
                                                                                                   

 

3D YAZICILARIN PANDEMİYE KARŞI SAVAŞI 

2020 yılının başlamasıyla Covid-19 virüsü kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına 

alarak ülkelerin sağlık sistemlerine ağır yükler getirmiştir.  Salgınla mücadelede birçok ülke 

koruyucu sağlık ekipmanlarına erişim sıkıntısı yaşamış ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine 

neden olmuştur (Çetinkaya C., Boumaraf H., 2020). 

Endüstri 4. 0’ın bileşenlerinden olan 3D yazıcılar mimari, mobilya, havacılık, otomotiv, 

moda, sağlık gibi birçok endüstriyel alanda kullanılmakta olup geleceğin mesleği olarak da eğitim 

sistemleri içerisine giriş yapmıştır. Salgın sürecinde ise 3D yazıcılar teknolojinin insan hayatı için ne 

kadar önemli ve işlevsel olduğunu bir kez daha irdeleyerek sahnenin ön sıralarında yerini almıştır. 

Salgının küresel boyutta yayılması ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün salgınla mücadele için 

işbirliği çağrısına dünya çapında sayısız bilim adamı ile birlikte teknoloji sektörü de bu çağrıya cevap 

vermişlerdir. Dünya çapında seçkin üreticiler salgından korunmanın en önemli koruyucu 

araçlarından olan kişisel koruyucu ekipman ve virüsün tedavisinde kullanılan tıbbi araçların üretimi 

için 3DP teknolojisini kullanmaya başlamışlardır.  

Salgının başladığı günden itibaren 

hayatımızın vazgeçilmez parçası olan ve 

kişisel hijyen aracı olarak kullanılan 

maskeler, koruyucu siperlikler virüse karşı 

insan hayatını daha güvenli hale getiren 

araçlar olarak kullanılmaktadır. Bilim 

adamlarının virüse karşı etkili bir silah olan 

aşıyı bulma çabaları devam ederken insan sağlığını korumak ve sağlık sistemlerinin ihtiyaç duyduğu 

vantilatör, solunum cihazı gibi birçok tıbbi araç-gereç 3D yazıcılar yoluyla üretime geçmiş ve sağlık 

sistemlerini bir nebze de olsa rahatlatmıştır. Birçok gönüllü kuruluş tarafından 3DP teknolojisi 
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kullanılarak üretilen siperlikler yüzün tamamını kapatarak bulaş riskini en az seviyeye indirgediği 

için sağlık çalışanlarının vazgeçilmez koruyucusu olmuştur.  

Teknolojinin devleri arasında bulunan HP’ nin yaptığı 

açıklamalara göre salgının en ağır dönemlerinde ev tipi 

3D yazıcılarla 2 saatte 1 siperlik üretilebildiği fakat 3D 

baskı çözümleri ile günlük 300 adet siperliğin %65 

daha düşük maliyetle rahatlıkla üretilebilmektedir. 

Salgınla mücadelede küresel çapta 2,3 milyondan fazla 

3D basılmış parça üretilerek (Techinside,2020) sağlık sistemlerine ve insan sağlığının korunmasına 

destek olan medikal gereçler ve kişisel koruyucu ekipman listesi Tablo 1’de verilmiştir. 

 

3DP tipi Uygulamalar Materyal kategorisi 

 

Fused filament 

fabrication (FFF) 

Kritik yüz koruyucular, maskeler, maske 

ayarlayıcılar, solunum cihazı parçaları, eller serbest 

kapı açıcılar ve burun temizleme bezleri 

Plastik 

Selective laser 

sintering (SLS) 

Ventilator parts, face masks, and face shields Tıbbi sınıf naylon 

FFF Tek kullanımlık yüz kalkanları Plastik 

FFF Tıbbi cihazlar ve koruyucu giysiler - 

FFF Tıbbi malzeme - 

FFF Teşhis ekipmanı geliştirme için basılı fikstürler Metal 

FFF Yüz maskesi Plastik 

FFF Tıbbi malzemeler  Poly-lactic-acid (PLA) 

FFF Yüz koruyucu maskeler Plastic 

FFF Karantina kabinleri - 

FFF Ventilators - 

FFF Hastane siperlikleri - 
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FFF Tıbbi vizörler - 

FFF Tıbbi cihazlar için tasarım - 

FFF Yüz maskeleri için saç bantları - 

FFF Kapı açacakları - 

FFF Yüz maskeleri için saç bantları - 

FFF Açık kaynak ventilatör - 

FFF Solunum cihazı  
 

Table 1. List of notable 3DP technologies’ implications against COVID-19 
 

Sonuç olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanlık için çok büyük tehlike arz eden virüs 

ile küresel savaşımızda 3D yazıcılar sağlık çalışanlarına ve insan sağlığını korumada bizimle birlikte 

savaşmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, 3D teknolojisi salgın sürecinde insan hayatını korumada 

ve kolaylaştırmada güçlü bir çözüm ortağı olduğunu kanıtlayarak bu süreç içerisinde başrolü 

oynamıştır.  
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