin pazara çıkış sürelerini hızlandırmak, verimliliği artırmak, maliyetleri 
düşürmek ve düşük adetli üretimde maliyet avantajı yaratmaktır. Bu doğrultu-
da, sektörde 3BB teknolojilerini kullanarak motor parçalarının birleştirilmesi 
(birden fazla parçanın tek parça biçiminde üretilmesi), tasarım, prototipleme, 
üretim hızının artırılması, emisyon oranının düşürülmesi, ürün ağırlığının azal-
tılması, malzeme dayanıklılığının artırılması gibi alanlarda çalışmalar yürütül-
mektedir. 3BB hizmet sağlayıcılarının havacılık ve savunma sektörüne en sık 
sağladığı hizmetler de bu bulguları destekler niteliktedir. Bu hizmetler arasın-
da yeni ürünler için prototip hazırlanması, yedek parça üretimi, parça ağırlığını 
ve yakıt tüketimini azaltacak tasarım çalışmaları, baskı ve montaj hattını hız-
landıracak alet ve ekipman üretimi sayılmaktadır.

Şekil 2.4: Medikal sektörü endüstriyel 3BY coğrafi dağılımı
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Genel anlamda firmaların %53’ü, 3BB uygulamaları hakkında farkındalığa 
sahiptir ancak henüz teknolojiyi deneyimlememiştir. Havacılık ve savunma 
sektörü firmalarının %18’i teknolojiyi test etmeyi planlarken, %35’lik bir ke-
sim teknolojinin sektörlerindeki uygulamalarını değerlendirmediklerini ifade 
etmiştir (Bkz. Grafik 2.17). Takiben yöneltilen “3BB teknolojilerini kuma ne-
deniniz nedir?” sorusuna ise %67 oranında “Sanayi 4.0 ile ilgili diğer konular 
üzerinde duruyoruz” cevabı verilmiştir.

Türkiye’de havacılık ve savunma sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait 
toplamda 30 adet endüstriyel 3BY sistemi bulunmaktadır. Bu değer Türki-
ye’deki toplam endüstriyel sistemlerin %6,4’üne karşılık gelmektedir. Sistem-
lerin %90’ı havacılık ve savunma sektörünün yoğunlaştığı Ankara ve Eskişehir 
bölgesindedir. Ankete katılan firmalar arasında 3BB deneyimi olanların dörtte 
üçü endüstriyel 3BY sistemine sahiptir.

Malzeme ekstrüzyonu sektörde en fazla kullanılan 3BB teknolojisi olup bu 
doğrultuda sektörde yoğun kullanılan malzeme de plastiktir. Metal alaşımları, 
metal tozları gibi malzemelerin de kullanıldığı sektörde SLA, FDM alt teknolo-
jileri kullanılarak katmanlı üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Sistem ve mal-
zeme girdileri çok büyük oranda ABD ve İsveç’ten ithalat ile tedarik edilirken, 

3BB’ye ilişkin bilinen uygulamalar arasında en
yenilikçi ve katma değerli uygulamaları içeren
havacılık ve savunma sektörü, 3BB uygulamaları 
açısından Türkiye için önem taşımaktadır.

Grafik 2.17: Havacılık ve savunma sektörü olgunluk seviyesi

Olgunluk Seviyesi
%32

GRAFİK 2.16

Olgunluk Seviyesi
%24

%36%32%13%13%6

GRAFİK 2.17

Seviye 4: Önemli bir deneyime ve açıkça belirlenmiş stratejik plana sahibiz.

 
Seviye 3: Şirke�n bazı b�lümlerinde 3 BY teknolojilerini kullanıyoruz.

Seviye 2: 3BY teknolojilerini yalnızca test ediyoruz veya 3BY ile bazı 
                deneyimlerimiz oldu, ancak düzenli olarak uygulayamıyoruz.
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sektörde boyutsal açıdan büyük parçalar üretebilecek ve yüksek hassasiyetli 
metal yazıcılara ihtiyaç duyulmaktadır.  Ayrıca sistem hızı, malzeme ve buna 
bağlı süreç geliştirme, sektör temsilcilerine göre 3BB teknolojisinde en fazla 
gelişime ihtiyaç duyulan alanlardır. Bu nedenlerle, 3BY kullanımında sınırlı dü-
zeyde kalan seri üretim süreçlerinin geliştirilmesi, sektör firmalarının beklen-
tileri arasındadır. 

Havacılık ve savunma sanayii şirketleri, 3BB teknolojisiyle ilgili olarak üniver-
siteler ve araştırma merkezleri ve kamu kurumları ile iş birliği içerisindedir. 
Devlet desteği alan şirketlerin yanında, kamu kurumları ile ortak proje yürüten 
şirketler de bulunmaktadır. 

3BB teknolojilerine yönelik eğilimler incelendiğinde, havacılık ve savunma 
sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uzun vadede planladıkları büyük ya-
tırımlar dikkat çekmektedir. Bu yatırımlar diğer sektörlerdeki yatırım değerle-
rinin oldukça üzerinde olup, üretim süreçlerine entegre edilmek istenen tek-
nolojide tecrübe ve yetkinlik seviyesinin artırılması firmaların teknolojiyle ilgili 
öncelikli hedefleri arasında bulunmaktadır.

Makine

Makine, 3BB olgunluk seviyesi ve mevcut envanteri ile uygulamada üst sıra-
larda yer almaktadır. Sektördeki faaliyetlerin çeşitliliği farklı 3BB uygulamaları 
için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

3BB teknolojisi olgunluğu %23 olan makine sektöründe, teknolojiyle ilgili 
önemli bir deneyime ve stratejiye sahip olanların payı %2, teknolojiyi firmanın 
bazı bölümlerinde kullananların payı ise %8’dir (Bkz. Grafik 2.18). Teknoloji-
yi test eden veya belirli aralıklarla kullanan firmaların payı %13’tür. Makine 

Şekil 2.5: Havacılık ve savunma sektörü endüstriyel 3BY coğrafi dağılımı
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sektöründe faaliyet gösteren firmalar farklı alanlarda 3BB uygulamaları yürüt-
mektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların %78’ine göre teknolojiyi kul-
lanmalarındaki en önemli motivasyon, yeni ürünler için prototip hazırlanma-
sıdır. Bunun yanında parça üretimi ve tasarımı da sektör firmalarının en fazla 
başvurduğu uygulama alanlarındandır. 

Firmaların %44’ü teknolojinin sektördeki uygulamalarıyla ilgili bilgi sahibi 
olmakla birlikte henüz teknolojiyi deneyimlememiştir (Bkz. Grafik 2.18). Bu 
firmaların 3BB teknolojisini kullanmama nedeni olarak en fazla öne çıkardığı 
unsurlar; teknolojiye ihtiyaç duyulmaması, yeterli düzeyde bilgi sahibi olun-
maması ve Sanayi 4.0 ile ilgili diğer konulara odaklanılmasıdır. Anket gerçek-
leştirilen firmaların üçte birinin ise, bu teknolojiyle ilgili farkındalığı bulunma-
maktadır.

Türkiye’de makine sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait toplam 3BY sis-
tem sayısı 64’tür. Bu değer Türkiye’deki tüm endüstriyel 3BY sistemlerinin 
%13,6’sına karşılık gelmektedir. Sistemlerin yaklaşık yarısı İstanbul’da yerleşik 
firmalara ait iken Ankara, Kocaeli ve İzmir’de bulunan 3BY sistemi sayısı da 
yüksektir. 

Malzeme ekstrüzyon ve yapıştırıcı püskürtme, sektörde en fazla kullanılan 3BB 
teknolojileridir. %82 oranında plastik malzemenin kullanıldığı sektörde, me-

Makine, 3BB olgunluk seviyesi ve mevcut 
envanteri ile uygulamada üst sıralarda yer 
almaktadır. Sektördeki faaliyetlerin çeşitliliği 
farklı 3BB uygulamaları için önemli bir potansiyel 
oluşturmaktadır.

Grafik 2.18: Makine sektörü olgunluk seviyesi
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tal malzeme kullanım oranı da %40 seviyesindedir. Derinlemesine mülakatlar 
sonuçlarına göre sektördeki firmalar 3BB faaliyetlerini ve çalışmalarını yürü-
türken teknolojiyle ilgili bilgi birikimi ve deneyimlerini artırarak ve süreçlerini 
iyileştirerek seri üretime geçmeyi hedeflemektedir. Sektör temsilcilerine göre 
geleneksel imalat yöntemleri ile üretilemeyecek parçaların üretilmesi ve kalıp-
lama maliyetlerinin azalması avantaj sağlamaktadır.

Makine sektörünü incelenen diğer sektörlerden ayıran başlıca özellik, firmala-
rın endüstriyel 3BY sistemi üretimi potansiyeli ve bazı firmaların yazıcı üretimi 
için yaptığı yatırımlardır. Endüstriyel sistem üretimi konusunda yatırım yapan 
firmalar, kısa süre içerisinde çalışmalarını tamamlamayı ve sistemleri pazara 
sürerek ticarileştirmeyi planlamaktadır. Firmalar bu çalışmaları SLM sistem ve 
takım tezgâhı üretimi için TÜBİTAK’tan alınan desteklerle yürütmektedir. 3BB 
uygulamaları ile ilgili iş birlikleri incelendiğinde, firmaların %7’sinin, üniversi-
te ve araştırma enstitüleri ile ortak çalışma yürüttüğü görülmektedir. Bunun 
yanında, önde gelen sektör firmaları, başlıca müşterilerinden olan savunma 
sanayii kuruluşları ile 3BB alanında koordineli çalışmalar yürütmektedir. En-
düstriyel lazer sistemlerine yönelik çalışmalar, metal tozlarının üretimi, parça 
üretimi ve tasarımı, SLM tipi 3BY üretimi, süreç modellemesi, katmanlı imalat 
merkezi ve malzeme geliştirilmesi; makine firmalarının 3BB teknolojisine iliş-
kin yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıdır. 

3BB teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte sektörde nitelikli iş 
gücü ihtiyacının artacağı belirtilmiştir. Firmaların %10’u nitelikli eleman yetişti-
rilmesine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi konusunda devlet desteği sağlan-
ması gerektiğini belirtmiş olup, yazılım, sistem üretimi, malzeme ve tasarımı 
diğer gelişim alanları olarak öne çıkartılmaktadır.  

Şekil 2.6: Makine sektörü endüstriyel 3BY coğrafi dağılımı
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Otomotiv

Türkiye’nin ihracatında önde gelen sektörlerden olan otomotiv, 4. seviye 3BB 
uygulama olgunluğunda, %4’lük oranıyla ön sıralardadır. Türkiye’de yerleşik 
çok sayıda ana sanayi oyuncusu ve gelişmiş yan sanayisiyle organize bir sektör 
olan otomotiv, mevcut durumda prototipleme ve düşük adetli parça üretimin-
de 3BB’den yararlanmaktadır. Potansiyelinin altında bir envantere sahip olan 
sektör, hizmet sağlayıcılar ile de çalışmaktadır.

Türkiye’de otomotiv sektörünün 3BB uygulama olgunluğu %16’dır. Sektör fir-
malarının %4’ü, 3BB teknolojilerinde önemli bir deneyime ve stratejiye sahip 
iken, %6’si teknolojiyi bazı birimlerinde kullanmaktadır. Teknolojiyi sadece test 
eden veya düzensiz olarak kullanan firmaların payı ise %6’dır. 

3BB teknolojisinin otomotiv sektörüne en önemli katkısı prototiplerin hazır-
lanması, prototiplerin test aşamasını hızlandırması ve dolayısıyla tasarım ve 
üretim süreçlerinde verimi artırmasıdır. 3BB uygulamalarını deneyimleyen        
firmaların %86’sı 3BB teknolojisini yeni ürünlerin prototiplerini hazırlamak 
amacıyla kullandıklarını belirtmiştir. Sektöre yönelik diğer bir uygulama nu-
mune amaçlı düşük sayıda doğrudan imalat yapılmasıdır. Bu kapsamda özel-
likle plastik parça üretiminde bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu tespitleri 
doğrular şekilde, derinlemesine mülakatlarda hizmet sağlayıcılar; yedek parça 
üretimi, prototipleme ve modelleme, FDM teknolojisi ile çalışan 3BY sistem 
ve malzeme tedarikinin otomotiv sektörüne sağlanan başlıca hizmetler oldu-
ğunu iletmişlerdir. Benzer şekilde 3BB sektör paydaşlarının %46’sı, otomotiv 
sektörünü katmanlı üretim teknolojisi uygulamalarının kritik önem/potansiyel 
sahibi sektörleri arasında göstermiştir.

Otomotiv firmalarının 3BB teknolojisini kullandıkları diğer alanlar: 
• Üretim alet ve ekipmanlarının imalatı ile üretim hattının iyileştiril-

mesi
• Tasarım faaliyetleri
• FDM teknolojisi ile basılan parçalarının tırnak yapısının iyileştirilme-

si ve montaj edilmeye uygun mukavemette geliştirilmesi; montabi-
lite ve termal testler için uygun mukavemette parçaların üretilmesi

Türkiye’nin ihracatında önde gelen 
sektörlerden olan otomotiv, 4. seviye 3BB 
uygulama olgunluğunda, %4’lük oranıyla ön 
sıralardadır.
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• Fonksiyonel anlamda uygun parçaların basılması 

• Yüzey kalitesinin/pürüzsüzlüğün artırılması; fiziksel validasyon ve 
boyut kontrolüdür. 

Otomotiv sektöründeki firmaların %27’sinin 3BB teknolojisi uygulamaları hak-
kında farkındalığı bulunmamaktadır. Sektördeki firmaların %57’si ise farkın-
dalıkları olmasına rağmen 3BB teknolojilerini deneyimlememiştir. Bu firmalar 
buna sebep olarak Sanayi 4.0 ile ilgili diğer alanlara odaklanmalarını göster-
mektedir.

Türkiye’deki endüstriyel sistemlerin %5’inin (23 adet) otomotiv sektöründe faa-
liyet gösteren firmalara ait olduğu tespit edilmiştir. Bu sistemlerin %70’i sektö-
rün ağırlıklı olarak kümelendiği Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. Sektörde-
ki diğer sistemler Ankara, Aksaray, Adana ve İzmir’dedir (Bkz. Şekil 2.7).

Grafik 2.19: Otomotiv sektörü olgunluk seviyesi
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Seviye 4: Önemli bir deneyime ve açıkça belirlenmiş stratejik plana sahibiz.
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Seviye 2: 3BY teknolojilerini yalnızca test ediyoruz veya 3BY ile bazı 
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Seviye 1: 3By teknolojisini test etmeyi düşünüyoruz ancak deneyime sahip değiliz
                veya 3BY teknolojilerinin şirke�mizde uygulanmasını değerlendirmedik.
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Şekil 2.7: Otomotiv sektörü endüstriyel 3BY coğrafi dağılımı
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Sistemlerin bulunduğu iller esas alındığında, Türkiye’de üretim yapan otomo-
tiv ana sanayi kuruluşlarının endüstriyel 3BY sistemlerine sahip olduğu görül-
mektedir. 

Ağırlıklı olarak plastik malzemenin kullanıldığı otomotiv sektöründe 3BB tek-
nolojisi olarak malzeme ekstrüzyonu alt teknoloji olarak FDM yaygındır. 

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar 3BB teknolojisiyle ilgili TÜ-
BİTAK desteği almakta, 3BB deneyimi olan firmaların %8’i üniversiteler veya 
araştırma kurumları ile iş birliği gerçekleştirmektedir. 

Derinlemesine mülakatlara katılan otomotiv sektörü temsilcileri 3BB teknolo-
jisinin; yüksek katma değerli üretimin artması, Ar-Ge alanındaki çalışmaların 
hızlanması, tasarımcılara daha geniş bir perspektif oluşturması ve imalatçılara 
daha geniş bir uygulama alanı sağlaması gibi olumlu etkilerin sektöre yansıya-
cağını öngörmektedir. Bununla birlikte malzeme, mekatronik altyapı ve parça 
mukavemeti, 3BB teknolojisi için otomotiv sektörü temsilcileri tarafından en 
önemli gelişim alanları olarak görülmektedir.

Elektronik

3BB uygulamaları açısından önemli potansiyeli bulunan diğer bir sektör olan 
elektronikte önde gelen az sayıda oyuncunun, gerek 3BY envanterlerini bü-
yüttüğü, gerekse uygulamalarını ilerlettiği görülmekle birlikte mevcut uygu-
lamalar prototiplemeye yoğunlaşmıştır. Teknolojiye ilişkin en önemli gelişim 
alanı malzeme olup süreç kaynaklı ürün kalitesi ise sorun alanı olarak öne çık-
maktadır.

Elektronik sektörünün 3BB uygulamalarındaki olgunluk seviyesi %16’dır. Sek-
törde faaliyet gösteren firmaların sadece %2’si teknolojide önemli bir dene-
yim ve stratejiye sahipken, %8’i firmanın bazı bölümlerinde 3BY sistemleri 
kullanmaktadır. Firmaların %6’sı ise bu teknolojiyi test aşamasındadır (Bkz. 
Grafik 2.20). 3BB teknolojisiyle ilgili çalışmalar %85 oranında Ar-Ge bölümün-
de yürütülmekte olup, firmaların %20’sinin 3BB teknolojisi için çalışan ayrı bir 
ekibi bulunmaktadır.

3BB uygulamaları açısından önemli potansiyeli 
bulunan diğer bir sektör olan elektronikte önde gelen az 
sayıda oyuncunun, gerek 3BY envanterlerini büyüttüğü, 
gerekse uygulamalarını ilerlettiği görülmekle birlikte 
mevcut uygulamalar prototiplemeye yoğunlaşmıştır.
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Sektördeki firmalara göre 3BB teknolojisinin mevcut süreçlere sağladığı en 
önemli katkı ürün kalitesinin artırılması olup teknolojinin temel kullanım ama-
cı sektör temsilcilerinin %90’ına göre yeni ürünler için prototip geliştirilmesi-
dir. Yurt dışından getirilen sistemlerin yedek parça ihtiyacının çözümü, termal 
testler ve estetik modeller oluşturma sektör firmalarının 3BB teknolojisine 
ilişkin diğer uygulamalarıdır. 

Türkiye 3BY sistem envanterine göre kurulu endüstriyel 3BY sistemlerinin 
%12’sine (57 adet) elektronik sektörü firmaları sahiptir. Bu sistemlerin %86’sı, 
sektörün önde gelen oyuncularının konumlandığı İstanbul, Kocaeli ve Mani-
sa’da bulunmaktadır. 3BY sistemine sahip firmalar, ağırlıklı olarak elektronik 
sektörünün dayanıklı tüketim ürünleri alt sektöründe yer almaktadır.

Grafik 2.20: Elektronik sektörü olgunluk seviyesi
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Seviye 4: Önemli bir deneyime ve açıkça belirlenmiş stratejik plana sahibiz.

 
Seviye 3: Şirke�n bazı b�lümlerinde 3 BY teknolojilerini kullanıyoruz.

Seviye 2: 3BY teknolojilerini yalnızca test ediyoruz veya 3BY ile bazı 
                deneyimlerimiz oldu, ancak düzenli olarak uygulayamıyoruz.

Seviye 1: 3By teknolojisini test etmeyi düşünüyoruz ancak deneyime sahip değiliz
                veya 3BY teknolojilerinin şirke�mizde uygulanmasını değerlendirmedik.

Seviye 0: Farkındalığı yok. 
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Şekil 2.8: Elektronik sektörü endüstriyel 3BY coğrafi dağılımı
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Ağırlıklı olarak malzeme ekstrüzyon ve malzeme püskürtme teknolojisini kul-
lanan sektörde, kullanılan malzeme de buna paralel olarak %90 oranında plas-
tiktir. 

Derinlemesine mülakatlarda elektronik sektöründe faaliyet gösteren firma-
lar, 3BB teknolojisinin özellikle Ar-Ge alanında şirketlerinin gelişimine katkı 
sağladığını ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak 3BB teknolojisini üretim 
süreçlerine dâhil edebileceklerini belirtmiştir. Olgunluk seviyesi görece düşük 
olan sektörde, firmaların %49’u teknolojiyi henüz deneyimlememiş olmaları-
na rağmen farkındalığa sahiptir veya teknolojiyi test etmeyi planlamaktadır 
(Bkz. Grafik 2.20). Diğer yandan, 3BB teknolojisini deneyimlemeyen firmaların 
%44’ü sektörlerinde 3BB uygulamalarına ihtiyaç olmadığını belirtmiştir.

Plastik

Küresel uygulama seviyesi olarak en yüksek olgunluğa sahip olan plastik sektö-
rü, plastik malzemeler kullanan teknolojilerin diğer alt teknolojilere göre daha 
erken yaygınlaşmasıyla kendine geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Küresel 
uygulamalardaki mevcut durum ve potansiyele karşın Türkiye’deki uygulama 
olgunluğunda önemli bir gelişim alanı bulunmaktadır. Bu durumun temel ne-
deni, Türkiye’deki sektör oyuncularının Ar-Ge harcamalarının görece düşük 
olmasıdır.

3BB teknolojisi olgunluk seviyesi %12 olan plastik sektöründe, firmaların %3’ü 
teknolojiyle ilgili önemli bir deneyime ve stratejiye sahiptir. Firmaların %4’ü 
3BB teknolojisini bazı süreçlerine dâhil etmektedir. Teknolojiyi temel düzeyde 
deneyimleyen firmaların payı ise %5’tir. 

Sektördeki firmaların yarısına yakınının (%46) 3BB ile ilgili farkındalığı bulun-
mamaktadır. Firmaların %42’si ise, bu teknolojiyle ilgili farkındalığa sahip olup 
henüz teknolojiyi deneyimlememiştir (Bkz. Grafik 2.21). Kullanmama nedeni 
olarak sektörün %31’i, mevcut durumda bu teknolojiye ihtiyaç duymadıklarını 
belirtmiştir. Sektörde teknolojinin uygulamaları incelendiğinde; model oluş-
turma amacıyla çalışmalara başlandığı, şu anda 3BB teknolojisi kullanılarak 
gerçekleştirilen çalışmaların prototipleme ve müşterilerin ihtiyaçları doğrul-

Küresel uygulama seviyesi olarak en yüksek
olgunluğa sahip olan plastik sektörü, plastik 
malzemeler kullanan teknolojilerin diğer alt
teknolojilere göre daha erken yaygınlaşmasıyla
kendine geniş bir uygulama alanı bulmuştur.



Türkiye’de 3BB Teknolojisinin Mevcut Durumu

139Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

tusunda üretim olarak şekillendiği tespit edilmiştir. Yapılan anketlerde sektör 
temsilcilerinin %42’si, müşteri beklentilerine uygun (özelleştirilmiş) üretim 
yapılmasının, 3BB teknolojisinin sektöre en önemli katkısı olduğunu belirtmiş-
tir. Derinlemesine mülakatlardan; 3BB teknolojisi kullanılarak çeşitli gıda am-
balajları, otomotiv havalandırma kanalları gibi müşteri talepleriyle şekillenen 
nihai ürünler üretildiği anlaşılmaktadır.

Plastik sektöründe endüstriyel 3BY sistemlerinin sahiplik oranı birçok sektöre 
kıyasla yüksektir. Teknolojiyi deneyimleyen firmaların %37’si bünyesinde en-
düstriyel 3BY sistemi barındırmaktadır. Türkiye’deki endüstriyel 3BY sistemle-
rinin %10,9’u plastik sektörü firmalarına aittir. Toplamda 51 adet endüstriyel 
sisteme sahip olan sektör firmaları ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’nde yer-
leşiktir. Bu durumun başlıca sebeplerinden biri, plastik üreticisi firmaların en 
fazla girdi sağladığı sektörlerden olan otomotiv sektörünün bu bölgede küme-
lenmiş olmasıdır. 
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Seviye 4: Önemli bir deneyime ve açıkça belirlenmiş stratejik plana sahibiz.

 
Seviye 3: Şirke�n bazı b�lümlerinde 3 BY teknolojilerini kullanıyoruz.

Seviye 2: 3BY teknolojilerini yalnızca test ediyoruz veya 3BY ile bazı 
                deneyimlerimiz oldu, ancak düzenli olarak uygulayamıyoruz.

Seviye 1: 3By teknolojisini test etmeyi düşünüyoruz ancak deneyime sahip değiliz
                veya 3BY teknolojilerinin şirke�mizde uygulanmasını değerlendirmedik.

Seviye 0: Farkındalığı yok. 

Seviye 4: Önemli bir deneyime ve açıkça belirlenmiş stratejik plana sahibiz.

 
Seviye 3: Şirke�n bazı b�lümlerinde 3 BY teknolojilerini kullanıyoruz.

Seviye 2: 3BY teknolojilerini yalnızca test ediyoruz veya 3BY ile bazı 
                deneyimlerimiz oldu, ancak düzenli olarak uygulayamıyoruz.

Seviye 1: 3By teknolojisini test etmeyi düşünüyoruz ancak deneyime sahip değiliz
                veya 3BY teknolojilerinin şirke�mizde uygulanmasını değerlendirmedik.

Seviye 0: Farkındalığı yok. 

Grafik 2.21: Plastik sektörü olgunluk seviyesi

Şekil 2.9: Plastik sektörü endüstriyel 3BY coğrafi dağılımı
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Malzeme ekstrüzyonunun yoğun olarak kullanıldığı sektörde, en temel malze-
me olan plastiğin yanı sıra %10 oranında metal malzeme de kullanılmaktadır. 

Derinlemesine mülakatlarda görüşülen sektör temsilcilerine göre 3BB tekno-
lojisindeki en önemli gelişim alanları yazılım ve malzemedir. Bu alanlarda gös-
terilecek teknolojik gelişimin dışa bağımlılığın azaltılmasına, 3BB sektörünün 
gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunacağı ifade edilmiştir. Sektörde 
satın alınan sistemler için devlet desteklerinden faydalanılmaktadır. Bunun 
yanı sıra, TÜBİTAK projeleri kapsamında üniversiteler ile ortak çalışmalar yürü-
tülmektedir. Mevcut durumda 3BB alanında çalışmalar yürüten plastik sektö-
rü firmalarının, eğitimler düzenleyerek 3BY kullanımının artırılması konusunda 
da birtakım çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir.

İlaç

İlaç sektörü, 3BB uygulamalarında geleceğe ilişkin önemli beklentilerin ve yük-
sek potansiyelin bulunduğu bir sektördür. Türkiye’de 3BB uygulama olgunluğu 
düşük seviyede olmakla birlikte sektör temsilcilerinin 3BB ile ilgili yüksek bir 
farkındalığa sahip olduğu ve teknolojideki gelişmeleri yakından izlediği gözlen-
miştir. Bu durumun başlıca sebepleri arasında sektör oyuncularının çoğunlukla 
kurumsal firmalar olması sayılabilir.

3BB teknolojisi uygulamalarında %8 olgunluğa sahip olan ilaç sektöründe bu 
teknolojiyle ilgili önemli bir deneyime ve stratejiye sahip olan firma bulunma-
maktadır (Bkz. Grafik 2.22). 3BB deneyimi olan firmaların yarısı teknolojiyi bazı 
üretim süreçlerinde kullanırken, diğerleri teknolojiyi test etmekte veya düzenli 
olarak uygulamamaktadır. Teknolojiyi üretim süreçlerine dâhil eden firmalar 
3BB teknolojisinin sektörlerine yaptığı en önemli katkı olarak kişiselleştirilmiş 
ürünlerin üretilebilmesini göstermiştir. Bu firmalar teknolojiyi öncelikli olarak 
yarı mamul veya nihai ürün üretiminde kullanmaktadır.  

İlaç sektörü, 3BB uygulamalarında geleceğe 
ilişkin önemli beklentilerin ve yüksek potansiyelin 
bulunduğu bir sektördür. Türkiye’de 3BB 
uygulama olgunluğu düşük seviyede olmakla 
birlikte sektör temsilcilerinin 3BB ile ilgili yüksek 
bir farkındalığa sahip olduğu ve teknolojideki 
gelişmeleri yakından izlediği gözlenmiştir.
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Gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarda 3BB hizmet sağlayıcıları, ilaç sek-
törüyle ilgili yaygın uygulamalarının bulunmadığını ifade etmiştir. Teknolojinin 
mevcut yetkinliklerinin ilaç sektörü üzerine hâlihazırda önemli bir etkisi ol-
mamakla birlikte 3BB’de kaydedilen gelişmeler firmaların inovasyon ekipleri 
tarafından takip edilmektedir. Olgunluk değerlendirmesinde Seviye 1’de yer 
alan firma sayısının yüksek olması da bu tespiti desteklemektedir. İlaç sektö-
ründe bugüne kadar 3BB teknolojisiyle ilgili herhangi bir kamu desteği tespit 
edilememiştir.

Enerji

Türkiye’de incelenen sektörler arasında en düşük olgunluğa sahip olan enerji 
sektöründe az sayıda şirket bu teknolojiyi sadece test etmektedir. Özellikle 
metal uygulamaları alanındaki gelişmeleri yakından takip eden sektörün, iler-
leyen yıllarda 3BB uygulamalarını artırması beklenmektedir.

Sektörde katmanlı üretim teknolojisi uygulamalarıyla ilgili önemli bir dene-
yime ve stratejiye sahip olan firma bulunmamaktadır (Bkz. Grafik 2.23). 3BY 
sistemlerini test eden firmalara yöneltilen “3BB teknolojilerini hangi amaçla 
kullanıyorsunuz?” sorusuna enerji sektörü firmalarının en fazla verdiği cevap 
%33’lük oranla makine parçalarının prototip ve modellerinin oluşturulması 
olmuştur. Sektör temsilcilerinin üçte ikisine göre, 3BB teknolojisinin sektöre 
sağladığı en önemli katkı ürün kalitesinin artırılmasıdır.

Türkiye’de incelenen sektörler arasında en düşük 
olgunluğa sahip olan enerji sektöründe az sayıda 
şirket bu teknolojiyi sadece test etmektedir.

Grafik 2.22: İlaç sektörü olgunluk seviyesi
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Seviye 4: Önemli bir deneyime ve açıkça belirlenmiş stratejik plana sahibiz.
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Seviye 3: Şirke�n bazı b�lümlerinde 3 BY teknolojilerini kullanıyoruz

Seviye 2: 3BY teknolojilerini yalnızca test ediyoruz veya 3BY ile bazı 
                deneyimlerimiz oldu, ancak düzenli olarak uygulayamıyoruz.

Seviye 1: 3By teknolojisini test etmeyi düşünüyoruz ancak deneyime sahip değiliz
                veya 3BY teknolojilerinin şirke�mizde uygulanmasını değerlendirmedik.

Seviye 0: Farkındalığı yok. 
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Anket gerçekleştirilen enerji sektörü firmalarının sadece %7’sinin 3BB tekno-
lojileriyle ilgili deneyimi bulunmaktadır. Bu firmalar, teknolojiyle ilgili dene-
yimlerini çoğunlukla hizmet sağlayıcı firmalarla çalışarak gerçekleştirmiştir.

Gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarda, 3BB teknolojisinin metal tozu ve 
metal tozu kullanan sistemler alanında gösterdiği gelişmelerin sektör temsil-
cileri tarafından takip edildiği gözlemlenmiştir. Bu sistemlerin fiyatlarının düş-
mesi ve teknolojinin sektördeki uygulamalarının daha etkin olması durumun-
da, enerji sektörünün 3BB teknolojisine yatırım yapabileceği öngörülmektedir. 
Enerji sektörü 3BB uygulamalarında en önemli gelişim alanını, yazılım olarak 
görmektedir. Bununla birlikte mevcut durumda 3BB ile pürüzsüz ve hassas ba-
sım konusunda beklenen düzeyde sonuçlar ortaya çıkmaması nedeniyle, yazı-
lımın hassas sensör teknolojisi ile desteklenmesinin de sektöre katkı yapacağı 
belirtilmiştir.

Kuyumculuk

Proje çerçevesinde incelenen sektörler arasında yer almayan kuyumculuk 
sektörü, 3BB’nin önemli bir ihtiyacını karşılamasıyla bu teknolojiden en çok 
faydalanan sektörlerden biri olmuştur. 3BB’nin ikincil uygulaması olarak de-
ğerlendirilebilecek kalıplama uygulamaları, sektörde oldukça yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Sektör geniş bir masaüstü 3BY envanterine sahiptir ve tekno-
lojiyi aktif olarak kullanmaktadır.

Proje çerçevesinde incelenen sektörler arasında 
yer almayan kuyumculuk sektörü, 3BB’nin önemli 
bir ihtiyacını karşılamasıyla bu teknolojiden en çok 
faydalanan sektörlerden biri olmuştur.
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Kuyumculuk sektörü, Türkiye’de 3BB teknolojisi ile en erken tanışan ve tek-
nolojiyi üretim süreçlerine en hızlı adapte eden sektörlerin başında gelmek-
tedir. Türkiye’de kuyumculuk sektöründe ilk 3BY sistemi 2002 yılında altın ve 
gümüşten mamul mücevherat üretimi ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren 
bir şirket tarafından alınmıştır. Takip eden 15 yılda Türkiye’de 100’ü aşkın ku-
yumculuk şirketi ve kuyumculuk atölyesi 600’ün üzerinde 3BY sistemini bün-
yesine katmıştır. 2017 yılında Türkiye’de çalışır durumda 250-300 adet sistem 
olduğu, yaklaşık 200 kadarının ise İstanbul’da bulunduğu tahmin edilmektedir.

3BB teknolojisinin ilgili yıllardaki gelişimi doğrultusunda plastik malzeme ile 
üretim yapılan teknede fotopolimerizasyon (SLA ve DLP)  ve reçine malzeme 
ile üretim yapılan malzeme püskürtme teknolojili sistemler kuyumculuk sek-
töründe yaygınlaşmıştır. 

3BB teknolojisinin tasarım ve döküm süreçlerine getirdiği yenilik ve kolaylığın, 
sektörün 3BB teknolojisini benimsemekteki temel nedeni olduğu görülmek-
tedir. Kuyumculukta geleneksel hassas döküm yöntemi, karakalem tasarımın 
gerçekleştirilmesiyle el değmeden mum kalıp oluşturulması, mum kalıptan 
altın döküme uygun gümüş kalıp çıkarılmasıdır. Bu süreçte karakalem için iyi 
bir tasarımcıya, mum model için sadekâr adı verilen yetenekli ve tecrübeli bir 
zanaatkâra; gümüş kalıp ve hassas döküm süreçleri için de uzun bir zamana 
ihtiyaç duyulmaktadır. 3BB uygulaması ise 3B tasarım programlarıyla tasarım 
sürecini hızlandırmakta ve iyileştirmekte; mum model ve gümüş model işlem-
lerini üretim sürecinden çıkararak ürün kalitesini ve üretim hızını artırmakta-
dır. Tasarımcının hayali, daha kolay ve hızlı bir şekilde ürüne dönüştürülebil-
mektedir. Böylece Ür-Ge ve ürünü piyasaya çıkarma süreleri önemli ölçüde 
azalmaktadır. Kuyumculuk sektöründe yeni moda ve küresel eğilimleri takip 
etmenin ticari başarının anahtarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda 
3BB’nin sağladığı hız, teknolojiyi sektör içinde kritik bir noktaya koymaktadır. 

2.2.5. Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Uygulamaları

Üniversite ve araştırma kurumlarında 3BB teknolojilerine ilişkin mevcut uygu-
lamaların ağırlıklı olarak bireysel inisiyatiflerle yürütüldüğü bu nedenle genel 
bir sürdürülebilirlik sorunu olduğu görülmüştür. Üniversitelerin teknoloji ge-
liştirme ve endüstriyel uygulamalara ilişkin çalışmaları olsa da, malzeme ve 
süreç geliştirme konusunda girişimlerin kısıtlı olduğu değerlendirilmektedir. 

Üniversite ve araştırma kurumlarında 3BB 
teknolojilerine ilişkin mevcut uygulamaların ağırlıklı 
olarak bireysel inisiyatiflerle yürütüldüğü bu nedenle 
genel bir sürdürülebilirlik sorunu olduğu görülmüştür. 
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Kurumların kendi içindeki koordinasyonu ve üniversite-sanayi iş birliğinin de 
gelişime açık olduğu değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin 3BY envanteri içerisinde üniversite ve araştırma kurumları azım-
sanmayacak sayıda sisteme sahiptir. Bu envanterdeki endüstriyel sistemlerin 
illere göre dağılımı, Şekil 2.10’da verilmiştir. Buna göre Türkiye’de 20 şehirde 
37 üniversite ve araştırma kurumunda toplam 87²⁵ endüstriyel sistem bulun-
maktadır. Derinlemesine mülakatlardan elde edilen bulgulara göre; 3BY sis-
temlerinin çoğunlukla TÜBİTAK veya üniversitelerin Bilimsel Araştırma Proje-
leri Birimi (BAP) bütçesi ile desteklenen araştırma projeleri kapsamında veya 
Mülga Kalkınma Bakanlığının desteğiyle alındığı görülmüştür. Ancak çoğu du-
rumda sistemlerin teknoloji ve teknoloji uygulamasına yönelik sürekli bir eği-
tim veya araştırma vizyonunun bir parçası olamadığı ve kapasite kullanımının 
düşük kaldığı gözlenmiştir.   

Saha çalışması kapsamında Türkiye’de katmanlı üretim teknolojilerinin gelişti-
rilmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaları olduğu belirlenen 19 üniversi-
te ve araştırma kurumunda ilgili çalışmaları yürüten akademisyen ve yetkililer-
le yüz yüze derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. 

Üniversite ve araştırma kurumlarının katmanlı üretim teknolojilerine yönelik 
tespit edilen uygulamaları aşağıdaki gibi sınıflanmıştır:

•  Eğitim faaliyetlerine ilişkin çalışmalar

•  3BB teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar

Şekil 2.10: Üniversite ve araştırma kurumlarına göre endüstriyel 3BY’lerin dağılımı

²⁵ Üniversitelere ait 87 endüstriyel 3BY sisteminin ikisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 
üniversitelerde olması sebebiyle haritada gösterilmemiştir.
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•  Endüstriyel 3BB uygulamalarına ilişkin çalışmalar

•  Medikal 3BB uygulamaları

Eğitim faaliyetlerine ilişkin çalışmalar kapsamında 3BB teknolojisi ile ilgili prog-
ramlar oluşturulması veya dersler açılmasına yönelik örnekler görülmüştür. 
Üniversiteler, bazı akademik dönemlerde 3BB uygulamalarına ilişkin seçmeli 
dersleri müfredatına alsa da derslerin büyük bölümünün yalnızca bir dönem 
açıldığı, akademisyenlerin iş yükü, gerekli talep olmaması veya başka neden-
lerden ötürü kaldırıldığı ve süreklilik arz etmediği ifade edilmiştir. 

3BB’yi müfredatına entegre etmekte başarılı olan örnekler aşağıda listelen-
mektedir:

 •  Sabancı Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde ”Bi-
yomodelleme ve İmalat” ve  ”Eklemeli İmalat” derslerini müfredatına 
almıştır. Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kompozit 
Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (KTMM) ile derslerin uygulama 
taraflarını desteklemektedir (Sabancı Üniversitesi, 2018). 

• Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünde 2013 yı-
lından beri ”Medikal Cihaz Tasarımı” dersi müfredata alınmıştır. 3BB 
sektörünün kilit oyuncusu 4C Mühendislik ile gerçekleştirilen strate-
jik ortaklıkla kurulan INNOVITA Kuluçka Merkezinde ise ilgili uygula-
malar gerçekleştirilmektedir (Boğaziçi Üniversitesi, 2017). 

• Gazi Üniversitesi, yüksek yerlilik oranıyla endüstriyel 3BY sistemleri-
nin ve malzemelerinin üretilmesi vizyonunu müfredatına yansıtmış, 
Michigan Devlet Üniversitesi ile 3BB teknolojilerine odaklanan ortak 
doktora programı geliştirmek için çalışmalarına başlamıştır (Gazi Üni-
versitesi, 2017b). 

