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1-AMAÇ
Eklemeli imalat yöntemi, geleneksel üretim yöntemlerine karşı sağladığı avantajlar ile dünyada 
tüm sektörlerde geleceğin imalat yöntemi olarak büyük ilgi görmektedir. Eklemeli imalat 
teknolojilerinin bu kadar ilgi görmesinde karmaşık geometrili parçaların hızlı bir şekilde üretimine 
olanak sağlaması ve yekpare üretim ile montajlı parça sayısını azaltarak ağırlık kazancı oluşturması 
önemli rol oynamaktadır. Savunma ve havacılıkta özellikle uçak motor komponentlerinin 
üretiminde geometrik zorluklar içeren malzemeler, yapısal optimizasyona izin veren eklemeli 
imalat yönteminin kullanılması ile kolaylıkla üretilebilmektedir. Bu bağlamda üretimde sağladığı 
ayrıcalıklar sayesinde eklemeli imalat yönteminin yurt içinde geliştirilerek temel ve ileri teknolojilerin 
milli imkanlarla kazanılmasının sağlanması ve savunma ve güvenlik ekosistemi içinde yetenekli ve 
deneyimli işgücünün oluşturulması  büyük önem taşımaktadır.

Başkanlığımız öncülüğünde 2 Kasım 2018 tarihinde lansmanı yapılan Eklemeli İmalat Teknolojileri 
Yol Haritası kapsamında bir dizi faaliyet gerçekleştirilerek alanında deneyim sahibi değerli odak 
grup üyelerinin bilgi ve tecrübeleri ile eklemeli imalat teknolojileri sınıflandırılmış, mevcut durum 
analizi yapılmış ve çalışılması hedeflenen teknolojiler belirlenmiştir. 
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2-KAPSAM
Bu rapor bir yılı aşkın süre boyunca, Eklemeli İmalat Teknolojileri alanında deneyim sahibi olan 38 
firma, 3 araştırma kurumu ve 28 üniversiteden yaklaşık 270 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen 
bir dizi toplantının ürünüdür. Gerçekleştirilen Bu toplantılarda eklemeli imalat teknolojilerindeki 
mevcut durum belirlenerek, hâlihazırda çalışılan ve gelecekte çalışılması planlanan konular 
değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası OTAĞ Sonuç Raporu’nun 
“Yöntem” bölümünde çalışma sürecinde izlenen metotlar ve aşamalar özetlenmektedir.

“Gerçekleştirilen Faaliyetler” bölümünde çalışma takvimi, katılımcıların görev dağılımları ve 
gerçekleştirilen toplantılara ilişkin bilgiler verilmektedir.

Türkiye’nin eklemeli imalat teknolojileri alanındaki durumuna yönelik olarak her bir odak çalışma 
grubu tarafından yapılan Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler analizleri “Türkiye ve 
Dünyada Mevcut Durum ve Eğilimler” bölümünde değerlendirilmektedir. Çalışmaya katılım 
sağlayan kurum, kuruluş ve üniversitelerin tasarım, üretim, test kabiliyetleri, yürüttükleri ve 
tamamladıkları projeleri ve insan kaynağı durumları irdelenmektedir. 

Eklemeli İmalat Teknolojileri konuları önceliklendirme analizinde; kritiklik, yapılabilirlik, 
uygulanabilirlik ve risk konuları ele alınmış ve analiz sonucunda öne çıkan teknolojiler “Eklemeli 
İmalat Teknolojileri Önceliklendirme Analizi” bölümünde değerlendirilmektedir. 

“Kazanım Planı Çalışmaları” bölümünde, öncelikli Teknoloji Konularının kazanımına yönelik 
yaklaşımlar ve fon sağlayıcıların projelendirme yöntemleri yer almaktadır.

“Sonuç ve Değerlendirmeler” bölümünde, toplanan envanterler ile öncelikli olarak değerlendirilen 
konular arasında eşleştirilme yapılarak öncelikli konuların ülkemizdeki durumu analiz edilmiştir.  
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3-TANIMLAR VE KISALTMALAR 
ABS Akrilonitril Bütadien Stiren

AHP Analitik Hiyerarşi Prosesi

Alt Konu Başlığı Teknoloji Konularının Gruplandığı Konu Başlıkları

ANSI Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsü

ASTM Amerikan Test ve Malzeme Topluluğu

BJ Bağlayıcı Püskürtme

C Karbon

CLIP Sürekli Sıvı Arayüz Üretimi

CPC Cooperative Patent Classification

DED Yönlendirilmiş Enerji Biriktirme

DLP Dijital Işık İşleme

EBM Elektron ışını ile ergitme

EBSD Geri saçılan elektron difraksiyonu

EİTYH Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası

FDM Eriyik Yığma Modelleme

FGM Fonksiyonel Geçişli Malzeme

FPI Floresan Penetrant Muayene

FTKR Füze Teknolojileri Kontrol Rejimi

GE General Electric

GZFT Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (ing. SWOT)

H Hidrojen

HIP Sıcak İzostatik Presleme

ISO Standartlaşma için Uluslararası Organizasyon

ITAR International Traffic in Arms Regulations

kHz Kilohertz

LCS Layer Control System (Katman Kontrol Sistemi)

LOM Işık mikroskobu

LPM Laser Power Monitoring (Lazer Güç İzleme)

MPI Manyetik Parçacık Muayenesi

MPM Melt Pool Monitoring
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N Azot

O Oksijen

OÇG Odak Çalışma Grubu

OÇG Lideri Her Bir Odak Çalışma Grubu İçin Öncü Kurum Ve Kuruluşlar İle 
Araştırmacılar Arasından Belirlenen Uzman Kişi