Görüşme gerçekleştirilen sanayi şirketleri ve 3BB sektörü temsilcilerinin bir 
kısmı, 3BB uygulamaları konusunda nitelikli çalışan eksikliği olduğunu vurgula-
maktadır. 3 boyutlu düşünme ve tasarlama becerisinin 3BB’nin yanı sıra diğer 
yenilikçi teknolojiler için en önemli unsur olduğu; yeni mezun tasarımcı ve mü-
hendislerin çoğu zaman bu konularda yeterli seviyede olmadıkları ifade edil-
mektedir. Yukarıda listelenen örneklerin artırılmasının 3BB alanında uzmanlık 
ve nitelikli iş gücü geliştirmede orta vadede önemli faydalar sağlayacağı de-
ğerlendirilmektedir.

3BB teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar incelendiğinde, Türki-
ye’de üniversite ve araştırma kurumlarının faaliyetlerinin büyük ölçüde FDM 
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tipi, plastik malzeme ile çalışan sistemler ve DMLS/SLM tipi metal malzeme 
ile çalışan sistemlerin üretimine odaklandığı; 3BB teknolojisinin malzeme, sü-
reç ve yazılım geliştirilmesine yönelik çalışmaların sınırlı olduğu görülmekte-
dir. Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde en sık dile getirilen sorunlar 
arasında bulunan bu alanların, üniversiteler tarafından da önceliklendirilmesi 
gerektiği değerlendirilmektedir.

Derinlemesine mülakatlar çerçevesinde yapılan görüşmelerde, mevcut çalış-
maların genellikle BAP veya TÜBİTAK destekli araştırma projeleri kapsamın-
da, üniversitelerin makine mühendisliği bölümlerinde gerçekleştirildiği ifade 
edilmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve 
İstanbul Ticaret Üniversitesinde plastik malzeme ile çalışan, masaüstü FDM 
tipi 3BY sistem imalatı konusunda çalışmalar olduğu görülmüştür. Bu çalışma-
lar, çoğu zaman lisans bitirme projesi veya bir yüksek lisans çalışması sırasında 
fakültelerin gündemine girmiş, üniversitelerin BAP bütçeleri ve düşük bütçeli 
TÜBİTAK proje çağrıları ile desteklenmiştir. Metal ile çalışan 3BB teknolojile-
rine ilişkin Gazi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi çalışmalar yürütmektedir. Bu 
çalışmalara ilişkin detaylar aşağıda sunulmaktadır:

• Gazi Üniversitesi ve Ermaksan, Türkiye’nin ilk yerli metal malzeme 
kullanan endüstriyel 3BY sistemini üretmek üzere ortak çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. Gazi Üniversitesinin Kalkınma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan 2015 Yılı Yatırım programında yer alan Eklemeli İmalat Tek-
nolojileri Araştırma Merkezine ilişkin detaylı bilgi, Raporun Öne Çı-
kan Girişim ve Projeler bölümünde anlatılmaktadır (Gazi Üniversitesi, 
2017a). 

• Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinde BAP desteğiyle 
metal malzeme kullanılan SLM/DMLS tipi bir 3BY sistemi imalatı ger-
çekleştirilmiş; laboratuvar kullanımına uygun (üniversitelerin ve sana-
yi şirketlerinin farklı malzeme ve yazılımlarını test edebileceği) düşük 
maliyetli metal 3BY sisteminin üretilmesine ve ticarileştirilmesine yö-
nelik proje TÜBİTAK’a sunulmuştur. İzmir’de özellikle medikal (dişçilik) 
uygulamalar için yaygın olarak kullanılan metal 3BB teknolojisinin yer-
lileştirilmesi; yerli malzeme ve süreçlerin geliştirilmesi için uygun bir 
çözüm yaratılması hedeflenmiştir.  

Endüstriyel 3BB uygulamalarına ilişkin çalışmaların incelendiği bölümde üni-
versitelerin büyük kısmında, mühendislik fakülteleri ve makine mühendisliği 
bölümlerinde veya tasarım ağırlıklı bölümlerde, 3BB teknolojisinin endüstri-
yel uygulamalarına ilişkin çalışmalar yürütüldüğü ortaya çıkmaktadır. Ancak 
bu çalışmalarının çoğu örnekte süreklilik arz etmediği ve üniversite-sanayi iş 
birliğine ağırlık verilmediği görülmüştür. 
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Derinlemesine mülakatlarda üniversitelerin önemli bir bölümünde TÜBİTAK 
destekli araştırma projeleri kapsamında alınan 3BY sistemlerinin, ilgili proje 
ekiplerinde yer alan araştırmacıların kullanımına sunulduğu ve Ar-Ge faaliyet-
lerinin geliştirilmesi, Ür-Ge sürecinin hızlandırılması ve prototip geliştirilmesi 
gibi amaçlarla kullanıldığı görülmüştür. 

Üniversiteler 3BB’ye ilişkin gerçekleştirdikleri projelerde üniversite-sanayi iş 
birliğini kurmakta zorluklar yaşamaktadır. Bu durumun sebebi, akademik araş-
tırmalar ile sanayi ihtiyaçlarının genellikle paralellik göstermemesidir.

Arka plandaki dinamiklerden birisi de akademik araştırmaların finansman des-
teklerinin sanayi şirketlerinden ziyade kamu bütçesinden karşılanması olarak 
değerlendirilebilmektedir. Grafik 2.24’te gösterilen anket sonuçları bu bulgu-
yu desteklemektedir. Sanayi şirketlerinin yarısının 3BB uygulamalarına ilişkin 
iş birliği gerçekleştirmediği görülmektedir. Sanayi tarafında üniversiteler ile iş 
birliği yapan şirketlerin oranı ise %9’dur. Firmaların %31’i ise 3BY hizmet sağla-
yıcıları ile iş birliği gerçekleştirmektedir.

Medikal 3BB uygulamaları konusunda ise 3B biyobaskı ve medikal mekanik 
uygulama ve araştırmalar üzerine yoğunlaşan girişimler olduğu görülmekte-
dir. 3B biyobaskı; canlı insan hücresi veya insan vücuduyla uyumlu organik 
malzemelerin katmanlı üretimini ifade etmektedir. Mekanik uygulamalar ise 
hibrid ve kompozit parçaların, çok fonksiyonlu parça ve yapıların, çok fonk-
siyonlu malzemelerin modellenmesi ve nano boyuttaki parçacıkların 3BB ile 
üretilmesidir. Üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde şeffaf aparey, metal 
taç, kuron, köprü ve implant üretiminde 3BB teknolojilerine başvurulmaktadır.

Grafik 2.24: Sanayi şirketlerinin 3BB uygulamalarına ilişkin gerçekleştirdikleri iş birlikleri 
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Bu çalışmaların yürütülmesinde teknik altyapı, akademik birikim ve ilgili araş-
tırmaları gerçekleştiren akademisyen ve araştırmacıların sürekliliği kritik önem 
taşımaktadır. Bu nedenle ileri medikal 3BB uygulamaları, gerekli donanıma sa-
hip sayılı araştırma kurumunda gerçekleştirilebilmektedir. Önde gelen uygula-
malar aşağıda özetlenmektedir: 

• Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merke-
zinde canlı hücreler kullanarak 3B biyo-baskı yöntemiyle yapay doku 
üretimine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Merkezde bir TÜ-
BİTAK projesi kapsamında insan vücudunun en büyük damarlarından 
biri olan aort atardamarının²⁶ basılmasıyla ilgili çalışmalar yürütül-
mektedir. Proje ekibinin ileriye dönük hedefi, 3B biyo-baskı yöntemiy-
le hastanın kendi normal hücrelerini veya kök hücrelerini kullanarak 
gereken dokunun ve organın birebir kopyasını üreterek organ nakille-
rinde doku reddinin önüne geçmektir. 

• ODTÜ Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Araştırma Laboratuvarında 
(BIOMATEN) kafatası implantı, kıkırdak, menüsküs, doku ve uyumlu 
malzeme geliştirme çalışmaları çerçevesinde 3BB teknolojisi kullanıl-
maktadır. Bu çalışmalarda kullanılan insan vücuduna uyumlu malze-
meler de BIOMATEN tarafından geliştirilmektedir. Polimerlerin çapraz 
bağlanması ve jelatin ham maddeler kullanılarak jel ham maddelerin 
UV ışınına maruz bırakılması ve hava basıncıyla sabitlenmesi ile canlı 
hücrelerin 3B baskısı yapılmaktadır. Bahsi geçen katmanlı üretim yön-
temi ile kornea, sert ve yumuşak doku üretimi çalışmaları gerçekleşti-
rilmektedir. 

• GATA Medikal Tasarım ve Üretim Merkezinde (METÜM) bilgisayar, 
makine, biyotıp, elektronik ve mekatronik mühendislerinden olu-
şan bir ekip, merkez bünyesinde bulunan endüstriyel 3BY sistemle-
ri, program ve malzemeleri kullanarak çeşitli medikal uygulamalar 
gerçekleştirmektedir. Merkez, tüm ülke çapında hizmet vermekte 
olup, sıklıkla ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, plastik cerrahi 
ve diş hekimliği kökenli araştırmacılar merkezden yararlanmaktadır. 
METÜM’de çeşitli bilim dallarından uzmanlar ve üniversitelerden baş-
vuran araştırmacıların ihtiyaçları doğrultusunda plastik, silikon, krom 
kobalt ve titanyum parça ve malzemeler²⁷ üretilmektedir. Hastaların 
eksik uzuvlarının yerine geçecek parçaların yanı sıra fonksiyonel imp-
lantlar, onarıcı implantlar ya da ameliyatta kullanılacak el aletleri de 
merkez bünyesinde üretilmekte; eğitim amaçlı hastalıklı ya da sağlıklı 
modeller imal edilmektedir.  

²⁶ Çalışmaların aort damar dokusu üzerine yoğunlaşmasının nedeni insan vücudundaki en büyük ve kanın tüm vücuda 
pompalandığı damar olmasıdır. Aort büyüklüğünde başka bir damar olmadığı için hasarlı damarın başka bir damarla 
değiştirilmesi mümkün değildir.
²⁷ Eğitim amaçlı 3 boyutlu plastik ve silikon modeller, hasarlı kemik bölgeleri veya tümöre bağlı rezeke edilecek kemik 
parçalarının yerine aplike edilecek, anatomik olarak tasarlanmış spacerler, ameliyat önce planlama yapmak üzere 
tümörlü dokuların anatomisini ortaya koyan modeller, yenilikçi implantların prototipleri, dişçilik alanındaki implantlar.
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Üniversite ve araştırma kurumlarında yürütülen uygulamaların tamamı değer-
lendirildiğinde şu noktalar öne çıkmaktadır:

• 3BY sistemlerinin geliştirilmesine yönelik girişimlerin genellikle ma-
saüstü sistemlere odaklandığı; endüstriyel kullanıma yönelik çeşitli 
araştırma projeleri kapsamında veya akademisyenlerin profesyonel 
ilgisiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda üretilen sistemlerin 
çoğunlukla ikinci bir Ar-Ge desteği ile ilerletilmediği; ürünlerin tica-
rileştirilemediği veya üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ayrı bir 
çalışma yürütülmediği görülmüştür. 

• 3BB teknolojisinin diğer iki bileşeni, malzeme ve süreç geliştirmeye 
yönelik üniversiteler bünyesinde kapsamlı bir çalışma olmadığı tespit 
edilmiştir. Üniversitelerin kimya, metalürji ve malzeme mühendisliği, 
polimer mühendisliği gibi ilgili bölümlerinde katmanlı üretim için uy-
gun malzeme üretimine ilişkin teorik akademik çalışmalar²⁸ olsa da 
malzeme ve süreç geliştirilmesine yönelik bir uygulama olmadığı göz-
lenmiştir. Sanayinin katmanlı üretime ilişkin operasyonlarında ihtiyaç 
duydukları malzemeyi temin etmek için üniversite-sanayi iş birliği yeri-
ne, çoğunlukla küresel büyük oyuncuların ürettiği çeşitli malzemelere; 
diğer yabancı oyuncuların açık kaynak kullanımına uygun malzemele-
rine; bazı durumlarda Türkiye’de malzeme üretimine yönelik çalışan 
az sayıdaki yerli malzeme üreticisine veya kendi Ar-Ge bölümlerine 
başvurduğu görülmüştür.

• Üniversiteler bünyesinde katmanlı üretime ilişkin uzmanlık, dene-
yim ve bilgi birikiminin kişi/proje seviyesinde kaldığı görülmüştür. 
Uzmanlık geliştiren akademik personelin ve ilgili çalışmaların yürü-
tüldüğü proje ekibinin uzun süre üniversite bünyesinde kalamaması, 
uzmanlığın ve bilginin derinleşmesine engel teşkil etmektedir. Lisans 
veya yüksek lisans eğitiminin müfredatından veya üniversitenin viz-
yonundan bağımsız bir şekilde tek bir akademik personelin ilgisi ile 
gerçekleştirilen araştırma projeleri devamlılık arz etmemekte ve çoğu 
durumda proje kapsamında alınan sistem, malzeme ve yazılımlar atıl 
durumda kalmaktadır. 

• Akademideki iletişim ve koordinasyon eksikliği öne çıkan bir başka 
unsur olmuştur. Görüşme gerçekleştirilen üniversitelerin büyük kıs-
mında farklı bölüm/fakültelerin, üniversite bünyesinde sahip olunan

²⁸  İlgili makalelerden bazıları için:
- Yılmaz, F. Koç, E, & Tekkeşin, M. (2014). Production of Metallic Parts by Additive Manufacturing.
- Kayacan M. C, Duman B. (2017). Ar-Ge Amaçlı Doğrudan Metal Lazer Sinterleme (DMLS) Tezgâhı İşlem Parametrelerinin Belirlenmesi.
- Çantı E. Aydın M. Yıldırım F. (2016). Development of Novel Nanocomposite Materials for 3D Printing.
- Çelik D. Çetinkaya K.(2016). Üç Boyutlu Yazıcı Tasarımları, Prototipleri ve Ürün Yazdırma Karşılaştırmaları.
- Oyman H. A. Gökdel Y. D, Ferhanoğlu O. Yalçınkaya A. (2016). A 3D Polymer Based Printed Two-Dimensional Laser Scanner.
- Arayıcı Y. (2007). An Approach for Real World Data Modelling with The 3D Terrestrial Laser Scanner for Built Environment 
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 diğer 3BY sistemleri ile katmanlı üretime ilişkin gerçekleştirilen farklı 
proje ve çalışmalardan haberdar olmadığı görülmüştür. Benzer bir-
birini tamamlar nitelikteki çalışmalardan gerekli ölçüde haberdar 
olunamaması, mevcut çalışmaların derinleştirilmesini ve ayrıca çalış-
ma alanları ve disiplinler arası bilgi transferini olanaksız kılmaktadır. 
Katmanlı üretim uygulamalarında sektörler ve uygulama alanları ara-
sındaki transfer edilebilir bilgi ve deneyiminin kapsamı göz önünde 
bulundurulduğunda (otomotiv ve havacılık ve savunma sektörlerinin 
ağırlık azaltma; kuyumculuk ve havacılık ve savunma sektörlerinin 
kompleks ürünlerin üretilmesi için hassas döküm uygulamaları vb.) 
bölümler arasındaki bu iletişim ve koordinasyon eksikliği, akademik 
bilginin geliştirilmesi ve pratiğe dökülmesinin önündeki önemli bir kı-
sıt olarak ortaya çıkmaktadır.   

2.2.6. Bireysel Kullanım

3BB teknolojilerinde süresi dolan patentler ve açık kaynak projeleriyle yaygın-
laşan masaüstü 3BY sistemler bireysel kullanımın artışında tetikleyici olmuş-
tur. 3BB teknolojilerinin bireysel kullanımının, teknoloji hakkındaki farkındalık 
seviyesinin artmas ında, uygulamaların gelişmesinde ve yeni uygulama alanla-
rının açılmasında tetikleyici olabileceği değerlendirilmektedir.

3BB teknolojisinde devam eden teknolojik gelişmeler, süresi dolan patentler 
ile sistem ve malzeme fiyatlarındaki küresel düşüş eğilimi, 3BB teknolojisini 
Türkiye’de bireysel kullanıcılar için erişilebilir hâle getirmiştir. Raporun İlk Uy-
gulayıcı Şirketlerin Patent Sürelerinin Dolması ve Teknolojinin Yaygınlaşması 
bölümünde anlatıldığı gibi, bu sürecin önemli bir dönüm noktası 2006 yılında 
başlatılan RepRap açık kaynak projesi olmuştur. 

Türkiye’de bireysel kullanımın yaygınlaşmasında RepRap projesinin yanı sıra 
bireysel kullanım için tasarlanmış uygun fiyatlı sistemlerin Türk imalatçılar ta-
rafından üretilmesi; internet ortamında 3 boyutlu modellerin paylaşıldığı plat-
formların ve başkalarına ait modelleri kendi 3BY sistemlerinde üretip teslim 
eden toplulukların ortaya çıkması, Türkiye’de bireysel kullanımı artıran diğer 
önemli unsurlar olmuştur. Açık kaynak kültürünün gelişmesiyle her seviyedeki 
bireysel kullanıcıya hitap eden ücretsiz 3B modelleme ve tasarım programları 
çoğalmıştır. Bu programlar ile bireysel kullanıcılar ellerindeki model üzerinde 
değişiklikler yapabilmekte; kendi tasarımlarını yaparak 3BY sistemleri ile üre-
tebilmektedir.  

Bireysel 3BY kullanıcıları bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla farklı şekiller-
de örgütlenebilmektedir. İnternet forumları, sosyal paylaşım kanalları, Maker 
hareketleri, FabLab oluşumları bireysel kullanıcıları bir araya getiren başlıca 
platformlardır.  
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2.2.7. Uygulamada Gelecek Yıllara İlişkin Beklentiler

Gelecekte Türkiye 3BB olgunluk seviyesinin %17’den %28’e yükseleceği öngö-
rülmektedir. Otomotiv ile havacılık ve savunma sektörleri bu büyümede etkin 
rol oynayacaktır. Bu beklenti doğrultusunda metal malzeme kullanımının gele-
cek dönemde yüksek oranda artması öngörülmektedir. Türkiye’de prototiple-
menin gelecek dönemde de teknolojinin kullanımındaki öncelikli amaç olacağı 
ve yarı mamul-nihai ürün üretiminden sağlanacak faydaların sınırlı kalacağı 
şeklinde değerlendirilmektedir.

Raporun bu bölümünde, 8 sektörün Türkiye’de 3BB teknolojileri gelecek dö-
nemdeki olgunluğu küresel eğilimlerle kıyaslanarak analiz edilmekte ve bu 
sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, 3BB teknolojisiyle ilgili geleceğe dö-
nük kısa ve orta vadeli beklentilerine ilişkin bulgular ele alınmaktadır. Bu bul-
gulara gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar ve CATI sonuçlarının derlen-
mesi ile oluşturulan veritabanının analiz edilmesiyle ulaşılmıştır. 

Sektörlere göre 3BB olgunluk seviyesindeki artış beklentileri incelendiğinde 
3BB teknolojilerini test etmeyi veya kullanmayı düşünen şirketlerin katkılarıyla 
ilerleyen dönemlerde toplam ve sektör bazında olgunluk seviyesinin artacağı 
beklenmektedir. Küresel uygulamalarda 12 puan artış ile %36 olması beklenen 
toplam olgunluk seviyesinin Türkiye’de 11 puan artış ile %28 seviyesine ulaşa-
cağı tahmin edilmektedir. Bu veri Türkiye ile küresel uygulamalar arasındaki 
3BB olgunluk farkının açılacağını göstermektedir. 

Sektör bazında bakıldığında, mevcut durumda Türkiye’de en yüksek olgunlu-
ğa sahip sektör olan medikalde, ilerleyen dönemlerde olgunluk seviyesindeki 
artışın kısıtlı olması beklenmektedir. Sektördeki olgunluk seviyesinin %32’den 
%34’e yükselmesi beklenirken, küresel pazardaki olgunluğun %50 seviyelerine 
ulaşacağı öngörülmektedir (Grafik 2.25). 

Diğer yandan, otomotiv sektörü ile havacılık ve savunma sektörünün 3BB ol-
gunluğunun yüksek oranda artacağı öngörülmektedir. Küresel uygulamalarda 
da beklentinin yüksek olduğu otomotiv sektöründeki olgunluğun %34, hava-
cılık ve savunma sektöründeki olgunluğun ise %41 seviyesine yükselmesi bek-
lenmektedir. Benzer şekilde makine, elektronik, plastik ve enerji sektörlerinin 
de Türkiye’de ve küresel pazarda 3BB teknolojisi kullanımını yaygınlaştıracağı 
tahmin edilmektedir.

Gelecekte Türkiye 3BB olgunluk seviyesinin 
%17’den %28’e yükseleceği öngörülmektedir. 
Otomotiv ile havacılık ve savunma sektörleri bu 
büyümede etkin rol oynayacaktır.



Türkiye’de 3BB Teknolojisinin Mevcut Durumu

152 Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

Sonuç olarak, gerek Türkiye gerek küresel pazarda sektörlerin 3BB uygulama-
larının artacağı ve yaygınlaşacağı değerlendirilmektedir. Otomotiv ile havacılık 
ve savunma 3BB kullanımının artacağı başlıca sektörler olarak ön plana çıkar-
ken, Türkiye ve küresel pazardaki 3BB olgunluğu farkının açılacağı öngörül-
mektedir. 

3BB teknolojisinin üretimdeki yerine ilişkine beklentiler analiz edildiğinde ise 
sanayi şirketlerinin %57’sinin 3BB’nin seri üretimde kullanılmayacağını bek-
lemektedir. Enerji sektörü firmalarının %69’u, plastik sektörü firmalarının 
%64’ü, otomotiv sektörü firmalarının %61’i; teknolojinin seri üretim için uy-
gun olmadığı görüşüne sahiptir. Seri üretimde kullanılacağını belirtenler (%24) 
ise teknolojinin mevcut üretim teknolojileri ile birlikte (hibrit) veya ek bir üre-
tim teknolojisi olarak kullanılmasını öne çıkardığı gözlenmiştir. Medikal sektö-
rü firmalarının %36’sına göre 3BB teknolojisi geleneksel üretim yöntemleri ile 
birlikte uygulanacaktır. İlaç şirketlerinin %15’i ise, diğer üretim yöntemlerine 
ek olarak 3BB teknolojisinin ayrı bir üretim teknolojisi olarak bünyelerine en-
tegre edileceği görüşündedir. 

3BB teknolojisinin mevcut üretim yöntemlerinin yerini alacağını öngörenlerin 
payı ise %4’tür. Elektronik firmalarının %7’si, makine firmalarının %6’sı; ge-
lecek dönemde üretimin tamamen 3BB teknolojisi kullanılarak yapılacağını 
öngörmektedir.

3BB teknolojilerinin uygulanmasına ilişkin kısıtlar değerlendirildiğinde ise, 
mevcut durumda en önemli kısıt olarak görülen yüksek maliyetin önümüzdeki 

Grafik 2.25: Türkiye ve küresel pazar 3BY olgunluk seviyesi beklentisi
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dönemde önemini koruyacağı belirtilmiştir. Yüksek maliyetin yanı sıra, basıla-
bilen parçaların düşük üretim hızında ve az miktarda olması önemli bir kısıttır. 
Özellikle elektronik sektörü temsilcileri; bu durumun seri üretimi sekteye uğ-
ratacağı görüşündedir. 

Sektör temsilcilerine göre öne çıkacak diğer kısıtlar, nitelikli uzman/çalışan ek-
sikliği ve basılabilen parçaların belirli bir boyutun üzerinde olamamasıdır. Plas-
tik ile havacılık ve savunma sektöründe faaliyet gösteren firmalar, %42 oranın-
da 3BB teknolojisini etkin bir şekilde kullanabilecek uzman eksikliğine dikkat 
çekmiştir. Makine, otomotiv ve enerji sektörü firmaları, basılabilen parçaların 
belli bir boyutun üstünde olmamasının teknolojinin uygulamalarında önemli 
bir kısıt olacağını belirtmiştir.

Derinlemesine mülakat sonuçlarına göre teknolojinin uygulanmasıyla ilgili 
kısıtlardan yola çıkarak en önemli gelişim alanları; 3BB sektörünün tedarik 
kısmında yer alan oyuncular için tasarım iken sanayiciler için malzeme ve ya-
zılımdır. Sanayi şirketleri ve 3BB tedarikçilerinin sektördeki gelişim alanlarıyla 
ilgili önceliklerinin farklı olmasının nedenlerinden biri sanayi şirketlerinin 3BB 

Grafik 2.26: Sektörlerin 3BY’lerin üretim sürecindeki yeriyle ilgili gelecek beklentisi

Grafik 2.27: 3BB Teknolojisinin uygulamasındaki başlıca kısıtlara ilişkin sektörlerin gelecek beklentisi
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teknolojisi kullanımına faydacı yaklaşmasıdır. Malzeme ve üretim gibi yüksek 
maliyetli alanlar; sanayi şirketlerinin 3BB teknolojisini üretim süreçlerine en-
tegre etmesine engel teşkil etmektedir. Diğer yandan 3BB tedarikçileri, Türki-
ye’de 3BB teknolojisinin kullanımıyla ilgili olgunluk seviyesinin ve teknolojiden 
alınan verimin artması için tasarım alanına öncelik verilmesi gerektiğini belirt-
miştir. 

3BB teknolojilerinin süreçlere katkılarına yönelik beklentiler incelendiğinde 
“ürünlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde tasarlanması” ve “ürünlerin farklı 
bir şekilde tasarlanması ve üretilmesi” diğer faydalar arasında önde gelmek-
tedir. Bu durum, Türkiye’de hâlihazırda yaygın olan prototiplemede kullanımın 
gelecek dönemde de devam edeceği algısı; teknolojiyi doğrudan imalat süreç-
lerinde kullanma düşüncesine sınırlı sayıda firmanın sahip olduğunu göster-
mektedir. Medikal firmalarının %97’sinin yanı sıra, makine, plastik ve enerji 
sektörü firmaları, %90’ı aşan oranlarda gelecek dönemde 3BB teknolojilerini 
uygulayarak tasarım süreçlerini hız ve verim açısından iyileştirebileceklerini 
ifade etmiştir. Ayrıca, medikal sektörü firmalarının yaklaşık %80’i, ürünlerin 
farklı bir şekilde tasarımı ve üretimini de gelecek dönemde gerçekleştirebile-
ceklerini öngörmektedir. Otomotiv ve ilaç sektörü firmaları ise, 3BB teknoloji-
lerinin ürünlerin farklı bir şekilde tasarlanması ve üretilmesine imkân tanıması 
sebebiyle firmalarına katkı sağlayacağını belirtmektedir (Bkz. Grafik 2.29). 

Ürünlerin daha verimli bir şekilde üretilmesi, firmaların 3BB uygulamaları ile 
gerçekleştirebileceklerini öngördükleri faydalar arasında bulunmaktadır. Ma-
kine, medikal ve plastik sektörü firmalarının %80’i bu faydayı öne çıkarmıştır. 

Sonuç olarak, 3BB teknolojilerinin tasarım ve üretim süreçlerine esneklik, hız 
ve verim açısından sağlayacağı katkılar öne çıkmaktadır.

Grafik 2.28: Tedarikçi ve hizmet sağlayıcı ile sanayi şirketlerine göre 3BB teknolojisi gelişim alanları
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3BY sistemlerinin şirket bünyesinde uygulanması ya da hizmet sağlayıcı ile ça-
lışması ile ilgili beklentiler değerlendirildiğinde, anket gerçekleştirilen firmala-
rın %40’ının, gelecek dönemde 3BY sistemlerine yatırım yapabileceği ortaya 
çıkmaktadır. Hizmet sağlayıcılar ile iş birliği yapacağını belirten firmaların payı 
ise %44’tür. Sektör bazında incelendiğinde hâlihazırda en fazla endüstriyel 3BY 
sistemine sahip sektörlerden biri olan medikalde, firmaların yaklaşık yarısı ge-
lecek dönemde 3BY sistemlerine yatırım yapacaklarını ifade etmiştir.    Medikal 
sektöründeki firmaların %41’i ise hizmet sağlayıcılar ile çalışarak 3BB teknolo-
jisini uygulayacağını belirtmiştir. Elektronik, makine, otomotiv ve plastik firma-
larının önemli bir kısmı da gelecek dönemde 3BY sistemlerine yatırım yapmayı 
öngörmektedir (Bkz. Grafik 2.30). 

Mevcut durumda 3BY sistemine sahip firmaların oranı %6,3; hizmet sağla-
yıcıları ile çalışan firmaların oranı ise %7,5’tir. 5 yıllık beklentiler değelendi-
rildiğinde 3BY sistemine sahip firmaların %25, hizmet sağlayıcılar ile çalışan 
firmaların ise %27 oranında artacağı öngörülmektedir (Bkz. Grafik 2.30). Bu 
öngörüler, Türkiye’de 3BB pazarının sistem sahipliği ve hizmet alımı bağlamın-
daki büyüme tahminlerini destekler niteliktedir (Bkz. Pazara İlişkin Eğilim ve 
Beklentiler).

Analiz edilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların %21’i 3BB teknolojisini 
gelecekte uygulamayı düşünmediklerini belirtmiştir. 3BB olgunluk seviyesi hâ-
lihazırda düşük olan ve gelecek dönemde de aynı seviyede kalması beklenen 
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Grafik 2.29: Sektörlerin 3BY ile öngördüğü faydalar

Sonuç olarak, 3BB teknolojilerinin tasarım ve 
üretim süreçlerine esneklik, hız ve verim açısından 
sağlayacağı katkılar öne çıkmaktadır.
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ilaç sektörü firmalarının yarısından fazlası, 3BB teknolojilerini süreçlerine dâ-
hil etmeyi planlamamaktadır. Teknolojiye ilişkin kısıtlarda da aktarıldığı gibi; 
yüksek maliyet, nitelikli uzman sayısı ve basılabilen parçaların düşük hızda 
ve az miktarda üretilmesi firmaların teknolojiyi süreçlerine dâhil etmelerinin 
önündeki başlıca engellerdir.

Teknolojinin sektörlerin tedarik zincirlerine etkisine yönelik beklentiler ince-
lendiğinde, analiz edilen sektörlerde firmalar, %52 gibi yüksek bir oranla alt 
yükleniciler tarafından üstlenilen bazı iş ve üretimlerin şirket bünyesine alın-
masında 3BB teknolojisinin etkili olacağını dile getirmiştir. Bu firmalar ağırlıklı 
olarak elektronik, makine, medikal ve plastik sektöründe faaliyet göstermekte 
olup, bunlar aynı zamanda gelecek dönemde 3BY sistemlerine yatırım yapma-
yı planlayan sektörlerdir.

Kullanılan 3BB teknolojileri ve malzeme türlerine ilişkin beklentiler konusun-
da ise plastik malzemelerden metal malzemelere yönelme olacağı beklenti-
si öne çıkmıştır (Bkz. Grafik 2.31). Sektörlerde kullanılacağı öngörülen diğer 
malzemeler seramik, inşaat malzemelerinde kullanılan ham maddeler (çimen-
to, alçı, kum, reçine) ve biyomalzemedir. Bu doğrultuda, firmaların kullandığı 
teknolojilerde değişim olması beklenmektedir. Yapılan anketlerde diğer seçe-
neğinin altında levha laminasyon teknolojisinin kullanımının artacağı da ifade 
edilmiştir. Yapılan anketlerde %37 gibi yüksek oranda firma alt teknolojilerle 
ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca,  malzeme ekstrüzyon kulla-
nımının korunacağı, malzeme püskürtme teknolojisi kullanımının ise azalacağı 
tespit edilmiştir. 

3BB teknolojilerine yönelik devlet desteği beklentilerinde firmalara göre üni-
versite – sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, %57’lik oranı ile ilk sırada yer almak-
tadır. 3BB alanında hâlihazırda %9 olan iş birliği seviyesinin sağlanacak devlet 

Grafik 2.30: Sektörlerin 3BY sahipliği ile hizmet alımına ilişkin beklentileri ve mevcut 
durum ile gelecek beklentilerinin kıyaslanması
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destekleri ile yukarı çekilebileceği öngörülmektedir. Otomotiv, üniversite – sa-
nayi iş birliği konusundaki devlet desteği beklentilerinde öne çıkan sektördür. 
Devlet desteğine ilişkin beklentilerde ortak kullanım altyapısı ihtiyacı firmala-
rın %38’i tarafından ifade edilmektedir. Medikal firmalarının %48’i, otomotiv 
firmalarının %41’i bu alandaki devlet desteği beklentilerini vurgulamaktadır. 
Tanıtım/farkındalık artırma faaliyetlerine ilişkin devlet desteği beklentisi de 
azımsanmayacak düzeydedir (%37). Farkındalık seviyesi en düşük sektör olan 
enerjide, firmaların %60’ının tanıtım/farkındalığa ilişkin devlet desteği beklen-
tisi bulunmaktadır.

Üniversite ve araştırma kurumlarına ilişkin beklentiler ele alındığında, sana-
yi ve akademide gelecek dönem için nitelikli uzman sayısını artıracak ders ve 
eğitim programlarını akademik kataloğuna dâhil edecek üniversite sayısının 
artacağı öngörülmektedir. 

3BB alanında çalışmalarına devam eden üniversitelerde öne çıkan bir diğer 
eğilim ise araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yanında teknolojiyle ilgili danış-
manlık ve uygulama alanında hizmetlerin artırılmasıdır. Üniversitelerin, ko-
nuyla ilgili artan deneyimi ve uzmanlığı ve bu doğrultuda gelişen kapasitesi ile 
danışmanlık faaliyetlerini de artırması beklenmektedir. Bu gelişmelere paralel 
olarak artması beklenen üniversite – sanayi iş birliğinin diğer boyutları ise 3BB 
alanında ortak kuluçka merkezlerinin kurulması ve bu alanda girişimlerin art-
masının desteklenmesidir. 

Bireysel kullanıma ilişkin beklentiler analiz edildiğinde öne çıkan en önemli 
eğilim sistem ve malzeme maliyetlerinin düşmesi, artan farkındalık/bilinirlik 
seviyesiyle kullanım tabanının genişlemesidir. Genişleyen kullanıcı tabanının 
özellikle tasarım alanında gelişimleri hızlandıracağı beklenmektedir.

Grafik 2.31: Sektörlerin kullanacakları 3BB teknolojisi ve malzemeye ilişkin öngörüler 
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2.3. Fırsatlar ve Riskler

Bu başlıkta Türkiye’de 3BB değer zincirinin tedarik ve talep tarafları için 3BB 
teknolojisi ve endüstriyel 3BB uygulamalarının yarattığı fırsatlar ve riskler de-
ğerlendirilmektedir.  Çalışma kapsamında belirlenen fırsatlar ve riskler Tablo 
2.7’de gösterilmektedir. 

2.3.1. Fırsatlar

3BB değer zincirinin talep ve tedarik tarafları için fırsatlar değerlendirildiğinde, 
değer zincirinin tedarik tarafı için, 3BB teknolojisine yönelik malzeme geliştir-
me, talep tarafı için de küresel iş birliği ve uluslararası değer zinciri hiyerarşi-
sinde üst basamaklara çıkma önemli fırsatlar olarak görülmektedir. 

Tablo 2.6: 3BB teknolojisine ilişkin tedarik ve aracı taraflarına yönelik fırsatlar ve riskler

3BB değer zincirinin talep ve tedarik tarafları için
fırsatlar değerlendirildiğinde, değer zincirinin tedarik
tarafı için, 3BB teknolojisine yönelik malzeme
geliştirme, talep tarafı için de küresel iş birliği ve 
uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst
basamaklara çıkma önemli fırsatlarolarak görülmektedir. 

Tedarik Talep

Fırsatlar

F.1.Malzeme tarafında serbestleşme 
eğilimiyle yerel ve küresel pazarda büyüme

F.2.Hâlihazırda 3BB uygulamalarını test eden 
veya uygulamayı düşünen sanayi şirketlerinin 
varlığı 

F.3. Koruma süresi dolan patentlerden doğan 
fırsatlar

F.4.Küresel iş birliği ve uluslararası 
değer zinciri hiyerarşisinde üst 
basamaklara çıkma

F.5.Uluslararası değer zincirlerine 
hâlihazırda entegre şirketlerin 
uzmanlığa kolay erişimi

F.6.Endüstriyel 3BY sistem 
fiyatlarında küresel düşüş beklentisi

Riskler

R.1. Ürün ve ürün kalitesine ilişkin endişeler 
nedeniyle yerli oyuncuların yerel ve küresel 
pazarda tutunamaması

R.2.Endüstriyel 3BY sistem fiyatlarında 
küresel düşüş beklentisi

R.3. Uygulayıcı şirketlerde üst 
yönetim desteği eksikliği

R.4.3BB teknolojilerinin tedarikindeki 
sürekli ithalat bağımlılığı

R.5. 3B tasarım konusunda nitelikli 
çalışan eksikliği

R.6. Etkin bir üniversite-sanayi iş 
birliğinin olmaması 
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Tedarik tarafına yönelik fırsatlar

F.1. Malzeme tarafında serbestleşme adımlarıyla yerel ve küresel pazarda 
büyüme fırsatları

Endüstriyel 3BY sistem üreticisi küresel oyuncuların tekelinde olan malzeme 
pazarının serbestleşmesi adına EMPA gibi uluslararası meslek örgütleri önemli 
girişimlerde bulunmaktadır. Bu girişimlerle beraber malzeme pazarının ser-
bestleşmesi; metalürji, malzeme bilimi, petrokimya gibi farklı alanlarda faa-
liyet gösteren firmaların ve küçük ölçekli 3BB malzeme imalatçılarının pazara 
girişini kolaylaştıracaktır. 

Raporun Pazara İlişkin Eğilim ve Beklentiler bölümünde belirtildiği 
gibi 2017 yılında 4,43 Milyon ABD Doları olarak hesaplanan Türkiye 
3BB malzeme pazarı büyüklüğünün 2023 yılında 10,47 Milyon ABD 
Dolarına; 2017 yılında 1,05 Milyar ABD Doları olan küresel malzeme 
pazarının ise 7,8 Milyar ABD Dolarına yükseleceği beklenmektedir. 
Malzeme pazarındaki serbestleşme ile paralel gelişecek bu süreç, 
malzeme pazarı oyuncularına büyüme fırsatı oluşturmaktadır. 

3BB malzeme fiyatlarının yüksekliği, görüşülen sanayi şirketlerinin en 
çok dile getirdiği kısıtlardan biri olmuştur. Malzeme fiyatlarında ham 
madde ve satış fiyatı arasındaki büyük fark dikkat çekmektedir. 3BB 
plastik malzemenin en düşük satış fiyatı 30 ABD Doları/kg, en yük-
sek satış fiyatı 200 ABD Doları/kg iken ilgili ham maddenin en düşük 
maliyeti 5 ABD Doları/kg, en yüksek maliyeti 20 ABD Doları/kg’dir. 
3BB metal malzemenin satış fiyatı ise en düşük 400 ABD Doları/kg, en 
yüksek 900 ABD Doları/kg iken ilgili ham maddenin en düşük maliyeti 
40 ABD Doları/kg, en yüksek maliyeti 80 ABD Doları/kg olarak tespit 
edilmiştir.²⁹ 3BB’ye ilişkin üretilen malzemelerin yüksek kâr marjı ile 
pazarın ulusal ve küresel büyüme beklentisi birlikte değerlendirildi-
ğinde, pazarın mevcut oyuncuları veya ilerleyen dönemde girecek 
oyuncular için yüksek getiri oranları söz konusudur. 

F.2. Hâlihazırda 3BB uygulamalarını test eden veya uygulamayı düşünen sa-
nayi şirketlerinin varlığı 

Türkiye 3BB pazarının 2008-2017 dönemindeki büyüme eğilimi, sanayi şir-
ketlerinin önemli bir bölümünün yüksek sistem maliyetlerine katlanarak en-
düstriyel 3BY sistemlerine yatırım yaptıklarını göstermektedir. Malzeme pazarı 
büyüklüğü üzerinden mevcut 3BY sistemlerinin düşük kapasitede kullanıldığı 
sonucu ise sanayi şirketlerinin sahip oldukları sistemleri etkin kullanamadıkla-

²⁹ Malzeme fiyatları ile ilgili bilgiler, Wohlers 2016 kapsamındaki Taulman (taulman3d.com), ColorFabb (colorfabb.com), NinjaTEK 
(ninjaflex3d.com), Spot-A Materials (spotamaterials.com) ile MakerJuice (makerjuice.com) kaynaklarından alınmıştır.
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rını ve mevcut operasyonları içinde 3BB uygulamalarının katma değer yarata-
cağı alanlarını henüz keşfetmekte olduklarını göstermektedir. 

CATI sonuçlarına göre, mevcut durumda 3BB uygulamalarını test eden (%8) ve 
uygulamayı düşünen (%10,3) önemli sayıda şirketin, 3BB teknolojisi ve sektör 
uygulamaları konusunda deneyimli olan hizmet sağlayıcılar ile çalışmaya ağır-
lık vermesiyle pazar büyüklüğünün artacağı değerlendirilmektedir. Bu değer-
lendirmeye paralel olarak şirketlerin %44’ü gelecekte 3BB uygulamaları için 
hizmet sağlayıcılar ile çalışmayı planladıklarını belirtmiştir. Bu doğrultuda hiz-
met pazarının büyüyeceği, pazarın mevcut oyuncularının kapasite artırımına 
gideceği ve pazara yeni girişlerin de olacağı değerlendirilmektedir. 

F.3. Koruma süresi dolan patentlerden doğan fırsatlar

Raporun İlk Uygulayıcı Şirketlerin Patent Sürelerinin Dolması ve Teknolojinin 
Yaygınlaşması bölümünde belirtildiği gibi 1980’lerde tescillenen patentlerin 
koruma süresi stereolitografi için 2004 ve malzeme ekstrüzyonu için 2009 yılı 
itibarıyla dolmaya başlamıştır. Önceleri patent ile korunan yeni teknoloji ve 
yöntemlerin koruma sürelerinin dolmasıyla ulaşılabilir ve uygulanabilir olması 
değer zincirinin tedarik tarafında yeni sistem imalatçılarının 3BB pazarına dâ-
hil olmasında önemli rol oynamıştır. Örneğin, FDM patentlerinin koruma süre-
sinin dolmasıyla küresel pazarda Carbon, Formlabs ve Autodesk gibi şirketler, 
Türkiye pazarında ise Zaxe, Artı Boyut, Kemiq gibi sistem imalatçısı şirketler 
kurulmuştur. 

2013-2017 döneminde teknede fotopolimerizasyon (DLP) ve toz zeminde 
füzyon (SLM/DMLS) teknolojilerine ilişkin kilit küresel oyuncuların aldıkla-
rı ilk patentlerin önemli bir bölümünün koruma süreleri dolmuştur (Hornick 
& Bhushan, 2018). Bu dönemde koruma süresi dolan DLP ve SLM/DMLS³⁰ 

patentleri, 3BB değer zincirinin sistem imalatçılarını ve o güne kadar değer 
zincirinin dışında yer alan makine sektörü firmalarının ilgili teknoloji konu-
sundaki faaliyetlerini tetiklemiştir. Küresel pazarda Carbon, Formlabs ve 3D 
Systems koruma süresi 2014 yılında dolan DLP patentini temel alarak yeni ve 
uygun fiyatlı sistemler geliştirerek pazardaki rekabet gücünü artırmıştır. Norge 
Systems ve Sinterit gibi Ar-Ge odaklı makine firmaları ise koruma süresi dolan 
SLM patentlerinin³¹ yarattığı fırsatla düşük fiyatlı SLM tipi 3BY sistemleri ürete-
rek 3BB pazarına sistem imalatçısı olarak girmiştir (Bhushan & Hornick, 2016). 
Raporun Sistem Tedarikçileri bölümünde anlatılan makine sektörü firmaları-

³⁰ US 5569349, Termal Stereolitografi, Patent Koruma Süresi bitiş tarihi: Ekim, 2013; US 5597520, Stereolitografide Birden Fazla 
Tabakanın Eşzamanlı Kürlenmesi, Patent Koruma Süresi bitiş tarihi: Ocak,2014; US 5609812, Stereolitografi ile 3B Nesne Yapma 
Yöntemi, Patent Koruma Süresi bitiş tarihi: Mart, 2014; US 5762856, Stereolitografi ile 3B Nesneler Üretme Yöntemi, Patent Ko-
ruma Süresi bitiş tarihi: Haziran, 2015
³¹ US 5597589, Seçici Sinterleme ile Parça Üretme Aparatı, Patent Koruma Süresi Bitiş tarihi: Ocak, 2014; US 5639070, Seçici Sinter-
leme ile Parça Üretme Yöntemi, Patent Koruma Süresi bitiş tarihi: Haziran, 2014; US 5733497, Kompozit Plastik Malzeme ile Seçici 
Lazer Sinterleme, Patent Koruma Süresi bitiş tarihi: Mart, 2015
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nın, sistem geliştirmeye yönelik girişimlerinde patent koruma sürelerinin dol-
masının etkili olduğu değerlendirilmektedir. 

Özellikle 2016-2018 döneminde koruma süresi dolmuş olan patentler, Tür-
kiye’de mevcut ve potansiyel 3BY sistem imalatçılarına sektörlerin ihtiyacına 
daha iyi cevap veren 3BY sistemleri üretmek için bir fırsat alanı oluşturmak-
tadır. İlgili kritik patentlere ilişkin açıklamalar aşağıda verilmektedir (Amerika 
Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi, 2018):

•   EOS – “3B Bir Nesnenin Üretilmesi için Aparat”
Patent Numarası: US 5753274, Patent Koruma Süresi Bitişi: Mart, 2016 Yön-
tem, 3B nesnenin radyasyon kullanılarak ve kesit noktalarında 3BB malzeme-
nin (polimer/metal tozu) ardışık olarak katılaştırılmasıyla üretilmesidir. Lazerle 
sinterleme yönteminin (SLS/SLM/DMLS) aksine, malzemenin ardışık olarak 
katılaştırılması, üretim sürecini hızlandırmaktadır. Türkiye’deki uygulayıcıların 
da sıklıkla dile getirdiği ve iyileştirme ihtiyacı olan üretim hızının düşüklüğü, 
bu yöntemin sağladığı avantajlarla geliştirilebilir. Sistem bu açıdan tedarikçileri 
için rekabet avantajı yaratma potansiyeli taşımaktadır.

•   DTM – “Parçacık Boyutuna Göre Kontrollü Dağıtılmış Polimer Tozunun 
Lazerle Sinterlenmesi (SLS)”
Patent Numarası: US 5817206, Patent Koruma Süresi Bitişi: Şubat, 2016 
3BY ile üretim sürecinde 20-50 mikron aralığı dışındaki polimer tozlarının üre-
tim sürecinin dışında bırakılarak homojen ve standart parçalar, bu yöntemle 
üretilebilmektedir. Buna göre toz tabakasının seçilen yerleri bir kütle içinde 
kaynaştırılır. Dağıtım ve birleştirme adımları, iki veya daha fazla kat için tek-
rarlanır. Ardışık katmanların kaynaştırma kısımları, parçayı oluşturmak üzere 
bir önceki katmanın ilgili bölümlerine lazerle sinterlenmektedir. Böylece üreti-
len ürünlerde standart sağlanarak eşit homojenlikte üretim yapılabilmektedir. 
3BB teknolojisine yönelik ‘ürün kalitesi’ endişesini ortadan kaldırmakta etkili 
olabilecek bu yöntem, otomotiv, elektronik, medikal ve plastik sektör temsilci-
lerinin iyileştirme taleplerini karşılayabilecektir.  

•    Stratasys – “Katı Modellerin Hızlı Prototipleme Yöntemi”
Patent Numarası: US 5866058, Patent Koruma Süresi Bitişi: Mayıs, 2017 
Yöntem, bir kontrol sistemi doğrultusunda önceden belirlenmiş bir şekle sa-
hip 3B nesnenin belirli katılaşma ve gevşeme sıcaklığına sahip katılaşabilir 
termal malzeme ile üretilmesidir. Katılaşabilir termal malzeme sıvı halindey-
ken bir ekstrüzyon presinden geçirilerek 3B parçayı üretmek amacıyla destek 
üzerinde biriktirilir. Termal olarak katılaşabilir malzeme kullanımı, ortaya çıkan 
3B nesnenin iç streslerinde azalmalara neden olmaktadır. Bu yöntemle ve bu 
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yöntemi kullanarak üretim yapan 3BY sistemi ile fonksiyonel parçalar üretmek 
mümkün olmaktadır. Yöntemin sunduğu görece yüksek fonksiyonelliğin, 3BB 
teknolojisini prototipleme dışında, üretim hattını geliştirme, termal ve mon-
tabilite testlerini yapma konularında, otomotiv, havacılık ve savunma, makine 
ve elektronik sektörlerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebileceği değerlendi-
rilmektedir.

•    Fraunhofer- Gesellschaft Zur Foerderung – “Erime Sıcaklığında Seçici La-
zerle Sinterleme (SLS)”
Patent Numarası: US 6215093, Patent Koruma Süresi Bitişi: Ekim, 2017 
Yöntem; bir ürün, parça, prototip, alet veya yedek parçanın üç boyutlu CAD 
verilerinin metal tozu malzeme ile katmanlı üretilmesidir. Metal tozunun her 
katmanı ardışık olarak birbirine lazerle sinterlenir. Her toz katmanı, bir sonra-
ki katmana sinterlenmeden önce modelin seçilen enine kesit alanına karşılık 
gelen, belirli bir alana uygulanan odaklanmış lazer ışını vasıtasıyla belirli bir sı-
caklıkta ısıtılır. Böylece her toz katmanı bir aşağıdaki katmana güçlü bir şekilde 
sabitlenir. Bu yöntemle diğer 3BB yöntemlerine nazaran yüksek mukavemette 
parçaların üretilmesi mümkün olmaktadır. Yüksek mukavemet, havacılık ve 
savunma ve medikal sektörlerinin metal 3BB uygulamalarında ve otomotiv, 
makine sektörlerinin montabilite testlerinde kritik önem taşımaktadır. 

•   Stratasys – “İnce Duvarlı Boru Sıvılaştırıcısı”
Patent Numarası: 6004124, Patent Koruma Süresi Bitişi: Ocak, 2018 
Patenti alınan ekstrüzyon başlığı ile katılaşabilen malzeme katmanlarını iste-
nen desene yerleştirerek 3B parça imalatını gerçekleştirebilmektedir. Ekstrüz-
yon başlığı; ısı iletken malzemeden yapılmış bir ısıtma bloğu, ısıtma elema-
nı ve malzemenin erimiş bir halde iletilmesi için ısıtma bloğunun giriş ucuna 
bitişik ince duvarlı bir tüpten oluşmaktadır. Ekstrüzyon başlığı, malzemenin 
üretim süreci boyunca aynı ısıda tutulmasını sağlayarak malzeme özelliklerinin 
bozulmasını önlemekte ve sektörlerin ortak talebi olan yüksek mukavemet ve 
fonksiyonellikte parçaların üretilmesine olanak sağlamaktadır. 

Patent koruma süresi dolan ve pazarda fark yaratma potansiyeli bulunan bu 
yöntem ve araçlar yerli imalatçılar için erişilebilir olmuştur. 3BB teknoloji-
sindeki mevcut Ar-Ge birikimi, teknolojinin küreselde eriştiği noktaya henüz 
ulaşamayan şirketlere, pazarda rekabetçi olabilecek 3BY sistemleri üretme fır-
satını sağlamaktadır.  Ancak bu patentler, küresel 3BY sistem imalatçılarının 
1990’lı yıllardan beri yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarıdır. Bu şirket-
lerin 3BB’ye ilişkin çalışmalarını sürdürmekte ve her yıl yüzlerce yeni patent,  
ürün tescil ve faydalı model başvurusunda bulunmaktadır. Dolayısıyla küresel 
oyuncular ‘know-how’ konusunda alanda lider olmaya devam edecektir. 
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Yukarıda belirtilen patentlerin büyük bölümü malzemenin daha etkin bas-
kı kalitesi yaratması üzerine yöntem ve araçların tasarlanmasına yöneliktir. 
3BB’ye yönelik malzeme geliştirilmesi ise büyük ölçüde patentlerden bağımsız 
bir alandır. Benzer şekilde 3BB uygulamaları ile süreç geliştirilmesi (ihtiyaca 
çözüm üretecek sorunun, üretilecek ürünün, uygun yöntemlerin ve tamam-
layıcı diğer teknolojilerin belirlenmesi, ürünün ve sürecin ihtiyaçlarına uygun 
şekilde kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve geliştirilmesi sonucunda 
nihai ürünün üretilmesi) daha yüksek katma değer yaratan bir alan olarak 
görülmektedir. Dolayısıyla tedarik tarafının yerli oyuncuları için malzeme ve 
süreç geliştirme alanlarında rekabet güçlerini artıracak önemli fırsatlar olduğu 
değerlendirilmektedir. 

Talep tarafına yönelik fırsatlar

F.4. Küresel iş birliği ve uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basa-
maklara çıkma

Türkiye, uluslararası sektörel yatırım çekmekte özellikle Polonya, Macaristan, 
Çekya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa ülkeleri ile reka-
bet hâlindedir. Türkiye’nin yakın zamana kadar Avrupa pazarlarına yakınlığı 
ve işgücü maliyetine dayanan yatırım çekme avantajının geleneksel üretim 
modelleriyle sürdürülebilir olamayacağı değerlendirilmektedir. Özellikle ima-
lat sanayi, otomotiv ve elektronik sektörlerinde yeni yatırımlar çekmek ve 
parçası olunan küresel iş birliği ve uluslararası değer zinciri hiyerarşileri için-
de üst basamaklara çıkmak için Sanayi 4.0’ın diğer bileşenleri ile birlikte 3BB 
teknolojisi Türkiye’ye önemli bir fırsat alanı yaratabilecektir. Türkiye için 3BB 
teknolojisinin, bu sektörlerde tasarım ve üretim süreçlerini geliştirerek verim-
liliği artırmada ve üretim maliyetlerini düşürmede önemli katkıları olabileceği 
değerlendirilmektedir. 

F.5. Uluslararası iş bölümü ve değer zincirlerine entegre durumdaki şirketle-
rin uzmanlığa kolay erişimi

Derinlemesine mülakat sonuçlarına göre; GE, Lockheed Martin, Ford Motor 
Company, Honeywell ve Airbus gibi 3BB uygulamalarını kullanan öncü sana-
yi şirketlerinin Türkiye’de çok sayıda stratejik tedarikçisi bulunmaktadır. Bu 
şirketlerin Türkiye’deki stratejik tedarikçileri, operasyonlarına 3BB teknoloji-
sini entegre ederek küresel tedarik zinciri içindeki konumlarını güçlendirme 
avantajına sahiptir. Böyle bir yapıda özellikle geri sektörel bağlantıları güçlü 
olan sektörlerdeki (otomotiv, havacılık ve savunma ve makine sektörleri) yerel 
stratejik tedarikçiler, transfer ettikleri 3BB deneyimini kendi tedarikçilerine de 
yayarak 3BB teknolojisinin yerel üretime entegrasyonunu mümkün kılacaktır. 
3BB uygulamalarıyla öne çıkan küresel sanayi şirketlerinin Türkiye’deki strate-
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jik tedarikçi ve iş ortakları, bu şirketlerin 3BB birikimi ve ‘know-how’ını yerel 
operasyonlarına entegre etmekte bir adım önde olacaktır.

F.6. Endüstriyel 3BY fiyatlarının küresel düşüş beklentisi

Anket gerçekleştirilen sanayi şirketlerinin %53’ü yüksek sistem maliyetlerini 
teknolojinin mevcut operasyonlarına entegrasyonunda en önemli kısıt olarak 
görmektedir. Mevcut durumda endüstriyel 3BY sistemleri pazarını büyük öl-
çüde elinde tutan kilit oyuncular ve Uzak Doğulu sistem üreticileri arasında-
ki rekabetin gelecekte yoğunlaşacağı beklenmektedir. Bu durum, endüstriyel 
3BY sistem fiyatlarının düşmesi yönünde bir baskı oluşturmaktadır. Bu sürecin 
diğer bir sonucu olarak küresel pazarda endüstriyel sistem fiyatlarında gözle-
nen düşüşün (2001-2016 dönemi için yıllık ortalama %1,33) artarak devam 
edeceği ve mevcut durumda 3BB değer zincirinin talep tarafındaki sanayi şir-
ketleri için yüksek sistem maliyeti kısıtının önümüzdeki dönemde zayıflayacağı 
beklenmektedir (Wohlers Associates, 2017). 

2.3.2.Riskler 

3BB değer zincirinin tedarik ve talep tarafları için riskler değerlendirildiğinde, 
tedarik tarafı için ürün ve ürün kalitesine ilişkin endişeler nedeniyle yerli oyun-
cuların yerel ve küresel pazarda tutunamaması öne çıkmaktadır. Talep tarafı 
için ise uygulayıcı şirketlerde üst yönetim desteği eksikliği, 3BB teknolojilerinin 
tedarikindeki sürekli ithalat bağımlılığı ve nitelikli çalışan eksikliği önemli risk-
ler olarak değerlendirilmektedir.

Tedarik tarafına yönelik riskler

R.1. Ürün ve ürün kalitesine ilişkin endişeler nedeniyle yerli oyuncuların ye-
rel ve küresel pazarda tutunamaması

Raporun Pazar ve Pazar Büyüklüğü bölümünde ele alındığı üzere, mevcut du-
rumda Türkiye’de endüstriyel 3BY sistem pazarı segmentinde küresel büyük 
3BY imalatçıları baskındır. Küresel pazarın kilit oyuncuları 3BB teknolojilerine 
ilişkin çalışmalarını 1990’ların sonu itibarıyla hızlandırmış, endüstriyel ve bi-
reysel kullanıcının ihtiyacına cevap verecek şekilde sistemlerini geliştirmiştir. 
Ancak 3BB teknolojisi nihai ürün ve endüstriyel kullanımlarda fonksiyonellik 
konularında gelişme kaydetmeye devam etmektedir. 

Derinlemesine mülakatlarda belirtildiği üzere küresel kilit oyuncuların 3BB 
teknolojisine ilişkin 30 yılı aşkın geçmişi, yeni oyuncuların pazara girişi önünde 
bir kısıt oluşturmaktadır. Pazarın yeni oyuncularının ürettiği sistemlere ilişkin 
ürün ve üretim kalitesi endişeleri mevcuttur. Bu durum yeni oyuncuların yo-
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ğun Ar-Ge faaliyetleri ile aşılsa bile ürünün ticarileştirilmesi noktasında sanayi 
şirketlerinin itibar kaynaklı dirençlerinin süreceği değerlendirilmektedir. Özel-
likle 3BB teknolojisinin geniş uygulama alanları olan havacılık ve savunma ile 
medikal sektörü şirketlerinde bu endişe en yüksek seviyededir. Bu bağlamda, 
yerli 3BB teknolojilerinin ürün ve üretim kalitesine ilişkin endişeler, özellikle-
endüstriyel 3BY sistem pazarı segmentinde yerli tedarikçilerin pazara girmesi 
ve pazarda yer edinmesini zorlaştırmaktadır.

R.2. Endüstriyel 3BY sistem fiyatlarında küresel düşüş beklentisi

Küresel pazardaki yoğun rekabet, yeni oyuncuların pazara girmesindeki temel 
kısıt olmaktadır. Ürün ve üretim kalitesini gittikçe artıran küresel kilit oyuncu-
ların 3BY sistemleri ile bunlara yakın kalitede 3BY sistemi üretme çabasında-
ki Uzak Doğu firmalarının sunduğu görece düşük fiyatlı çözümler, pazardaki 
rekabeti artıran unsurlardır.  Küresel pazarda endüstriyel sistem fiyatlarında 
gözlenen düşüş (2001-2016 dönemi için yıllık ortalama %1,33) ve bu düşüşün 
ilerleyen dönemde devam edeceği beklentisi, pazardaki fiyat rekabetinin daha 
da artacağını göstermektedir (Wohlers Associates, 2017). Küresel kilit oyucu-
ların ürün ve üretim kalitesi seviyesine ulaşamayan, fiyat rekabetinde Uzak 
Doğu ülkelerinin gerisinde kalan Türk sistem imalatçılarının yerel ve küresel 
pazarlardaki rekabet şansını azaltmaktadır.  

Talep tarafına yönelik riskler

R.3. Uygulayıcı şirketlerde üst yönetim desteği eksikliği

Türkiye sanayi şirketlerinin genelinde 3BB teknolojisine ilişkin güçlü bir üst 
yönetim desteğinin olmaması, teknolojinin mevcut operasyonlara entegras-
yonunda ve uygulama olgunluğunun artmasında risk teşkil etmektedir. Rapo-
run eklerinde yer alan EY 3BB Olgunluk Modeli bölümünde belirtildiği üzere 
bir şirketin 3BB olgunluğu “stratejik doğrultu”, “organizasyon ve süreçler”, 
“teknolojik altyapı”, “değer ve performans yönetimi” olmak üzere dört seviye 
üzerinden değerlendirilmektedir. Anket sonuçlarına göre şirketlerinin yalnızca 
%2’sinin 3BB teknolojisine ilişkin belirli bir stratejik planının olması diğer bir 
deyişle 3BB teknolojisini şirketin stratejik vizyonunun önemli bir parçası hâline 
getirmemesi, teknolojinin üst yönetim tarafından yeterince sahiplenilmediği-
nin bir göstergesidir. 

Yeni bir teknolojiye yatırım yapmak ve gerekli finansal ve beşeri kaynakları 
ayırmak şirketlerde üst yönetim seviyesinde verilen kararlardır. Şirketlerde üst 
yönetimin desteğini almadan, yalnızca Ar-Ge ve Üretim bölümlerinin ya da il-
gili kişilerin inisiyatifiyle gerçekleştirildiği takdirde 3BB’ye ilişkin uygulama ve 
girişimler, uzun vadede sürdürülebilir olmaktan çıkmaktadır.
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R.4. 3BB teknolojilerinin tedarikindeki sürekli ithalat bağımlılığı

Birçok sektörün stratejik ihtiyaçlarına cevap veren/verme potansiyeline sa-
hip 3BB teknolojisinin tedarikindeki sürekli ithalat bağımlılığı, talep tarafının 
önemli risklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de ağırlıklı olarak Av-
rupa ve ABD pazarındaki 3BY sistemleri ve malzemeleri kullanılmaktadır. Te-
darik tarafında faaliyet gösteren firmaların küresel 3BB devleriyle kurduğu 15 
yılı aşan iş birliği ve üreticilerle kurulan yakın temas; Avrupa ve ABD’de gelişen 
teknolojilerin kısa sürede Türkiye pazarında yer almasını sağlamaktadır. Ancak 
birçok sektörün 3BB teknolojisi bağlamındaki sürekli ithalat bağımlılığı, talep 
tarafının en önemli riski olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanında, Avro ve ABD 
Doları karşısında TL’nin değer kaybetmesinin alım gücünü düşürmesi ve mali-
yetleri artırması önemli riskler arasında yer almaktadır.

Derinlemesine mülakat gerçekleştirilen sanayi şirketlerinin %25’i, sistem ve 
malzemede dış pazara bağımlılık ve yerli üretici sayısının düşük olmasını bir 
risk olarak değerlendirmiştir. Dış pazara bağımlı yapı; 3BY sistemlerini üretim 
hatlarına entegre eden şirketlerin siyasi ilişkiler, kur vb. faktörlerden etkilen-
mesine neden olacak ve satış sonrası destek kısmında hızlı çözümleri ve es-
nekliği engelleyecektir. 

R.5. 3B tasarımda nitelikli çalışan eksikliği

Dünyada geleneksel tasarım kültürü, üretilecek parça ve ürünün imalat yön-
temleri ve teknolojilerinin teknik yeterlilikleri doğrultusunda çizilmiş bir çer-
çevede gelişmiştir. Kompleks, karmaşık geometrili ürünler geleneksel imalat 
teknikleriyle maliyet etkin üretilememektedir. 3BB’nin üretime getirdiği pa-
radigma değişikliği, gerçekleştirdiği tasarım serbestisinden kaynaklanmak-
tadır. Geleneksel imalat yöntemleriyle üretilmesi mümkün olmayan ürünler 
3BB ile üretilebilir olmuştur. 3BB’nin getirdiği tasarım serbestisi ‘3BB için Ta-
sarım (Design for Additive Manufacturing-DfAM)’, teknolojinin yaratacağı en 
büyük katma değer alanı olarak görülmektedir. Türkiye’de 3B tasarım konu-
sunda nitelikli beyaz yaka eksikliği, mühendislik eğitimlerinde bu konuya ağır-
lık verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumun sonucu olarak tasarım 
fırsatlarının farkına varılamaması, teknolojinin sağladığı en önemli faydadan 
yararlanamama riskini doğurmaktadır.  

R.6. Etkin bir üniversite-sanayi iş birliğinin olmaması

Anket sonuçlarına göre sanayi şirketlerinin yalnızca %9’u, herhangi bir üniver-
site ile 3BB’ye ilişkin iş birliği gerçekleştirmiştir. Bu durumun sebeplerinden 
biri ulusal seviyede endüstriyel uygulamalara yönelik 3BB uzmanlığına sahip 
sınırlı sayıda akademisyen bulunmasıdır. Dolayısıyla alandaki akademik araş-
tırmalar ile sanayi ihtiyaçlarının paralellik göstermesi nadir bir durumdur.
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Üniversitelerin büyük bölümünde 3BB teknolojisinin endüstriyel uygulama-
larına ilişkin çalışmaların süreklilik arz etmediği, üniversite-sanayi iş birliğine 
ağırlık verilmediği görülmüştür. Gerçekleştirilen çalışmalarda iseüniversite-sa-
nayi iş birliğinin kurulmasında zorluklar yaşanmaktadır. Bu zorlukların arka-
sındaki sebeplerden bir tanesi de üniversiteler bünyesinde katmanlı üretime 
ilişkin bilgi birikiminin araştırmacılar seviyesinde kalarak kurumsallaşamama-
sıdır. Bu durum şirketlerin 3BB uygulamalarındaki Ar-Ge faaliyetlerini de ya-
vaşlatmaktadır.

2.4. Türkiye’de 3BB Uygulamaları İçin Belirlenen Stratejik Sektörler

Bu çalışmada “stratejik sektörler”, 3BB teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşma-
sı, ülkenin ekonomik ve sanayi yapısının teknolojiden azami düzeyde faydalan-
ması adına kamu müdahalelerinin yapılabileceği ve politika önerilerinin odak-
lanabileceği sektörler olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında, sektörlerin 
Türkiye ekonomisine mevcut katkısı (sektör büyüklüğü, istihdam, ihracat vb.) 
ya da yüksek katkı potansiyelinin olması stratejik sektörlerin belirlenmesinde 
öncelikli olarak gözetilen faktörler arasında yer almaktadır. 

2.4.1. Stratejik Sektör Seçimi ve Kriterler 

Stratejik sektörler, küresel olarak 3BB uygulamalarındaki entegrasyon başarı-
ları ile öne çıkan 8 sektör (medikal, otomotiv, makine, havacılık ve savunma, 
elektronik, plastik, ilaç ve enerji) arasından seçilmiştir. Bu seçimde iki aşamalı 
bir yöntem kullanılmıştır. Birinci aşamada sektörlerin ekonomiye katkısı, bü-
yüklüğü, dış ticaret değerleri, yenilikçi yapısı ve 3BB olgunluk seviyesi dikkate 
alınmıştır. Birinci aşama sonucunda medikal, otomotiv, makine, havacılık ve 
savunma, elektronik ve plastik sektörleri, ilaç ve enerji sektörlerinin önünde 
yer almıştır. İkinci aşamada ise sektörlerin yatırım iştahı, kamu politikalarında-
ki yeri, Türkiye’deki mevcut 3BY sistem envanteri, derinlemesine mülakatlarda 
iletilen beklentiler ve proje danışma kurulunun sektörlere ilişkin değerlendir-
me ve önerileri esas alınmıştır. Bu doğrultuda, makine, medikal ve otomotiv 
sektörleri Türkiye için üç stratejik sektör olarak belirlenmiştir. Havacılık ve sa-
vunma sektörü de 3BB uygulamalarının potansiyeli ve sektörün Türkiye için 
önemi doğrultusunda dördüncü sektör olarak analiz kapsamına alınmıştır. 
Stratejik sektörlerin seçim aşamaları ve metodolojisinin detaylı sunumu Ek 
1.6’da yer almaktadır.  

2.4.2. Stratejik Sektörler Üzerine Değerlendirmeler 

Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ve belirli bir 3BB olgunluğuna sahip olma-
sı, stratejik sektörlerin belirlenmesindeki temel kıstaslardır. Seçilen stratejik 
sektörlerin 3BB teknolojisinden sağladığı faydalar ve yaygınlaştırdığı uygula-
malar; 2023 hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacak niteliktedir. 
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3BB teknolojilerinde Türkiye için stratejik sektör olarak belirlenen makine, 
medikal, havacılık ve savunma ile otomotiv sektörü, 3BB olgunluk değerlendir-
mesine göre Türkiye’de öne çıkan sektörler arasında yer almaktadır. Sektörle-
rin olgunluk seviyesinin gelecek dönemde artması ve ilgili 3BB uygulamalarını 
yaygınlaştırması beklenmektedir.

Grafik 2.32’de de gösterildiği üzere otomotiv ile havacılık ve savunma sek-
törlerinin 3BB olgunluk seviyesinde önemli bir artış beklenmektedir. Mevcut 
durumda %16 seviyesinde olan otomotiv sektörü olgunluğunun %34; %24 
olan havacılık ve savunma sektörü olgunluğunun ise %41 seviyesine ulaşaca-
ğı öngörülmektedir. Makine sektöründe faaliyet gösteren firmaların da 3BB 
olgunluğunda önemli bir artış olması beklenirken, medikal sektörü olgunluk 
seviyesindeki artış beklentisi sınırlı olmuştur.

 

Derinlemesine mülakat sonuçlarına göre, otomotiv sektöründe teknolojinin 
yaygınlaşması yönündeki beklentinin temel nedenlerinden biri; 3BB tekno-
lojisindeki ilerleme ile azalması beklenen sistem maliyetlerinin, sektörde 
hâlihazırda yaygın olarak teknolojinin kullanıldığı prototip üretim süreçlerin-
de verimlilik artışı sağlanabileceğidir. Ayrıca, teknolojiyle birlikte müşterile-
rin kişiselleştirilmiş ürünlerle ilgili taleplerinin karşılanabilecek olması; ürün 
kalitesinin ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi de (dayanıklılığın artırılması, 
parçaların hafiflemesi, maliyetlerin azalması vb.) sektör firmalarının 3BB tek-
nolojisini mevcut süreçlerine entegre etme motivasyonunu artırmaktadır. Ha-
vacılık ve savunma sektöründe ise, ağırlıklı olarak mevcut üretim teknolojileri 
ile beraber uygulanması planlanan 3BB teknolojisinin, ürünlerin tasarım ve 

Grafik 2.32: Stratejik sektörler olgunluk değerlendirmesi 
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üretim süreçlerini hız ve verim açısından iyileştireceği öngörülmektedir. Bu-
nun yanında metal malzeme ile üretim yapan 3BY sistemlerinin yaygınlaşması-
nın da sektördeki olgunluk seviyesini artıracak etkenlerden biri olduğu değer-
lendirilmektedir. Makine sektöründe faaliyet çeşitliliği diğer sektörlere kıyasla 
ileri seviyededir ve bu durum farklı 3BB uygulamalarının sektör içerisinde de-
ğerlendirilmesi adına önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Aşağıdaki başlıklar altında stratejik sektörlere yapılabilecek kamu müdaha-
lelerine ışık tutmak adına sektör oyuncuları, bu oyuncuların gelirleri, hâliha-
zırdaki 3BB uygulamaları, öngördükleri kısıtlar vedestek beklentilerine ilişkin 
değerlendirmeler sunulmaktadır.

2.4.2.1. Medikal sektörü

Medikal sektörü, Türkiye’nin 2023 Sağlık Vizyonu çerçevesinde kritik önem arz 
eden sektörler arasında yer almaktadır. Artan sağlık harcamalarında önemli 
bir payı olan sektörde iç pazardaki üretime ve yenilikçilik çalışmalarına ağırlık 
verilmesi, iç pazardaki talebin yerli üreticilerle karşılanma oranını yükseltecek 
ve ülke ekonomisi için kazanç yaratacaktır. 3BB teknolojisinin uygulanması adı-
na yapılacak kamu müdahalelerinin bu bakış açısı ile tasarlanması sektörün 
vizyon hedeflerine ulaşmasında kritik öneme sahiptir.

Diğer taraftan, sektörde 3BB uygulamalarının yaygınlaştırılması adına yapıla-
cak kamu müdahalelerinin dişçilik alt kırılımı için ayrı ele alınması gerekmek-
tedir. Medikal sektörü içindeki uygulamalarda önemli bir yer kaplayan dişçilik 
alt sektörü, ilerleyen bölümlerde detaylı olarak ele alınmaktadır.

Medikal firmalarının %93’ü teknolojiyi yeni ürünler için prototip üretimi ama-
cıyla kullanmaktadır. Sektörde bu teknolojiyi kullanarak yarı mamul veya nihai 
ürün üretimi oranı ise %20 seviyesindedir. Grafik 2.33’te gösterildiği üzere, 

Medikal sektörü, Türkiye’nin 2023 Sağlık 
Vizyonu çerçevesinde kritik önem arz eden 
sektörler arasında yer almaktadır. Artan sağlık 
harcamalarında önemli bir payı olan sektörde iç 
pazardaki üretime ve yenilikçilik çalışmalarına 
ağırlık verilmesi, iç pazardaki talebin yerli üreticilerle 
karşılanma oranını yükseltecek ve ülke ekonomisi 
için kazanç yaratacaktır.
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3BB teknolojisinden sağlanan faydalarda öncelikli olarak “daha önce üretile-
meyen kompleks ürünlerin üretilebilmesi” ön plana çıkmıştır. Anket çalışması 
bu durumu destekler nitelikte olup teknolojiyi aktif olarak kullanan firmaların 
yarısından fazlasının bunu teknolojiden sağlanan ana fayda olarak gördüğünü 
ortaya koymaktadır. 

Müşteri odaklı çalışmalar ve kişiselleştirilmiş ürünlerle ilgili odağın giderek 
arttığı sektörde, 3BB teknolojisinden sağlanan faydalar arasında “müşterile-
rimizin ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin üretilebilmesi” seçeneği geri planda 
kalmıştır. Analiz edilen tüm sektörler esas alındığında, Türkiye’deki firmaların 
%24’ü, küresel pazardaki firmaların %41’i kişiselleştirilmiş ürünlerin üretile-
bilmesinin 3BB teknolojisinin faydalarından olduğunu belirtmiştir. Türkiye’de 
faaliyet gösteren medikal sektörü firmalarında ise bu oran tüm firmalar esas 
alındığında %13’tür. Gerçekleştirilen odak grup toplantısında sektör temsilci-
leri, doğrudan hastaya yönelik tedavi uygulanabilmesi ve kişiye özel çözümle-
rin geliştirilebilmesini 3BB teknolojisinin medikal sektörü için fırsat yarattığını 
belirtmiştir. Bunun yanında, gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarda ise 
müşteri taleplerinin hem avantaj hem de dezavantaj yarattığı aktarılmıştır. 
Müşteri taleplerinin karşılanması, firmalara rakipleri karşısında rekabet avan-
tajı sağlamaktadır. Diğer yandan, 3BB uygulamaları müşterilere anlatıldığında 
müşterinin biçime, malzemeye, geometriye ve fonksiyona ilişkin farklı ve za-
man zaman karşılanamaz talepleri olduğu belirtilmiştir. Ancak genel olarak, 
müşterinin teknolojiyle ilgili farkındalığının olması, gelecek dönemde sektör-
deki 3BB kullanımının yaygınlaşacağının bir göstergesidir.

Grafik 2.33: Uygulama seviyelerine göre firmaların teknolojiden sağladığı faydalar
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Medikal sektörü odak grup toplantısında, sektör temsilcileri gelecek dönemde 
dokuya uyumluluğu sebebiyle biyo bozunur plastik malzemenin mevcut du-
rumda kullanılan malzemelerin yerini alacağını ve ürün kalitesini artıracağını 
belirtmiştir. Dokuya uygun malzemelerin kullanımının ameliyatların zorluk se-
viyesini de düşürmesi beklenmektedir.Medikal sektörü firmalarının teknoloji-
nin uygulanmasına ilişkin kısıtları incelendiğinde ise, firmaların yüksek mali-
yet, nitelikli uzmeksikliği ve ürünlerin kalitesiyle ilgili endişelerinin öne çıktığı 
gözlenmiştir (Bkz. Grafik 2.34). 3BB deneyimi olmayan ve teknolojiyi test eden 
firmalar nitelikli uzman eksikliğini sırasıyla %47 ve %40 oranında teknolojinin 
uygulanmasındaki kısıt olarak öngörmüştür.  Hâlihazırda 3BB teknolojisiyle il-
gili yüksek deneyime sahip firmalar ise nitelikli uzman eksikliğinden çok yük-
sek maliyeti kısıt olarak belirtmiştir.

Ortak kullanım altyapısı ve üniversite-sanayi iş birliği; medikal firmalarına göre 
3BB teknolojisinde devletin destek sağlaması gereken öncelikli konulardır 
(Bkz. Grafik 2.35). Firmaların %62’si üniversite - sanayi iş birliği ile ilgili dev-
let desteklerine dikkat çekmiştir. Diğer yandan, anket çalışmasında firmalara 
yöneltilen “3BB teknolojilerinin uygulanması hakkında herhangi bir iş birliği/
ortak çalışma gerçekleştirdiniz mi?” sorusunu medikal sektörü firmalarının 
%7’si bu yönde iş birliklerini gerçekleştirdiği yönünde cevaplamıştır. Firmala-
rın üniversite – sanayi iş birliğine yönelik talebi olmasına rağmen üniversiteler 
ile gerçekleştirilen iş birliği seviyesinin düşük olmasının nedenleri, firmaların 
beraber çalışma yürüteceği üniversiteler ve akademisyenler ile yaşanan ile-
tişim problemleri ve çalışılacak konuyla ilgili hemfikir olunamamasıdır. Kuru-
lacak ortak çalışma alanları, ortak kullanım altyapıları ve/veya sektörel 3BB 
uygulamalarına odaklanan araştırma merkezleri; üniversite – sanayi iş birliğini 
artıracak unsurlar olarak belirtilmiştir. 

Grafik 2.34: Uygulama seviyelerine göre firmaların öngördükleri kısıtlar
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Üniversite sanayi iş birliği talebini takiben, ortak kullanım altyapısı, sektörün 
en önemli ikinci devlet desteği beklentisidir. Bunun yanında, nitelikli uzman 
eksikliği öngörülen kısıtlarda öne çıkmasına rağmen, bu konuda devlet desteği 
beklentisi sadece %14 seviyesindedir. Bu durum, ortak kullanım altyapısı ve 
üniversite sanayi iş birliğinden sağlanacak faydaların sektör oyuncularına geri 
dönüşünün nitelikli eleman yetiştirilmesine kıyasla çok daha kısa sürede ger-
çekleşebilecek olmasından kaynaklanmaktadır.

Medikal sektöründeki 3BB uygulamalarına ilişkin yukarıdaki değerlendirme-
lere ek olarak, sektör stratejileri ve bu stratejilere 3BB’nin nasıl katkı sağlaya-
bileceğinin de değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, sağlık 
alanındaki kamu stratejileri incelendiğinde tanı ve tedavi alanında yeni yön-
temlerin uygulanması gereğinin ön plana çıkarıldığı ve sağlık Ar-Ge’si alanın-
da yürütülen çalışmaların sürdürülebilir olması için yenilikçilik stratejilerinin 
geliştirilmesinin amaçlandığı görülmektedir. Bu stratejilerin sağlık sistemini 
iyileştireceği, katma değer yaratacağı ve sağlık ekonomisinin gelir kalemlerini 
farklılaştırarak büyütecek olan yeniliklerin önü açacağı öngörülmüştür. Sağlık 
ekonomisindeki gelir kalemlerini farklılaştıracak başlıca etken ise sağlık turiz-
minden elde edilecek gelirler olarak belirlenmiştir. Dünyanın ilk 5 sağlık des-
tinasyonundan biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin (Onuncu Kalkınma Planı, 
2014) bu doğrultuda kapasite geliştirmesi önemlidir. 