OTAĞ Odak Teknoloji Ağı

OYTEP On Yıllık Temin/Tedarik Programı

PAEK Poliarileterketon

PBF Powder Bed Fusion

PEEK Polietereterketon

PLA Polilaktik Asit

PMMA Polimetil Metakrilat

PPS Polifenilen Sülfür

PVA Polivinil Alkol

S Sülfür

SLA Stereolitografi

SEM Taramalı Elektron Mikroskobu

SLM Seçici Lazer Metal Toz Ergitme

SLS Seçici Lazer Sinterleme

SSB Savunma Sanayii Başkanlığı 

TEM Geçirimli Elektron Mikroskobu

THS Teknoloji Hazırlık Seviyesi 

TPU Termoplastik Polyurethane

TSK Türk Silahlı Kuvvetleri 

UAM Ultrasonik Eklemeli İmalat
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4-YÖNETİCİ ÖZETİ 
Gelişen teknoloji ve sanayileşmenin etkisiyle tüm dünyada eklemeli imalat kullanım alanları ve 
ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır. SSB’nin son yıllarda yapmış olduğu projelerde de önemli bir yeri 
olan eklemeli imalat teknolojilerinde rekabet gücünün arttırılması ve odak birliğinin sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Savunma, havacılık ve uzay alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu Teknoloji Konularının ve bu 
alanlardaki mevcut durumun belirlenmesi amacıyla yürütülen Eklemeli İmalat Teknoloji Yol 
Haritası faaliyetleri “Malzeme ve Proses - Metal”, “Malzeme ve Proses – Polimer”, “Malzeme ve 
Proses – Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler”,  “Tasarım ve Analiz” ile “Test ve Muayene” Odak 
Çalışma Grupları altında ele alınmıştır.

Alanlarında uzman Odak Grup Üyeleri savunma, havacılık ve uzay sanayi için stratejik öneme 
sahip Teknoloji Konularını ortak akıl ile saptamışlardır. 

02 Kasım 2018 tarihinde lansmanı yapılan “Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası” çalışmaları 
ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerden konularında uzman yaklaşık 170 üyenin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. 09 Ekim 2019 tarihinde “Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası Çalıştayı” 
gerçekleştirilmiş olup çalışmalar kapsamında izlenen yöntem Şekil 4.1’de özetlenmiştir.  

Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası’nda öne çıkan Teknoloji Konuları için kazanım planı 
oluşturulmuş, ülkemizde hedeflenen yetkinliğe ulaşılması amacıyla kurgulanan model önerisi 
sunulmuştur. 

Şekil 4.1 – Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası Aşamaları
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5-YÖNTEM
5.1 ÇALIŞMA METODOLOJİSİ

EİTYH’nın oluşturulması için daha önce “Kompozit Teknolojileri Yol Haritası” çalışmalarında 
kullanılan “ön hazırlık”, “lansman”, “önerilerin / problemlerin toplanması”, “Odak Çalışma 
Grubu (OÇG) toplantıları” ve “önceliklendirme” olmak üzere beş adımlı “Ortak Akıl” yöntemine 
başvurulmuştur. Bu adımlara ait tanımlar aşağıda belirtilmiştir:

Tablo 5.1 - Çalışma Metodolojisi

YÖNTEM ADIMLARI KAPSAM

Ön Hazırlık

• Lider Kuruluşun Belirlenmesi
• Öncü Kuruluşların Tespiti
• Alan Uzmanları ve Paydaşların Tespiti
• İlgili Teknoloji Alanında Odak Çalışma

Gruplarının Tanımlanması
• Lansman Hazırlıkları
• Roller ve Sorumluluklar İle Çalışma Usullerinin

Tanımlanması
• Ortak Veri Paylaşımı Alanının Oluşturulması

Lansman

Yol haritası çalışmaları kapsamında alan 
uzmanlarının ve ilgili paydaşların bilgilendirildiği 
bir etkinlik düzenlenerek aşağıdaki girdilerin 
talep edilmesi:
• Konu Önerileri
• Yetenek İhtiyaçları
• Katılım sağlanacak OÇG bilgileri

Önerilerin / Problemlerin Toplanması
Yol haritası kapsamında iletilen konu önerilerinin 
derlenmesi

Odak Çalışma Grubu Toplantıları

OÇG toplantıları ile teknoloji yol haritası 
taslağının oluşturması,
• Konu Önerilerinin Değerlendirilmesi ve

Gruplandırılması
• Teknoloji Konularının Tespit Edilmesi
• Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler

(GZFT) Analizinin Yapılması
• Önceliklendirme Kriterlerinin Değerlendirilmesi
• Risklerin Değerlendirilmesi
• Teknoloji Envanterleri
• Teknoloji Yol Haritası Taslağının Oluşturulması

Önceliklendirme
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi 
kullanılarak konu özniteliklerinin 
ağırlıklandırılması ve önceliklendirme faaliyetleri
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Bu yöntem, konu hakkında deneyim sahibi olan üniversite, enstitü, kamu kurumu ve sanayi 
temsilcilerinin ilgili tematik alanda birlikte çalışarak teknoloji yol haritası ve kazanım planı 
hazırlamasını esas almaktadır. “SSB Teknoloji Taksonomisi” ve “Teknoloji Envanteri” gibi daha 
önce hazırlanan teknoloji yönetimi araç ve metotlarının çalışmada kullanılması ve uygulanması 
sağlanmıştır.

5.2 ÖNCELİKLENDİRME KRİTERLERİ

OÇG toplantılarında her bir teknoloji konusu için 6 ana öznitelik altında yer alan 23 kriter 
üzerinden önceliklendirme değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirmeye esas olan öznitelikler ve 
alt kriterleri aşağıda listelenmiştir.

A. Kritiklik

B. Dünyadaki Durum

C. İnsan Kaynağı

D. Altyapı

E. Çift Kullanım

1. Ömür devrinin başında olan, gelişmiş ülkelerin üzerinde çalıştığı, mevcut ticari ürünlerin
olduğu teknolojidir.