Türkiye’deki mevcut 3BB uygulamalarının çeşitli alanlarda bu stratejilere kat-
kı sağlayabileceği öngörülmektedir. Bunlar dişçilik uygulamaları, yapay organ 
üretimi, vücut tarama hizmetleri, seramik skolyoz üretimi, hastaların hareket 
kabiliyetlerini artıran alçı ve türevi ürünler (akıllı alçı), cerrahi modelleme ve 
kişiye özel ortopedik ürün tasarlanması ve üretilmesidir. Bu uygulamalar sa-

Grafik 2.35: Deneyim seviyesine göre firmaların devlet desteği beklentileri
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yesinde yenilikçi, geleneksel üretim yöntemleri ile üretilemeyen, müşterinin 
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan (kişiselleştirilmiş) yüksek kalitede ürün-
ler üretilebilmektedir. Kişiselleştirilmiş ürünlere odaklanan uygulamaların, 
özellikle sağlık turizmi ile ilgili belirlenen stratejiler dâhilinde önemli bir katkı 
sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Ancak mevcut durumda sektördeki 3BB 
uygulayıcılarının kişiselleştirilmiş ürün üretimi ile ilgili faydaları anket çalışma-
sında önceliklendirmemesi, sektör açısından bu konuda farkındalık yarata-
cak bir müdahale alanına işaret etmektedir. Medikal sektörü altında dişçilik 
uygulamaları incelendiğinde ise, 3BB teknolojisinin tüm sektörde en yoğun 
kullanıldığı alanın dişçilik uygulamaları olduğu görülmüştür. Bu durumun se-
beplerinden bir tanesi, 3BB teknolojisinin sağladığı bir dizi avantaj içinde “kişi-
selleştirme”nin dişçilik sektörünün en kritik ihtiyaçlarına cevap verebilmesidir. 
3BB teknolojisi, kişiye özel çözümlerin düşük maliyet ve sürede, yüksek kali-
tede sunulabilmesiyle farklı dişçilik uygulamaları için vazgeçilmez bir bileşen 
olmuştur. 

Derinlemesine mülakat sonuçlarına göre, Türkiye’de 3BB teknolojisini kulla-
nan diş protez laboratuvarları, diş hekimleri ve diş hastaneleri hizmet sağlayı-
cısı olarak çalışmakta; bireysel kullanıcı olan hastanın ihtiyacı doğrultusunda 
hekimin/hastanenin siparişi üzerine 3BY ile nihai ürün üretmektedir. Türki-
ye’de dişçilik alanında öne çıkan 3BB uygulamaları aşağıda belirtilmektedir.

     (i)  Metal diş implantlarının 3BY ile üretilmesi                                                                                                                                       
     (ii)  Braketlere alternatif olarak kullanılan şeffaf apareylerin³² 3BY ile üretilmesi

İlk uygulama alanında, 3BB teknolojisi geleneksel metal diş implantı üretim 
sürecini kökten değiştirmiştir. İkinci uygulama alanında ise diş teline alternatif 
yeni bir ortodontik tedavi yöntemi sunmuştur. Hekim tarafında, gerekli müda-
halenin yapılması sürecini hızlandırmış; ürünün bireysel kullanıcısı olan hasta 
tarafında ise tamamen kişiselleştirilmiş, yüksek kalitede ürün ve zahmetsiz te-
davi süreci sağlamıştır. Türkiye’de ve dünyada seramik diş implantlarına olan 
talep artmaktadır. Bu durum metal diş implantlarına ve bunların üretiminde 
3BB uygulamalarına olan talebin orta vadede düşme riskini yaratmaktadır. 
Bunlar kadar güçlü olmayan ancak hastaya daha estetik ve doğal bir çözüm 
sağlayan seramik implantlar günümüzde yalnızca CNC ile üretilebilmektedir. 
Dünyada küresel 3BY sistem imalatçıları seramiğin ham maddesi olan zirko-
na malzeme dâhil, farklı malzemeler üzerine çalışmalarını sürdürse de henüz 
seramik malzemesinin dişçilik alanındaki 3BB uygulamalarına entegre edile-
bildiği bir 3BY sistemi üretilmemiştir. Vaka 2.3’de dile getirildiği gibi dişçilik 
sektörünün ihtiyaç duyduğu farklı malzemelerle üretim yapabilen sistemler, 
3BY imalat pazarında önemli bir yer edinebilecektir. 

³² Şeffaf Aparey (aligner) teknolojisi ortodonti uygulamalarında en ileri oluşumlardan biridir. Bu yenilikçi yöntem 1997 yılında 
ABD’de 2 diş hekimliği öğrencisi tarafından başlatılmış ve 2003 yılında diş hekimliği müfredatına girmiştir. 2017 yılında dünya 
genelinde yaklaşık 5 Milyon hasta metal diş telleri kullanılmaksızın şeffaf apareyler ile tedavi edilmiştir.
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2.4.2.2. Otomotiv sektörü

Otomotiv sektörü; istihdam ve katma değer yaratması, teknoloji alanında ça-
lışmalar yürütmesi, iç pazara yatırımcı çekmesi ve geniş bir yan sanayii oluştur-
ması nedeniyle Türkiye ekonomisi için önem arz eden sektörler arasında yer 
almaktadır. Bunların yanı sıra, Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığının ve dış 
ticaret açığının azaltılmasına önemli bir katkı sunan otomotiv sektörü birçok 
sektöre (lojistik, ulaşım vb.) girdi sağlayarak kamu politikaları içinde kritik bir 
yer edinmiştir.

Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2016-2019) belgesinde 
genel amaç olarak öne çıkarılan “Güçlü ve rekabetçi tedarik sanayi ve kendi 
ürettiği yerli markaları ile ileri teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak ve katma 
değer oranını yükseltmek” hedefi, yenilikçi teknolojilerinin önemini göster-
mektedir. Bu yenilikçi teknolojilerden biri olan 3BB’nin sektördeki hedeflere 
ulaşılması yolunda sunduğu katkının, gelecek dönemde artacağı öngörülmek-
tedir. Yerli otomobilin ve yan sanayinin uluslararası markalar karşısında reka-
bet avantajı elde etmesi adına 3BB teknolojilerinin üretim süreçlerine entegre 
edilmesi özellikle ürünlerin daha hızlı, verimli ve farklı şekillerde tasarlanması 
ve üretilmesine, bakım ve yedek parça konusunda yeni bir yaklaşım geliştiril-
mesine katkı sağlayacaktır. 

Otomotiv sektörü; istihdam ve katma değer yaratması, 
teknoloji alanında çalışmalar yürütmesi, iç pazara 
yatırımcı çekmesi ve geniş bir yan sanayii oluşturması 
nedeniyle Türkiye ekonomisi için önem arz eden 
sektörler arasında yer almaktadır. 

Grafik 2.36: Uygulama seviyelerine göre firmaların teknolojiyi kullanma amaçları
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Yeni ürünler için prototip üretimi, teknolojiyi test eden ve aktif olarak kulla-
nan otomotiv firmaları için 3BY kullanımının temel amacıdır (Bkz. Grafik 2.36). 
Teknolojiyi süreçlerine dâhil eden uygulayıcı firmalar yeni ürünler için prototip 
hazırlanmasının yanı sıra düşük oranda da olsa makine parçalarının prototip 
ve modellerinin hazırlanması, makine parçalarının doğrudan imalatı ve yarı 
mamul veya nihai ürün imalatının da 3BB teknolojisinin kullanma amaçların-
dan olduğunu belirtmiştir. 

3BB teknolojisini üretim süreçlerine entegre eden firmaların teknolojiden 
sağladığı en önemli faydalar firmaların %50’si için ürün kalitesinin artma-
sı iken %38’i için müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak ürünlerin 
üretilebilmesidir (Bkz. Grafik 2.37). Son dönemlerde otomotiv sektörün-
de kişiselleştirilmiş ürünlerle ilgili artan eğilim de göz önüne alındığında, 
müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili sağlanan faydanın ilerleyen yıl-
larda artacağı öngörülmektedir. Otomotiv sektörü temsilcileriyle yapılan 
odak grup toplantısında, sektörde kişiye özel imalatın öne çıkmasıyla gele-
cek dönemde kitlesel bireyselleştirmenin (mass customization) önem ka-
zanacağı ve 3BB teknolojisinin kritik rol oynayacağı görüşü öne çıkmıştır.

Otomotiv sektörü firmalarının 3BB teknolojisinden sağladığı faydalardan biri 
de %23’lük oranla tedarik zinciri ve şirket içi operasyonların iyileştirilmesidir. 
Lojistik süreçler ve maliyetler, otomotiv sektörü firmalarının sürdürülebilir 
büyüme hedeflerine ulaşmasında karşılaştıkları başlıca engellerden biridir. 
Derinlemesine mülakat gerçekleştirilen firmalar; ürünlerin tedarik, üretim ve 
teslimat süreçlerini kısaltarak verimliliği artırma çabasına vurgu yaparak 3BB 
teknolojisinin, prototip ve parça üretimini hızlandırarak lojistik ve tedarik sü-
reçlerinin kısalmasına çözüm sunacağını ifade etmiştir. 

Grafik 2.37: Uygulama seviyelerine göre firmaların teknolojiden sağladığı faydalar
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Firmaların %43’ü 3BB teknolojisinin, gelecek dönemde üretim tesislerinin lo-
kasyonunun belirlenmesine etki edeceği görüşündedir (Bkz. Grafik 2.38). Üre-
tim tesislerinin yerini değiştirecek firmaların temel motivasyonu, başta lojistik 
maliyetler olmak üzere işletme maliyetlerinin azaltılmasıdır. Teknolojinin üre-
tim tesislerine etki edeceği bir diğer durum, alt yüklenici tarafından üstlenilen 
bazı üretim süreçlerinin şirket bünyesine alınmasıdır. Firmaların üretim aşa-
masında sahip olacağı esneklik ve kapasite sayesinde alt yüklenici tarafından 
üstlenilen işlerde azalma olacaktır. 

Otomotiv sektöründe teknoloji uygulayan firmalar, 3BB teknolojisiyle ilgili kı-
sıtlarda maliyetten ziyade üretim hızı ve kalitesini ön planda tutmaktadır (Bkz. 
Grafik 2.39). Firmaların yaklaşık üçte ikisi basılabilen parçaların belirli bir bo-
yutun üzerinde olmamasını ve bu parçaların az miktarda ve düşük hızla üretil-
mesini en önemli kısıtlar olarak öne çıkarmıştır. Teknolojiyle ilgili deneyimi ol-
mayan ve teknolojiyi test eden firmalar için ise öncelikli kısıt yüksek maliyettir. 

Otomotiv sektörü firmalarının devlet destekleri ile ilgili beklentileri medikal 
sektörü ile benzeşmektedir. Ortak kullanım altyapısı ve üniversite – sanayi iş 
birliği öne çıkan beklentiler olup, deneyim seviyesine göre öncelikler farklılaş-
maktadır. Teknolojiyi süreçlerine entegre eden deneyimli firmalar, üretim hızı 
ve kalitesiyle ilgili kısıtların ancak kapasitesi yüksek, farklı tür ve boyutta 3BY 
sistemleri barındıran ortak kullanım altyapılarıyla aşılabileceğini öngörmekte-
dir. Deneyimi olmayan firmalar ise, büyük oranda (%73) üniversite – sanayi iş 
birliğine yönelik devlet desteği sağlanması gerekliliğinin altını çizmiştir (Bkz. 
Grafik 2.40).  

Grafik 2.38: Otomotiv sektörü 3BB teknolojisinin üretim tesislerine etkisi
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Sanayide dijital dönüşüm ile beraber otomotiv sektöründe tasarım, üre-
tim ve lojistik süreçlerinin orta vadede değişeceği öngörülmektedir. Bu 
dönüşümün adımlarından biri de 3BB teknolojisidir. Teknoloji farkında-
lığı hâlihazırda yüksek olan otomotiv sektörü firmaları, 3BB teknoloji-
si ile tasarım ve üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı ve müşterileri-
nin taleplerini karşılayarak rekabet avantajı elde etmeyi hedeflemektedir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen otomotiv sektörü odak grup toplantısında 
ve derinlemesine mülakatlarda dikkat çekildiği gibi, 3BB teknolojisi seri üretim 
süreçlerine hâlihazırda yeteri kadar uygun değildir. Diğer yandan teknolojinin 
kullanımı ile ürün kalitesi ve katma değerin artacağına yönelik beklentiler ol-
dukça yüksektir. Teknoloji ile birden fazla parçanın tek parça hâlinde üretilme-
si, kompozit malzeme kullanımının yaygınlaşması, üretilecek fonksiyonel ve 
hafif parçalar ile araçların ağırlığının düşürülmesi; 3BB teknolojisinin sektörde 
yaratması beklenen fırsatlar arasındadır. 3BB ile üretilen parçaların mekanik 
dayanım ve kimyasal özellikler açısından üreticileri tatmin edecek seviyeye 
geldiği; bunun üretim süreçlerini hızlandırması ve maliyetleri düşürmesi sebe-
biyle teknolojinin entegrasyonunu kolaylaştıracağı öngörülmektedir. 

Grafik 2.39: Uygulama seviyelerine göre firmaların öngördükleri kısıtlar 

Grafik 2.40: Deneyim seviyesine göre firmaların devlet desteği beklentileri



Türkiye’de 3BB Teknolojisinin Mevcut Durumu

178 Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

2.4.2.3. Makine

Makine sektörü birçok sektörün yatırımlarına girdi sağlamakta ve bu girdile-
rin teknolojisi ile genel sanayi yapısının verimliliğini, maliyetlerini ve rekabet 
gücünü doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple makine sektörünün ekonomi 
üzerine önemli bir etkisi bulunmaktadır. Sektörde rekabetçi bir yapıda olun-
ması için, tasarım, yenilikçilik, pazar beklentilerine uygun ve rakiplere kıyasla 
farklılık yaratacak katma değerli ürün imalatı alanlarında gelişme gösterilmesi 
gerekmektedir. 3BB teknolojisi, yeni ürünlerin tasarım ve üretim süreçlerini 
daha etkin hâle getirebilecek çözümlerle makine firmalarının katma değeri 
yüksek ürün imalatında önemli bir rol oynayacaktır. 

Makine firmalarının teknolojiyi kullanım amaçlarında yeni ürünler için proto-
tip hazırlanması, 3BY sistemlerini hem test eden hem de aktif olarak kullanan-
firmalar için büyük oranda (%76 ve %80) öne çıkmaktadır (Bkz. Grafik 2.41)

Makine sektörü birçok sektörün yatırımlarına girdi
sağlamakta ve bu girdilerin teknolojisi ile genel sanayi 
yapısının verimliliğini, maliyetlerini ve rekabet gücünü 
doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple makine
sektörünün ekonomi üzerine önemli bir etkisi
bulunmaktadır.

Grafik 2.41: Uygulama seviyelerine göre firmaların teknolojiyi kullanma amaçları
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Bu firmalarda makine parçalarının prototiplemesi, model ve doğrudan parça 
imalatı birbirine yakın seviyededir. Bu durum, odak grup toplantılarında gün-
deme gelen ve gelecek dönemde yaygınlaşması beklenen “aşınan ve onarım 
gerektiren parçaların 3BY ile yeniden üretilmesi” eğilimini destekler nitelikte-
dir. Teknolojiyi uygulayan firmaların %20’si ise 3BB teknolojisini yarı mamul 
veya nihai ürün imalatında kullanmaktadır.

Teknolojiden sağlanan faydalarda ise dengeli bir dağılım gözlenmiştir. Teknolo-
jiyi test eden firmalar daha önce üretilemeyen kompleks ürünlerin üretilebilme-
sini ve tedarik zincirinin iyileştirilmesini önceliklendirmiştir (Bkz. Grafik 2.42). 

Derinlemesine mülakat yapılan ve odak grup toplantısında yer alan sektör 
firmalarına göre gelecek dönemde özellikle içi boş veya peteksi tasarımla-
ra sahip ve 3BB teknolojisi kullanılarak üretilmiş mukavemeti güçlü parçalar 
yaygınlaşacaktır. Teknolojinin kullanımıyla satış sonrası destek hizmetlerinde 
süreç hızının artması ve yedek parçaların stok maliyetlerine katlanılmadan 
müşterilere tedarik edilmesi, teknolojinin tedarik zinciri tarafındaki ana fayda-
larıdır. Teknolojiyi aktif olarak kullanan firmaların %45’i, ürün kalitesinin artı-
rılmasının, firmaların 3BB teknolojisinden sağladığı en önemli fayda olduğunu 
belirtmiştir.  Birden fazla parçanın tek bir parça olarak üretilmesi ve mukaveme-
ti yüksek, hafif parçaların tasarlanması ve üretilmesi; makine sektöründe ürün 
kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan 3BB uygulamaları olarak ifade edilmiştir.

Ankete katılan firmaların %58’ine göre 3BB teknolojisi, alt yüklenici tarafından 
gerçekleştirilen bazı işlerin şirket bünyesine alınmasına etki edecektir (Bkz. 
Grafik 2.43). 

Grafik 2.42: Uygulama seviyelerine göre firmaların teknolojiden sağladığı faydalar
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Derinlemesine mülakat ve odak grup toplantısından bu beklentinin, makine 
parçalarının üretiminin teknoloji sayesinde kolaylaşması, artan kapasite ve 
kompleks ürünlerin üretilebilmesiyle oluştuğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, 
firmaların yaklaşık yarısına göre üretim tesislerinin yerleri işletme ve lojistik 
maliyetlerini azaltacak hâle gelecek şekilde değişebilecektir. 

Firmaların teknolojiyle ilgili kısıtları olgunluk seviyelerine göre analiz edildi-
ğinde; 3BB deneyimi bulunmayan ve 3BB’yi test eden firmaların teknolojiyle 
ilgili öne çıkardıkları kısıtın, diğer stratejik sektörlerdeki eğilime paralel olarak 
teknolojiyi test eden firmaların %72’si yüksek maliyet olduğu anlaşılmaktadır. 
Özellikle, teknolojinin uygulanmasında yüksek maliyetin engel teşkil ettiğini 
belirtmiştir. Teknolojiyi aktif olarak uygulayan firmalar ise yüksek maliyeti de-
ğil basılabilen parçaların sayısı ve üretim hızını başlıca kısıt olarak görmektedir 
(Bkz. Grafik 2.44). 

              

Grafik 2.43: Makine sektörü 3BB teknolojisinin üretim tesislerine etkisi

Grafik 2.44: Uygulama seviyelerine göre firmaların öngördükleri kısıtlar
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Üniversite – sanayi iş birliği, farkındalık artırma faaliyetleri ve ortak kullanım 
altyapısı, makine sektöründe faaliyet gösteren firmaların devlet desteği bek-
lentileri öncelikli konulardır. Ortak kullanım altyapısına en fazla dikkat çeken 
firmalar teknoloji deneyimi olanlar iken deneyimi olmayan firmaların %63’ü 
üniversite – sanayi iş birliğini ön plana çıkarmıştır (Bkz. Grafik 2.45). 

Makine sektöründe özellikle sanayide ve hastanelerde kullanılan sistemler için 
satış sonrası servis ağının güçlü olması, firmaların sektördeki rekabet gücünü 
artırmaktadır. Bunun yanında bazı uygulama alanlarında satış sonrası servis-
ten elde edilen kâr, makine satışından sağlanan kârı geçebilmektedir. Makine 
parçalarının prototiplerinin hazırlanması ve modellenmesi ile makine parçala-
rının doğrudan üretimi alanlarında etkin olarak kullanılabilen, maliyet ve za-
man tasarrufu ile verimi artıran 3BB teknolojisi, sektördeki firmaların yüksek 
kârlılıklara erişmesinde önemli rol oynayacaktır. Odak grup toplantısında da 
vurgulandığı gibi aşınan parçalar ya da makinenin onarım gerektiren belirli bö-
lümlerinin üretimi için 3BB kullanımı fırsat yaratmaktadır. Bu durumu destekler 
nitelikte, ankette yer alan “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3BB teknolojileri uy-
gulamaları ile hangilerini gerçekleştirebileceğinizi öngörüyorsunuz?” sorusuna 
firmalar çoğunlukla bakım ve yedek parça alanında iyileştirmeler (%64) ile satış 
sonrası servis alanlarını (%55) önceliklendirmiştir.Makine firmalarının 3BB tek-
nolojileriyle ilgili en önemli eğilimlerinden biri, yukarıda ilgili bölümlerde (Bkz. 
Sistem Tedarikçileri & Sektör Uygulamaları) bahsedildiği üzere, endüstriyel 3BY 
üretimi konusunda bazı firmaların yatırım yapması ve çalışmalar yürütmesidir. 
Türkiye’de özellikle medikal, dişçilik ile havacılık ve savunma sektörlerinde kul-
lanımı artan endüstriyel metal 3BY sistemleriyle birlikte; yerli makine firmala-
rından bazıları sistem üretimi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Endüstriyel 

Grafik 2.45: Deneyim seviyesine göre firmaların devlet desteği beklentileri 
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metal 3BY’lerle ilgili eğilimin artması sebebiyle yazıcı üreticilerinin ve çalışma-
ların sayısının da artması beklenmektedir. Yürütülen çalışmalarda sistem üre-
timinde kullanılan tüm parçalar yerli üretimdir. Derinlemesine mülakatlardan 
tamamlanma aşamasında olan ve yakın zamanda pazara sürülmesi beklenen 
sistemlerin üretilmesinin arkasındaki temel motivasyonun, iç pazardaki metal 
endüstriyel sistem talebinin karşılanması olduğu anlaşılmaktadır.

2.4.2.4. Havacılık ve savunma

Havacılık ve savunma sektörü; Türkiye ekonomisinin yenilikçi ve ithalat bağım-
lılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesinde etkin rol oynaması ve sanayileşme 
sürecini güçlendirecek potansiyele sahip olması nedeniyle kamunun önce-
liklendirdiği ve yüksek değerde yatırım yaptığı sektörler arasında yer almak-
tadır. Sektörün güçlendirilmesiyle yerli üretimin artırılması, ülkenin havacılık 
ve savunma alanındaki ihtiyaçlarının iç pazardan karşılanmasını ve dolayısıyla 
cari açığın azaltılmasını sağlayacaktır. Bu etkenler doğrultusunda yenilikçi ve 
pazarda fark yaratarak rekabet avantajına sahip olması hedeflenen havacılık 
ve savunma sektöründe Onuncu Kalkınma Planı’nda belirtildiği gibi “yenilik 
üretme kapasitesinin yükseltilmesi, yeniliklerin mevcut üretim yapısıyla bü-
tünleştirilerek üretim yapısında dönüşümün sağlanması” hedeflenmektedir. 
Bunun yanında, Orta Vadeli Program’da (2018-2020) sektör için prototip geliş-
tirme süreçleri ve teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi önceliklendiril-
miştir. Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program’da belirlenen amaçlara 
ulaşılmasına en önemli katkıyı yapacak teknolojilerden biri 3BB‘dir. Sektörde 
özellikle tasarım (prototip) ve üretim (parça) süreçlerinde maliyet ve zaman 
tasarrufu sağlayarak verimliliği yükselten 3BB teknolojisi, firmaların tedarik 
zinciri yapısını iyileştirmektedir. Yapılan anketlerde havacılık ve savunma sek-
törü firmalarının yarısı, 3BB teknolojisini yeni ürünler için prototiplerin hazır-
lanması amacıyla kullandığını ifade etmiştir. Böylece firmalar, fiyat ve temin 
süreleri üzerinden rekabet avantajı sağlayarak pazarda daha güçlü bir konuma 
gelebilmektedir.

Havacılık ve savunma sektörü; Türkiye 
ekonomisinin yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış 
bir yapıya dönüştürülmesinde etkin rol oynaması 
ve sanayileşme sürecini güçlendirecek potansiyele 
sahip olması nedeniyle kamunun önceliklendirdiği 
ve yüksek değerde yatırım yaptığı sektörler 
arasında yer almaktadır.
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Havacılık ve savunma sektörü şirketlerinin 3BB teknolojileri uygulamalarının 
üretim tesislerine etkisiyle ilgili beklentileri anket kapsamında analiz edildiğin-
de, firmaların dörtte üçünün, üretim tesislerinin yerlerinin işletme maliyetle-
rini azaltacak şekilde değişebileceğini belirttiği gözlenmiştir. Sektördeki yüksek 
lojistik maliyet, firmaların bu doğrultuda görüş belirtmesinin temel sebebidir. 
Yine şirketlerin yarısından fazlası (%58), üretimin müşteriye yakın lokasyonlar-
da bulunan alt yükleniciler tarafından (hizmet sağlayıcılar vb.) yapılabileceğini 
ifade etmiştir.

Basılabilen parçaların sayısı ve üretim hızı havacılık ve savunma sektörü tem-
silcilerine göre teknolojinin üretim sürecine entegrasyonunun önündeki en 
önemli engeller arasındadır (Bkz. Grafik 2.46). Bunun yanında yüksek maliyet 
ve nitelikli uzman/çalışan eksikliği diğer kısıtlar arasındadır.

Endüstriyel metal 3BY sistemlerine ihtiyaç duyduklarını belirten sektör firma-
ları gelişen 3BB teknolojisi sayesinde gelecek 5 yıllık dönemde üretim süreç-
lerinde bu teknolojinin yaygın olarak kullanılacağı beklentisindedir. Havacılık 
ve savunma sektöründe firmaların rakiplerinden ayrışmasını sağlayan etken-
lerden biri ürün kalitesinin artmasıdır. 3BB teknolojisinin üretim faaliyetlerine 
dâhil olmasıyla beraber havacılık ve savunma sektöründe dayanıklılığı yüksek 
ve ağırlığı düşük ürünler imal edilebilmektedir. Bunun yanında 3BY ile fonksi-
yonel parçalar geliştirilebilmekte, birden fazla parça tek parça halinde üretile-
bilmektedir. Bu uygulamalar uçakların yakıt tüketiminin ve özellikle sivil hava-
cılık taşıtlarında yaşanan titreşim sorununun azaltılmasını sağlamaktadır. Bu 
yenilikleri tasarım ve üretim süreçlerine yansıtan firmalar ürünlerinin katma 
değer artışıyla rakiplerinin önüne geçmektedir.

Grafik 2.46: Firmaların Öngördüğü Kısıtlar
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Havacılık ve savunma sektörü firmalarının %25’i ortak kullanım altyapısını 
3BB teknolojilerine yönelik sağlanması gereken devlet desteklerinin arasında 
önceliklendirmiştir. Firmalara göre 3BB teknolojilerinin bir araştırma merkezi 
bünyesinde sistem hızı, malzeme ve süreç geliştirme alanlarında üniversiteler-
le iş birliği yapılmasını önermektedir. Bunun yanında malzeme teknolojisinin 
yerli üretimi konusunda da çalışmalar yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir (Bkz. 
Grafik 2.47).

 

Politika ve Teşvikler 

Bu başlıkta ulusal seviyedeki mevcut politika çerçevesi 3BB teknolojisi bağ-
lamında değerlendirilmiş ve ilgili politika/strateji belgeleri, kurumlar, mevcut 
teşvik/destek araçları ile 3BB teknolojisine yönelik başarı hikâyeleri olarak öne 
çıkan girişim ve projeler ele alınmıştır. 

Mevcut politikalar altındaki strateji ve hedeflerin yüksek teknoloji ve Ar-Ge 
odaklı yapısı, 3BB ve benzer teknolojilerin geliştirilmesi ve adaptasyonunu hız-
landırmaya yönelik bir altyapı oluşturmakta olup teşvik ve destek unsurlarının 
ihtiyaca ve potansiyele yönelik tasarlanması ile bu altyapının güçlendirilerek 
katma değerin artırılması beklenmektedir.

2.4.3. Mevcut Politika Çerçevesi 

Mevcut politika çerçevesi Türkiye’nin hedeflenen sanayi dönüşümünü gerçek-
leştirmesinde yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve imalat sanayinin mevcut 
operasyonlarla bütünleştirilmesini vurgulamaktadır. Ancak Sanayi 4.0, dijital 

Grafik 2.47: Firmaların devlet desteği beklentileri
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dönüşüm, 3BB teknolojisi gibi kavramlar yalnızca en güncel politika doküman-
larında doğrudan referans gösterilmektedir. 3BB teknolojisinin ilgili politika 
dokümanlarında daha tanımlı bir politika rehberliğine ihtiyaç duyduğu değer-
lendirilmektedir.

Genel itibarıyla, mevcut politika çerçevesi; ilgili küresel eğilimler paralelinde, 
verimlilik ve katma değer odaklı bir şekilde tasarlanmış olan temel politika 
belgelerinden oluşmaktadır. Bu belgeler kalkınma planları, orta vadeli plan ve 
programlar, yıllık programlar ile sektörel ve tematik strateji belgeleridir. Temel 
strateji belgelerinin çoğunda 3BB teknolojisine özel bir atıfta bulunulmaması-
na rağmen, yenilikçi üretim teknolojilerinin, Türkiye’nin kalkınması ve yüksek 
katma değerli üretimin sağlanmasında önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Aşağıda, ulusal seviyedeki mevcut politika çerçevesini oluşturan kilit belgeler 
ve bu belgelerdeki ilgili atıflar ele alınmaktadır.

• Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) teknoloji ve yenilik, verim-
lilik artışı ve sanayileşmeyi hızlandırmak; ülkemizin rekabetçi üretim 
yapısını geliştirerek yüksek ve istikrarlı büyümeyi sağlayacak³³ 5 te-
mel yapı taşından biri olarak gösterilmektedir. Bu doğrultuda Planın³⁴ 
4 temel hedefinden biri “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme” olarak 
belirlenmiştir. Değişen küresel değer zinciri ve uluslararası iş bölümü 
hiyerarşisi doğrultusunda “Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında-
ki gelişmelerin yakından takip edilerek yenilik üretme kapasitesinin

              

Mevcut politika çerçevesi Türkiye’nin hedeflenen 
sanayi dönüşümünü gerçekleştirmesinde yenilikçi 
teknolojilerin geliştirilmesi ve imalat sanayinin 
mevcut operasyonlarla bütünleştirilmesini 
vurgulamaktadır. Ancak Sanayi 4.0, dijital 
dönüşüm, 3BB teknolojisi gibi kavramlar yalnızca 
en güncel politika dokümanlarında doğrudan 
referans gösterilmektedir. 3BB teknolojisinin ilgili 
politika dokümanlarında daha tanımlı bir politika 
rehberliğine ihtiyaç duyduğu değerlendirilmektedir.

³³ Büyüme stratejisinin 5 yapı taşı (i) makroekonomik istikrar, (ii) beşeri sermaye ve işgücü piyasası, (iii) teknoloji ve yenilik, (iv) 
fiziki altyapı ve (v) kurumsal kalite olarak belirtilmiştir. 

³⁴ Planın hedef ve politikaları 4 temel eksende ele alınmaktadır: (i) Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum, (ii) Yenilikçi Üretim, İstikrarlı 
Yüksek Büyüme, (iii) Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre ve (iv) Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği
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 yükseltilmesi, yeniliklerin mevcut üretim yapısıyla bütünleştirilerek 
üretim yapısında dönüşümün sağlanması” hedeflenmektedir. Strateji-
nin odağına imalat sanayiinin yüksek katma değerli bir yapıya dönüştü-
rülmesini koyan Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı’nda ‘’Ön-
celikli Dönüşüm Programları (ÖDOP)’’ adıyla 25 adet özel uygulama 
programına yer vermiştir. Bu bağlamda iki ÖDOP önem arz etmektedir:

• Türkiye’de verimlilik algısının geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin iyi-
leştirilmesini amaçlayan ‘’Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı-
nın’’ 3. bileşeni “Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiş 
ve bu doğrultuda “firmaların üretim süreçlerinde teknoloji kullanım 
düzeylerinin izlenmesi ve artırılması” hedeflenmiştir. 

• ‘’Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programında’’ ise Ar-
Ge ve yenilik faaliyetlerinin ticarileştirilmesi yoluyla uluslararası dü-
zeyde rekabetçi, yeni ara veya nihai teknolojik ürünler ile markalar 
oluşturulmasının önemi vurgulanmıştır. 

• Orta Vadeli Program (2018-2020) 3BB teknolojisine doğrudan atıfta 
bulunan tek kilit politika belgesidir.  Temel politika olarak “imalat sa-
nayiinin teknoloji, tasarım ve markalaşma odaklı olarak yüksek kat-
ma değerli bir yapıya dönüşümünün sağlanması” belirlenmiş olup bu 
doğrultuda “sanayinin dijital dönüşümü (katmanlı üretim, robotik, 
nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik tek-
nolojilerinin etkin kullanımı ve bunların yerli üretimi) için yol haritası 
tamamlanacaktır” ifadesi kullanılmıştır.

• Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2015-2018 “Orta-yüksek ve yüksek 
teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü” olmak 
vizyonunda ilk stratejik hedefini “Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı 
yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi” olarak belirlemiştir. 

Bu belgelerde tanımlanan ve vurgulanan amaç, vizyon ve hedeflere ulaşma 
yolunda, tasarım ve üretim süreçlerine getirdiği yenilikçi, Ar-Ge odaklı yapısı, 
endüstriyel uygulamalarda yarattığı katma değer, küresel değer zinciri içinde 
firmalar için oluşturduğu fırsatlar değerlendirilse de, Sanayi 4.0, dijital dönü-
şüm ve 3BB teknolojileri sadece güncel politika dokümanlarında tarif edil-
mektedir. Gelişmiş ülkeler tarafından benimsenen Sanayi 4.0’ın, Türkiye’nin 
çerçeve dokümanlarında imalat sanayiindeki dönüşümün yenilikçi teknolojiler 
açısından bir araç olarak tanımlanmaktadır.  11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ha-
zırlıklarının devam ettiği, ayrıca diğer politika belgelerinin güncellenmesinin 
düşünüldüğü bilinmektedir. 
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2.4.4. Mevcut Kurumsal Çerçeve ve Destek Araçları

Türkiye sanayisinin amaçlanan dönüşümünü gerçekleştirmek üzere mevcut 
kurumsal çerçeve içerisinde ilgili kurumların Sanayi 4.0’a ilişkin rollerinin bir-
birini tamamlar nitelikte tanımlanarak kurgulanması gerekmektedir. Böylece 
yenilikçi teknolojilerin sahipliliği ortaya konulacak ve anlamlı bir iş bölümü 
oluşturulabilecektir.

3BB teknolojisinin de dâhil olduğu yenilik, teknoloji, üretim alanlarına ilişkin 
politika geliştiren, program, proje ve girişimleri destekleyen, teknolojiye ve 
teknolojinin sanayi entegrasyonuna yönelik destek sağlayan kamu kurumları35 

ve bu kurumların temel görevleri aşağıda ele alınmaktadır: 

Sanayi 4.0’ın diğer bileşenleri ile birlikte 3BB teknolojisine yönelik faaliyet 
gösteren şirketlerin ilgili politika uygulayıcı kamu kurumlarının mevcut destek 
araçlarını kullanabildiği, ancak sanayide dijital dönüşüm ihtiyacına yönelik özel 
olarak tasarlanmış bir destek mekanizması tespit edilememiştir.

TÜBİTAK’ın AR-GE destekleri altında yayımladığı “Katmanlı Üretim Teknolojile-
rinin Geliştirilmesi” çağrısı dışında,  Türkiye’nin sanayi ve teknoloji politikasına 

yön veren politika yapıcı ve uygulayıcı kurumların, şimdiye kadar 3BB teknolo-
jisi özelinde herhangi bir destek/teşvik programı tasarlamadığı/uygulamadığı 

görülmektedir. Fakat imalat sanayide verim artışı, üretim kapasitesinin artı-
rılması, rekabet gücünün geliştirilmesi gibi hedefler doğrultusunda sanayide

Türkiye sanayisinin amaçlanan dönüşümünü 
gerçekleştirmek üzere mevcut kurumsal 
çerçeve içerisinde ilgili kurumların Sanayi 4.0’a 
ilişkin rollerinin birbirini tamamlar nitelikte 
tanımlanarak kurgulanması gerekmektedir. 
Böylece yenilikçi teknolojilerin sahipliliği 
ortaya konulacak ve anlamlı bir iş bölümü 
oluşturulabilecektir.

³⁵ 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumu sonucunda, yürürlükteki parlamenter sistemin ve 
Başbakanlık makamının ortadan kaldırılmasına ve yerine Başkanlık sistemine benzeyen bir yapıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin getirilmesine karar verilmiştir. Yeni sisteme geçişe ilişkin ilk seçim 24 Haziran 2018’de yapılmış ve seçim sonuçlarına 
göre yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Böylece Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde kamu idari ve fonksiyonel 
yapılanmasında bir değişim ve dönüşüm süreci başlamıştır. Üretimde Paradigma Değişikliği: 3 Boyutlu Yazıcılar Araştırma Projesi 
bu dönüşüm sürecinden önce tamamlanmıştır. Rapor kapsamında sunulan politika çerçevesi, kurumsal çerçeve ve destek araçları, 
hâlihazırda devam eden dönüşüm süreci doğrultusunda revize edilmiştir. 



Türkiye’de 3BB Teknolojisinin Mevcut Durumu

188 Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

dijital dönüşüm kavramı ön plana çıkarılmakta ve Ar-Ge, yüksek teknolojili 
ürünler, girişimcilik gibi alanları geliştirmeye yönelik altyapıya sahip olan teş-
vik ve desteklerin sayısında artış olduğu görülmektedir. Bu kapsamdaki des-
tekler genel olarak 3BB teknolojisi ile ilişkilendirilebilmektedir. Bu doğrultuda, 
3BB değer zincirinin tedarik tarafındaki girişimlerin ve/veya değer zincirinin 
talep tarafındaki sanayi şirketlerinin bu desteklerden faydalanabildiği görül-
mektedir. İlgili kamu kurumları ve bu kurumların sağladığı program ve destek-
ler Tablo 2.7’de gösterilmektedir. 

 

 

2.4.5. Öne Çıkan Girişim ve Projeler

İmalat sanayiinin ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji ve uygulama geliştirilme-
sine yönelik gerekli altyapı ve birikimi doğru paydaş yapılanması ile bir araya 
getiren devlet destekli projelerin büyük oranda başarılı olduğu görülmektedir.  

Bu bölümde 3BB teknolojisine yönelik ve/veya 3BB teknolojisinin endüstri-
yel kullanımıyla öne çıkan ortak çalışma ve iş birliğine dayalı devlet destekli 
projeler, başarı hikâyeleri olarak ele alınmaktadır. Raporun Mevcut Kurumsal

Tablo 2.7: Teşvik/Destek veren uygulayıcı kamu kurumları

Kaynak: (T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2017a)

Teşvik/Destek Adı

Ticaret 
Bakanlığı

Sanayi ve 
Teknoloji 

Bak.
TÜBİTAK KOSGEB

Strateji 
ve Bütçe 

Baş.

Kalkınma
Ajansları

Yatırım Teşviki/
Desteği       √ √ √

KOBİ Destekleri       √ √ √      √
Yüksek Teknolojili 
Ürün Destekleri       √ √ √

Kredi Desteği √³⁶

Ar-Ge Desteği       √ √     √ √
Genel Destekler √³⁷ √ √   √³⁸ √
İşbirliği Desteği √³⁹    √⁴⁰    √⁴¹  √⁴²

Patent Desteği    √

³⁶ Kredi Faiz Desteği
³⁷ Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi, Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği, Yurt Dışı Birim, Marka ve 
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqua-
lity’nin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Tasarım Desteği,  Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Desteklenmesi
³⁸ Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Tasarım 
Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, 
Gönüllü Uzmanlık Desteği, Lojistik Desteği
³⁹ UR-GE, Tasarım Desteği-İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi
⁴⁰ Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği, Kümelenme Destek Programı. 
⁴¹ Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı, Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ), Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı, Proje 
Pazarları Destekleme Programı, Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
⁴² İşbirliği Güç Birliği Destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı.
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Çerçeve bölümünde ele alınan kurumların yatırımları doğrultusunda kurulan 
ve fonlanan bu girişimler, yenilikçi bir anlayış ile yüksek teknoloji üretmeyi te-
mel almış ve bu kapsamda 3BB teknolojisini faaliyetlerine entegre etmiştir. 

Raporun Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Uygulamaları bölümünde an-
latılan Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 
GATA METÜM’ün yanı sıra, Türkiye’de 3BB teknolojilerinin geliştirilmesi ve en-
düstriyel ve medikal 3BB uygulamalarıyla öne çıkan devlet destekli projeler 
aşağıda ele alınmaktadır. 

• ODTÜ Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi 
(BIOMATEN). 