2. Ömür devrinin başında olan, gelişmiş ülkelerin üzerinde çalıştığı, mevcut ticari ürünlerin
olmadığı teknolojidir.

3. Ömür devrinin ortalarında olan, gelişmiş ülkelerin üzerinde çalıştığı teknolojiler arasındadır.
4. Ömür devrinin sonlarında, gelişime açık olmayan bir teknolojidir.

1. Yetişmiş insan gücü bulunmaktadır.
2. Yetişmiş insan gücü yetersizdir.
3. Yetişmiş insan gücü yoktur.

1. Değerlendirilen teknoloji kapsamındaki alt teknolojiler ve laboratuvar, araştırma merkezi gibi
altyapılar mevcuttur.

2. Benzer veya tamamlayıcı teknolojilere ilişkin çalışmalar mevcuttur.
3. Laboratuvar ölçeğinde alt yapılar mevcuttur.
4. Ulusal herhangi bir altyapı bulunmamaktadır.

1. Teknoloji çift amaçlı olarak kullanılmaktadır.
2. Teknolojinin çift amaçlı olarak kullanım imkanı vardır.
3. Teknolojinin çift amaçlı olarak kullanımı yoktur.

1. Ulusal güvenliğimize doğrudan etkisi bulunan, milli olarak kazanılması zorunlu bir teknolojidir.
2. Kısıtlayıcı düzenlemelere tabi olan teknolojidir. (Füzelerin Teknolojileri Kontrol Rejimi (FTKR),

International Traffic in Arms Regulations (ITAR))
3. Kritik bir teknolojidir, kazanılmasının teknolojik yetkinliğe önemli katkısı olacaktır.
4. Üreticisi tek kaynak olan teknolojidir.
5. Temin süresi uzun olan teknolojidir.
6. Kritik bir teknoloji değildir.
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AHP, çok sayıda öznitelik ve / veya alt kritere sahip değerlendirilmesi zorlu problemlerde sıralama 
yapılmasını ve bu sıralamanın kullanılmasıyla kararın etkin bir şekilde verilmesini kolaylaştırmayı 
amaçlayan bir yöntemdir.

Karar verilecek konu hiyerarşinin en üst seviyesinde yer alır. Bu amaca bağlı olarak öznitelik ve 
alt kriterler tanımlanır. Hiyerarşinin en alt seviyesinde karar alternatifleri bulunmaktadır. EİTYH 
hazırlama çalışmalarında Kompozit Teknolojileri Yol Haritası çalışmalarında kullanılan AHP 
sıralaması kullanılmıştır.

5.3 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ
5.3.1 Tanım

F. Tedarik Projelerine Uygulama

Her bir öznitelik için hem öznitelikler arası hem de onlara bağlı olan kriterlerin değerleri arası 
önceliklendirme hesaplaması AHP yöntemi ile yapılmıştır.

1. Tedarik projelerinde kullanılacaktır.
2. Tedarik projelerinde kullanım imkanı vardır. (Eklemeli İmalat Teknolojileri, Teknolojik Hazırlık

Seviyesi düşük bir alan olduğu için tüm teknoloji konularının tedarik projelerinde kullanım
imkanı bulabileceği değerlendirilmiştir)

3. Tedarik projelerinde kullanım imkanı yoktur.

Şekil 5.1 - Hiyerarşi Yapısı 
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5.3.2 Proses Adımları

AHP’de bir problemin çözümlenebilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmektedir.

5.3.2.1 Problemin Tanımlanması
Karar verilecek problemin hiyerarşi düzeninin kurulduğu bölümdür. Öncelikle çalışmanın amacı 
sonrasında, amaca uygun gerekli öznitelikler ve alt kriterler belirlenir. 

5.3.2.2 Çift Karşılaştırma 
İki kriterin birbirleriyle karşılaştırılması işlemidir ve karar veren kişinin yargısına dayanır. Çift 
karşılaştırma matrisi, karar kriterlerinin ağırlıklarının hesaplanması amacıyla kullanılır.

5.3.2.3  Sentez
Matris içerisinde karşılaştırılan her öznitelik/kriterin önceliğinin hesaplandığı aşamadır. Sentez 
işlemi her alt kriter için yapılarak, alt kriterlerin önceliği elde edilene kadar devam edilerek karar 
alternatifleri ortaya çıkarılır.

5.3.2.4 Sınıflandırma
AHP analizi sonucu elde edilen değerler kullanılarak EİTYH içerisinde yer alan teknoloji konularının 
sınıflandırılması yapılmıştır. 1. 2. ve 3. öncelikli teknoloji konuları şeklinde 3 öncelik grubu 
belirlenmiştir.

Belirtilen öncelik gruplarında yer alacak konuların belirlenebilmesi için öncelikle AHP analizinde 
elde edilen değerlerin histogram ile gösterimi yapılmıştır. Histogram, gruplandırılmış bir veri 
dağılımının sütun grafiği ile gösterimidir. 

Aşağıdaki adımlar izlenerek Şekil 5.2’de yer alan histogram oluşturulmuştur:

1. Verilerin küçükten büyüğe sıralanması,
2. Veri grubunun açıklığının (aralığı) belirlenmesi, (Açıklık en büyük veriden en küçük verinin 

çıkartılması ile elde edilir)
3. Verilerin ayrılacağı grup sayısının belirlenmesi, 
4. Grup genişliğinin bulunması, (Açıklık değerinin grup sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdan 

büyük en küçük sayı, grup genişliği olarak alınır)
5. Verilerin en küçük veriden başlayarak grup genişliğine göre gruplara ayrılması,
6. Oluşturulan gruplar ve gruplardaki verilerin tablo halinde düzenlenmesi,
7. Tablo temel alınarak histogram oluşturulması
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Sınıflandırma grupları ve ağırlık aralıkları Tablo 5.2 içerisinde sunulmuştur.