• Sabancı Üniversitesi Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi 
(KTMM) bünyesindeki Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma 
ve Uygulama Merkezi.  

• Ankara Sanayi Odası (ASO) Model Fabrika. 

• Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi. 

• Kadir Has Üniversitesi FABLAB İstanbul. 

• Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Araştırma Merkezi 
(EKTAM). 

Öne çıkan projelerin ortak özellikleri; Türkiye’de 3BB uygulamaları konusunda 
deneyimli akademik kadro ile özel sektörü bir araya getirebilmeleri, uygulama-
lar için gerekli teknik altyapı ve ortak kullanım alanlarının sağlanması ve 3BB 
teknolojisine ilişkin faaliyetlerinin çoğunlukla uygulamanın ana kısıtlarından 
birisi olan süreç geliştirmeye yönelik olmasıdır. Benzer proje ve girişim sayısı-
nın artması hem iş birliğine elverişli bir ekosistem gelişmesini sağlayacak, hem 
de 3BB teknolojisinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır.

İmalat sanayiinin ihtiyaçları doğrultusunda 
teknoloji ve uygulama geliştirilmesine yönelik 
gerekli altyapı ve birikimi doğru paydaş 
yapılanması ile bir araya getiren devlet 
destekli projelerin büyük oranda başarılı 
olduğu görülmektedir.  
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3. Politika Önerileri

Bu bölümde küresel mevcut durum ile Türkiye’deki mevcut durum arasındaki 
farklar doğrultusunda politika önerileri tasarlanmıştır. 

3.1. Politika Önerileri 

Teknolojinin ve teknoloji uygulamalarının küresel ve ulusal düzeyde karşı-
laştırılması sonucunda 3BB teknolojisinin bütüncül ve faydacı bir yaklaşımla 
mevcut üretim ekosistemine entegrasyonunun sağlanması ana strateji olarak 
belirlenmiştir. 

Türkiye’deki 3BB Teknolojisi Uygulama Düzeyi ve Pazarın Mevcut Durum De-
ğerlendirmesi bölümünde ilgili paydaşlar arasındaki iletişim, koordinasyon 
ve iş birliği eksikliği öne çıkan bulgulardandır. Değer zincirinin tedarik tarafı 
firmaları ile sanayi şirketleri arasındaki zayıf iletişim, sanayinin ihtiyaçlarına 
uygun sistem ve malzeme geliştirilmesinde; üniversite-sanayi iş birliğindeki 
eksiklik, sanayinin ihtiyaç duyduğu ‘know-how’ın edinilmesinde ve nitelikli iş 
gücünün yetiştirilmesinde kısıt oluşturduğu değerlendirilmektedir. Bu durum 
3BB pazarının olgunlaşma sürecini zayıflattığı gibi teknolojinin yaygınlaşması-
na ve endüstriyel uygulamalarından alınacak azami faydanın keşfedilmesine 
engel teşkil edecek niteliktedir.  Bu kısıtın aşılması için geliştirilen ilk strateji 
Türkiye’de 3BB ekosisteminin iş birliği ağları ve insan kaynağına odaklanılarak 
geliştirilmesi olmuştur. 

Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri ve Türkiye’deki 3BB Teknolojisi Uygula-
ma Düzeyi ve Pazarın Mevcut Durum Değerlendirmesi bölümlerinde öne çıkan 
ortak bulgulardan biri endüstriyel 3BB pazarında kilit oyuncuların baskın ol-
duğudur. Türkiye’de yerli endüstriyel 3BY sistemleri üretilmesine ilişkin umut 

Teknolojinin ve teknoloji uygulamalarının 
küresel ve ulusal düzeyde 
karşılaştırılması sonucunda 3BB 
teknolojisinin bütüncül ve faydacı bir 
yaklaşımla mevcut üretim ekosistemine 
entegrasyonunun sağlanması ana
strateji olarak belirlenmiştir. 
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vaat eden girişimler olsa da ilerleyen dönemde ithalat bağımlığının süreceği 
tahmin edilmektedir. Yerli sistemlerin ticarileşmesi önündeki en büyük kısıt, 
küresel 3BB pazarında da gözlenen ürün kalitesine ilişkin endişelerdir. Kullanı-
cıların 3BB teknolojisinden en büyük beklentisi, kullanılan 3BY ve malzemenin 
üretilen ürünlerde standart sonuç vermesi; kullanıcı ihtiyacına uygun nitelikte 
ve fonksiyonellikte olmasıdır. Bu nedenle Ar-Ge’sini henüz tamamlamış yerli 
3BY sistemlerinin sağlayacağı üretim kalitesine ilişkin endişeler ilerleyen dö-
nemde pazarda ithalat bağımlılığının süreceğini işaret etmektedir. Endüstriyel 
3BY sistemleri pazarında ithalat bağımlılığının süreceği öngörülse de malzeme 
pazarı yerli 3BB malzeme pazarı oyuncuları ve geleneksel kimya sektörü firma-
ları için bir fırsat alanı olarak öne çıkmaktadır. 3BB malzemelerinin ham mad-
delerinde ithalat bağımlılığı sürecek olsa da malzeme geliştirmeyi bir fırsat 
alanı haline getiren temel unsur, 3BB malzemelerin yüksek katma değeridir. 
Mevcut durumda küresel kilit oyuncuların hâkim olduğu malzeme pazarının 
ilerleyen dönemde serbestleşmesi ve malzeme pazarının büyüme eğiliminin, 
yeni ve yerli oyunculara 3BB malzeme pazarına girme ve pazarda büyüme im-
kânı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Malzeme alanıyla bağlantılı olarak 3BB 
teknolojisinin diğer bileşenlerine (çeşitli yazılım çözümleri, 3BY sistem çözüm-
leri ve ilgili diğer çözümler) yönelik de gelişmeler olabilecektir. Bu doğrultuda 
geliştirilen ikinci strateji Türkiye’de 3BB teknolojilerinin malzeme segmenti 
ağırlığıyla geliştirilmesi olmuştur. 

Türkiye’deki 3BB Teknolojisi Uygulama Düzeyi ve Pazarın Mevcut Durum De-
ğerlendirmesinde, Türkiye’de 3BB teknolojisinin yaygınlığı ve uygulama olgun-
luğunun küresel eğilimleri geriden takip eden bir yapıda olduğu göze çarp-
maktadır. İlgili sektörlerde 3BY ile ilgili deneyime sahip şirket sayısı ve mevcut 
3BY sistemlerinin ortalama kapasite kullanımına ilişkin karşılaştırmalar bu bul-
guyu doğrular niteliktedir. Bu durum, Türkiye’de sanayi şirketlerinin 3BB far-
kındalığının düşük olduğunu ve farkındalığı ve/veya 3BB’ye yönelik deneyimi 
olan şirketlerin henüz operasyonlarında 3BB uygulamalarından azami faydayı 
elde edecek uygulama alanlarını keşfedemediklerini göstermektedir. Farkın-
dalığı olmayan sanayi şirketleri, hâlihazırda endüstriyel 3BY sistemlerine sa-
hip olsalar da uygulamaları içinde teknolojinin yerini keşfedemeyen firmalar, 
3BB’nin mevcut üretim süreçlerine getirdiği yenilik ve fırsatlardan yararlanma-
maktadır. Bu kısıtın aşılması için geliştirilen üçüncü strateji, Türkiye’de imalat 
sanayinin 3BB teknolojisine yönelik farkındalığı ve uygulama seviyesinin ar-
tırılmasıyla teknolojinin yaygınlaştırılması olmuştur. 

Yukarıda belirtilen 3 strateji ve altında belirtilen politika önerilerinin etkinli-
ğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için etkin bir izleme ve değerlendir-
me mekanizmasının oluşturulması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu doğrultu-
da geliştirilen son strateji, 3BB’ye yönelik kamu müdahalelerinin etkinliğinin   
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artırılması için izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sistematik olarak yürü-
tülmesi olmuştur. Şekil 3.1’de belirlenen ana strateji ve bağlantılı dört strateji 
ile her birinin altındaki önerilerin listesi sunulmaktadır. Stratejiler altında ta-
sarlanan politika önerileri Türkiye 3BB değer zincirinin tüm taraflarını; üniver-
site ve araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları, meslek örgütleri ve STK’lar, 
talep tarafı sanayi şirketleri ve tedarik tarafı firmalarını kapsamaktadır. 

Türkiye için kamu müdahalelerinin fark yaratabileceği gelişim alanlarına doğ-
rudan cevap veren stratejiler ve bu stratejilerin altında tasarlanan politika 
önerilerinin hayata geçirilmesinin, Türkiye’yi teknolojinin ilk uygulayıcıların-
dan olmasa da ilk takipçilerinden yapacağı ve Türkiye’yi küresel üretim hiye-
rarşisi içinde üst seviyelere çıkaracağı değerlendirilmektedir. Ancak 3BB bağ-
lamında gerçekleştirilecek tüm müdahalelerin, 3BB teknoloji ve uygulamaları 
ile dördüncü sanayi devrimini bütüncül bir şekilde ele alan ortak bir strateji 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve birbirini tamamlar şekilde kurgulanması 
gerektiği unutulmamalıdır. Takip eden bölümde her bir strateji için ilgili öneri-
ler politika kartları olarak sunulmaktadır.

Şekil 3.1: Ana strateji, stratejiler ve öneriler

Türkiye’de 3BB teknolojisinin yaygınlığı ve 
uygulama olgunluğunun küresel eğilimleri 
geriden takip eden bir yapıda olduğu göze 
çarpmaktadır.
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Strateji 1. Türkiye’de 3BB ekosisteminin iş birliği ağları ve insan kaynağına odak-
lanılarak geliştirilmesidir. Bu strateji altında 4 politika önerisi geliştirilmiştir:

•   S1.P1  Türkiye Katmanlı Üretim Ağı kurulması
•   S1.P2  Lisans ve lisansüstü eğitimde 3BB ile ilgili ders ve programların
                 artırılması
•   S1.P3  3BB teknolojisinin farklı kademelerde eğitime entegre edilmesi          
•   S1.P4  Üniversitelerin endüstriyel 3BY sistemi envanterinin izlenmesi

 
 

S1.P1 Türkiye Katmanlı Üretim Ağı kurulması 

 S1.P1 Türkiye'de katmanlı üretim ağı ve tematik alt platformların oluşturulması 

Açıklama 

 

Türkiye'de 3BB teknolojisine ilişkin çalışmalar gerçekleştiren kişi, şirket ve 
kurumları bir araya getirecek “katmanlı üretim ağı” ve tematik alt çalışma 
gruplarının kurulması önerilmektedir.  
 

Bu kapsamda önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 
 

 Platform koordinasyonunu yürütecek gönüllü bir kuruluş bulunması 
ve bir sekretarya oluşturulması 
 

 Platforma dâhil edilecek paydaşların tamamına açık iletişim 
altyapısının kurulması 
 

 Alt çalışma grupları oluşturulması ve platformun aktif tutulabilmesi 
için üyelerin düzenli olarak bir araya gelebilecekleri etkinlikler 
düzenlenmesi 
 

 FabLab ve Maker gibi oluşumların, ulusal seviyede gerçekleştirilecek 
etkinliklerle platform tarafından desteklenmesi 
 

 3BY tasarım ödülü ve benzeri görünürlük yaratma mekanizmalarının 
geliştirilmesi 
  

 İyi uygulamaların ilgili iletişim kanallarında öne çıkarılması 
 

 Farkındalık artırma etkinlikleri düzenlenmesi, bu konuda ilgili 
profesyonel örgütlerle aktif iş birliği gerçekleştirilmesi 

 

 

Türkiye için kamu müdahalelerinin fark yaratabileceği 
gelişim alanlarına doğrudan cevap veren stratejiler ve bu 
stratejilerin altında tasarlanan politika önerilerinin hayata 
geçirilmesinin, Türkiye’yi teknolojinin ilk uygulayıcılarından 
olmasa da ilk takipçilerinden yapacağı ve Türkiye’yi 
küresel üretim hiyerarşisi içinde üst seviyelere çıkaracağı 
değerlendirilmektedir.
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S1.P2 Lisans ve lisansüstü eğitimde 3BB ile ilgili ders ve programların 
artırılması   

S1.P2 Farklı branşlarda lisans ve lisansüstü eğitimde 3BB ve 3BB ders ve 
programların artırılması 

Açıklama 

 

Llisans ve lisansüstü seviyelerde 3BB ve ilgili konularda ders ve 
programların artırılması önerilmektedir. 
  

Bu kapsamda gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 
 

 Öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için, kısa vadede bu alanda 
çalışan özel sektör firmalarının uzmanlığından faydalanılması; orta 
vadede insan kaynağının yetiştirilmesi için yurt dışında ilgili 
üniversitelerle iş birliklerinin geliştirilmesi 

 

 Lisans ve lisansüstü eğitimde 3BB uygulamalarına yönelik gerekli 
altyapı ve donanımların ilgili fakülte ve bölümlerde sağlanması 

 

 Lisans eğitimine yönelik aday öğrencileri teşvik etmek adına ilgili 
sanayi şirketlerinin de katılımıyla teknolojinin doğurduğu fırsatların ve 
iş imkânlarının ön plana çıkarıldığı etkinlikler düzenlenmesi  

 

 3BB ve ilgili alanlarda proje yarışmalarının desteklenmesi 
 

 

 

 

 
 

S1.P3 3BB teknolojisinin farklı kademelerde eğitime entegre edilmesi  

S1.P3 

Ortaöğretim seviyesinde 3BB tasarım ve uygulamalarının eğitim 
sistemine pilot uygulamalarla entegre edilmesi; entegrasyon 
çalışmalarının yerli 3BY sistem üreticilerinden kamu alımı ile 
desteklenmesi 

Açıklama 

3BB ve ilişkili alanlarda eğitimin ortaöğretim seviyesinden başlamasının, 
özellikle “mavi yakalı” eksikliğini kapatmaya katkı sağlaması 
beklenmektedir.  
 
Bu doğrultuda önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir:  
 
 Farklı tip eğitim kurumlarına yönelik (Lise / Meslek Lisesi) katmanlı 

üretim alanında uygulamalı dersler için içerik geliştirilmesi 
 

 Bu dersler kapsamında pilot okullara yerli firmaların ürettiği 3BY 
sistem, malzeme ve ilgili tasarım programlarının temini 
 

 Dersleri verecek eğitimcilerin bu alanda özel eğitim ve oryantasyon 
süreçlerine dâhil edilmesi 
 

 Öğrencilere yönelik sergi, tasarım yarışması vb. organizasyonlar 
düzenlenmesi 
 

 Öğrencilerin 3 boyutlu düşünme ve dijital yeteneklerini 
geliştirmeye yönelik uzaktan eğitim, online ders vb. eğitim 
modülleri oluşturulması 
  

 İlgili faaliyetler için (içerik geliştirme, eğitici yetiştirme ve 
oryantasyon vb.) yerli üreticiler ve hizmet sağlayıcılar ile yoğun iş 
birliği yapılması 
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Strateji 2. Türkiye’de 3BB teknolojilerinin malzeme segmenti ağırlığıyla
yerlileştirilmesi

Bu strateji altında 4 politika önerisi geliştirilmiştir: 

• S2.P1 3BB’ye yönelik malzeme geliştirmenin desteklenmesi

• S2.P2 3BB konusunda faaliyet gösteren start-up ve spin-off firmaların 
desteklenmesi

• S2.P3 3BB’ye yönelik malzeme ve 3BB ile üretilmiş ürün standartlarının 
geliştirilmesi

• S2.P4 Test ve akreditasyon altyapısının 3BB teknolojisini kapsayacak 
şekilde güçlendirilmesi

 
 

S1.P4 Üniversitelerin endüstriyel 3BY sistemi envanterinin izlenmesi  

S1.P4 
Üniversite ve araştırma kurumlarındaki 3BY sistemleri sahipliliğinin 
haritalandırılması ve bu envanterin kayıt altına alınmasıyla, kurumların 
ortak çalışma ve iş birliğine yönlendirilmesi  

Açıklama 

 
Türkiye’deki üniversite ve araştırma kurumlarının sahip oldukları 3BY 
sistemlerinin; kurum adı, fakültesi/bölümü, sistemden sorumlu 
akademisyenin adı/ iletişim bilgisi, bulunduğu şehir, sahip olunan 3BY 
sistemlerinin teknolojisi, markası, modeli, alındığı yıl ve kullandığı 
malzeme türü özelinde haritalandırılarak, Türkiye Üniversite ve 
Araştırma Kurumları 3BY Sistemleri Envanterinin oluşturulması 
önerilmektedir.  
 
Bu kapsamda önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 
 
 Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları 3BY Sistemleri 

Envanterinin önerilen paydaşların iş birliği ile oluşturulması 
 

 Envanter kayıtlarının periyodik olarak güncellenmesi 
 

 Envanterin genel hatlarının önerilen paydaşlarla düzenli aralıklarla 
paylaşılması 
 

 Önerilen sorumlu aktör tarafında envanterin oluşturulması, 
sürdürülmesi ve önerilen paydaşlarla paylaşılması konusunda 
görevlendirme yapılması 
 

 Kamu finansmanı ile 3BY sistemleri alım kararlarında envanterin 
referans alınması 
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S2.P1 3BB’ye yönelik malzeme geliştirmenin desteklenmesi
 

 

S2.P1 3BB malzemelerinin temel bilimler altında veya özel girişimlerde, Ar-
Ge faaliyetleri ile üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi 

Açıklama 

Türkiye’de yerleşik 3BB malzeme üreticilerinin ve bunlara temel teşkil 
eden metalürji, malzeme bilimi, petrokimya veya kimya gibi alanlarda 
faaliyet gösteren şirketlerin 3BB malzeme geliştirilmesi konusunda teşvik 
edilmesi önerilmektedir.  
 

Bu kapsamda önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

 Hâlihazırda 3BB malzeme imalatçısı olmayan metalürji, malzeme 
bilimi, petrokimya veya kimya gibi alanlarda faaliyet gösteren 
şirketlerde farkındalık artırılması 
  

 3BB'ye yönelik farklı malzemelerin geliştirilmesine ve üretilmesine 
ilişkin destek programları veya özel çağrıların açılması 
 

 Üreticilere araştırma, test ve analiz imkânlarının sunulması 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

S2.P2 3BB’ye yönelik faaliyet gösteren start-up ve spin-off firmaların 
desteklenmesi  

S2.P2 
3BB'ye yönelik sistem, malzeme, yazılım, tasarım ve mühendislik 
alanında çalışan start-up ve spin-off firmaların desteklenmesi için özel 
programlar geliştirilmesi 

Açıklama 

Diğer yenilikçi teknolojiler ile birlikte 3BB'ye yönelik sistem, malzeme, 
yazılım, tasarım ve mühendislik alanında çalışan start-up ve spin-off 
firmalarının desteklenmesi için özel bir destek aracı geliştirilmesi 
önerilmektedir.  

Bu kapsamda önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

 3BB alanındaki girişimcilere ve startuplara özelleştirilmiş destek 
programı geliştirilmesi 
 

 Küçük teknoloji firmaları hakkında veri kaynağı olacak 
teknoag.sanayi.gov.tr platformunun geliştirilmesi ve ilgili TÜBİTAK, 
KOSGEB, STB desteklerinin bu platform üzerinden duyurulması/ 
tanıtılması 
 

 Platformun Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Ağları ile birlikte çalışır 
şekilde kurgulanması 
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S2.P3 3BB’ye yönelik malzeme ve 3BB ile üretilmiş ürün standartlarının 
geliştirilmesi  

S2.P3 
3BB'ye yönelik malzeme ve 3BB ile üretilmiş ürün standartlarının 
belirlenmesine ilişkin çalışmaların uluslararası ilgili kurumlarla iş birliği 
hâlinde gerçekleştirilmesi 

Açıklama 

Türk şirketlerinin ve araştırma kurumlarının 3BB'ye yönelik malzeme ve 
3BB ile üretilmiş ürün standartlarının belirlenmesine ilişkin uluslararası iş 
birlikleri ve ortak çalışmaların içinde yer almaları için yönlendirilmesi, 
teşvik edilmesi, standart belirleme ve standartlara uyum konusunda 
çalışan kurumların bu çalışmalara öncülük etmesi önerilmektedir.  
 

Bu kapsamda önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 
 

 Standart belirleme ve standartlara uyum konusunda görevli kamu 
kurumları altında katmanlı üretim alanında komisyon ve çalışma 
grupları kurulması 
 

 İlgili organizasyonlar ve uluslararası meslek örgütlerinin bu alandaki 
çalışmalarının standart belirleme otoriteleri tarafından takip 
edilmesi 
  

 Türkiye katmanlı üretim ağında bulunan malzeme üreticilerinin ilgili 
ortak çalışma/iş birliği fırsatları konusunda bilgilendirilmesi 
 

 Şirketlerin 3BB malzeme geliştirilmesine ilişkin proje/kamu desteği 
almak için proje tekliflerinde ilgili organizasyonlar ve uluslararası 
meslek örgütleri ile iş birliklerinin önceliklendirilmesi 
 

 3BB malzeme üreticileri, Türk petrokimya, metal ve metalürji 
şirketleri ve araştırma kurumlarının ilgili uluslararası meslek 
örgütlerine kayıt olmaları konusunda teşvik edilmesi 
 

 Katmanlı üretim standartlarının gelişmesi için faaliyet gösteren, 
kurum ve kuruluşların “ISO/TC 261 - Additive Manufacturing”e üye 
olmaları için yönlendirilmesi 

 
 
 
 
 

3BB bağlamında gerçekleştirilecek tüm 
müdahalelerin, 3BB teknoloji ve uygulamaları 
ile dördüncü sanayi devrimini bütüncül 
bir şekilde ele alan ortak bir strateji 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve birbirini 
tamamlar şekilde kurgulanması gerektiği 
unutulmamalıdır. 
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Strateji 3. Türkiye’de imalat sanayiinin 3BB teknolojisine yönelik farkındalığı 
ve uygulama seviyesinin artırılmasıyla teknolojinin yaygınlaştırılması

Bu strateji altında 4 politika önerisi geliştirilmiştir: 

•	S3. P1 3BB teknolojisi ve uygulamalarına yönelik araştırma altyapı-
sının güçlendirilmesi

•	S3. P2 3BB farkındalık ve uygulama seviyesinin artırılmasına yöne-
lik altyapının geliştirilmesi

•	S3. P3 KOBİ’lere 3BB uygulama danışmanlık hizmet desteği meka-
nizması geliştirilmesi

•	S3. P4 Sektör ve uygulama özelinde 3BB uygulama desteği prog-
ramları tasarlanması

 
S2.P4 Test ve akreditasyon altyapısının 3BB teknolojisini kapsayacak 

şekilde güçlendirilmesi  

S2.P4 
3BB malzemelerine yönelik uluslararası akredite laboratuvar(lar)ın 
kurulmasının veya mevcut kuruluşlara ilgili yetkinliklerin 
kazandırılmasının sağlanması 

Açıklama 

Türkiye’de 3BB süreçlerinin girdisi olan malzemenin viskoelastik ve 
mekanik özelliklerini ve medikal sektörü için 3BB ile üretilen ürününün 
biyouyumluluk testlerini ölçecek nitelikte akredite laboratuvar(lar) 
kurulması veya mevcut laboratuvarlara bu niteliklerin kazandırılması 
önerilmektedir.  

Bu doğrultuda önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

 Medikal sektörünün biyouyumluluk testlerinin tek çatı altında 
yürütülebileceği akredite laboratuvar kurulması veya mevcut bir 
kuruluşa ilgili yetkinliklerin kazandırılması  
 

 Diğer endüstrilerin 3BB süreçleri kapsamında kullandıkları farklı 
malzeme özelliklerine ilişkin test ve analizleri gerçekleştirebilecek 
yetkinlikte bir akredite laboratuvar kurulması veya mevcut bir 
kuruluşa ilgili yetkinliklerin kazandırılması 
 

 Akredite laboratuvarlara ilgili analiz ve testleri gerçekleştirecek 
nitelikte insan kaynağının yetiştirilmesi 
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S3.P1 3BB teknolojisi ve uygulamalarına yönelik araştırma altyapısının güçlendirilmesi 
S3.P1 3BB teknolojisi ve uygulamalarına yönelik araştırma altyapısının

güçlendirilmesi

S3.P1 
3BB teknolojilerine ve uygulamalarına yönelik araştırma, geliştirme, 
eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine odaklı araştırma altyapısının 
güçlendirilmesi 

Açıklama 

Stratejik sektörler ve 3BB tedarik tarafı şirketlerinin ihtiyaçları 
doğrultusunda 3BB teknolojilerine ve teknoloji uygulamalarına yönelik 
Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine odaklı 3BB araştırma 
merkez(ler)i’nin özel sektör ile iş birliği hâlinde kurulması önerilmektedir. 

Bu kapsamda tavsiye edilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

 Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin
yoğunlaştığı lokasyon(lar)da 3BB araştırma merkezinin kurulması 

 3BB uygulamalarında Ar-Ge çalışması yapabilecek nitelikte insan
kaynağının sağlanması

 Nitelikli uzman yetiştirecek teknik lise, yüksekokul, lisans ve
lisansüstü eğitim programlarının staj, ortak projeler ve akademik
çalışmalarla desteklenmesi

 3BB deneyim merkezlerinin Katmanlı Üretim Araştırma Merkezi ile
özel sektör finansmanlı projeler gerçekleştirmesinin teşvik edilmesi

S3.P2 3BB farkındalık ve uygulama seviyesinin artırılmasına yönelik
altyapının geliştirilmesi

S3.P2 
Öncelikli olarak stratejik sektörlerde faaliyet gösteren sanayi 
şirketlerinin 3BB farkındalığını ve uygulama seviyesini artırmaya 
yönelik altyapı geliştirilmesi  

Açıklama 

Sanayi şirketlerinin teknolojiye yönelik farkındalıklarını artırmak, farklı 
teknolojileri ve uygulamaları görmelerini ve deneyimlemelerini 
sağlamak amacıyla, 3BB uygulamalarında stratejik sektörlerin 
yoğunlaştığı bölgelerde deneyim merkezleri açılması ve bu merkezlerin 
kurulumunda önde gelen 3BB oyuncuları ve hizmet sağlayıcılar ile iş 
birliği yapılması önerilmektedir.  

Bu kapsamda önerilen faaliyetler aşağıda yer almaktadır: 

 Endüstriyel uygulamalarının büyüklüğü ve stratejik sektörlerin
yoğunluğu doğrultusunda seçilecek Organize Sanayi Bölgeleri’nde 
(OSB) önde gelen 3BB tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları tarafından
3BB Deneyim Merkezleri kurulmasının teşvik edilmesi

 OSB’lerde faaliyet gösteren şirketlerin 3BB ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek nitelikte altyapının oluşturulabilmesi için deneyim
merkezlerine makine ve ekipman desteği sağlanması

S3.P2 3BB farkındalık ve uygulama seviyesinin artırılmasına yönelik altyapının
           geliştirilmesi
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S3.P3 KOBİ'lere 3BB uygulama danışmanlık hizmet desteği mekanizması
geliştirilmesi

S3.P3 KOBİ'lere 3BB uygulamalarına ilişkin hizmet sağlayıcılar tarafından 
danışmanlık hizmeti verilmesi için destek mekanizması geliştirilmesi 

Açıklama 

KOBİ'lere, 3BB teknolojilerinin uygulama alanları, üretim süreçlerine 
entegrasyonu ve uygunluğu ile teknoloji seçimi gibi konularda hizmet 
sağlayıcılar tarafından danışmanlık hizmeti vermek üzere bir destek aracı 
geliştirilmesi önerilmektedir. 

Bu kapsamda tavsiye edilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

 KOBİ’lere Türkiye Katmanlı Üretim Ağında haritalandırılmış 3BB 
hizmet sağlayıcıları tarafından belirli bir kapsamda 3BB danışmanlık 
hizmeti vermek üzere bir destek programının oluşturulması

 Katmanlı üretim ağına dâhil olacak 3BB hizmet sağlayıcıların 
değerlendirilmesi ve yeterli görülenlere bu destek programı için ilgili
akreditasyonun sağlanması

 OSB yönetimleri içinde ilgili destek programının kolaylaştırıcılığını 
yürütecek, KOBİ ve 3BB hizmet sağlayıcılar arasındaki iletişimi kurup 
takip edecek bir birimin oluşturulması/ ilgili birimin görevlendirilmesi

 

S3.P3 KOBİ’lere 3BB uygulama danışmanlık hizmet desteği mekanizması geliştirilmesi

S3.P4 Sektör ve uygulama özelinde 3BB destek programları geliştirilmesi

S3.P4 Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren sanayi şirketleri için sektör ve 
uygulama özelinde 3BB’ye ilişkin özel destek programları geliştirilmesi 

Açıklama 

Öncelikli olarak stratejik sektörlerde faaliyet gösteren sanayi 
şirketlerinin 3BB uygulamalarıyla ilgili farkındalığının ve teknoloji 
uygulama olgunluğunun artırılması amacıyla sektör ve uygulama türü 
özelinde destek programları geliştirilmesi önerilmektedir.  

Bu kapsamda önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

 İlgili politika uygulayıcı kamu kurumlarında sektör ve uygulama türü 
özelinde destek programları oluşturulması

 Programların genel desteklerden ziyade belirli alanlarda stratejik 
sektörlerde katma değer yaratan 3BB uygulamaları, süreç geliştirme 
ve spesifik yazılım geliştirme gibi özel konulara odaklı olarak 
tasarlanması

 Programlarda sanayi şirketlerinin üniversite ve araştırma kurumları, 
3BB değer zincirinin tedarik ve aracı tarafı şirketleri ile 
gerçekleştireceği iş birliklerinin teşvik edilmesi

 Programların tasarımında 3BB teknolojisine ilişkin çalışmalar yürüten 
üniversite ve araştırma kurumlarının, tedarik ve talep tarafı 
şirketlerinin uzmanlığından faydalanması 

 Programların ve program kapsamında teklif edilen projelerin
müdahale öncesi (ex-ante) değerlendirmeye tabi tutulması,

 Destek kararının verilmesinde etkili olan jüri ve değerlendiricilerin,
3BB teknolojisine ilişkin uzmanlık seviyeleri doğrultusunda 
belirlenmesi

 Programların ilgili kamu kurumlarının internet sitelerinde, ilgili 
meslek örgütlerinin platformlarında tanıtılması

S3.P4 Sektör ve uygulama özelinde 3BB destek programları geliştirilmesi
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Strateji 0. 3BB’ye yönelik kamu müdahalelerinin etkinliğinin artırılması için 
izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin sistematik olarak yürütülmesi

Bu strateji altında 3 politika önerisi geliştirilmiştir: 

• S.0. P1 3BB’ye yönelik kamu müdahalelerinde izleme ve değer
lendirme mekanizmalarının etkin kullanımı
• S.0. P2 3BB’ye yönelik projelerin finansman destek kararlarında iş
planlarına odaklanılması
• S.0. P3 3BB pazarı dış ticaretinin izlenebilirliğinin artırılması

 
3BB’ye yönelik kamu müdahalelerinde izleme ve değerlendirme 
mekanizmalarının etkin kullanımı 

S0.P1 

S0.P1 3BB’ye yönelik kamu müdahalelerinde izleme ve değerlendirme 
mekanizmalarının etkin kullanımının sağlanması 

Açıklama 

Sektöre sağlanan kamu desteklerinin ve yapılacak müdahalelerinin 
etkinliğinin artırılması için sistematik izleme ve değerlendirme 
mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir.  

Bu kapsamda önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

 Kamu tarafından desteklenen araştırma projelerinin sonuç, çıktı ve 
etkilerinin tasarım aşamasında belirlenen hedefler dikkate alınarak, 
anahtar performans göstergeleri üzerinden ölçülmesi.

 Müdahale öncesi (ex-ante), ara (interim) ve tamamlama sonrası (ex-
post) gibi değerlendirme araçlarının bağımsız değerlendiriciler
(danışmanlık şirketleri veya serbest değerlendirme uzmanları) ile iş 
birliği yaparak etkin kullanımının sağlanması.

 Projelerin izleme ve değerlendirme planlarının ilgililik, verimlilik,
etki ve sürdürülebilirlik kriterleri esas alınarak değerlendirilmesi.

 Değerlendirme ile proje ve programların uygulamasının
iyileştirilmesi ve sonraki müdahalelere yönelik pratik çıkarımların
üretilmesi ve bu çıkarımların ilgili planlama süreçlerine aktarılması
için mekanizmaların oluşturulması
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S0.P2 3BB’ye yönelik projelerin finansman destek kararlarında iş planlarına 
odaklanılması   

S0.P2 3BB’ye yönelik destek verilecek projelerde iş planı ve/veya fizibilite 
değerlendirme ağırlığının artırılması 

Açıklama 

Destek verilecek projeler için başvuru yapan kuruluşlar 
değerlendirilirken teknik açıdan yeterliliğin yanı sıra (iş modelini de 
içeren) detaylı bir iş planı bulunmalı ve bu planın kurumun ihtiyaçları ve 
kaynakları gibi iç faktörler ile pazar dinamikleri ve rekabet gibi dış 
faktörleri göz önünde bulundurup bulundurmadığı karar aşamasında 
dikkate alınmalıdır.  

Bu kapsamda önerilen alt faaliyetler aşağıda yer almaktadır: 

 Destek başvurularında kuruluşların, üretilecek ürünlerin 
ticarileştirme süreçlerini de kapsayacak şekilde iş planı hazırlaması 
ve sunmasının zorunlu hale getirilmesi; iş planının ne ölçüde geçerli 
olduğunun detaylı olarak değerlendirilmesi 

 

 Belirlenecek üst limiti aşan destek miktarlarında projenin fizibilite 
çalışmasının yapılmasının zorunlu tutulması 

 

 Değerlendirme kriterleri arasında iş planının ve yapıldıysa fizibilite 
çalışmasının ağırlığının artırılması 

 

 Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığıyla 3BB teknolojileri konusunda 
yetkin akademisyenler ve sektör uzmanları ile beraber iş planlarını 
değerlendirebilecek uzmanların da yer aldığı havuzdan 
değerlendirme komitelerine veya projelere danışman atanması 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

S0.P3 3BB pazarı dış ticaretinin izlenebilirliğinin artırılması  

 

 
 

S0.P3 3BY sistem ve malzemeleri için özel GTIP kodlarının tanımlanması 

Açıklama 

3BY ve malzemelerinin dış ticaretinin izlenebilirliğinin sağlanması için 
3BY sistem ve malzemelerine yönelik özel GTIP kodlarının 
tanımlanması önerilmektedir.  
 

Bu kapsamda önerilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 
 

 Ürünlerin sınıflandırılması için uluslararası örneklerin incelenerek 
varsa iyi uygulamalardan aktarılabilecek olanlarının tespiti 

 

 Sınıflandırmanın istenilen düzeyde yapılabilmesi için 3BB’ye ilişkin 
girdilerin (sistem, malzeme vb.) niteliği, fonksiyonu ve teknik 
özelliklerinin tespiti 

 

 3BB teknolojisine yönelik verilerin uluslararası düzeyde bir 
standarda sahip olması için gerekli iş birliği fırsatlarının belirlenmesi 

 

 3BB’ye ilişkin girdilerin teknoloji, kullanılan malzeme, kullanım 
amacı vb. temelinde sınıflandırılarak GTIP kodlarının atanması 
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3.2. Politikaların Uygulanması

Bu çalışma 3BB teknolojilerinin ve uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaştı-
rılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Politika önerileriyle, bu amacın 
gerçekleştirilmesi için odaklanılabilecek alanlar ve atılması gereken adımlar 
ortaya konulmuştur. Bu politikaların eylemlere indirgenerek uygulanması için 
ayrıca bir eylem planı oluşturulması gerekmektedir. 

Önerilen politikalar her ne kadar 3BB teknolojisi ve uygulamaları ile ilgili olsa 
da, 3BB’nin gelişmekte olan teknolojiler ve akıllı üretim içerisindeki yeri göz 
önünde bulundurulmalı ve bu politikalar diğer teknolojiler ile bütüncül bir şe-
kilde ele alınarak uygulanmalıdır. Akıllı üretim kapsamında odaklanılacak diğer 
teknolojilere ilişkin izlenecek politikalar ve 3BB alanındaki politikalar birbirle-
riyle tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır. Bu nedenle bu politikaların koordinasyo-
nunun kamuda tek bir kurumda toplanması ve her alan için ilgili paydaşlarla iş 
birliği hâlinde uygulamanın sürdürülmesi en uygun yaklaşım olarak görülmek-
tedir. Bu kapsamında S1.P1 kodu altında önerilen Türkiye Katmanlı Üretim Ağı, 
tüm paydaşlar için önemli bir platformdur. 3BB ekosistemini temsil edebilecek 
böyle bir platformun aktif hâle gelmesi, bu alanda atılacak adımlar için muha-
taplara erişimi kolaylaştırarak uygulamayı önemli ölçüde destekleyebilecektir.

Tablo 3.1: Politika önerileri arasındaki bağlantılar
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Sunulan politika önerilerinin uygulamaya dökülmesi için hazırlanması öngörü-
len eylem planının oluşturulması ve uygulanmasında, sunulan önerilerin ara-
larındaki bağlantılar da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu bağlantı ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda; S1.P1 önerisi, diğer pek 
çok önerinin hayata geçirilmesi için uygun paydaşlara ulaşılabilmesi bağlamın-
da önem arz etmektedir. S3.P1 ise özellikle S2. Türkiye’de 3BB teknolojilerinin 
malzeme segmenti ağırlığıyla yerlileştirilmesi stratejisi altındaki önerilerin ha-
yata geçirilmesinde altyapı ve geliştirme faaliyetleri ile öne çıkmaktadır.

Diğer yandan, Strateji 0. 3BB teknolojisi ve uygulamalarına yönelik kamu mü-
dahalelerin sürdürülebilirliğin sağlanması için izleme ve değerlendirme faa-
liyetlerinin etkin olarak yürütülmesi stratejisi altında sunulan öneriler, diğer 
önerilerin çoğunun uygulamadaki başarısının artırılması için destekleyici ni-
teliktedir.

Bu bağlantılara ek olarak, geliştirilen politika önerileri, yaratacakları etki ve 
fayda ile uygulama kolaylığını ortaya koymak üzere Şekil 3.4’te sunulan Et-
ki-Uygulama Kolaylığı Matrisi üzerinden analiz edilmiştir. Bu matriste, politika 
önerileri nitel olarak değerlendirilip etki ve faydalarının büyüklüğü ve uygula-
ma için gerekecek maliyet/çaba/zaman bağlamında gruplandırılmakta ve ön-
celiklendirmeye katkı sağlanmaktadır. 

Şekil 3.2: Politika önerilerinin Etki-Uygulama Kolaylığı Matrisi üzerinden analizi
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Buna göre matris içerisinde oluşan 3 grup öneri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

•	 Hızlı Kazanımlar, görece en büyük etki ve faydayı sağlama potansiyeli-
ne sahip, düşük maliyet/çaba veya kısa zamanda uygulanabilir olduğu 
değerlendirilen politika önerilerini içermektedir. Bu gruptaki öneriler 
birincil öncelikli olarak eylem planlarına aktarılabilir.

•	 Orta Vadeli Kazanımlar, hem etki ve faydada hem de uygulama ko-
laylığında görece ortalarda yer alan önerileri içermektedir. Bu gruptaki 
öneriler de uygun kaynak ve koşullar doğrultusunda eylem planlarına 
hızlıca aktarılabilir.

•	 Uzun Vadeli Yatırımlar, etki/fayda seviyeleri görece yüksek olmasına 
rağmen hayata geçirilmesi daha çok çaba, maliyet ve zaman gerektiren 
önerileri içermektedir. Bu gruptaki öneriler, diğer öneriler ile bağlantı-
lar, uygun kaynak ve koşulların sağlanması için tedbirler de değerlendi-
rilerek eylem planlarına aktarılabilir. 