Şekil 5.2 - EİTYH Teknoloji Konuları AHP Analizi Histogramı 

Tablo 5.2 - Sınıflandırma Aralıkları

Tablo 5.3 - Teknoloji Geliştirme ile İlgili Tanımlanmış Risk Sınıfları Listesi

SINIFLANDIRMA ARALIK
1. Öncelikli Konular AHP Değeri > 40,11

2. Öncelikli Konular 27,12< AHP Değeri < =40,11

3. Öncelikli Konular AHP Değeri <= 27,12

OÇG toplantılarında her bir teknoloji konusu için 8 teknoloji geliştirme riski değerlendirmesi 
yapılmıştır. Değerlendirmeye esas olan teknoloji geliştirme riskleri ve tanımları Tablo 5.3’te 
listelenmiştir.

5.4 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME RİSKLERİ

# Teknoloji Geliştirme Risk Sınıfları Tanım

1 Altyapı Riski Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için 
yeterli altyapı bulunmaması / oluşturulamaması riski

2 Bilgi Kaynağı Riski Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için sahip 
olunan / olunması gereken bilgi kaynakları ile ilgili risk

3 Entegrasyon Başarısızlık Riski
Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin hedef platforma 
uygulanması sürecinde entegrasyon seviyesinde başarısız 
olunması ile ilgili risk

4 İnsan Kaynağı Riski
Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için sahip 
olunması gereken insan kaynağı ve/veya mevcut insan 
kaynağının yetkinliği, yetersizliği vb. kaynaklı risk
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# Teknoloji Geliştirme Risk Sınıfları Tanım

5 İşbirliği Sağlanamaması Riski
Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için 
işbirliği yapılan / yapılması gereken kurum / kuruluş ile ilgili 
risk

6 Mali Kaynak Riski Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi için 
gerekli mali kaynağın temin edilememe riski

7 Takvim Riski 
Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi 
için tanımlanan takvim ve planın öngörülen şekilde 
gerçekleşmemesi riski

8 Yüksek Maliyet Riski Belirtilen sistem/malzeme/ürünlerin geliştirilmesi sürecinde, 
geliştirme maliyetinin beklenenden çok yüksek olması riski

Teknoloji yol haritasının güncelliğini koruyabilmesi için Bölüm 5.1’de belirtilen çalışma yöntemine 
uygun olarak belirlenen periyotlar ile güncelleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
Buna ek olarak teknolojik gelişmeler, konjonktürel değişiklikler gibi hususlar nedeniyle de 
güncelleme ihtiyacı olacağı ve yol haritasının yaşayan bir doküman olduğu değerlendirilmektedir. 
Güncelleme için izlenecek yöntem adımları aşağıda listelenmiştir: 

• Geri bildirim ve konu önerilerinin toplanması için bir platform oluşturulması,
• Düzenli olarak konu önerilerinin ya da geri bildirimlerin toplanması,
• Önerilerin belirli periyotlar ile alan uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve teknoloji yol

haritasının güncellemesi.

5.5 GÜNCELLEME YÖNTEMİ
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SSB önderliğinde Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası’nı oluşturmak üzere 20 Eylül 2018’de 
çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmada TEI lider kuruluş olarak belirlenmiştir. Eklemeli İmalat 
Teknolojileri alanında öncü kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilk toplantı 4 Ekim 2018 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

02 Kasım 2018 tarihinde lansman toplantısı gerçekleştirilmiş olup, alan uzmanları ve ilgili paydaşlar 
bilgilendirilmiş ve çalışma kapsamında beklenen girdiler talep edilmiştir. Lansman toplantısında 
eklemeli imalat teknolojisi kullanıcıları, üreticileri, bu konuda araştırma ve geliştirme yapan 
üniversite ve kurum temsilcileri ve ihtiyaç makamı temsilcileri katılım sağlamıştır.

Daha sonraki aşamada Odak Çalışma Grupları belirlenmiş; her bir grup  ile Eklemeli İmalat 
Teknolojileri Teknoloji Yol Haritası taslağının oluşturulması için üç çalışma toplantısı icra edilmiştir. 
09 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda teknoloji yol haritası taslak çalışmaları hakkında 
bilgi aktarılarak, yurt içindeki diğer fon sağlayıcı kurum ve kuruluşların katılımıyla kazanım planları 
değerlendirilmiştir.

Şekil 6.1’de çalışma takvimi yer almaktadır.

6- GERÇEKLEŞTİRİLEN 
FAALİYETLER 

Şekil 6.1 - Çalışma Takvimi

2020
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Yönlendirme Komitesi, EİTYH hazırlama sürecinde SSB temsilcileri, OÇG Liderleri ve öncü firma 
temsilcilerinin katılımı ile tüm OÇG faaliyetlerini planlayan, yöneten, izleyen ve raporlayan bir 
komite olarak faaliyet göstermiştir.

Yönlendirme komitesi üyelerinin adları ile temsilcisi oldukları kurum ve kuruluş bilgisi Tablo 6.1’de 
yer almaktadır.

Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası çalışmalarının “Metal”, “Polimer”, “Yenilikçi Malzeme 
ve Teknolojiler”, “Tasarım ve Analiz”, “Test ve Muayene” olmak üzere beş OÇG ile yürütülmesi 
kararlaştırılmıştır. OÇG Liderleri Tablo 6.2 içerisinde belirtilmiştir.

6.1 YÖNLENDİRME KOMİTESİ 

6.2 ODAK ÇALIŞMA GRUPLARI

Deniz DEMİRCİ
Tufan CAN
Recep ÜNALAN
Şebnem SOYER
Banu Şükran ŞENGEL KARAKUZU
Güray AKBULUT
Akın ORHANGÜL
Güney Mert BİLGİN

Remzi Ecmel ECE
Derya KAYNAR

Dr. Evren TAN
Ayça KARAİL

Dr. Levent TURHAN
Fatih GÜLER

Prof.Dr. Bahattin KOÇ
Dr. Eralp DEMİR
Elif TEPELİ
Orkun ÖNEM

Prof. Dr. Metin SALAMCI
Prof. Dr. Olcay Ersel CANYURT

Tablo 6.1 - Yönlendirme Komitesi Üyeleri
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Odak çalışma grupları üçer toplantı yaparak teknoloji yol haritası taslağının oluşturulmasını 
sağlamıştır. 

Şekil 6.2 - Lansman Toplantısı Katılımcı Dağılımı

Tablo 6.2 - Odak Çalışma Grupları

Odak Çalışma Grubu Lider Firma/Kurum/Üniversite Odak Çalışma Grubu Lideri

Metal ASELSAN Dr. Evren TAN

Polimer ve Kompozitleri TÜBİTAK MAM Dr. Levent TURHAN
Fatih GÜLER

Yenilikçi Malzeme ve 
Teknolojiler

ROKETSAN Orkun ÖNEM

Tasarım ve Analiz SABANCI ÜNİVERSİTESİ Dr. Eralp DEMİR

Test ve Muayene TEI Akın ORHANGÜL
Güney Mert BİLGİN

Lansman toplantısı 02 Kasım 2018 tarihinde firma, kurum ve üniversiteler ile Genelkurmay 
Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarından toplam 170 temsilcinin katılımı ile SSB Nuri Demirağ 
Salonu’nda icra edilmiştir. Katılımcı dağılımı Şekil 6.2’de gösterilmiştir.

Bu toplantıda, eklemeli imalat teknolojileri alanında ülkemizdeki mevcut durum ve gelecekte 
kazanılması gereken teknolojilerin tespitine yönelik, ortak akıl platformu ile gerçekleştirilecek 
çalışma yöntemi aktarılmış ve Odak Çalışma Grupları tanıtılmıştır. Katılımcılardan çalışmaya girdi 
sağlayacak “Konu Önerileri” formunu doldurarak iletmeleri talep edilmiştir. 

6.3 TOPLANTILAR

6.3.1 Lansman Toplantısı
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Odak Çalışma Gruplarının ilk toplantıları 6-8 Şubat 2019 tarihlerinde SSB Nuri Demirağ Salonu’nda 
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda, lansman sonrası Şekil 6.3’te yer alan formatta uzmanlar 
tarafından iletilen konu önerileri değerlendirilmiştir. Bu sayede konu önerilerinin doğru OÇG altında 
ele alınması sağlanmıştır. Bu toplantıların tamamlanmasının ardından Yönlendirme Komitesi Alt 
Konu Başlıklarını belirlemiştir. 

Kullanıcı kurumlardan yetenek ihtiyaçları talep edilmiş, bu ihtiyaçların Teknoloji Konuları ile ilişkisi 
kurularak yol haritası hazırlıkları çalışmalarında göz önünde bulundurulmuştur.

Metal, Polimer, Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler, Tasarım ve Analiz ile Test ve Muayene OÇG’lerine 
katılım, önerilen konu ve alt konu başlığı sayıları Şekil 6.4’te gösterilmiştir.

6.3.2 1. Odak Çalışma Grubu Toplantıları 

KONU ÖNERİ FORMU
Dolduran Bilgileri
Adı ve Soyadı

Kurum / Kuruluş

Mevcut Durum Analizi
İlgili SSM Teknoloji Taksonomisi Kırılımı
(SSTT İçerisinde yer alan teknoloji kırılımları 
kullanılmalıdır)
Tespit Edilen Problem(ler) / Fark Yaratacak 
Konular
Hedeflenen Yetkinlikler
Ele Alınması Planlanan Teknoloji Konuları
(Tespit edilen probleme yönelik birden fazla konu belirtilebilir)

İlgili Teknoloji Konusu 1 Açıklama
İlgili Odak Çalışma Grubu
(Listeden uygun olan seçilir)

Teknoloji Konusu Kapsamı
Hedeflenen Proje / Platform
Yöntem
İlişkili Diğer Çalışma Konusu
Kritiklik
(Listeden uygun olan seçilir)
Dünyadaki Durum
(Listeden uygun olan seçilir)
Mevcut Teknolojik Yetkinlik Düzeyi
(Listeden uygun olan seçilir)
Altyapı
(Listeden uygun olan seçilir)
Çift Kullanım
(Listeden uygun olan seçilir)

Şekil 6.3 - Konu Öneri Formu 
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Şekil 6.4 -  1. OÇG Toplantıları Katılımcı, Konu ve Alt Konu Sayıları

Tablo 6.3 - Metal Odak Çalışma Grubu Alt Konu Başlıkları

6 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen Metal OÇG ilk toplantısına 67 kişi katılım sağlamıştır.  Metal 
OÇG için katılımcılar ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda diğer gruplardan aktarılan 
ve sonradan iletilen konular ile birlikte konu sayısı 62 olmuştur. Önerilen konuların Tablo 6.3’te 
listelenen dört alt konu başlığı altında gruplandırılabileceği değerlendirilmiştir.