Uygulama kolaylığı ve yarattıkları yüksek etki doğrultusunda hızlı kazanım ola-
rak değerlendirilen aşağıdaki politika önerilerinin önceliklendirilmesi öneril-
mektedir:

•	 S1.P1 Türkiye Katmanlı Üretim Ağı kurulması

•	 S1.P4 Üniversitelerin endüstriyel 3BY sistemi envanterinin izlenmesi

•	 S2.P4 Test ve akreditasyon altyapısının 3BB teknolojisini kapsayacak 
şekilde güçlendirilmesi

•	 S3.P3 KOBİ’lere 3BB uygulama danışmanlık hizmet desteği mekaniz-
ması geliştirilmesi

•	 S0.P1 3BB’ye yönelik kamu müdahalelerinde izleme ve değerlendirme 
mekanizmalarının etkin kullanımı

Hızlı kazanımlarla bağlantılı olan ancak orta vadeli kazanım olarak belirlenen, 
matrisin yüksek etki segmentinde yer alan politika önerilerinin de eş zamanlı 
olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. S2.P4 ile bağlantılı olarak geliştirilen 
S2.P1 3BB’ye yönelik malzeme geliştirmenin desteklenmesi, S2.P3 3BB’ye yö-
nelik malzeme ve 3BB ile üretilmiş ürün standartlarının geliştirilmesi politika 
önerilerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesinin orta vadede 3BB teknolo-
jisinin yerlileşmesine, ulusal ve küresel pazarlarda Türk malzeme tedarikçileri-
nin büyümesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Hızlı kazanım olarak değerlendirilen politika önerileriyle bağlantılı olarak geliş-
tirilen S3.P1 3BB teknolojisi ve uygulamalarına yönelik araştırma altyapısının 
güçlendirilmesi,  S3.P2 3BB farkındalık ve uygulama seviyesinin artırılmasına 
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yönelik altyapının geliştirilmesi ve S3.P4 Sektör ve uygulama özelinde 3BB uy-
gulama desteği programları tasarlanmasına ilişkin politika önerileri ise orta va-
dede Türkiye’de imalat sanayinde 3BB uygulamalarının ve bu uygulamalardan 
elde edilecek faydaların arttırılmasına etkili olacaktır. 

S1’in altında geliştirilen S1.P2 Lisans ve üstü eğitimde 3BB ile ilgili ders ve 
programların artırılması ve S1.P3 3BB teknolojisinin farklı kademelerde eğiti-
me entegre edilmesi politika önerisi, kısa vadede Türkiye›de 3BB ekosistemi-
nin geliştirilmesine katkı sağlarken; uzun vadede, Türkiye’de imalat sanayinin 
teknolojinin uygulama alanlarını keşfederek uygulama olgunluğunun ve yay-
gınlığının artırılmasında etkili olacaktır.  

Bu bağlamda, politika önerilerinin eylem planlarına dönüştürülürken etki/uy-
gulama kolaylığı analizindeki yeri ve aralarındaki bağlantılar göz önünde bu-
lundurularak önceliklendirme ve planlama yapılması önerilmektedir. Dolayı-
sıyla bu bölümde geliştirilen öneriler hazırlanacak eylem planı için tartışılarak 
oluşturulmuş önemli bir yol haritası sunmaktadır.

Önerilen politikalar her ne kadar 3BB 
teknolojisi ve uygulamaları ile ilgili olsa 
da, 3BB’nin gelişmekte olan teknolojiler 
ve akıllı üretim içerisindeki yeri göz 
önünde bulundurulmalı ve bu politikalar 
diğer teknolojiler ile bütüncül bir şekilde 
ele alınarak uygulanmalıdır. Akıllı 
üretim kapsamında odaklanılacak diğer 
teknolojilere ilişkin izlenecek politikalar 
ve 3BB alanındaki politikalar birbirleriyle 
tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır.
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Sonuç
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Sonuç 

3BB teknolojisi artan bir yoğunlukta gündeme gelip tartışılsa da, yeni bir tek-
noloji olmayıp 30 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Hızlı bir prototipleme yöntemi 
olarak ortaya çıkmış olan teknoloji, yeni alt teknolojiler, malzemeler, yazılım-
lar ve endüstriyel uygulamalarla gelişimini sürdürmüştür. 3BB teknolojisinin 
yaygınlaşmasında en önemli etken, belirli alt teknolojilerde patent koruma 
sürelerinin dolmasıyla, teknolojinin hızlı bir gelişim kaydetmeye başlaması ol-
muştur. 2009 yılı sonrasında dolan patent koruma süreleri ile plastik malzeme 
esaslı uygulamalar yaygınlaşmış olup 2014 sonrasında ise benzer bir gelişim 
metal malzeme esaslı uygulamalarda da başlamıştır. Özellikle metal malzeme 
esaslı uygulamalar, pek çok sektörün dikkatini çekmiş ve bu teknolojiye olan 
ilgiyi artırmıştır. 

3BB pazarı, günümüze kadar pazar büyüklüğü ve oyuncu sayısıyla geniş bir 
pazar olarak değerlendirilebilecek iken, son yıllardaki büyüme performansı ve 
gelecek yıllara ilişkin beklentiler ışığında bu durumunu geride bırakarak yerle-
şik bir pazar olma yolunda ilerlemektedir. Endüstriyel 3BY sistemleri, malzeme 
ve hizmet segmentlerinden oluşan pazar, küresel ortalama sanayi büyüme hı-
zının üzerinde bir büyüme sergilemiştir. 

Pazardaki oyuncu sayısında da önemli bir artış görülmektedir. Tedarik (sistem, 
yazılım, malzeme, mühendislik), aracı (hizmet sağlayıcı) ve talep (sanayici veya 
bireysel kullanıcı) taraflarından oluşan değer zinciri içerisinde, pazarda yerle-
şik oyuncuların çoğunlukla geniş bir alanda faaliyet gösterdikleri, pazara yeni 
giren firmaların ise faaliyetlerini genişletme imkânı buldukları görülmektedir.

Türkiye’de ise 3BB pazarı, küresel büyüme hızının gerisinde olmasına rağmen 
istikrarlı bir büyüme sergilemiştir. Küresel pazarda baskın konumdaki oyuncu-
lar, Türkiye pazarının da neredeyse tamamına hâkimdir. Bu markaların Türkiye 
distribütörü olarak hizmet veren şirketler ise Türkiye pazarının kilit oyuncuları 
olarak öne çıkmaktadır. Bu oyuncular sistem ve malzeme tedarikinin yanında 
hizmet sağlayıcı olarak da faaliyet göstermektedir. Değer zincirinin aracı tara-

3BB pazarı, günümüze kadar pazar büyüklüğü 
ve oyuncu sayısıyla geniş bir pazar olarak 
değerlendirilebilecek iken, son yıllardaki büyüme 
performansı ve gelecek yıllara ilişkin beklentiler 
ışığında bu durumunu geride bırakarak yerleşik bir 
pazar olma yolunda ilerlemektedir.
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fında yer alan ve ana faaliyet alanı hizmet sağlamak olan şirketlerin ise, Türki-
ye’de 3BB pazarının büyümesine paralel olarak kullandıkları ithal 3BY sistem-
lerinin distribütörlüğünü aldıkları, faaliyetlerini tedarik tarafına genişlettikleri 
görülmektedir. Sanayi şirketlerinin, sistem ve malzeme geliştirerek sektöre gi-
riş yapmaya çalıştığı dikkate alındığında Türkiye’de, küresel pazara paralel bir 
değer zinciri hareketliliği olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de 3BB pazarının detaylı incelenmesi sonucunda küresel eğilimlerden 
farklılaşma da tespit edilmiştir. Türkiye 3BB pazarı içinde hizmet ve malzeme 
pazarının aldığı payların, küresel pazar içindeki ilgili alt bileşenlerin payların-
dan küçük olduğu görülmüştür. Bu durum, şirketlerin sistem sahibi olsalar 
dahi sistemleri genel olarak düşük kapasitede kullandıklarına; mevcut operas-
yonları içinde 3BB’nin kullanım alanlarını büyük ölçüde keşfedemediklerine 
işaret etmektedir. Ayrıca şirketler, hizmet sağlayıcılarla çalışmaktan ziyade 
yüksek sistem maliyetlerine rağmen 3BY sistemlerine yatırım yapmaktadır. Bu 
durum Türkiye 3BB pazarının küresel pazar eğilimlerini takip ettiğini ancak ol-
gunlaşma sürecinin devam ettiğini göstermektedir.

3BB uygulamaları, teknolojinin ortaya çıkışından bu yana en yaygın uygulama 
alanı olan prototip imalatından, artan bir oranda diğer alanlara doğru kaymak-
ta, özellikle parça ve nihai ürünlerin doğrudan imalatı gitgide yaygınlaşmakta-
dır. Doğrudan imalatın sonraki aşaması olan seri üretime yönelik de önemli 
beklentiler bulunmaktadır. Bu uygulamaların daha da yaygınlaşması, 3BB’nin 
ana akım bir üretim teknolojisi olmasını sağlayacaktır.

3BB’nin uygulama alanlarının mevcut gelişimi, teknolojinin getirdiği yenilik ve 
darboğazlar çerçevesinde şekillenmiştir. Prototip imalatının en yaygın uygula-
ma olmasının başlıca nedeni 3BB ile kısa sürede, maliyet etkin ve düşük ha-
cimde üretim gerçekleştirilebilmesidir. Diğer yandan, doğrudan imalat, hatta 
seri imalatta 3BB’nin daha yoğun kullanılabilmesi için 3BY sistem ve malzeme-
lerinin yüksek maliyeti, üretim hızı ve baskı tablası boyutu, malzeme çeşitliliği 
ve çok malzemeli baskı gibi aşılması gereken darboğazlar bulunmaktadır. Bu 
darboğazlar, uygulayıcıları, 3BB teknolojisini yüksek katma değerli ürünlerde 

Türkiye’deki uygulamaların odağına bakıldığında 
prototip üretiminin açık ara önde olduğu, doğrudan 
imalat uygulamalarının ise küresel seviyenin yaklaşık 
yarısı düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, 
Türkiye’deki şirketlerin teknolojinin en yaygın ve bilinen 
uygulamalarına yoğunlaştıklarını göstermektedir.
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veya düşük hacimli üretimi olan parça ve ürünlerde teknolojiyi kullanmaya 
yönlendirmiştir. Teknolojinin, ürünleri maliyet etkin kişiselleştirme ve özelleş-
tirme imkânları ile pek çok yeni tasarım fırsatı sunması şirketlerde doğrudan 
imalat gerçekleştirmek için önemli bir tercih nedeni olmuştur. Bu doğrultuda, 
küresel uygulamalarda, teknoloji prototip imalatında yüksek uygulama seviye-
sine erişmiş iken doğrudan imalatta da kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye’deki uygulamaların odağına bakıldığında ise prototip üretiminin açık 
ara önde olduğu, doğrudan imalat uygulamalarının ise küresel seviyenin yakla-
şık yarısı düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, Türkiye’deki şirketlerin 
teknolojinin en yaygın ve bilinen uygulamalarına yoğunlaştıklarını göstermek-
tedir. Prototiplemenin ötesine geçilebilmesi için, şirketlerin 3BB teknolojileri 
ile ilgili deneyimlerini genişletip uygun kullanım alanlarını keşfetmeleri gerek-
mektedir.

3BB teknolojilerini en yoğun olarak uygulayan sektörler değerlendirildiğinde 
küresel eğilimler ve Türkiye’deki eğilimler bazı istisnalara rağmen çoğunlukla 
örtüşmektedir. Türkiye’de uygulama seviyesi ile öne çıkan sektörler, küresel 
sıralamada da ön sıralarda yer alan medikal, havacılık ve savunma, makine 
ve otomotiv olmuştur. Bu sektörlerin öne çıkan ortak özelliği, önemli ölçüde 
küresel tedarik zincirlerine entegre olmalarıdır. Bu durum teknolojideki geliş-
meleri yakından takip etmelerini kolaylaştırmaktadır. Diğer yandan, bu sektör-
lerin Türkiye’de diğer sektörlere nazaran daha yoğun Ar-Ge faaliyetleri yapıyor 
oluşları prototipleme ihtiyacını artırmaktadır. Bu dört sektörün hem mevcut 
durumları, hem de barındırdıkları potansiyel ile 3BB uygulamaları için stratejik 
olabilecekleri değerlendirilmektedir.

Firmaların uygulamaya ilişkin deneyim seviyeleri değerlendirildiğinde ise kü-
resel seviye ile Türkiye arasında önemli oranda fark görülmüştür. Uygulama 

3BB teknolojilerini en yoğun olarak uygulayan sektörler 
değerlendirildiğinde küresel eğilimler ve Türkiye’deki 
eğilimler bazı istisnalara rağmen çoğunlukla 
örtüşmektedir. Türkiye’de uygulama seviyesi ile öne 
çıkan sektörler, küresel sıralamada da ön sıralarda 
yer alan medikal, havacılık ve savunma, makine ve 
otomotiv olmuştur. Bu sektörlerin öne çıkan ortak 
özelliği, önemli ölçüde küresel tedarik zincirlerine 
entegre olmalarıdır.
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seviyesinin en üst noktası ele alındığında bu fark Türkiye aleyhine daha da 
açılmaktadır. Firmaların önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri ve Türkiye’de 
3BB teknolojileri ile ilgili düşük farkındalık seviyesi göz önünde bulunduruldu-
ğunda, ilerleyen yıllarda bazı önlemler alınmaması durumunda bu teknolo-
jinin küresel uygulama seviyesi ile Türkiye’deki uygulama seviyesi arasındaki 
farkın açılması beklenebilir. 

Uygulama olgunluğu ve deneyim seviyesinde küresel seviye ile Türkiye ara-
sında yukarıda değinilen farkın en önemli nedenlerinden birinin, üniversiteler 
ve araştırma kuruluşlarından yeterince faydalanılamaması olduğu değerlendi-
rilmektedir. 3BB teknoloji ve uygulama ekosisteminin önemli bileşenlerinden 
üniversite ve araştırma kurumlarının, bu alanda daha aktif rol üstlenmeleri 
gereği ortaya çıkmaktadır. İncelenen küresel uygulamalarda teknolojinin geliş-
tirilmesi ve uygulamaların desteklenmesi konularında üniversiteler ve araştır-
ma kurumlarının önemli roller üstlendiği, kamu kurumları ve özel sektör ile iş 
birlikleri ve ortaklıklar gerçekleştirdiği, bazı vakalarda gelişime önderlik ettiği 
görülmektedir. Ancak Türkiye’de hâlihazırda 3BB alanında çalışan az sayıda 
üniversitede bu çalışmaların sürdürülebilir olamadığı ve bu alanda üniversi-
te-sanayi iş birliğinin kurulamadığı görülmüştür. Bu durum şirketlerin “know-
how”a erişimini ve 3BB alanında piyasanın ihtiyaç duyduğu uzmanların yetiş-
mesini zorlaştırmaktadır.

3BB alanında politikalar incelendiğinde ise, küresel değerlendirmeye konu 
olan ülkelerin mevcut politika çerçeveleri içerisinde, farklı şekillerde oluştur-
dukları politika belgeleriyle 3BB alanını önceliklendirdikleri görülmektedir. 
Ülkelerin, 3BB alanında özel olarak strateji geliştirdikleri ya da konuyu akıllı 
üretim veya sanayideki dönüşüm kapsamında, daha geniş çerçeveli politikala-
rın bir bileşeni olarak ele aldıkları görülmüştür. Türkiye’deki politik çerçevede 
ise, güncel birkaç politika dökümanındaki atıf haricinde konuyla ilgili kapsamlı 
bir stratejiye rastlanmamıştır. 3BB teknoloji, pazar ve uygulamalarında ortaya 

Türkiye’deki politik çerçevede ise, güncel birkaç 
politika dökümanındaki atıf haricinde konuyla 
ilgili kapsamlı bir stratejiye rastlanmamıştır. 
3BB teknoloji, pazar ve uygulamalarında ortaya 
çıkan kısıt ve darboğazların aşılması ile gelişimin 
hızlandırılması için politika, strateji ve yol haritası 
geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
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çıkan kısıt ve darboğazların aşılması ile gelişimin hızlandırılması için politika, 
strateji ve yol haritası geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu araştırma ile 3BB teknolojisinin bütüncül ve faydacı bir yaklaşımla mevcut 
üretim/ekonomi ekosistemine entegrasyonunun sağlanması üst başlığı altında 
dört strateji dâhilinde gruplandırılmış ve tedbirler listelenmiştir. 

• Türkiye’de 3BB ekosisteminin iş birliği ağları ve insan kaynağına odakla-
narak geliştirilmesi,

• Türkiye’de 3BB teknolojilerinin malzeme segmenti ağırlığıyla yerlileşti-
rilmesi,

• Türkiye’de imalat sanayinin 3BB teknolojisine yönelik farkındalığı ve 
uygulama seviyesinin artırılmasıyla teknolojinin yaygınlaştırılması ve 
yönetişim yapısının güçlendirilmesi,

• 3BB’ye yönelik kamu müdahalelerinin etkinliğinin artırılması için izle-
me ve değerlendirme faaliyetlerinin sistematik olarak yürütülmesi.

‘‘Üretimde Paradigma Değişikliği: 3 Boyutlu Yazıcılar’’ Araştırma Projesi Tür-
kiye’de 3BB teknolojisinin ve teknoloji uygulamalarının mevcut durumunun 
detaylı bir fotoğrafını çekmekte, teknolojinin getirdiği risk ve fırsatları ve gele-
ceğe ilişkin öngörüleri ortaya koymaktadır. Küresel değerlendirme ve Türkiye 
özelinde gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalar doğrultusunda önerilen stratejiler 
ve bu stratejilere hizmet edecek şekilde geliştirilen politikaların ve sektöre 
özel proje uygulamalarının, Türkiye’yi teknolojinin ilk uygulayıcılarından olma-
sa da ilk takipçilerinden yapacağı değerlendirilmektedir.

3BB teknoloji ve uygulamaları ile dördüncü sanayi devrimini bütüncül bir 
şekilde ele alan ortak bir strateji doğrultusunda, birbirini tamamlar şekilde 
hayata geçirilecek politikalar, Türkiye’yi küresel üretim hiyerarşisi içinde üst 
seviyelere çıkarmakta stratejik bir rol oynayacaktır.

3BB teknoloji ve uygulamaları ile dördüncü sanayi 
devrimini bütüncül bir şekilde ele alan ortak bir 
strateji doğrultusunda, birbirini tamamlar şekilde 
hayata geçirilecek politikalar, Türkiye’yi küresel 
üretim hiyerarşisi içinde üst seviyelere çıkarmakta 
stratejik bir rol oynayacaktır.
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Ek 1. Yöntem

Ek 1.1. Araştırma Yöntemi

Ek 1.1.1. Yarı Yapılandırılmış Yüz Yüze Derinlemesine Mülakatlar Yöntemi

Derinlemesine mülakatlar kapsamında; 3BB uygulamalarıyla öne çıkan sanayi 
şirketleriyle, değer zincirinin tedarik ve aracı tarafında temel faaliyet alanı 3BB 
teknolojisi olan firmalarla, üniversite ve araştırma kurumlarıyla, ilgili kamu ku-
rumları, meslek örgütü ve STK’larla 3BB teknolojisinin Türkiye’deki durumuna 
ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar, temel olarak 3 nokta üzerine 
kurgulanmış araştırma soruları çerçevesinde tasarlanmıştır.

I. 3BY Pazarı ve Pazar Büyüklüğü

•	 Pazarın gelişimine, büyüme hızına ilişkin beklentiler/öngörüler 
nelerdir? 

•	 Değer zinciri nasıl yapılanmıştır? 

•	 Pazarın genelinde ve değer zincirinin farklı noktalarında ne gibi 
risk ve fırsatlar bulunmaktadır?

•	 3BB teknolojilerinde süresi dolmak üzere olan patentlere ilişkin 
Türkiye’nin değerlendirebileceği fırsatlar nelerdir?

II. Uygulama Alanları ve Fırsatlar

•	 3BB teknolojilerinin mevcut uygulama alanları nelerdir? İleriye 
yönelik beklentiler nelerdir?

•	 3BB teknolojilerine yönelik farkındalık ne düzeydedir? Hangi sek-
törlerde yoğunlukla uygulanmaktadır? Sektörlere göre ağırlıklı 
olarak hangi hammaddeler ile ne tip uygulamalar yapılmaktadır? 

•	 Mevcut uygulamaların üretime ve diğer operasyonlara etkileri ve 
bu konudaki beklentiler nedir? 

•	 Mevcut uygulama pratiğinde karşılaşılan fırsatlar ve kısıtlar neler-
dir?

•	 Türkiye için 3BB teknoloji uygulamalarına ilişkin stratejik sektör-
ler hangileridir? 

III. Politika ve Teşvikler

•	 3BB teknolojileri ile ilgili araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetle-
rini desteklemeye yönelik kamu destekleri nelerdir? Bunların özel 
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sektördeki farkındalık ve algısı nasıldır? Desteklerin daha etkin 
olabilmesi için neler yapılabilir?

•	 Ar-Ge alanında ne gibi ortaklıklar/iş birlikleri gerçekleşmektedir?

•	 Ülke ekonomisi, üretim ve istihdama pozitif etkinin artırılması için 
hangi politikaların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır?

Örneklem Seçimi ve Sektörlere Göre Dağılımı

Derinlemesine mülakatların hedef grupları 3BB değer zincirindeki tüm pay-
daşları kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. 79 adet derinlemesine mülakatın 
yanında kuyumculuk sektörü ve dişçilik sektörüyle ilgili 4 vaka çalışması ger-
çekleştirilmiştir. Vaka çalışması derinlemesine mülakatlarda araştırma sorula-
rına cevap arar şekilde, şirketin 3BB tecrübesini daha derin bir detay düzeyin-
de ele alır şekilde gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen derinlemesine mülakatların 3BB değer zinciri içindeki dağılımı 
Tablo 0.1’de; derinlemesine mülakat ve vaka çalışması gerçekleştirilen sanayi 
şirketlerinin sektörlere göre dağılımı Tablo 0.2’de verilmektedir. 

Değer Zincirindeki Yeri Hedef Grup Derinlemesine Mülakat Sayısı

Araştırma Üniversiteler ve Araştırma 
Kurumları 19

Politika
İlgili Kamu Kurumları 3

İlgili Meslek Örgütleri ve 
STK’lar 10

Tedarik

Hammadde / Materyal Tedar-
ikçileri 4

Yazılım Şirketleri 1

3B Tarama / Tersine Mühendislik 
Şirketleri 3

Sistem Üreticileri 8

Aracı Hizmet Sağlayıcılar 5

Talep Sanayi Şirketleri 25

Toplam 79

Tablo 0.1: Gerçekleştirilen derinlemesine mülakatların 3BB değer zinciri içindeki dağılımı
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Yarı Yapılandırılmış Yüz Yüze Derinlemesine Mülakat Soruları

3BB uygulamalarıyla öne çıkan sanayi şirketleri, değer zincirinin tedarik ve 
aracı tarafında temel faaliyet alanı 3BB teknolojisi olan firmalar, üniversite ve 
araştırma kurumlar, ilgili kamu kurumları ile meslek örgütü ve STK’lara yönel-
tilen sorular aşağıdaki gibidir.

I. Kamu Kurumları

•	 3BB teknolojisi uygulamalarının ülke ekonomisi, mevcut sanayi yapısı 
ve istihdam üzerine etkileri/olası etkileri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

•	 3BB teknolojisinin ülkemizdeki durumu, uygulama seviyesi, algı ve far-
kındalığı ile yaygınlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

•	 Sizce 3BB teknoloji uygulamalarının kritik önem / potansiyel taşıdığı 
sektörler veya uygulama alanları hangileridir?

•	 3BB teknolojilerinin ve uygulama alanlarının/yoğunluğunun geliştiril-
mesine yönelik en önemli gelişme alanları sizce nelerdir? (Yazılım, ta-
sarım, üretim vb.)

•	 3BB teknolojisinin geliştirilmesine, uygulama alanlarının genişletilme-
sine ilişkin kurumunuz bünyesinde ne gibi faaliyetler/girişimler bulun-
makta?

Sektör Derinlemesine Mülakat Sayısı Vaka Çalışması Sayısı

İlaç 1 -

Elektronik 6 -

Enerji 1 -

Havacılık ve Savunma 3 -

Makine 6 -

Otomotiv 3 -

Plastik 1 -

Medikal 2 3

Kuyumculuk - 1

Diğer 2 -

Toplam 25 4

Tablo 0.2: Mülakat ve vaka çalışması gerçekleştirilen sanayi şirketlerinin sektörlere göre dağılımı
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•	 3BB teknolojisinin geliştirilmesi ve/veya uygulama alanlarının genişle-
tilmesi/geliştirilmesi konusunda diğer kamu kurumları veya özel sek-
törle ortaklık veya iş birliğinde bulunuyor musunuz? Hangi kurumlar ile 
ne gibi iş birlikleri yürütüyorsunuz?

•	 3BB teknolojisi ile ilgili herhangi bir proje/program veya çalışma yürüt-
tünüz/desteklediniz mi? Bu bunlara nasıl bir destek/katılım sağladınız? 

•	 Önümüzdeki yıllar için 3BB veya Sanayi 4.0 alanı ile ilgili yeni bir girişim 
veya proje/program planlıyor musunuz? Evet ise nasıl bir kapsam ön-
görüyorsunuz?

•	 3BB teknolojilerine ilişkin mevcut kamu politikaları ve devlet destekleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne tip politika ve desteklerin 
faydalı olacağını düşünüyorsunuz?

II. Meslek Örgütü ve STK’ler

•	 3BB teknolojisinin ülkemizdeki durumu, uygulama seviyesi, algı ve far-
kındalığı ile yaygınlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

•	 3BB teknolojisi uygulamalarının ülke ekonomisi, mevcut sanayi yapısı 
ve istihdam üzerine etkileri/olası etkileri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

•	 3BB teknolojileri ve uygulama alanlarındaki gelişmelerin kurumunuz 
veya temsil ettiğiniz sektörler/işletmeler üzerine nasıl etkileri olabilir?

•	 Önümüzdeki dönemde 3BB pazarında oluşabilecek riskler ve fırsatlara 
ilişkin bir öngörünüz var mı?

•	 Sizce 3BB teknoloji uygulamalarının kritik önem / potansiyel taşıdığı 
sektörler veya uygulama alanları hangileridir?

•	 3BB teknolojilerinin ve uygulama alanlarının/yoğunluğunun geliştiril-
mesine yönelik en önemli gelişme alanları sizce nelerdir? (Yazılım, ta-
sarım, üretim vb.)

•	 3BB teknolojisinin geliştirilmesine, uygulama alanlarının genişletil-
mesine ilişkin kurumunuz bünyesinde ne gibi faaliyetler/girişimler bu-
lunmakta?

•	 3BB teknolojisinin geliştirilmesi ve/veya uygulama alanlarının genişle-
tilmesi/geliştirilmesi konusunda diğer kamu kurumları veya özel sek-
törle ortaklık veya iş birliğinde bulunuyor musunuz? Hangi kurumlar ile 
ne gibi iş birlikleri yürütüyorsunuz?
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•	 3BB teknolojisi ile ilgili herhangi bir proje/program veya çalışma yürüt-
tünüz/desteklediniz mi? Bu bunlara nasıl bir destek/katılım sağladınız? 

•	 Önümüzdeki yıllar için 3BB veya Sanayi 4.0 alanı ile ilgili yeni bir girişim 
veya proje/program planlıyor musunuz? Evet ise nasıl bir kapsam ön-
görüyorsunuz?

•	 Bugüne kadar bu alanda bir iş birliği gerçekleştirdiniz ya da destek aldı-
nız mı?

•	 Kamu desteğiyle 3BB’ye ilişkin herhangi bir proje gerçekleştirdiniz mi? 
Gerçekleştirdiyseniz hangi kurumdan ne miktarda ve hangi koşullarda 
destek aldınız?

•	 Araştırma kurumlarıyla/üniversitelerle veya başka şirketlerle ortak bir 
çalışma/program/proje gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdiyseniz hangi 
kapsamda oldu?

•	 3BB teknolojilerine ilişkin mevcut kamu politikaları ve devlet destekleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne tip politika ve desteklerin 
faydalı olacağını düşünüyorsunuz?

III. Sanayi Şirketleri

•	 3BB teknolojisi uygulamalarının ülke ekonomisi, mevcut sanayi yapısı 
ve istihdam üzerine etkileri/olası etkileri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

•	 3BB teknolojisinin ülkemizdeki durumu, uygulama seviyesi, algı ve far-
kındalığı ile yaygınlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

•	 3BB teknolojisine ilişkin satışlarınız, müşterileriniz ve sektörlere göre 
nasıl dağılıyor/yoğunlaşıyor? 

•	 Profesyonel ve bireysel kullanıcıların talebine ilişkin bilgi verebilir misi-
niz?

•	 Müşterilerinizin 3BB ürünlerine ilişkin özel istekleri/beklentileri oluyor 
mu?

•	 Önümüzdeki yıllarda 3BB pazarında oluşabilecek riskler ve fırsatlara 
ilişkin bir öngörünüz var mı?

•	 Önümüzdeki yıllarda 3BB teknolojisindeki gelişmelerin şirketiniz üzeri-
ne nasıl bir etkisi olur?
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•	 Önümüzdeki 3 yıl için 3BB teknolojisine ilişkin bir stratejiniz var mı?

•	 Sizce 3BB teknoloji uygulamalarının kritik önem / potansiyel taşıdığını 
sektörler veya uygulama alanları hangileridir?

•	 3BB teknolojilerinin ve uygulama alanlarının/yoğunluğunun geliştiril-
mesine yönelik en önemli gelişme alanları sizce nelerdir? (Yazılım, ta-
sarım, üretim vb.)

•	 3BB teknolojisi konusunda hangi hizmetleri sağlıyor ve/veya üretim fa-
aliyetleri gerçekleştiriyorsunuz? 

•	 Bu alanda çalışmalara ne zaman, hangi amaçla başladınız? 

•	 3BB teknolojisini uygulama alanlarınız/yöntemleriniz zaman içinde de-
ğişti mi?

•	 3BB teknolojisi uygulamalarıyla geliştirdiğiniz ürünlerin satışının top-
lam satışlarınız içindeki payı yaklaşık olarak nedir? Önümüzdeki dö-
nemde bu oranın artacağını düşünüyor musunuz?

•	 3BB’ye ilişkin gerçekleştirdiğiniz satışlarda brüt kar marjınız yaklaşık 
olarak nedir? Brüt kar marjınızın önümüzdeki dönemde değişeceğini 
düşünüyor musunuz?

•	 Satışlarınız dışında şirketinizin işleyişi üzerinde ne gibi katkıları oldu?

•	 3BB’ye ilişkin sistemleri, yazılım, hammadde veya diğer ilgili girdileri 
hangi yöntemle (satın alma, leasing vb.) ve hangi tedarikçilerden sağlı-
yorsunuz? Bu ürünlerin tedarikinde iç pazarın ve ithalatın payı nedir? 

•	 Hangi ürünleri, hangi ülkelerden ithal ediyorsunuz? İthal ettiğiniz ürün-
lerin GTİP kodlarını sağlayabilir misiniz?

•	 Kullandığınız sistemler hangi hammadde ile çalışıyor? 

•	 3BB teknolojilerinin uygulanmasına yönelik kaç personeliniz bulun-
makta?

•	 Bu konuda çalışan personel sayınızın toplam çalışan sayınıza oranı ne-
dir? Son 3 yılda bu oran nasıl değişti?

•	 3BB teknolojilerinin uygulanmasına yönelik istihdam ettiğiniz/edeceği-
niz kişilerde nasıl nitelikler arıyorsunuz?

•	 3BB teknolojisine son 3 yılda ne kadar yatırım gerçekleştirdiniz?
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•	 3BB teknolojilerine ilişkin şimdiye kadarki deneyiminizi nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

•	 3BB teknolojilerinin kullanımı şirketinizin/kurumunuzun organizasyo-
nel yapısı üzerine bir etkisi oldu mu?

•	 Önümüzdeki yıllarda 3BB teknolojisini uygulamalarının şirketinizin yü-
rüttüğü farklı operasyonlar üzerine nasıl bir etkisi olabilir? 

•	 Bugüne kadar bu alanda bir iş birliği gerçekleştirdiniz ya da destek aldı-
nız mı?

•	 Kamu desteğiyle 3BB’ye ilişkin herhangi bir proje gerçekleştirdiniz mi? 
Gerçekleştirdiyseniz hangi kurumdan ne miktarda ve hangi koşullarda 
destek aldınız?

•	 Araştırma kurumlarıyla/üniversitelerle veya başka şirketlerle ortak bir 
çalışma/program/proje gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdiyseniz hangi 
kapsamda oldu?

•	 3BB teknolojilerine ilişkin mevcut kamu politikaları ve devlet destekleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne tip politika ve desteklerin 
faydalı olacağını düşünüyorsunuz?

IV. Değer Zincirinin Tedarik ve Aracı Tarafında Yer Alan Firmalar

•	 3BB teknolojisinin ülkemizdeki durumu, uygulama seviyesi, algı ve far-
kındalığı ile yaygınlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

•	 3BB teknolojisine ilişkin satışlarınız, müşterileriniz ve sektörlere göre 
nasıl dağılıyor/yoğunlaşıyor? 

•	 Profesyonel ve bireysel kullanıcıların talebine ilişkin bilgi verebilir misiniz?

•	 Müşterilerinizin 3BB ürünlerine ilişkin özel istekleri/beklentileri oluyor 
mu?

•	 Önümüzdeki yıllarda 3BB pazarında oluşabilecek riskler ve fırsatlara 
ilişkin bir öngörünüz var mı?

•	 Önümüzdeki yıllarda 3BB teknolojisindeki gelişmelerin şirketiniz üzeri-
ne nasıl bir etkisi olur?

•	 3BB teknolojisi uygulamalarının ülke ekonomisi, mevcut sanayi yapısı 
ve istihdam üzerine etkileri/olası etkileri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 
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•	 Sizce 3BB teknoloji uygulamalarının kritik önem / potansiyel taşıdığı 
sektörler veya uygulama alanları hangileridir?

•	 3BB teknolojilerinin ve uygulama alanlarının/yoğunluğunun geliştiril-
mesine yönelik en önemli gelişme alanları sizce nelerdir? (Yazılım, ta-
sarım, üretim vb.)

•	 3BB teknolojisi konusunda hangi hizmetleri sağlıyor ve/veya üretim fa-
aliyetleri gerçekleştiriyorsunuz? 

•	 Bu alanda çalışmalara ne zaman, hangi amaçla başladınız? 

•	 Amaçlarınız ve/veya yöntemleriniz zaman içinde değişti mi?

•	 3BB’ye ilişkin sistemleri, yazılım, hammadde veya diğer ilgili girdileri 
hangi yöntemle (satın alma, leasing vb.) ve hangi tedarikçilerden sağlı-
yorsunuz? 

•	 Bu ürünlerin tedarikinde iç pazarın ve ithalatın payı nedir? 

•	 Hangi ürünleri, hangi ülkelerden ithal ediyorsunuz? İthal ettiğiniz ürün-
lerin GTİP kodlarını sağlayabilir misiniz?

•	 Ürettiğiniz sistemler hangi hammadde ile çalışıyor? 

•	 Geçtiğimiz 3 yıl için net satışlarınız ne kadardır?

•	 Toplam satışlarınız içinde 3BB teknolojisini kullanarak gerçekleştirdiği-
niz satışlarınızın oranı yaklaşık olarak nedir? Önümüzdeki dönemde bu 
oranın artacağını düşünüyor musunuz?

•	 3BB’ye ilişkin gerçekleştirdiğiniz satışlarda brüt kar marjınız yaklaşık 
olarak nedir? Brüt kar marjınızın önümüzdeki dönemde değişeceğini 
düşünüyor musunuz? 

•	 3BB teknolojilerinin geliştirilmesinde, üretiminde, hizmet sağlanmasın-
da çalışan kaç personeliniz bulunmakta? 

•	 Bu konuda çalışan personel sayınızın toplam çalışan sayınıza oranı ne-
dir? Son 3 yılda bu oran nasıl değişti?

•	 Bu alana yönelik istihdam ettiğiniz/edeceğiniz kişilerde nasıl nitelikler 
arıyorsunuz?

•	 3BB teknolojisine ilişkin faaliyetleriniz sonucunda herhangi bir patent 
veya faydalı model başvurunuz oldu mu? 
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•	 Koruma süresi biten ya da yakın zamanda bitecek 3BB’ye ilişkin patent-
lerde şirketiniz/kurumunuz için fırsatlar görüyor musunuz?

•	 Bugüne kadar bu alanda bir iş birliği gerçekleştirdiniz ya da destek aldı-
nız mı?

•	 Kamu desteğiyle 3BB’ye ilişkin herhangi bir proje gerçekleştirdiniz mi? 
Gerçekleştirdiyseniz hangi kurumdan ne miktarda ve hangi koşullarda 
destek aldınız?

•	 Araştırma kurumlarıyla/üniversitelerle veya başka şirketlerle ortak bir 
çalışma/program/proje gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdiyseniz hangi 
kapsamda oldu?

•	 3BB teknolojilerine ilişkin mevcut kamu politikaları ve devlet destekleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne tip politika ve desteklerin 
faydalı olacağını düşünüyorsunuz?

V. Üniversiteler ve Araştırma Kurumları

•	 3BB teknolojisinin ülkemizdeki durumu, uygulama seviyesi, algı ve far-
kındalığı ile yaygınlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

•	 3BB teknolojisi uygulamalarının ülke ekonomisi, mevcut sanayi yapısı 
ve istihdam üzerine etkileri/olası etkileri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

•	 Önümüzdeki yıllarda 3BB pazarında oluşabilecek riskler ve fırsatlara 
ilişkin bir öngörünüz var mı?

•	 Sizce 3BB teknoloji uygulamalarının kritik önem / potansiyel taşıdığını 
sektörler veya uygulama alanları hangileridir?

•	 3BB teknolojilerinin ve uygulama alanlarının/yoğunluğunun geliştiril-
mesine yönelik en önemli gelişme alanları sizce nelerdir? (Yazılım, ta-
sarım, üretim vb.)

•	 3BB teknolojisi konusunda hangi araştırma, eğitim ve hizmet faaliyetle-
rini gerçekleştiriyorsunuz?

•	 3BB’ye ilişkin sistemleri, yazılım, hammadde veya diğer ilgili girdileri 
hangi yöntemle (satın alma, leasing vb.) ve hangi tedarikçilerden sağlı-
yorsunuz? 

•	 3BB teknolojisine son 3 yılda ne kadar yatırım gerçekleştirdiniz?
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•	 Bu ürünlerin tedarikinde İç pazarın ve ithalatın payı nedir? 

•	 Hangi ürünleri, hangi ülkelerden ithal ediyorsunuz? İthal ettiğiniz ürün-
lerin GTİP kodlarını sağlayabilir misiniz?

•	 Kurumunuz/üniversiteniz 3BB teknolojilerinin uygulanmasına/gelişti-
rilmesine yönelik herhangi bir çalışma/program yürüttü veya yürütü-
yor mu? 

•	 3BB teknolojisini ne zaman kullanmaya/üzerinde çalışma yürütmeye 
başladınız?

•	 3BB teknolojisini hangi amaçla kullanmaya başladınız? (eğitim, tasa-
rım/prototip, özelleştirilmiş ürünler, seri üretim vs.) Amaçlarınız/yön-
temleriniz zaman içinde değişti mi?

•	 Bugüne kadar bu alanda bir iş birliği gerçekleştirdiniz ya da destek aldı-
nız mı?

•	 Kamu desteğiyle 3BB’ye ilişkin herhangi bir proje gerçekleştirdiniz mi? 
Gerçekleştirdiyseniz hangi kurumdan ne miktarda ve hangi koşullarda 
destek aldınız?

•	 Araştırma kurumlarıyla/üniversitelerle veya sanayi şirketleriyle ortak 
bir çalışma/program/proje gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdiyseniz han-
gi kapsamda oldu?

•	 Önümüzdeki yıllar için 3BB veya Sanayi 4.0 alanı ile ilgili yeni bir girişim, 
program veya proje planlıyor musunuz? Evet ise nasıl bir kapsam öngö-
rüyorsunuz? 

•	 3BB teknolojisine ilişkin faaliyetleriniz sonucunda herhangi bir patent 
veya faydalı model başvurunuz oldu mu? 

•	 Koruma süresi biten ya da yakın zamanda bitecek 3BB’ye ilişkin patent-
lerde kurumunuz için fırsatlar görüyor musunuz?