6.3.2.1 Metal Odak Çalışma Grubu 

Metal Odak Grubu 
Alt Konu Başlıkları

Konu 
Sayısı

SSB 
Taksanomisi Açıklama

1. Proses Parametre 
Çalışmaları ve 
Optimizasyon

27 A01.13
B12.09

Cihaz imalatçıları tarafından bildirilen ve literatürde 
yaygın olarak kullanılan titanyum, inconel, alüminyum 
ve çelik alaşımı malzemelerin girdi olarak kullanıldığı 
imalat sürecinde, istenilen mekanik/fiziksel/mikroyapısal 
özellikleri sağlamak amacıyla çalışılması gereken proses 
parametre çalışmaları bu başlığın ana konusudur. Katı 
kütle (bulk) parçalara ve kompleks kafes yapılarına göre 
özelleşmiş, ergitmede kullanılan yönlendirilmiş enerjinin 
miktarı, yoğunluğu, yönlendirilme sıra ve rotaları optimize 
edilmesi gereken parametrelerdendir. Yukarıda sayılan 
jenerik malzemelerin dışında ferritik-martensitik küçük 
yapılı özel çelikler, refrakter malzemeler, CoCrFe vb yüksek 
entropi alaşımları, seramik vb dispersoid aşılanmış metaller 
gibi malzemeler için sıfırdan parametre geliştirilmesi de 
bu başlığın konusudur. Toz yataklı sistemler haricindeki 
toz/tez beslemeli DED/WAAM/RapidPlazmaProd 
teknolojiler için proses parametre çalışmaları da bu başlık 
altında irdelenecektir. Ürün performansına etkiyecek 
kritik parametrelerin belirlenmesi ve bu parametrelerin 
eniyilemesi ve ülke için parametreler seti kütüphanesinin 
oluşturulması bu başlığın ana sonuçlarındandır.
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2. İkincil İşlemler 14 A01.13
A01.04
A01.05

Eklemeli imalat ile (temel olarak titanyum, inconel, 
alüminyum ve çelik alaşımlarıyla) üretilmiş parçalara özel 
birleştirme, ısıl ve yüzey işlem çalışmaları bu başlıkta 
anılmaktadır. Üretim esnasında zorunlu olarak kullanılan 
destek yapıların temizlenmesi de bu başlığın konusudur. 
Üretilen parçaların boyutunu arttırmak için parçaların 
birbirine kaynak ile birleştirilmesi; üretim sonrası içyapının 
ve mekanik özelliklerin eniyilenmesi için yapılan HIPleme 
ve özel ısıl işlem reçeteleri; üretim çıktısı ürünlerin direk 
kullanıma yönelik yüzey özelliklerinin tespiti ve mekanik 
işlem ve/veya kimyasal / fiziksel kaplama teknolojileri ile 
iyileştirilmesi bu başlık altındaki temel çalışma alanlarıdır.

3. Hammalzeme 
Geliştirme

14 A01.13
B13.08

Metal eklemeli imalat işlemine girdi olan metal tozların 
üretimi bu başlık altında değerlendirilmektedir. Toz yatak 
sistemler (lazer ergitme ve elektron demeti ile ergitme) 
ve yönlendirilmiş enerji sistemleri için gaz/plazma ya 
da uygun bir atomizasyon yöntemi ile küresel, uydusuz, 
akışkanlık özelliği geliştirilmiş, gözeneksiz tozların üretimi 
bu başlığın konuları arasında yer almaktadır. Toz üretimine 
girdi olacak ingot üretimleri de bu başlığa dahil edilmiştir. 
Hali hazırda yaygın olarak kullanılan titanyum, inconel, 
alüminyum, çelik alaşımı hammaddelerin üretimine 
ilave olarak performans gereksinimlerini sağlamak 
amacıyla nadir toprak elementleri, Sc, Se vb. içerikli yeni 
alaşımların da tasarımı ve eklemeli imalata yönelik toz 
haline getirilmesi, doğrulanması incelenecek kalemlerdir.

4. Tezgah-Sistem-
Yazılım Geliştirme

7 A01.13
B13.08
A08.01

Metal eklemeli imalatı gerçekleştirecek yerli tezgah, sistem 
ve temel bileşenlerinin geliştirilmesi bu başlık altında 
değerlendirilmiştir. Yaygın olarak kullanılan toz yatak 
sistemlere ilave olarak; cold spray sistemler, binder-jet 
sistemlerin geliştirilmesi de bu başlığa dahildir. Eklemeli 
imalatın girdi dosyası stl, amf, vb. başlamak üzere cihazdan 
çıktı oluşana kadar geçen süreçte ihtiyaç olacak destek 
oluşturma, dilimleme, enerji yönlendirme yazılımlarının 
geliştirilmesi de bu başlığın temel konularındandır.

TOPLAM 62

6 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen Test ve Muayene OÇG ilk toplantısına 39 kişi katılım 
sağlamıştır. Test ve Muayene OÇG’ye 24 adet konu önerisi sunulmuştur. Katılımcılar ile birlikte 
yapılan değerlendirme sonucunda diğer gruplardan aktarılan ve sonradan iletilen konular ile 
birlikte konu sayısı 37’ye yükselmiştir. Önerilen konuların Tablo 6.4’da listelenen beş alt konu 
başlığı altında gruplandırılabileceği değerlendirilmiştir.

6.3.2.2 Test ve Muayene Odak Çalışma Grubu 



EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ YOL HARİTASI (EİTYH) ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU

25

7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen Polimer OÇG ilk toplantısına 48 kişi katılım sağlamıştır. 
Polimer OÇG’ye 54 adet konu önerisi sunulmuştur. Katılımcılar ile birlikte yapılan değerlendirme 
sonucunda diğer gruplardan aktarılan ve sonradan iletilen konular ile birlikte konu sayısı 
56’ya yükselmiştir. Önerilen konuların Tablo 6.5’te listelenen üç alt konu başlığı altında 
gruplandırılabileceği değerlendirilmiştir.

6.3.2.3 Polimer ve Kompozitleri Odak Çalışma Grubu 

Tablo 6.4 - Test ve Muayene Odak Çalışma Grubu Alt Konu Başlıkları

Test ve  Muayene
Alt Konu Başlıkları

Konu 
Öneri 
Sayısı

SSB 
Taksonomisi Açıklama

1. Mekanik 
ve Metalurjik 
Karakterizasyon

18 A01.13, 
B12.04  
B13.08,  
A01.01 

Enerji kaynağı olarak lazer ve elektron ışını kullanılarak 
eklemeli (katmanlı) olarak imal edilen nikel, titanyum 
ve alüminyum grubu metal alaşımlarının mikroyapı 
incelemelerini, farklı sıcaklık ve koşullar altındaki 
mekanik, termal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi için 
gerçekleştirilecek tüm test ve ölçüm faaliyetleri ile, söz 
konusu alanlarlarda geliştirilecek yeni metodolojilerin 
belirlenmesine yönelik araştırmaları içerir.

2. Tahribatsız 
Muayeneler

8 A01.13, 
B12.04, 
B13.08, 
A01.06 

Farklı teknikler ile eklemeli imal edilerek yapısal amaçlı 
kullanılan nikel, titanyum ve alüminyum grubu metal 
alaşımlarının iç yapı ve yüzeysel kusurlarının tespitine 
yönelik olarak X-ışınları, ultrason, eddy akımları ve 
yüzeysel penetrasyon teknikleri de dahil olmak üzere 
gerçekleştirilecek tüm tahribatsız muayene faaliyetleri ile, 
söz konusu alanlarlarda geliştirilecek ve/veya uygulanacak 
yeni metodolojilerin belirlenmesine yönelik araştırmaları 
içerir.

3. Geometrik 
ve Yüzey 
Karakterizasyonu

3 A01.13, 
B12.04, 
B13.08, 
A01.06

Farklı teknikler ile eklemeli imal edilerek yapısal amaçlı 
kullanılan parçaların geometrik ürün özelliklerinin ve yüzey 
kalitelerinin muayenesinde hassas metrolojik sistemlerin 
karşılaştırılması ve ölçüm parametrelerinin belirlenmesi de 
dahil olmak üzere dokunmalı, dokunmasız ve tahribatsız 
sistemlerle yapılacak tüm ölçüm ve araştırmaları içerir.

4. Kalifikasyon, 
Sertifikasyon ve 
Standardizasyon

3 A01.13, 
B12.04, 
B13.08, 
C08.01, 
C08.02

Kara, hava ve deniz platformları ile güç ve itki sistemleri 
de dahil olmak üzere, parça üretiminde kullanılan 
eklemeli imalat süreç prosedürlerinin standartlaştırılması, 
söz konusu parçaların kalifikasyon ve sertifikasyonunun 
yapılması ve bunlarla ilgili tüm süreçlere etki edecek 
sistematik çalışmaları içerir.

5. Proses 
Görüntüleme ve 
Eş Zamanlı Ölçüm 
Teknikleri

5 A01.13, 
B12.04, 
B13.08, 
B12.09

Farklı teknikler ile eklemeli imal edilerek yapısal amaçlı 
kullanılan parçaların henüz imalat süreci aşamasındayken 
anlık kontrol edilebilmesine olanak sağlayan termal, 
mekanik, kimyasal izleme sistemleri ile, söz konusu 
alanlarlarda geliştirilecek ve/veya uygulanacak yeni 
metodolojilerin belirlenmesine yönelik araştırmaları içerir.

TOPLAM 37
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Tablo 6.5 – Polimer ve Kompozitleri Odak Çalışma Grubu Alt Konu Başlıkları

Polimer-Kompozit
Alt Konu Başlıkları

Konu 
Sayısı

SSB 
Taksonomisi Açıklama

1. Hammadde/
Hammalzeme 
Geliştirme

21 B13.08
A01.03
A01.12

Eklemeli imalatta kullanılan ham malzemelerin; yapısal 
amaçlı organik malzemelerin, polimer ve polimer 
matris kompozitlerin (fiber, reçine, toz), termosetlerin, 
termoplastiklerin, elastomerlerin ve nano ölçekli 
malzemelerin geliştirilmesi, üretimi ve karakterizasyonuna 
yönelik araştırma konularını içerir.

2.Proses Parametre 
Çalışmaları ve 
Optimizasyonu

21 A01.03
A01.04
A01.12
A01.05
B12.09

Eklemeli imalat için geliştirilmiş olan polimer tabanlı 
malzemelerin ürüne yönelik ilgili proseslerin araştırılması 
(kompozitlerin kür sürecinin izlenmesi, kimyasal 
sertleştirme proseslerinin anlaşılması, bilinen kompozit 
malzemelerin şekillendirilmesi için yeni süreçlerin 
araştırılması, yapısal malzeme yüzeylerinin, yapıların ve 
bileşenlerin kullanım ömürlerini artırmak üzere koruyucu 
tekniklerin anlaşılması, vb.), proses optimizasyonu, 
üretim aşamasındaki gerçek zamanlı proses kontrol 
yöntemlerinin araştırılması ve doğrulanması konularını 
içerir.  Ayrıca eklemeli imalat sürecinde malzemelerin 
birleştirme/yapıştırma yöntemlerinin geliştirilmesini de 
kapsar.

3. Tezgah, Sistem ve 
Yazılım Geliştirme

14 B12.04
B12.07
B13.08
B13.07
A08.11

Polimer ve kompozit malzeme kullanan eklemeli imalat 
teknolojileri için yazılım, donanım (sıfırdan tezgah 
geliştirme, özel ihtiyaçlara göre sistem modifikasyonu 
ve fonksiyonel ek aparatlar) ve otomasyon sistemlerinin 
geliştirilmesi ile yazılım doğrulanmasına yönelik yapılan 
araştırmaları kapsar.