•	 Üniversite bünyesinde farklı bölümlerde 3BB teknolojilerine ilişkin yü-
rütülen çalışmalardan haberdar mısınız? Bölümler arasında buna ilişkin 
koordinasyon sizce ne seviyede?

•	 3BB teknolojilerine ilişkin mevcut kamu politikaları ve devlet destekleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne tip politika ve desteklerin 
faydalı olacağını düşünüyorsunuz?
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Ek 1.1.2. Anket, Bilgisayar Destekli Telefon Mülakatları (Computer Assisted 
Telephone Interview – CATI) Çalışması Yöntemi

CATI, görüşmecinin bir yazılım uygulaması tarafından sağlanan bir senaryoyu 
izlediği bir telefon araştırması tekniğidir. Verinin toplanmasını ve düzenlen-
mesini hızlandıran telefonla mikro veri toplamaya yönelik yapılandırılmış bir 

sistemdir. Bu doğrultuda anket çalışması, 3BB teknolojisinin Türkiye’deki du-
rumuna ilişkin temel olarak 3 nokta üzerine kurgulanmış, aşağıdaki araştırma 
soruları çerçevesinde tasalanmıştır. 

I. Farkındalık

•	 3BB teknolojileri hakkında bilgi sahibi olan şirket sayısı kaçtır?

•	 Farkındalık sektörlere, şirket büyüklüğüne ve şehirlere göre farklılık 
göstermekte midir?

II. Mevcut Durum: Şirketlerin 3BY Deneyimi

•	 3BB teknolojilerini uygulayan şirket sayısı kaçtır?

•	 Ağırlıklı olarak hangi 3BB alt teknolojileri uygulanmaktadır?

•	 3BB teknolojilerini yoğun olarak uygulandığı sektörler hangileridir?

•	 3BB teknoloji uygulamalarıyla üretilen ürünler ve kullanılan hammad-
deler nelerdir?

•	 3BB teknolojilerine ilişkin makine, hammadde ve ilgili ürünler hangi ül-
kelerden/tedarikçilerden sağlanmaktadır?

•	 3BB teknolojilerinin uygulama olgunluğu ne düzeydedir?

•	 3BB teknolojilerinin uygulama yöntemi nedir (şirket bünyesinde sis-
temler, diğer kurumlarla iş birliği vb.)? 

III. Beklentiler                                    

•	 3BB teknolojileri şirketlerin değer zinciri içindeki konumlarını güçlen-
dirmek fırsat yaratmakta mıdır?

•	 3BB teknolojileri şirketlerin iş modellerini değiştirecek bir uygulama 
mıdır?

•	 3BB uygulamaları şirketlerin değer zinciri ve operasyonlarını nasıl de-
ğiştirebilir?
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•	 3BB uygulamaları geleneksel üretim yapısını iyileştirecek ya da tama-
men değiştirecek bir yöntem olarak değerlendirilebilir mi?

•	 3BB teknolojisinin şirketlere sağlayacağı potansiyel faydalar teknoloji-
nin uygulanmasındaki kısıtların gölgesinde mi kalmaktadır?

Örneklem Seçimi

CATI çalışması, nicel veri toplanması için seçilen sektörlerde Türkiye’deki sa-
nayici şirketlerin 3BB teknolojisi farkındalık ve uygulama seviyelerini anlamak 
amacıyla projenin araştırma faaliyetlerinden biri olarak önerilmiştir. Anket po-
pülasyon ve örnekleminin seçim metodolojisi aşağıda anlatılmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Lonca Veri Tabanı (http://lonca.gov.tr/), Tür-
kiye’deki sanayi şirketlerinin popülasyonunun tespit edilmesinde kullanılmış-
tır. Lonca veri tabanına göre Türkiye’de 128.306 sanayi şirketi bulunmaktadır. 
Proje kapsamında araştırmaya dâhil edilmesi planlanan sektörlerin NACE⁴³ 
kodları üzerinden filtreleme yapıldığında, bu veri tabanında ilgili sektörlerde 
30.774 firma olduğu görülmektedir. 

Yıllık satışları 1,4 Milyon ABD Doları altındaki firmaların, 3BB teknolojisine iliş-
kin uygulamaların çok sınırlı olacağı varsayımıyla, anket çalışmasında anlam-
lı sonuçlar üretilebilmesi için bu büyüklüğün altındaki firmaların çalışmanın 
dışında bırakılması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda EY’nin anlaşmalı olduğu 
veri platformu, D&B Global Business Browser’dan belirtilen NACE kodlarına 
göre bu sektörlerde faaliyet gösteren, 1,4 Milyon ABD Doları üstü cirosu olan 
şirketler listelenmiştir. Bu listede de, telefon numaralarına ulaşılabilen 6.760 
firma bulunmaktadır. 

Buna göre 30.774 şirketten oluşan popülasyon içinde %95 güvenilirlik ve %5 
hata payı ile yapılacak bir araştırma için asgari örneklem büyüklüğü 379 fir-
ma olarak hesaplanmıştır (6.760 firma için de aynı güvenilirlik ve hata payı 
ile örneklem 364 olmaktadır). Ancak çalışmaya dâhil edilen sektörlerde alt 
örneklem olarak bu düzeyde bir hesaplama yapılmamış, her sektör için, po-
pülasyon içindeki dağılımlarına göre minimum bir hedeflenen anket sayısı be-
lirlenmiştir. Ancak bu dağılım lineer olarak yapılmamış, istatistiksel anlamlılık 
(statistical significance) gözetilerek popülasyon içerisinde en küçük paya sahip 
gruplara minimum hedef anket sayısı olarak 20 atanmıştır. 

Anket kapsamında toplam 5.010 firma aranmıştır. Bu aramalarda %14 başarı 
oranı ile toplam 697 firma ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 697 anket 

⁴³ Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistik Sınıflaması (Statistical Classification of Economic
Activities in European Community)
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içerisindeki uzun anket sayısı 433’tür. Aşağıdaki tabloda sektörler, NACE kod-
ları ve popülasyon büyüklükleri hedeflenen ve ulaşılan anket sonuçları sunul-
maktadır.

Belirli sektörlerde hedef anket sayısı altında kalınmasının nedenleri aşağıda 
açıklanmaktadır:

• Her sektör için, hedef anket sayısına ulaşılıncaya kadar aramalara de-
vam edilmiştir. 

• Makine sektörü için hedef anket sayısına 1271. şirketin aranması ile 
ulaşılmıştır. 

• Diğer sektörler için listelerde iletişim bilgisine sahip olunan şirketle-
rin tamamı aranmıştır. 

• Havacılık ve savunma, ilaç ve enerji sektörlerinde hedeflenen anket 
sayısına ulaşmakta örneklem büyüklüğündeki (satışları 1,4 Milyon 
ABD Doları ve üstünde olan şirket sayısı) kısıtın aşılması amacıyla ara-
ma listelerine eklemeler yapılmış; örnek sayısı büyüklüğü artırılmıştır 
(105 yeni firma ve iletişim bilgisi mevcut veri tabanına işlenmiştir). 

Sektör NACE Rev.2. Lonca Veri 
Tabanı

Firma sayısı 
(Ciro ≥  1,4 
Milyon ABD 
Doları)⁴⁴

Toplam Hedef 
Başarılı Anket

Başarılı 
Anket/Uzun 

Anket

Havacılık ve 
Savunma

25.4, 30.3, 
30.4, 33.16 361 74 40 17/13

Otomotiv 29 2.672 193 70 79/58

Elektronik 26.1, 26.2, 
26.3, 26.4, 27 1.850 1.086 50 122/79

Enerji 06.2, 35.1, 
35.2 732 292 40 45/20

Makine 28, 25.21, 
25.3 15.660 3.170 140 199/132

Medikal 26.6, 32.5, 
33.20.50 818 190 50 47/30

İlaç 21 213 163 40 27/15

Plastik 22 8.468 1.592 130 161/86

Toplam 30.774 6.760 560 697/433

Tablo 0.3: CATI gerçekleştirilen sektörler, NACE kodları, popülasyon büyüklüğü; hedeflenen ve 
ulaşılan anket sayısı

⁴⁴ D&B Global Business Browser çekilen raporlanan son mali yıldaki satışları 1,4 Milyon ABD Doları üzeri, te-
lefon numarasına ulaşılabilen şirket sayısıdır. Bu sayıya dâhil olmayan, satışları 1,4 Milyon ABD Doları üzerinde 
başka firmalar da bulunmaktadır, ancak bu bilgiler yayınlanmadığı için ilgili firmalar tespit edilerek listeye alına-
mamıştır. Mevcut durumda farklı veri tabanlarındaki listelerin çapraz kontrolü yapılmakta, anket uygulamasın-
dan sorumlu altyükleniciye verilen listenin genişletilmesine yönelik çalışılmaktadır.
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Bilgisayar destekli telefon mülakatı (CATI) soruları

CATI tekniği ile gerçekleştirilecek anket çalışmasında şirketlere sorulan sorular 
aşağıda sıralanmaktadır. 

3BY teknolojilerini hâlihazırda uygulamakta olan ve olmayan şirketlerin tama-
mıyla gerçekleştirilecek anket çalışması, verilen cevaplar doğrultusunda aşağı-
daki akış dâhilinde uygulanacaktır. 

Şirket Hakkında Bilgiler

1. Sektörünüzde 3BY teknolojileri ve uygulamalarına ilişkin bir bilgi-
niz var mı?

 Var               Yok

Var	yanıtı	seçilmişse	2.	Soru	ile	devam	edilecektir

Yok	yanıtı	seçilmişse	anket	sonlandırılacaktır.	

Mevcut Durum: 3BY veya Katmanlı Üretim Teknolojileri Uygulanmasına 
Yönelik Deneyim

2. Şirketiniz 3BY ile deneyimi var mıdır, var ise nasıldır? (Prototip,
modelleme, doğrudan imalat vb. HERHANGİ BİR deneyimi düşünün) 
(Şıklar okunacak – Tek şık seçilebilir)

 Önemli bir deneyime ve açıkça belirlenmiş stratejik plana sahibiz

 Şirketin bazı bölümlerinde 3BY teknolojilerini kullanıyoruz

 3BY teknolojilerini yalnızca test ediyoruz

 3BY ile (bünyemizde veya hizmet sağlayıcıyla) bazı deneyimleri-
miz oldu, ancak düzenli olarak uygulamıyoruz

 3BY teknolojisini test etmeyi düşünüyoruz ancak henüz bir de-
neyime sahip değiliz

 Henüz 3BY teknolojilerinin şirketimizde uygulanmasını değerlen-
dirmedik.

Şirketin Lokasyonu Lonca Veri tabanı⁴⁵
Faaliyet Gösterdiği Sektör Lonca Veri tabanı
Şirketin yıllık cirosu EY’nin D&B Global Business Browser veri tabanı

⁴⁵ Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Lonca” veritabanı, sektörlerde ve alt sektörlerde 
faaliyet gösteren şirketlerin isimleri ve lokasyonları hakkında bilgi sağlamaktadır. Şirketlerin ciro bilgisi bu 
veritabanında bulunmamaktadır. 
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Şirketin 3BY teknolojileri uygulanmasına yönelik deneyimi varsa (ilk 4 
cevaptan biri seçilmişse) 3. Soru ile devam edilecektir.

Şirketin 3BY teknolojileri uygulanmasına yönelik deneyimi yoksa (son 
2 cevaptan biri seçilmişse) 12. Soru ile devam edilecektir.

Soru	3-11,	3BY	teknolojilerinin	uygulanmasına	yönelik	deneyimi	olan	
şirketlere	sorulacaktır.

3. 3BY teknolojilerine ilişkin uygulamalar şirketinizin organizasyonel
yapısı içinde nasıl konumlandırılmıştır? (Şıklar okunacak – Birden 
fazla şık seçilebilir)

 3BY için özel çalışan bir ekibimiz var

 Ar-Ge Bölümünde bu konuda çalışmalarımız var

 Üretim Bölümünde bu konuda çalışmalarımız var

 Mühendislik Bölümünde bu konuda çalışmalarımız var

 Başka: (lütfen belirtin) _________________________________

4. Hâlihazırda 3BY teknolojilerini hangi amaçla kullanıyorsunuz?
(1’den fazla şık seçilebilir)

	Yeni ürünler için prototip 

	Makine parçaların prototip ve modelleri

 Makine parçalarının doğrudan imalatı

 Yarı mamul veya bitmiş ürünlerin doğrudan imalatı

 Diğer kullanım: (lütfen belirtin) __________________________

5. 3BY teknolojilerinin uygulanmasında hangisi şirketiniz için geçerli-
dir? (Birden fazla şık seçilebilir)

 Bünyemizde profesyonel 3BY makinesi/sistemi mevcut

 Bünyemizde masaüstü 3BY makinesi ile test/deneme yapılmakta

 Hizmet sağlayıcısı ile çalışıyoruz

Diğer (lütfen belirtin) _____________________________________

6. 3BY teknolojilerini hangi ürünleri üretmek için kullanıyorsunuz?
(Birden fazla şık seçilebilir)

 Plastik parçalar

 Metal parçalar
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 Seramik parçalar

 Diğer (lütfen belirtin) ______________________________

7.  3BY teknolojilerinden hangisini/hangilerini kullanıyorsunuz? (Bir-
den fazla şık seçilebilir)

	Bilmiyorum (Diğer şıklar sorulmayacak)

  Yapıştırıcı Püskürtme (Binder Jetting)

  Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme (Direct Energy Deposition)

  Malzeme Ekstrüzyon (Material Extrusion)

  Malzeme Püskürtme (Material Jetting)

  Toz Zeminde Füzyon (Powder Bed Fusion)

  Levha Laminasyon (Sheet Lamination)

  Teknede Fotopolimerizasyon (Vat Photopolymerization)

8.  3BY makinelerini, hammaddeyi ve ilgili diğer ürünleri nasıl temin 
ediyorsunuz? (Birden fazla şık seçilebilir)

3BY hammaddesini

 İthal ediyoruz (Lütfen ülkeleri ve firmaları belirtin) 

 İç pazardan temin ediyoruz

 Diğer (lütfen belirtin) _______________________

3BY makinesini ve makineye dair ürünleri

 İthal ediyoruz (Lütfen ülkeleri ve firmaları belirtin) 

 İç pazardan temin ediyoruz

 Diğer (lütfen belirtin) _______________________

9.  3BY teknolojilerinin uygulanması hakkında herhangi bir iş birliği/
ortak çalışma gerçekleştirdiniz mi? (Birden fazla şık seçilebilir)

  Üniversiteler ve/veya araştırma kurumları

  3BY de uzmanlaşmış girişimler (start-up)
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  3BY sistem/makina üreticileri

  3BY hizmet sağlayıcıları

  Diğer (lütfen belirtin) ______________________________

  Hayır

10.  Sizce şirketinizin 3BY uygulamalarından sağladığı en büyük fay-
da nedir?  (Birden fazla şık seçilebilir)  

  Daha önce üretemediğimiz kompleks ürünlerin üretilebilmesi

  Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin üretilebilmesi

  Ürün kalitesinin artırılması

  Tedarik zincirimizin veya şirket içi operasyonlarımızın iyileştiril-
mesi 

  Diğer avantajlar (lütfen belirtin) ____________

11.  Şirketinizin toplam gelirleri içinde 3BY teknolojilerini uygula-
yarak ürettiğiniz ürünlerden sağlanan gelirin payı yaklaşık olarak 
nedir?

 %0

 %1 - %2

 %3 - 5%

 %6 - %10

 %11 - %20

 %20’den fazla

Soru	12,	3BY	teknolojilerinin	uygulanmasına	yönelik	deneyimi	olmayan	şir-
ketlere	sorulacaktır.

12. Şimdiye kadar 3BY teknolojilerini kullanmamanızın nedeni ne-
dir? (Birden fazla şık seçilebilir)  

 3BY hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz

 Bünyemizde yeterli uzman çalışan yok

 Şu anda Sanayi 4.0 ile ilgili diğer konular üzerinde duruyoruz

 Diğer nedenler (lütfen belirtin) ______________________
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Beklentiler 

13. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3BY teknolojileri uygulamaları ile 
hangilerini gerçekleştirebileceğinizi öngörüyorsunuz? (evet/hayır)

14. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3BY teknolojileri uygulamalarının 
şirketinizin üretim faaliyetlerinin neresinde olmasını beklersiniz?

 Ek bir üretim teknolojisi olmasını

 Mevcut üretim teknolojisinin yerini almasını

 Mevcut üretim teknolojisi ile beraber, hibrit bir biçimde kullanıl-
masını

 Seri üretimde kullanılmayacağını

 Diğer (lütfen belirtin) __________________

15.  3BY teknolojileri uygulamaları ile şirketinizin üretim tesislerinin 
yerlerinde nasıl bir değişiklik olabilir? (Her bir seçenek evet/hayır 
olarak sorulacaktır)

  Evet   Hayır

 Değişiklik olacağını sanmıyorum

 Üretim tesislerinin yerleri işletme maliyetlerini azaltacak 
hale gelecek şekilde değişebilir

 Nihai ürünler tüketiciye yakın taşeronlar (3BY mağazaları/
hizmet sağlayıcılar) tarafından basılabilir

 Dışarı yaptırılan bazı işleri tekrar içeri alınabilir (dikey ente-
grasyon)

 Diğer değişiklikler (lütfen belirtin) ____________________
_______________

 Evet Hayır

 Ürünlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde tasarlanması

 Ürünlerin daha verimli bir şekilde üretilmesi

 Ürünlerin farklı bir şekilde tasarlanması ve üretilmesi

 Bakım ve yedek parça konusunda yeni bir yaklaşım 
geliştirilmesi

 Satış sonrası için yeni bir strateji geliştirilmesi

 Lojistik, nakliyat ve stok operasyonlarının kolaylaştırılması

 Diğer (Lütfen belirtin) _____________________



247

Ekler

Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

16. 3BY teknolojileriyle hangi hammaddeyi kullanarak üretim yapar-
sınız? (Birden fazla şık seçilebilir)  

 Plastik

 Metal alaşımlar

 Takım çeliği

 Seramik

 İnşaat malzemeleri (örneğin ahşap, çimento, alçı, kum, balmumu vb.) 

 Diğer materyaller (lütfen belirtiniz) __________________

17. İlerleyen dönemde hangi 3BY teknolojisini/makinesini kullana-
rak üretim yapmayı düşünüyorsunuz/istiyorsunuz? (Birden fazla şık 
seçilebilir)  

 Yapıştırıcı Püskürtme (Binder Jetting)

 Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme (Direct Energy Deposition)

 Malzeme Ekstrüzyon (Material Extrusion)

 Malzeme Püskürtme (Material Jetting)

 Toz Zeminde Füzyon (Powder Bed Fusion)

 Levha Laminasyon (Sheet Lamination)

 Teknede Fotopolimerizasyon (Vat Photopolymerization)

 Teknoloji türleri hakkında yeterli bilgi sahibi değiliz

18. Şirketinizde 3BY teknolojilerinin uygulanmasına ilişkin en önemli 
kısıtlar hangileri olabilir? (Birden fazla şık seçilebilir)

 Yüksek maliyet

 Nitelikli uzman/çalışan eksikliği

 Basılabilen parçaların belirli bir boyutun üzerinde olmaması

 Birden fazla materyal kullanılarak üretim gerçekleştirilememesi

 Ürünlerin kalitesiyle ilgili endişeler

 Basılabilen parçaların sayısı ve üretim hızı

 Diğer nedenler (lütfen belirtin) __________________________
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19. Gelecekte, şirketinizin 3BY teknolojilerini hangi yöntemlerle 
uygulamasını öngörürsünüz? (Birden fazla şık seçilebilir)

 Şirket içi 3BY makine/sistemlerine yatırım yapmak

 Hizmet sağlayıcılarla/3BY fabları (üretim laboratuvarı) ile iş birli-
ği yapmak

 Diğer yöntemler (lütfen belirtin) __________________________

 Uygulayacağımızı düşünmüyorum

20. Sizce 3BY teknolojilerine yönelik hangi alanlarda devlet destekle-
ri sağlanmalıdır?  (Birden fazla şık seçilebilir)

 Ortak kullanım altyapısı

 Üniversite ve sanayi iş birliği

 Tanıtım / farkındalık arttırma faaliyetleri 

 Diğer (lütfen belirtin) _______________________

Ek 1.1.3. Stratejik Sektör Odak Grup Toplantısı Yöntemi

Stratejik sektörler olarak belirlenen Medikal, Makine ve Otomotiv sektörlerin-
de 3BB uygulamaları ile öne çıkan sektör temsilcilerinin katılımıyla 3 odak grup 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Odak grup toplantıları 6-12 sektör temsilcisinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Her odak grup toplantısı için asgari 30 şirket ile 
görüşülmüş; 20’sine resmi davet iletilmiştir. 

Odak grup toplantılarının temel araştırma soruları aşağıda verilmektedir.

I. 3BB teknolojisi ile şimdiye kadarki deneyimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

•	3BB teknolojisine ilişkin çalışmalara hangi motivasyonla başladınız? 
Uygulama alanlarınız/ yöntemleriniz zaman içinde değişti mi?

•	Operasyonlarınıza getirdiği en önemli yenilik ve faydalar neler 
oldu?

•	3BB’nin sektörünüz açısından kısıtları, iyileşme alanları nelerdir? 

II. Türkiye’de 3BB pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

•	Pazarın size sunduğu sistem, malzeme ve yazılım çözümlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
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•	Türkiye pazarında gördüğünüz avantajlar ve kısıtlar nelerdir?

•	Hizmet sağlayıcılarla çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

III. Sektörünüzde 3BB teknolojisi uygulamalarının geleceğini nasıl öngörür-
sünüz?

•	İlerleyen yıllarda sektörünüzde başka hangi alanlarda 3BY’nin kul-
lanımını öngörürsünüz?

•	Bu teknolojinin sektörünüzü orta ve uzun vadede nasıl etkileyece-
ğini beklersiniz?

•	Diğer gelişmekte olan teknolojiler ve 3BY arasında nasıl bir sinerji 
öngörüyorsunuz?

Ek 1.2. Değer Zinciri Aşamaları

Üç temel aşamadan oluşan 3BB değer zinciri kapsamındaki temel oyuncular 
aşağıda açıklanmaktadır. Bu aşamalar, 3BB değer zinciri kapsamındaki gerçek-
leştirilen analizlerin temel metodolojisini oluşturmaktadır.

Tedarik Tarafı

Sistem imalatçıları 3BB sistemlerinin üreticileridir ve tedarikçi pazarının en 
büyük grubunu oluşturmaktadır. Her türlü kullanıma hazır 3BB makinelerini 
üretmekte; genellikle ilgili yazılım, malzeme, mühendislik, danışmanlık ve di-
ğer hizmetlerle birlikte satmaktadır (Müller ve Karevska, 2016). Pazar, genel 
olarak işletmeler arası (B2B) ve işletme-tüketici arası (B2C) hizmetler şeklinde 
ayrılabilmektedir. B2B, 3BB makinelerinin ve hizmetlerinin sistem imalatçıla-
rından diğer şirketlere satılmasını içermekte ve genellikle daha karmaşık ve 
teknik detay içeren yüksek fiyatlı 3BB makinelerini kapsamaktadır. Buna kar-
şın, fiyatı 5 Bin ABD Doları’na kadar olan küçük ve daha basit masa üstü çözüm 
sistemleri çoğunlukla B2C ilişkilerle özel şahıslara satılmaktadır. Çoğu sistem 
imalatçısı, rekabetçileri ayırt etmek ve müşteriye katma değer sunmak için di-
ğer malzeme tedarikçileri ve yazılım geliştiricilerle iş birliği yapmaktadır. Ayrıca 
başlıca imalatçılar çoğunlukla her iki müşteri grubu (B2B, B2C) için de çözüm-
ler sunmaktadır. Ana sistem imalatçıları; Stratasys, 3D Systems, EOS, Concept 
Laser, SLM Solutions, ExOne ve Ultimaker’dır. Genel olarak sistem imalatçıları, 
3BB makine geliştirmekteki teknik bilgilerini uygun malzemeler, yazılım ve hiz-
metlerle birleştirip müşteriler için bütüncül bir 3BB hizmet portföyü yaratarak 
3BB pazarının tedarik tarafına hâkim olmaktadır. Bu nedenle, en yaygın olarak 
3BB ürün, hizmet ve deneyim yelpazesiyle tam kapsamlı 3BB tedarikçileri ha-
line gelen şirket grubunu oluşturmaktadır. 
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Malzeme tedarikçileri çeşitli 3BB sistemlerinde işlenmek üzere kullanılacak 
malzemeleri geliştirmekte ve üretmektedir. Bunun için malzeme bilimi, ısıl iş-
lem ve sinterleme konularında uzmanlık şarttır. Polimer ürünler genellikle iplik 
yapısında, metal ürünler ise genellikle toz veya tel halinde satılmaktadır. Özel 
kullanıcılar çoğunlukla masa üstü sistemleri için iplik yapısında malzeme talep 
ederken, endüstride daha karmaşık ve pahalı malzemelere ihtiyaç duyulmakta 
ve hibrit malzemelere (metal ve polimer karışımı) gösterilen ilgi giderek art-
maktadır (Wimpenny ve arkadaşları, 2017). Bir sistem sağlayıcısının aynı za-
manda malzeme sağlayıcısı olması oldukça yaygındır, ancak BASF (BASF, 2017), 
Solvay (Solvay, 2016), Du Pont (DuPont, 2017), Dow Chemicals (Dow Corning, 
2016), Oerlikon Metco (Oerlikon Metco, 2017) ya da Sandvik (Sandvik, 2017) 
gibi geleneksel imalat için polimer veya metal tedarikçilerinin birçoğu, ürün 
portföylerini 3BB malzemeleri kapsayacak şekilde genişletmektedir.

Yazılım geliştiriciler iş alanlarını 3BB kontrol ve kullanım pazarına genişleten 
geleneksel yazılım şirketleri veya küçük çaplı, uzmanlaşmış 3BB hizmet sağla-
yıcılarıdır. Bu pazar alanında, Siemens (Siemens, 2017b), HP (HP, 2016), Das-
sault Systémes (Dassault Systèmes, 2017) ve Adobe (Rubio, 2012) gibi köklü 
şirketler genel olarak sistem imalatçıları ve hizmet sağlayıcılarına yazılım çö-
zümleri sunmaktadır. Endüstriyel müşteri sektörüne 3B tasarım ve ürün yaşam 
döngüsü yönetimi çözümleri sunan şirketlerin sayısı düşüktür. 

3B tarama/tersine mühendislik şirketleri otomotiv, makine mühendisliği 
veya mimari gibi sektörlerde mevcut yapıları tarama ve ürünlerin 3BB tasa-
rımlarını geliştirme hizmetlerine odaklanmaktadır. Ana amaçları, endüstriyel 
ve özel kullanıcı sektörlerinde yeni tasarım, teknik ve ürünleri onaylamaktır. 
Pek çok sistem imalatçısı bu hizmetleri de karşılamaktadır ancak 3BB sektö-
rünün gelişiminden önce var olan ileri derecede uzmanlaşmış şirketler de bu-
lunmaktadır.

Aracı Tarafı

Hizmet sağlayıcıları kendilerini, pazarın tedarikçi ve talep tarafları arasında 
aracı olarak konumlandırmakta ve 3B baskısı yapılmış işlenmiş nesnelerin si-
pariş üzerine üretimini sunmaktadır (Müller ve Karevska, 2016). Bunlar değer 
zincirinin ilk aşamasında (sistem imalatçıları, yazılım geliştiriciler, vb.) müşte-
riyken aynı zamanda 3BB teknolojisiyle imal edilmiş ürün ve prototiplerle son 
müşterilere de hizmet vermektedir. Müşterileri hem endüstriyel şirketler hem 
de nihai kullanıcılardır.

Bu alandaki şirketler sözleşmeli imalatçılık, mühendislik, yazılım ve danışman-
lık hizmetleri sunmaları yönünden alt gruplara ayrılabilmektedir.
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•  Sözleşmeli imalatçılık, ürünlerin endüstriyel şirketler için sunulan ek 
bir üretim tezgahı yapısı gibi üretim gerçekleştirilmesi olarak değer-
lendirilebilmektedir. Alıcının 3BB üretim tesislerinin bulunmamaktadır 
veya sözleşmeli olarak hizmet sağlayıcılara mevcut 3BB üretim kapa-
sitesini artırılması yönünde talepler iletilebilmektedir. İmalatçılar tesis 
inşa etme riskini almadan 3BB teknolojisinde deneyim elde etmek için 
sıklıkla bu yaklaşımı tercih etmektedir. Ayrıca internet üzerinden müş-
terilerine 3BB hizmetleri sunan hizmet sağlayıcılar da bulunmaktadır. 

• Mühendislik hizmeti 3BB süreçleri ile uyumlu tasarım, ürün ya da tek-
noloji geliştirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Genel olarak 3BB tekno-
lojisine ilişkin gerekli ön çalışmalara dair yeterli deneyimi ve bilgisi ol-
mayan şirketler, mühendislik hizmet sağlayıcılarına talep iletmektedir. 
Özelleşmiş yazılım ve araçlar belirli yetkinlik ve deneyim ile birleştirile-
rek 3BB üretimine ilişkin hizmet sunulmaktadır. Mühendislik hizmetle-
ri, genel olarak sözleşmeli imalatçılık hizmetleri ile bir arada sunulabil-
mektedir. 

• Yazılım hizmet sağlayıcıları uygun 3BB yazılımlarına yönelik yüksek 
seviyede kişiselleştirilmiş BT çözümleri sunmaktadır. Yazılım geliştirici 
firmaların aksine kendi yazılımlarını üretmemekle birlikte mevcut olan 
yazılımları bu alandaki her türlü ek hizmeti sunmak üzere uyarlayarak 
hizmet sunmaktadır.

• Danışmanlık firmaları, şirketlerin 3BB teknolojilerinin yararlarını ve 
zorluklarını anlamasına ve bunları mevcut üretim süreçleri ile değer 
zincirlerine entegre etmek konusunda yardımcı olmaktadır. Bu uzman-
laşmış firmaların 3BB sektörü hakkında derin pratik ve analitik bilgisi 
bulunmaktadır. Bazı sistem imalatçıları, 3BB teknolojisinin promosyo-
nunu 3BB sistemlerine yeni müşteriler bulmak için yapmaktadır. Bu ne-
denle, danışmanlık hizmetlerinin genelde bağımsız danışmanlık hizmet 
sunmaması ile birlikte, potansiyel müşteri kapsamının genişletilmesini 
sağlayan ön satış aktiviteleri ve 3BB pazarına giriş bariyerleri yönünde 
destek veren aracı firma konumunda bulunması söz konusudur.  

Talep Tarafı

3BB teknolojisi müşterileri, teknolojiyi organizasyonlarına entegre etme dü-
zeylerine bakılarak dört olgunluk kategorisine ayrılabilmektedir (Müller ve Ka-
revska, 2016). Temel olarak müşteriler sanayi şirketleri gibi endüstriyel boyut-
taki kullanıcılar ya da bireysel kullanıcılardan oluşabilmektedir. 

Araştırma ve hükümet kurumları, teknolojik araştırmaları, uygulama çalışma-
larını ve kaynak sağlamayı teşvik ettiklerinden, diğer değer zinciri oyuncuları 
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gibi zincirinde merkezinde değil, zincirdeki her aşamada yer almaktadır.  Bu 
kurumlar; temel araştırma, testler, sertifikasyon vb. gibi öncelikli olarak iş 
alanının dışında kalan projelere odaklandıklarından değer zincirinin belirli bir 
adımına ait değildir. Bu grup hükümet kurumları, kuruluşlar, üniversiteleri ve 
araştırma kurumlarını kapsar.

• Hükümet kurumları, 3BB sektörünün gelişimini teşvik etmek için kam-
panyalar, programlar ve kaynak sağlama çalışmaları yürüten bakanlık-
lar ve diğer kamu kurumu yetkilileridir. Çoğunlukla bu çabalar, ABD’de-
ki America Makes (America Makes, 2017a) veya Birleşik Krallık’taki 
Yüksek Değerli İmalat Catapult Merkezleri (HVM Catapult, 2017) gibi 
ülkenin ekonomik gelişimini ilerletmekle bağlantılı girişimlerdir.

• Kuruluşlar bir sektörü, endüstriyi veya aynı meslekten kişileri temsil 
eden profesyonel organizasyonlardır. Makine alanındaki çoğu kuruluş, 
uygulamaların ilerlemesi konusunda bilgi alışverişi için veya yasal ve 
standardizasyon konularında çalışma grupları kurmaktadır. Bu kuruluş-
lar, ilgili şirketler için bir bilgi ağı sağlamakta; sıklıkla kalite gereklilikleri-
ni karşılama ve tutarlılığa ulaşma amacıyla standartlar ve kurallar belir-
leyerek yeni teknik ve teknolojilerin uygulamalarının yaygınlaşmasının 
önünü açmaktadır.

• Üniversiteler, çoğunlukla araştırma etkinliklerine ve yeni araştırmalar 
için zemin sağlamaya odaklanmaktadır, ancak uygulamaya yönelik pro-
jelerle sektör kökenli üçüncü tarafların kaynaklarına da yer vermekte-
dir. Çoğu üniversite bilgi ve deneyim kazanma amacıyla katmanlı üre-
tim yeterlik merkezleri kurmuştur.

Araştırma kurumları, örneğin NIST (National Institute of Standards and Tech-
nology, 2017) veya Fraunhofer Enstitüleri (Fraunhofer-Gesellschaft, 2017), te-
mel araştırmaları uygulama odaklı araştırmalarla birleştirerek en yeni araştır-
maların sonuçlarını şirketler için pazarlanabilir çözümlere dönüştürmektedir. 
Genellikle bulundukları ülkenin silah, havacılık, otomotiv gibi ana endüstriyel 
sektörlerine yönelik hizmet sağlamaktadır.

Ek 1.3. EY 3BB Olgunluk Modeli

Raporun Uygulama	Olgunluğu	bölümünde 3BB uygulamalarının olgunluğunu 
analiz etmek için EY’nin geliştirdiği olgunluk modeli çerçeve olarak ele alın-
mıştır. Bu modeldeki olgunluk seviyelerinin tanımları aşağıda sunulmaktadır:

1. Olgunluk seviyesi – Deneyimi bulunmayan şirketler: Bu aşamada şirketler 
henüz teknolojiyle ilgili bir deneyim edinmemiştir. Genel olarak bu gruptaki 
şirketler teknolojiyi test etmeye başlamaya niyetli olanlar ve kurum teknoloji-
yiuygulamayı düşünmeyenler olarak ikiye ayrılmaktadır.
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2. Olgunluk seviyesi – Deney ve test: 2. olgunluk seviyesinde genellikle şirket 
içindeki bazı istekli taraflar veya ekipler 3BB teknolojileriyle ilgili deneysel ça-
lışmalar yapmaya başlamaktadır. Teknolojiyi ve uygulamaları anlamaya çalışan 
şirketler bu grup altında değerlendirilmektedir. İleriki adımlara geçmek için en 
önemli faktör bu testlerden elde edilen ölçülebilir sonuçlardır.

3. Olgunluk seviyesi – Şampiyon bölümlerde gerçekleştirilen uygulama-
lar: Bir kurumun 3BB teknolojisine ilişkin gerçekleştirdiği deney ve testleri 
neticesinde 3BB’yi faaliyetlerine dâhil etmesi ile “şampiyon bölümler” veya 
“şampiyon departmanlar” oluşabilmektedir. Bu bölümler için 3BB’nin belirli 
süreçlere uygun olduğu görülmektedir. Bölümde teknoloji sayesinde verim-
lilik veya rekabet avantajı elde edilmektedir ve dolayısıyla uygulama ilk kez 
belirgin biçimde gerçekleştirebilmektedir. Bu bölümler, teknolojinin kurumsal 
düzeyde desteklenmesine öncülük etme görevini üstlenmektedir ve şirketin 
olgunluğunu ileriye taşımaktadır. 

4. Olgunluk seviyesi – Şirketteki stratejik uygulama: 4. olgunluk seviyesi, 
3BB’ninrket üzerinde yaratacağı değişim etkilerini öngören ve değerlendiren, 
belirli bir strateji planı olan şirketleri kapsamaktadır. Yetkili bölümlerin 3BB 
teknolojilerinin kullanımı ve uygulaması konusunda stratejik bir planı ve üst 
düzey yönetim desteği bulunmaktadır. Bu durum genellikle stratejik ortaklık-
lar, birleşmeler, köklü oyuncuların satın alımları, ortak girişimleri ve şirketin 
kendisine ait olan 3BB üretim sahaları kurulmasıyla paralel olarak ilerlemek-
tedir.

Ek 1.4. Sektör Odaklı İnceleme Metodolojisi

Raporun Önde Gelen Sektörlerin Uygulamaları bölümünde, 3BB uygulamala-
rında öncü olan sektörler ve bu sektörlerdeki uygulamalar ele alınmaktadır. 
Bu bölümün kurgusu ve altında yapılan analizler aşağıda anlatılan metodoloji 
çerçevesinde yapılmıştır. 

Bu bölüm altında 3BB uygulamalarındaki lider sektörler incelenmiştir. Bu sek-
törler havacılık ve savunma, otomotiv, elektronik, enerji, makine, medikal, 
ilaç ve plastik sektörleridir. Bu sektörler, bilinen kullanım alanlarındaki uy-
gulamaların olgunluk seviyesi temel alınarak seçilmiştir. Sekiz sektörün her 
birinde ilgili kurum ve kuruluşların belirlenmesi için Tablo 0.4’te belirtildiği 
üzere “Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırma-
sı” (Statistical Classification of Economic Activities in European Community- 
NACE) NACE Rev. 2’ye başvurulmuştur. Her sektördeki kullanım alanlarının 
analizi için sektörün ilk 10 şirketi incelenmiştir.46

⁴⁶ 2016’daki gelirlerine göre ilk 10 şirket listelenmiştir. Gelir verisi, Fortune Global 500 listesinin ve milyonlarca 
kurumun önemli finansal rakamlarının bulunduğu D&B Global Business Browser’dan alınmıştır.
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Sektör değerlendirmeleri aşağıdaki soruların cevaplanması üzerine yapılandı-
rılmıştır:

• Sektördeki ana oyuncular kim, 3BB uygulamasında lider olan hangisidir?

• Kullanım alanları ve 3BB teknolojisinin uygulanmasındaki hedefler ne-
lerdir?

• Mevcut 3BB uygulamaları ne durumdadır?

• Gelecek 5 yıl içinde 3BB teknolojisi uygulamalarından beklentiler ne-
lerdir?

Sektörlerde en çok gelir elde eden şirketler belirlenmiş, bunların 3BB uygula-
maları ve olgunluğu değerlendirilmiştir. En çok gelir elden şirketlerle birlikte 
sektördeki diğer oyuncular için de kullanım alanları ve ana uygulama amaçları 
kayda değer uygulama örnekleriyle birlikte verilmiştir. Şirketlerde uygulama-
ların mevcut durumu incelenmiş ve şirketlerin 3BB uygulamalarından beklen-
tileri açıklanmıştır.  

Ek 1.5. Türkiye 3BB Pazar Büyüklüğünün Hesaplanmasında Kullanılan Yöntem
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarındaki veri kısıtı

Türkiye 2017 yılı 3BB pazar büyüklüğünün hesaplanmasında ve pazar büyüklü-
ğünün yıllara göre gelişiminin ortaya konulmasında ilgili yıllarda 3BB teknolo-
jisine ilişkin malzeme ve sistem satışları ve 3BB’ye ilişkin sağlanan hizmetlerin 
finansal büyüklüğü göz önünde bulundurulmuştur. 

Türkiye’de endüstriyel 3BB pazarının 3BY ve malzeme segmentlerinde %100’e 
yakın oranda küresel kilit oyuncularının ürünleri hâkim olduğundan pazar bü-
yüklüğü hesabının ülkelerin belirli ürün ve/veya ürün gruplarına yönelik tica-
ret göstergelerini ve ithalat/ihracat faaliyetlerini gösteren GTİP kodu üzerin-

Sektör NACE Rev.2 Kodu

Havacılık ve Savunma 2651, 303
Medikal 2660, 3250, 3313, 3320
İlaç 2110, 2120
Enerji 3511, 3512, 3513, 3521, 3522, 4322
Otomotiv 29
Makine 27,28
Plastik 22
Elektronik 26

Tablo 0.4: Lider sektörler ve NACE Rev.2 kodları

Kaynak: (European Comission, 2008)
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den gerçekleştirilmesi değerlendirilmiştir. Ancak mevcut GTİP kodları altında 
3BB teknolojisinin ilgili ekipman ve malzemelerinin yıllar ve ülkeler özelinde 
uyumlu ve standart bir şekilde tutulmadığı görülmüştür. 

AB (Avrupa Birliği) üyesi İspanya ve Almanya’nın; ABD ve Çin’in dış ticaret ve-
rileri bu kapsamda incelenmiş; hiçbirinde teknolojiye yönelik ticaret verileri-
nin standart kod diziliminden takip edilemediği görülmüştür. Küresel pazar-
da 3BB teknolojisine yönelik veriler uluslararası düzeyde bir standarda sahip 
olmamakla beraber, ticareti gerçekleştirilen 3BY’lerin bir bölümünün makine 
sınıflandırması altında yer alan 8443.32 ve 8447.80 kırılımındaki altı basamaklı 
kodlar üzerinden tutulduğu belirlenmiştir. 

Türkiye pazarında, Mayıs 2015 tarihinden itibaren “Bu fasılın başka pozisyon-
larında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya 
kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar” tanımlı 
8477 koduna bağlı 8477.80.99.00.00 GTİP kodu altında plastik 3BY’lerin kaydı 
tutulmaya başlamıştır. Ancak metal 3BY sistemleri ve ilgili 3BB malzemeleri 
için özel bir kod açılmamıştır. 3BY ve 3BB malzemeleri dağınık kodlar altında 
tutulmaya devam etmektedir.

GTİP kodları üzerinden 3BB teknolojisine ilişkin ürünlerin izlenememesi ne-
deniyle pazar büyüklüğü hesabını gerçekleştirmekte ihtiyaç duyulan veriler 
(satılan 3BY sayısı, satış değeri, malzeme satışları ve 3BB’ye ilişkin sağlanan 
hizmetlerin finansal büyüklüğü) gerçekleştirilen kapsamlı saha çalışması ile 
edinilmiştir. Küresel kilit oyuncuların Türkiye distribütörleri ile gerçekleştirilen 
yüz yüze derinlemesine mülakatlarda 2017 yılı ve verinin mevcut olduğu geç-
miş yıllar için satılan 3BY’lerin ve 3BB’ye ilişkin malzemelerin değerleri; hizmet 
sağlayıcılar ile gerçekleştirilen yüz yüze derinlemesine mülakatlarda 3BB’ye 
ilişkin sağlanan hizmetlerin finansal büyüklükleri öğrenilmiştir.

Endüstriyel 3BY pazar büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan yöntem 
ve varsayımlar

Değer zincirin talep ve tedarik tarafları, üniversite ve araştırma kurumlarıyla 
gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla mevcut 
endüstriyel 3BY sistemleri haritalandırılmıştır. 2017 yılı itibarıyla Türkiye’de ça-
lışır durumda olan endüstriyel 3BY sistemleri; kurum/kuruluş/şirket, il, mevcut 
3BY sayısı, 3BY’lerin alt teknolojileri kullanılan malzeme (plastik, metal, reçine 
vb.) derlenerek “2017 Yılı Türkiye Endüstriyel 3BY Envanteri” oluşturulmuş-
tur.  

2017 Yılı Türkiye Endüstriyel 3BY Envanteri’nin oluşturulmasında aşağıdaki 
kaynaklar kullanılmıştır:
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•	 Derinlemesine mülakatlar kapsamında görüşülen üniversite ve araştır-
ma kurumları ve sanayi şirketlerinin sahip oldukları altyapılar, 

•	 CATI’de “bünyemizde	endüstriyel/masaüstü	3BY	sistemleri	bulunmak-
tadır”	sorusuna sanayi şirketlerinin verdiği cevaplar,

•	 Derinlemesine mülakatlar ve ek görüşmeler kapsamında görüşülen ki-
lit sistem tedarikçilerinin gerçekleştirdiği satışlar,

•	 Derinlemesine mülakatlar ve ek görüşmeler kapsamında görüşülen ki-
lit 3BB hizmet sağlayıcılarının gerçekleştirdikleri projeler kapsamında 
sanayi şirketlerinin altyapısına ilişkin verdikleri bilgiler.

Envantere ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

•	 Envanterde yalnızca 2017 yılı itibarıyla, hâlihazırda çalışır durumda 
olan endüstriyel 3BY’ler bulunmaktadır. Distribütörlerin veya imalatçı-
ların satış içinde stokta beklettikleri sistemler dâhil edilmemiştir. 

•	 Endüstriyel sistemler Wohlers 2017’de 5.000 ABD Doları altındaki yazı-
cılar olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de, bu satış fiyatının altındaki sistem-
ler 2017 Yılı Türkiye Endüstriyel 3BY Envanteri’ne dâhil edilmemiştir.

•	 Masaüstü 3BY’lerin satışlarını sağlıklı bir şekilde takip etmek düşük sis-
tem maliyetleri ve satışların önemli bir bölümünün internet platform-
ları üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Türk 
sistem imalatçılarının derinlemesine mülakatlar kapsamında belirttik-
leri masaüstü 3BY satışları doğrultusunda Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla 
600’ün üzerinde masaüstü 3BY olduğu görülmektedir. 
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•	 Şirketlerin ticari sırlarının gizli tutulması ve Projemize katkı yapan şir-
ketlerle gerçekleştirilen gizlilik anlaşması doğrultusunda Tablo 0.13’da 
yalnızca envanterin yapısı gösterilmiştir. 

•	 Küresel 3BY devlerinin Türkiye’deki distribütörlüğünü yapan tedarik 
tarafının kilit oyuncularıyla yapılan görüşmelerde 2017 yılında Türkiye 
genelinde yaklaşık 60 endüstriyel 3BY satıldığı, bunların finansal büyük-
lüğünün 8,8 Milyon ABD Doları olduğu belirlenmiştir.  

Aynı görüşmelerde tedarik tarafının kilit oyuncularının geçmiş yıllara ilişkin 
3BY satışları hakkında bilgi edinilmiştir. Yıllar özelinde sağlıklı verinin elde edi-
lebildiği yıl 2008 olmuştur. Buna göre 2008 yılı itibarıyla Türkiye’de 64 3B yazıcı 
bulunduğu; bunların 12 tanesinin 2008 yılında satıldığı öğrenilmiştir. Kilit teda-
rikçilerin 2008 yılında gerçekleştirdiği profesyonel 3B yazıcı satışların yaklaşık 
1,8 Milyon ABD Doları olduğu tahmin edilmiştir.   

Buna göre 2008 yılında 1,8 Milyon ABD Doları olarak hesaplanan Türkiye 3B 
yazıcı pazar büyüklüğü 2017 yılında 8,8 Milyon ABD Doları’na yükselmiştir. 

Malzeme pazarı büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan yöntem
ve varsayımlar

Tedarik tarafının malzeme imalatçısı ve küresel 3BB pazarının kilit oyuncula-
rının Türkiye’deki distribütörlüğünü yapan tedarik tarafının kilit oyuncularıyla 
gerçekleştirilen mülakatlarda şirketlerin 2017 yılında malzeme satışları üzerin-
den sağladıkları gelirin yaklaşık 4,43 Milyon ABD Doları olduğu belirlenmiştir. 

Görüşmelerde geçmiş yıllara dair malzeme satışlarına ilişkin bilgi edinilmiş 
olsa da ilgili yılların pazar büyüklüğünü hesaplamak için gerekli veri olgunlu-
ğu temin edilememiştir. Bu nedenle karşılaştırılabilir analiz sağlamak amacıyla 
2018 yılı malzeme pazarı büyüklüğü aşağıdaki yöntem ve varsayımlarla hesap-
lanmıştır: 

•	 Endüstriyel 3BY sistemi sayısı ve bu sistemlerde kullanılan malzeme 
miktarı doğru orantılıdır.

•	 2008-2017 döneminde Türkiye’de 3BY kapasite kullanımının (endüstri-
yel 3BY başına kıllık ortalama malzeme kullanımı) değişmediği varsayıl-
mıştır. 

•	 Malzeme fiyatlarının alt türlerine göre yıllar itibarıyla değişmediği, reel 
olarak aynı kaldığı varsayılmıştır. 

•	 2017 yılında Türkiye genelinde toplam 467 endüstriyel 3BY sisteminin 
4,43 Milyon ABD Doları büyüklüğünde malzeme kullanmaktadır. 
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•	 2008 yılında Türkiye’de genelinde 64 endüstriyel 3BY sistemi bulun-
maktadır.

•	 467 endüstriyel 3BY sistemi 4,43 Milyon ABD Doları değerinde bir mal-
zeme pazarı oluşturuyorsa 64 sistem yaklaşık 0,97 Milyon ABD Doları 
değerinde bir malzeme ihtiyacı doğuracaktır. 

Buna göre 2008 yılında yaklaşık 1 Milyon ABD Doları olarak hesaplanan Tür-
kiye malzeme pazarı büyüklüğü, 2017 yılında 4,43 Milyon ABD Doları’na yük-
selmiştir.

Hizmet pazarı büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan yöntem
ve varsayımlar

2017 yılı hizmet pazarının tahmin edilmesinde yıl içinde 3BB teknolojilerine 
ilişkin sağlanan hizmetlerin finansal büyüklüğü göz önünde bulundurulmuş-
tur. Buna göre Türkiye’de 3BB pazarının aracı tarafındaki kilit oyuncuların ciro 
bilgisi edinilmiş; gerçekleştirilen mülakatlarda yöneltilen “2017 yılında toplam 
satışlarınız içerisinde 3BB’ye ilişkin sağladığınız hizmetlerin payı nedir?” soru-
suna verilen cevap (%) ile sağlanan hizmetlerin finansal büyüklüğü edinilmiştir.

3BB hizmet pazarı diş atölyelerinin 3BB teknolojisi ile ürettiği metal implant, 
taç, kuron ve köprü imalatını da kapsamaktadır. Bu bağlamda diş hekimlerinin 
ve diş hastanelerinin hizmet sağlayıcısı diş atölyeleri, bireysel kullanıcıları ise 
hastalar olmaktadır. İlgili 3BB uygulamalarını yürüten diş atölyelerinin ciro bil-
gisi, EY’nin anlaşmalı olduğu veri platformu, D&B Global Business Browser’dan 
edinilmiş; gerçekleştirilen dişçilik vakası doğrultusunda toplam satışlar içinde 
3BB uygulaması ile gerçekleştirilenlerin satışların (%) oran olarak aynı kaldığı 
varsayımıyla sağlanan hizmetlerin finansal büyüklüğü hesaplanmıştır. Bu doğ-
rultuda, 2017 yılı 3BB hizmet pazarı büyüklüğü 9,28 Milyon ABD Doları olarak 
hesaplanmıştır. 

Hizmet pazarının yıllar içinde gelişimini ortaya koymakta benzer bir yaklaşım 
izlenmiş, pazarın diğer segmentleriyle uyumlu bir zaman çizgisini yakalayabil-
mek amacıyla 2008 yılı için kilit hizmet sağlayıcıların 3BB’ye ilişkin sağladıkları 
hizmetlerin finansal büyüklüğü 3 Milyon ABD Doları olarak hesaplanmıştır. 

Buna göre 2008 yılında 3 Milyon ABD Doları olarak hesaplanan Türkiye hizmet 
pazarı büyüklüğü 2017 yılında 9,28 Milyon ABD Doları’na yükselmiştir.

3BB pazar büyüklüğü tahmininde kullanılan yöntem ve varsayımlar

Türkiye 3BB pazarı 2008-2017 döneminde yaklaşık %16,27 YBBO ile büyümüş-
tür. 2018-2023 dönemi Türkiye 3BB pazar büyüklüğü tahmininde aşağıdaki 
yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
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•	 Endüstriyel 3BY’lerin yaklaşık %80’i sanayi şirketlerinde veya bu şirket-
lerin hizmet sağlayıcısı konumundaki şirketlerde bulunmaktadır. Bu ne-
denle 3BY sahipliliği, Türkiye’nin sanayi büyüme performansı ile doğru 
orantılıdır. Türkiye sanayi büyüme performansının geçmiş yıllara para-
lel bir eğilimde olacağı varsayılmıştır. 

•	 2001-2016 dönemindeki küresel 3BY fiyatlarında düşüş eğiliminin 
2018-2023 döneminde süreceği varsayılmıştır.

•	 2017-2023 döneminde Türkiye’de 3BY satışlarının %13,31 YBBO ile 
artacağı ve 2023 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 1.074 endüstriyel 
3BY sistemi olacağı tahmin edilmektedir. 3BB tedarik tarafı şirketleriyle 
gerçekleştirilen görüşmelerde 2014-2017 döneminde endüstriyel 3BY 
satışlarının 2008-2013 dönemine göre neredeyse yarı yarıya yavaşladı-
ğı belirtilmiş ancak kesin sayıların temin edilmesi mümkün olmamıştır. 

•	 Buna göre 2008-2017 döneminde %19,31 büyüdüğü tespit edilen 3BY 
pazar büyüklüğünün 2014-2017 döneminde çok daha yavaş bir büyü-
me eğilimi gösterdiği değerlendirilmiştir. 

•	 2014-2017 dönemindeki düşen büyüme eğilimi, küresel fiyatlardaki 
süregelen reel düşüş trendinin devam edeceği beklentisi (yıllık yaklaşık 
%10) ve CATI sonuçlarına göre şirketlerin hizmet sağlayıcılar ile çalış-
maya ağırlık vereceği beklentisi doğrultusunda 3BY pazarının önümüz-
deki dönemde %5,79 YBBO ile büyüyeceği tahmin edilmiştir.  

•	 Teknolojinin aydınlanma evresi eşiğinde olduğu, teknolojinin gelişmesi 
ve 3BB deneyiminin derinleşmesiyle Türkiye’deki 3BY kapasite kullanı-
mının her yıl (%15-20) oranında artarak küresel ortalama kapasite kul-
lanımına ulaşacağı değerlendirilmiştir. Artacak 3BY sahipliliği ve ortala-
ma kapasite kullanımı doğrultusunda malzeme pazarının %15,32 YBBO 
ile büyüyeceği tahmin edilmiştir.  

•	 3BY sistemlerini daha etkin kullanmayı amaçlayan sanayi şirketlerinin 
hizmet sağlayıcılar ile çalışmaya ağırlık vermesi; sanayi şirketlerinin ar-
tan talebi doğrultusunda hizmet pazarı oyuncu sayısının ve sağladığı 
hizmetlerinin finansal büyüklüğünün artması beklenmektedir. Buna 
göre hizmet pazarının ilgili dönemde 3BY pazarından daha büyük bir 
YBBO ile %18,97 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.

2017 yılı 3BB pazar büyüklüğünün alt segmentlerindeki dinamikler ve küresel 
eğilimler doğrultusunda gerçekleştiğine yönelik yukarıdaki varsayımlar doğ-
rultusunda pazar büyüklüğünün 2023 yılında 49,1 Milyon ABD Dolarına ulaşa-
cağı tahmin edilmektedir.
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Yazılım pazarı büyüklüğünün hesaplanmasındaki kısıtlar

Türkiye 3BB yazılım pazarının büyüklüğü, küresel yazılım pazarında da olduğu 
gibi profesyonel sistemlerde yazılımın ayrıca fiyatlandırılmaksızın sistem içine 
gömülü olarak satılması ve bu yazılımların büyük bölümünün 3BB teknolojisi 
dışında da birçok amaç için kullanılıyor olması sebebiyle hesaplanamamakta-
dır.

Endüstriyel 3BY sistemlerin büyük bölümünde yazılım, sistemin bir parçası 
olarak katalog fiyatının içinde değerlendirilmektedir. Sektörün büyük oyuncu-
larına ait sistemler incelendiğinde kullanılan yazılımların çoğunlukla sistemin 
kendisine, markaya ait diğer sistemlere ya da kullandığı malzemeye özel oldu-
ğu görülmektedir.

Örneğin 3BY sistemi pazarının kilit oyuncusu Stratasys’in ürün grubundaki 3BY 
sistemlerin tamamında yazılımının satışı sistem ile birlikte yapılmakta, yazılım-
lar sistem fiyatına dâhil edilmektedir (Stratasys, 2017b).

•	 3B tasarım ve prototipleme ile doğrudan imalat ihtiyaçlarına yönelik 
üretilen Connex serisi, Objet Eden 260VS, Objet30, Objet30 Prime, Ob-
jet30 pro, Objet350 modellerinde Objet Studio ve Creo CAD yazılımla-
rının, Objet24 modelinde Poly Jet Studio yazılımının ve F123 serisi, For-
tus serisi ve Objet1000 Plus modellerinde GrabCAD Print yazılımının 
satışı sistem ile birlikte yapılmaktadır. Yazılımlar sistem fiyatına dâhil 
edilmektedir.

•	 Dişçilik uygulamaları için özel olarak üretilen Objet Eden260VS Den-
tal Advantage ve Objet260/500 Dental Solutions modellerinde Pol-
yJet Studio yazılımının; Objet30 Dental Prime ve Objet30 OrthoDesk 
modellerinde ise Objet Studio yazılımının satışı sistem ile birlikte ya-
pılmaktadır (Stratasys, 2017g). Yazılımlar sistem fiyatına dâhil şekilde 
satılmaktadır.

•	 Baskı kafalarında çift baskı püskürtücü bulunan ve Malzeme Püskürt-
me teknolojisi ile çalışan Stratasys J750, GrabCAD Voxel Print yazılımı 
ile çalışmaktadır. Bu yazılım, yine Stratasys’e ait PolyJet Studio ile Gra-
bCAD Print yazılımlarının bir kombinasyonudur (Stratasys, 2017h). Sis-
tem fiyatı 250.000 ABD Doları’nın üzerinde olup GrabCAD Voxel Print 
yazılımı bu fiyata dâhildir.

•	 Uygun fiyatlı masaüstü 3BY sistemi modellerinde kullanılan Print Wi-
zard yazılımının satışı sistem fiyatına dâhildir. 
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Stratasys’in yanı sıra sektörün diğer büyük oyuncularından olan 3D Systems 
ve EOS sistemlerinde de benzer bir yapı söz konusudur. 3D Systems’e ait 3D 
Sprint yazılımı, 3D Systems ürün yelpazesindeki plastik yazıcılarda; 3DXpert 
ise aynı markaya ait metal 3BY sistemlerde kullanılmaktadır. Bu yazılımlar için 
sistem bedeli dışında ayrı bir fiyatlandırma yoktur. EOS, 3BY sistemlerinde yine 
kendi yazılımları olan EOSCONNECT, EOSTATE, EOSYSTEM ve EOSPRINT’i kul-
lanmakta ve yazılımı ayrıca fiyatlandırmamaktadır (EOS, 2017i). Bu bağlamda, 
yazılıma ilişkin pazar büyüklüğünün büyük ölçüde 3BY sistem pazarı için yapı-
lan hesabın içinde temsil edildiği gözlemlenmektedir.

Ek 1.6. Stratejik Sektörlerin Seçilmesine İlişkin Yöntem

Stratejik sektörler KAM ile birlikte belirlenen 8 sektör arasından seçilmiştir. Bu 
8 sektör için esas alınan NACE kodları (Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflaması) aşa-
ğıda verilmektedir:

•	 Plastik; 22: Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı

•	 Otomotiv; 29: Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler imalatı

•	 Medikal; 26.6: Işınlanma, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili ci-
hazların imalatı, 32.5: Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı, 
33.20.50: Endüstriyel tıbbi makineler, hassas ve optik aletler ve endüst-
riyel elektronik ekipmanların kurulum hizmetleri

•	 Havacılık ve Savunma; 30.3: Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla 
ilgili makinelerin imalatı, 30.4: Askeri savaş araçlarının imalatı, 33.16: 
Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı, 25.4: Silah ve 
mühimmat imalatı

•	 Eczacılık; 21: Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzeme-
lerin imalatı

•	 Elektronik; 26.1: Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı, 
26.2: Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı, 26.3: İletişim ekip-
manlarının imalatı, 26.4: Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı, 27: 
Elektrikli teçhizat imalatı 

•	 Makine: 28: Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imala-
tı, 25.21: Merkezi ısıtma radyatörleri ve sıcak su kazanları, 25.3: Buhar 
jeneratörü imalatı 

•	 Enerji: 06.2: Doğal gaz çıkarımı, 35.1: Elektrik enerjisinin üretimi, ileti-
mi ve dağıtımı, 35.2: Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların 
dağıtımı
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Kapsamı belirlenen sektörler öncelikle birinci filtrede kriterler dikkate alınarak 
6 sektöre, sonrasında ikinci filtredeki kriterler dikkate alınarak 4 sektöre düşü-
rülmüş ve stratejik sektörler belirlenmiştir.

Kapsamı belirlenen sektörler için Filtre 1 ve Filtre 2’de yer alan kriterlere ait 
veriler ve bilgiler bir araya getirilerek stratejik sektör seçiminde kullanılmıştır. 
Şirket sayısı, toplam satışlar, dış ticaret, istihdam, ileri bağlantı etkisi, Ar-Ge 
harcaması, ulusal ve küresel 3BB olgunluk seviyesi; stratejik sektörlerin ön-
celiklendirilmesinde Filtre 1 kapsamında kullanılan kriterlerden bazılarıdır. 
Belirlenen 8 sektör için Filtre 1 kapsamındaki kriterlere ilişkin veriler Tablo 
0.14’te gösterilmektedir.

•	 Sektör Büyüklüğü: Sektör büyüklüğü kapsamında sektörde faaliyet 
gösteren işletme/girişim sayısı, bu işletmelerin toplam satış büyüklüğü 
ve işletmeler altında çalışan toplam personel sayısı dikkate alınmıştır.

•	 Dış Ticaret: Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin toplam ihracat ve 
ithalat değerleri dikkate alınmıştır.

•	 İleri Bağlantı Etkisi: Sektör çıktılarının diğer sektörlerde hangi seviyede 
girdi olarak kullanıldığını göstermektedir. TÜİK tarafından yayımlanan 
Girdi-Çıktı	Tablosu analiz edilerek ulaşılmıştır.

•	 Ar-Ge Harcaması/Toplam Satışlar: Sektördeki işletmelerin yaptığı Ar-
Ge harcamalarının sektördeki toplam satışlara oranını göstermektedir.

Şekil 0.1: Stratejik sektör seçim yöntemi

Kaynak: EY Analizi
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• 3BB Olgunluk Seviyesi: Yurt içi ve yurt dışında anket gerçekleştirilen
sektör işletmeleri içerisinde 3BB teknolojisinde tecrübesi bulunan iş-
letmelerin oranını göstermektedir. Olgunluk seviyesinin ölçülmesinde
kullanılan yöntemin detaylı açıklaması raporun eklerinde bulunan EY
3BB Olgunluk Modeli bölümünde yer almaktadır.

Filtre 1 kapsamında ele alınan kriterler, ağırlıklandırılarak ve normalizasyon 
tekniği kullanılarak 1 ile 5 arasında puanlanmıştır. Ağırlıklandırmalar için dört 
farklı senaryo oluşturulmuştur. İlk senaryoda kriterler dengeli bir dağılımla 
ağırlıklandırılmış, ikinci senaryoda ulusal ve küresel olgunluk seviyesi, üçüncü 
senaryoda sektör büyüklüğü ve dördüncü senaryoda ihracat odaklı bir yakla-
şım izlenerek ağırlıklandırmalar yapılmış ve sektörler puanlanmıştır. 

Farklı senaryolarda ortaya çıkan puanlar sonucunda otomotiv, makine, havacı-
lık ve savunma, plastik, medikal ve elektronik sektörleri; birinci filtreden geçen 
6 sektördür. Dengeli dağılım, sektör büyüklüğü ve ihracat değerinin ağırlıklan-
dırıldığı puanlamalarda makine, otomotiv ve plastik sektörleri öne çıkmakta-
dır. 3BB olgunluk seviyesi ağırlıklandırıldığında bu üç sektöre medikal sektörü 
de eklenmiştir. Bu sektörlerin yanında elektronik ve havacılık ve savunma sek-
törleri de aldığı yüksek puanlarla enerji ve ilaç sektöründen ayrışmıştır.

Filtre 1 kapsamında belirlenen 6 sektör arasından stratejik sektörlerin seçil-
mesi için Filtre 2 devreye sokulmuştur. Filtre 2 kapsamında ele alınan kriter-
ler; sektörlerin kamu stratejisi içindeki yeri, danışma kurulu önerileri, yatırım 
iştahı (teşvik analizi), 3BB olgunluk seviyesi, 2017 Yılı Türkiye Endüstriyel 3BY 
Envanteri ve derinlemesine mülakat analizleridir.

• Sektörlerin Kamu Stratejisi İçindeki Yeri: Onuncu Kalkınma Planı ve
diğer kamu strateji belgeleri içinde sektörler için atılacak adımlar ve
sektörlere yapılan atıflar dikkate alınmıştır.

• Danışma Kurulu Önerileri: Gerçekleştirilen danışma kurulu toplantıların-
da sektör temsilcileri tarafından önerilen sektörler dikkate alınmıştır.
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Plastik 16.608 15.610 7.523 14.793 198.187 %70 %0,13 %12 %38
Otomotiv 4.430    26.644 17.462 17.543 173.070 %77 %1,68 %16 %30
Medikal 3.369 957 290 1.736 113.395 %60 %1,82 %32 %36
Havacılık ve 
Savunma 577 2.791 1.129 4.015 31.375 %55 %5,96 %24 %21

İlaç 286 3.216 878 4.296 20.405 %60 %1,82 %8 %21
Elektronik 6.769 16.062 8.278 17.637 164.239 %76 %1,32 %16 %27
Makine 16.020 15.199 12.333 25.586 215.382  %65 %0,93 %23 %29
Enerji 1.805 48.975 398 1.779 93.975 %78 %0,03 %7 %14

Tablo 0.6: Stratejik sektör önceliklendirme kriterleri (Milyon ABD Doları, 2016)

Kaynak: (TÜİK;  SGK;  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; ITC Trademap;  CATI); EY Analizi
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•	 Yatırım İştahı (Teşvik Analizleri): Sektörde faaliyet gösteren işletme/
girişimlerin Ekonomi Bakanlığı’ndan aldığı sabit yatırım ve ithal makine 
teşvikleri analiz edilmiştir.

•	 Derinlemesine Mülakat Analizleri: Gerçekleştirilen derinlemesine 
mülakatlarda katılımcılara sorulan 3BB teknoloji uygulamalarının kritik 
önem / potansiyel taşıdığı sektörler sorusuna verilen cevaplar analiz 
edilmiştir.

•	 2017 Yılı Türkiye Endüstriyel 3BY Envanteri: Sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerin/girişimlerin sahip olduğu endüstriyel 3BY sayısını göster-
mektedir.

Bu kritelere ek olarak, Filtre 1’de de yer alan 3BB olgunluk seviyesi de detay 
seviyesi artırılarak Filtre 2 kapsamında dikkate alınmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı ve diğer kamu strateji belgeleri incelendiğinde medi-
kal, ilaç, havacılık ve savunma, enerji ve otomotiv sektörleri diğer sektörlere 
kıyasla öne çıkmaktadır. Bu 5 sektörü diğer sektörlerden ayıran kıstaslar, ka-
munun sektörlerle ilgili alacağı aksiyonlar ve sektörlere ilişkin strateji belgele-
rinde yapılan atıf sayısıdır.

Tablo 0.7: Filtre 1’de yer alan kriterlerin dört farklı senaryo kapsamında puanlandırılması 

Kaynak: EY Analizi

 

Şekil 0.2: Kamu strateji belgeleri ve danışma kurulu önerileri doğrultusunda öne çıkan sektörler

Kaynak: EY Analizi
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Proje kapsamında gerçekleştirilen danışma kurulu toplantılarında; sektör pay-
daşlarının 3BB teknolojileri için stratejik önem atfettiği sektörler otomotiv ve 
makine sektörleridir. Bu sektörlere alternatif olarak havacılık ve savunmame-
dikal ve plastik sektörleri önerilmiştir. Sektörlere ait yatırım iştahı analiz edildi-
ğinde havacılık ve savunma ve enerji sektörleri öne çıkmaktadır. Bu iki sektör 
ithal makine teşvikleri ve sabit yatırım teşviklerinin toplam satışlarına oranın-
da diğer sektörlerden ayrışmaktadır.

Gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarda katılımcılara sorulan 3BB tekno-
loji uygulamalarının kritik önem/potansiyel taşıdığı sektörler sorusuna %77 
oranında medikal sektörü cevabı verilmiştir. Havacılık ve savunma ve otomotiv 
sektörü yüksek orana sahip diğer sektörlerdir.

Grafik 0.1: Teşvik analizlerine göre öne çıkan sektörler 

Kaynak: EY Analizi
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Türkiye’de kurulu endüstriyel 3BY sistemlerinin %18,1’ine sahip olan maki-
ne sektörü 3BY envanterinde öne çıkmaktadır. Endüstriyel 3BY sistemlerinin 
%13,9’una sahip olan medikal ve %10,7’sine sahip olan plastik sektörleri, en-
vanterde öne çıkan diğer sektörlerdir.

Sektörlerin 3BB olgunluk seviyesi detaylı olarak incelendiğinde, olgunluk se-
viyesi %32 olan medikal sektöründe teknolojiyle ilgili önemli bir deneyimi ve 
stratejisi olan firmaların payı %6’dır. Olgunluk seviyesi %16 olan otomotiv sek-
törü firmalarının da %4’ü önemli bir deneyime ve stratejiye sahiptir.

Türkiye’de yüksek olgunluk seviyesine sahip diğer sektörler olan makine ile 
havacılık ve savunmada Seviye 3 ve Seviye 2’de yer alan firma sayısı yüksektir. 
Stratejik sektör seçimi sürecinde belirlenen kriterlerin genelinde dikkat çeken 
plastik sektörünün ise 3BB olgunluk seviyesi düşüktür.

Filtre 1 ve Filtre 2 kapsamında incelenen kriterler ve sonuçları doğrultusunda 
havacılık ve savunma sektörü, otomotiv sektörü, makine sektörü ve medikal 
sektörü; 3BB teknolojisi uygulamaları için kritik sektörler olarak belirlenmiştir.

Şekil 0.3: Sektörlerin 3BB teknolojisi olgunluk seviyesi

Kaynak: CATI 
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Kurum
GE Türkiye
Infotron
Oo-kuma
Osteoid

Tablo 0.8: Danışma kurulu katılımcı listesi

Kurum
EOS
Doğrudan İmalat Araştırma Merkezi (Direct Manufacturing Research Center-DMRC)
Mimaki
Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve VDI Teknoloji Merkezi

Tablo 0.9: Çalışma ziyareti katılımcı listesi

Ek 2.3. Derinlemesine Mülakatlar
Tablo 0.10: Derinlemesine mülakatlar katılımcı listesi

Ek 2. Araştırmanın Katılımcıları

Araştırma katılımcıları, bağlı oldukları kurumlar halinde aşağıdaki tablolarda 
belirtilmektedir.

Ek 2.1. Danışma Kurulu

Ek 2.2. Çalışma Ziyareti

 

Kategori Kurum 

Talep Tarafı (Sanayi 
Şirketleri) 

Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Bosch 

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş  

Bürosit Büro Donanımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

EAE Elektrik A.Ş. 

Şişecam - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 

Osteoid 

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

Hezar Mech 

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 

GE Türkiye 

Arçelik A.Ş. 

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 

TEI (TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.) 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

ASELSAN A.Ş. 

Mikropor 

Özler Plastik 

Hidromek A.Ş. 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 

HGO Medikal 

Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.     

ÇİMTAŞ 

Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Kamu Kurumu 

Türk Patent ve Marka Kurumu 

TÜBİTAK 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 
 

Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 
 

Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 
 

Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 
 

Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 
 

Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 
 

Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
 

Kategori Kurum 

Talep Tarafı (Sanayi 
Şirketleri) 

Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Bosch 

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş  

Bürosit Büro Donanımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

EAE Elektrik A.Ş. 

Şişecam - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 

Osteoid 

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

Hezar Mech 

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 

GE Türkiye 

Arçelik A.Ş. 

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 

TEI (TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.) 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

ASELSAN A.Ş. 

Mikropor 

Özler Plastik 

Hidromek A.Ş. 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 

HGO Medikal 

Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.     

ÇİMTAŞ 

Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Kamu Kurumu 

Türk Patent ve Marka Kurumu 

TÜBİTAK 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 



268

Ekler

Üretimde Paradigma Değişikliği, 3 Boyutlu Yazıcılar

 

Kategori Kurum 

Talep Tarafı (Sanayi 
Şirketleri) 

Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Bosch 

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş  

Bürosit Büro Donanımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

EAE Elektrik A.Ş. 

Şişecam - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 

Osteoid 

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

Hezar Mech 

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 

GE Türkiye 

Arçelik A.Ş. 

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 

TEI (TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.) 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

ASELSAN A.Ş. 

Mikropor 

Özler Plastik 

Hidromek A.Ş. 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 

HGO Medikal 

Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.     

ÇİMTAŞ 

Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Kamu Kurumu 

Türk Patent ve Marka Kurumu 

TÜBİTAK 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 
 

Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 
 

Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 
 

Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 

Kategori Kurum 

Talep Tarafı (Sanayi 
Şirketleri) 

Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Bosch 

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş  

Bürosit Büro Donanımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

EAE Elektrik A.Ş. 

Şişecam - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 

Osteoid 

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

Hezar Mech 

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 

GE Türkiye 

Arçelik A.Ş. 

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 

TEI (TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.) 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

ASELSAN A.Ş. 

Mikropor 

Özler Plastik 

Hidromek A.Ş. 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 

HGO Medikal 

Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.     

ÇİMTAŞ 

Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Kamu Kurumu 

Türk Patent ve Marka Kurumu 

TÜBİTAK 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
 

Kategori Kurum 

Talep Tarafı (Sanayi 
Şirketleri) 

Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Bosch 

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş  

Bürosit Büro Donanımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

EAE Elektrik A.Ş. 

Şişecam - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 

Osteoid 

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

Hezar Mech 

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 

GE Türkiye 

Arçelik A.Ş. 

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 

TEI (TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.) 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

ASELSAN A.Ş. 

Mikropor 

Özler Plastik 

Hidromek A.Ş. 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 

HGO Medikal 

Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.     

ÇİMTAŞ 

Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Kamu Kurumu 

Türk Patent ve Marka Kurumu 

TÜBİTAK 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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Ekler
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Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 
 

Kategori Kurum 

Meslek Örgütü ve Sivil 
Toplum Kuruluşları

 

Makers Türkiye Hareketi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

YASED 

İstanbul Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

UKÜB 

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD) 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) 

Tedarik 
Tarafı 

Sistem 
Tedarikçisi 

4C Mühendislik 

Sintertek 

Zaxe 

Artı Boyut 

t3dizayn 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Infotron 

FİGES 

Malzeme 
Tedarikçisi 

Voksel 

Oo-kuma 

Sentes Bir 

Form 3D Printers 

Yazılım Autodesk 

Tersine 
Mühendislik 

3D Model 

Defne Mühendislik 

Asmodel A.Ş. 

Aracı 

Btech 

Gelecekhane 

3Dörtgen 

Tridi Atölye 

+90 3B Dijital Fabrika 

Cad2Parts 

Hoffman Türkiye 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

 

Kategori Kurum 

Talep Tarafı (Sanayi 
Şirketleri) 

Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Bosch 

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş  

Bürosit Büro Donanımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

EAE Elektrik A.Ş. 

Şişecam - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 

Osteoid 

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

Hezar Mech 

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 

GE Türkiye 

Arçelik A.Ş. 

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 

TEI (TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.) 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

ASELSAN A.Ş. 

Mikropor 

Özler Plastik 

Hidromek A.Ş. 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 

HGO Medikal 

Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.     

ÇİMTAŞ 

Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Kamu Kurumu 

Türk Patent ve Marka Kurumu 

TÜBİTAK 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 
 

Kategori Kurum 

Üniversite ve Araştırma 
Kurumu 

Sabancı Üniversitesi 

Atılım Üniversitesi 

Erzurum Teknik Üniversitesi 

Osmangazi Üniversitesi 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Kocaeli Üniversitesi 

Ege Üniversitesi 

Karabük Üniversitesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (METÜM) 

Boğaziçi Üniversitesi 

Acıbadem Üniversitesi 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Kadir Has Üniversitesi 

Bilgi Üniversitesi  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Bilkent Üniversitesi 

Gazi Üniversitesi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ek 2.4. Odak Grup Toplantıları
Tablo 0.11: Odak grup toplantıları katılımcı listesi

 
 

Sektör Kurum 

Otomotiv 

Europlast 

Valeo Otomotiv 

Toyotetsu 

Feka Otomotiv 

Farplas 

Ford Otosan 

Tofaş 

Martur 

Makine 

Nace Makine 

Hofmann Türk 

ÇİMTAŞ 

Ekstra Metal 

Medikal 

Ankara Üniversitesi 

Hofmann Türk 

Btech 

Dental Labor 

Custom Medikal 

Custom Medikal/Voksel 

4C Medikal 

Spinamer 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sektör Kurum 

Otomotiv 

Europlast 

Valeo Otomotiv 

Toyotetsu 

Feka Otomotiv 

Farplas 

Ford Otosan 

Tofaş 

Martur 

Makine 

Nace Makine 

Hofmann Türk 

ÇİMTAŞ 

Ekstra Metal 

Medikal 

Ankara Üniversitesi 

Hofmann Türk 

Btech 

Dental Labor 

Custom Medikal 

Custom Medikal/Voksel 

4C Medikal 

Spinamer 
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Sektör Kurum 

Otomotiv 

Europlast 

Valeo Otomotiv 

Toyotetsu 

Feka Otomotiv 

Farplas 

Ford Otosan 

Tofaş 

Martur 

Makine 

Nace Makine 

Hofmann Türk 

ÇİMTAŞ 

Ekstra Metal 

Medikal 

Ankara Üniversitesi 

Hofmann Türk 

Btech 

Dental Labor 

Custom Medikal 

Custom Medikal/Voksel 

4C Medikal 

Spinamer 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sektör Kurum 

Otomotiv 

Europlast 

Valeo Otomotiv 

Toyotetsu 

Feka Otomotiv 

Farplas 

Ford Otosan 

Tofaş 

Martur 

Makine 

Nace Makine 

Hofmann Türk 

ÇİMTAŞ 

Ekstra Metal 

Medikal 

Ankara Üniversitesi 

Hofmann Türk 

Btech 

Dental Labor 

Custom Medikal 

Custom Medikal/Voksel 

4C Medikal 

Spinamer 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Kurum 

Talep Tarafı (Sanayi 
Şirketleri) 

Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Bosch 

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş  

Bürosit Büro Donanımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

EAE Elektrik A.Ş. 

Şişecam - Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 

Osteoid 

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

Hezar Mech 

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 

GE Türkiye 

Arçelik A.Ş. 

Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 

TEI (TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş.) 

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 

ASELSAN A.Ş. 

Mikropor 

Özler Plastik 

Hidromek A.Ş. 

Ermaksan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.1 

HGO Medikal 

Magneti Marelli MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.     

ÇİMTAŞ 

Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Kamu Kurumu 

Türk Patent ve Marka Kurumu 

TÜBİTAK 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 
 

Kurum 

Ekstra Metal Kalkınma Bakanlığı 
Nace Makine TÜSİAD - Yaşar Bilgi İşlem 
Hidromek Yıldız Teknik Üniversitesi 
GATA Voksel 
FNSS Savunma Sistemleri FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı İstanbul Teknik Üniversitesi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) Gazi Üniversitesi 

Zaxe Dental Labor 

BTech Milli Eğitim Bakanlığı 

Atılım Üniversitesi Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 

TOBB BEBKA 

+90 3B Dijital Fabrika Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ) 

Ankara Üniversitesi İzmir Kalkınma Ajansı 

Sentes – Bir TÜBİTAK 

Infotron SSM 

TÜSİAD - Kibar Holding GE Türkiye 

Ankara Kalkınma Ajansı ODTÜ 

Figes Bilkent Üniversitesi 

Sintertek Arçelik A.Ş 

Ermaksan ROKETSAN Roket Sanayi ve Tic. A.Ş. 

TPE (Türk Patent Enstitüsü) TÜSİAD - Ford 

 

Ek 2.5. Politika Çalıştayı 
Tablo 0.12: Politika çalıştayı katılımcı listesi



Ekler
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