TOPLAM 56

7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler OÇG ilk toplantısına 
41 kişi katılım sağlamıştır. Toplantı öncesinde ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerden konu 
önerileri toplanmış olup, Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler OÇG’ye toplam 54 adet konu önerisi 
sunulmuştur. Konu önerileri incelendiğinde 4 adet konu önerisinin birden çok alt başlığa ait 
detaylar içerdiği belirlenmiş ve uygun alt başlıklar altında 9 adet yeni konu önerisi türetilmiştir. 
Toplantı sırasında katılımcılar ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda bazı konu önerilerinin 
diğer odak gruplarına aktarılmasına, benzer şekilde bazı konu önerilerinin de diğer gruplarından 
Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler odak grubuna aktarılmasına karar verilmiş; toplantı sonrasında 
iletilen yeni konu önerileri ile birlikte konu sayısı toplam 62’ye yükselmiştir. Önerilen konuların 
Tablo 6.6’da listelenen beş alt konu başlığı altında gruplandırılabileceği değerlendirilmiştir.

6.3.2.4 Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler Odak Çalışma Grubu 
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Tablo 6.6 – Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler Odak Çalışma Grubu Alt Konu Başlıkları

8 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen Tasarım ve Analiz OÇG ilk toplantısına 47 kişi katılım 
sağlamıştır.  Tasarım ve Analiz OÇG’ye 43 adet konu önerisi sunulmuştur. Katılımcılar ile birlikte 
yapılan değerlendirme sonucunda diğer gruplara aktarılanlar ile konu sayısı 40 olmuştur. Önerilen 
konuların Tablo 6.7’de listelenen üç alt konu başlığı altında gruplandırılabileceği değerlendirilmiştir. 

6.3.2.5 Tasarım ve Analiz Odak Çalışma Grubu 

Yenilikçi Malzeme ve 
Teknolojiler Alt Konu 
Başlıkları

Konu 
Sayısı

SSB 
Taksonomisi Açıklama

1. Hammalzeme 
Geliştirme

23 A01
B12
B13

Eklemeli imalat için geliştirilecek olan çeşitli formlardaki 
hammalzemeler bu alt başlıkta değerlendirilmiştir. 
Seramik, metal, polimer ve kompozit malzemeleri 
kullanılarak çeşitli malzeme geliştirme konu önerileri 
alınmıştır.

2. Proses Parametre 
Çalışmaları ve 
Optimizasyonu

17 A01
B12
B13

Çeşitli çalışma prensiplerine sahip eklemeli imalat 
proseslerinin daha verimli çalışması için yapılacak 
iyileştirmeleri kapsamaktadır.

3. Tezgah, Sistem ve 
Yazılım Geliştirme

16 A01
B12
B13

Eklemeli imalatta kullanılacak olan donanım ve yazılımların 
geliştirilmesini kapsayan alt konu başlığıdır. Donanımsal 
anlamda sıfırdan tezgah geliştirme, özel ihitiyaçlara göre 
sistem modifikasyonu, ve fonksiyonel eklentileri içerirken 
yazılımsal olarak tasarım ve üretim akışına dâhil olacak 
yenilikçi programlar yer almaktadır.

4.Ürün Fonksiyonuna 
Göre Malzeme 
Tasarımı

4 A01
B12
B13

Üretilen iş parçaları kullanılacağı yere göre değişen 
fonksiyonlara sahip olabilmektedir. Eklemeli imalat 
esnasında değişken içerikli malzemelerin bir 
arada kullanılmasıyla çeşitli akıllı yapılar meydana 
gelebilmektedir. Bu alt konu başlığında 4 boyutlu 
şekiller, seramik-metal tozu karışımı gibi konu önerileri 
değerlendirilmiştir.

5. İkincil İşlemler 2 B12 Bu alt konu başlığı, üretilen iş parçalarının, son ürün 
olarak kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan ısıl işlem, 
yüzey işlemleri gibi tamamlayıcı işlemlere yönelik yenilikçi 
çözümleri ve ihtiyaçları kapsamaktadır.

TOPLAM 62
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Tablo 6.7 – Tasarım ve Analiz Odak Çalışma Grubu Alt Konu Başlıkları

Tasarım ve Analiz 
Alt Konu Başlıkları

Konu 
Sayısı

SSB 
Taksonomisi Açıklama

1.Parça/Bileşen 
Tasarımı

24 A01.13 
B12.04 
B13.08 

Eklemeli üretim ile kullanılabilir hale gelen topoloji 
optimizasyonu gibi tasarım yöntemlerini ve 
uygulamalarını kapsar. Kafes yapılar, fonksiyonel olarak 
değişken malzemeler gibi eklemeli üretim ile üretilen 
yeni malzeme sistemleri için gibi tasarımlar için yenilikçi 
tasarım yöntemlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar 
içermektedir.

2.Proses 
Simülasyonları

11 A01.13 
B12.04 
B13.08 

Eklemeli üretim esnasında oluşan sıcaklıkların ve kalıntı 
gerilimlerin hesaplanmasını sağlayan yöntemlerin 
geliştirilmesini içeren çalışmaları kapsamaktadır. Proses 
simülasyon yöntemlerinin farklı eklemeli üretim yöntemleri 
(EBM, DED) için geliştirilmesi ve verimli hesaplama 
süreleri içinde yapılması gibi konularda çalışmalar içerir. 
Proses simülasyonlarının çıktıları (kalıntı gerilimler vs.), 
üretilen parça kalitesini tahmin etmekte kullanılmaktadır.

3.Performans 
Analizleri

5 A01.13 
B12.04 
B13.08 

Performans analizleri ile parçanın mekanik direnci, yorulma 
ömürü, gibi özelliklerinin hassas olarak tahmin edilmesi 
amaçlanır. Eklemeli üretim ile üretilen parçalarda oluşan 
yönelmeli mikro yapılar, malzeme içindeki süreksizlikler, 
kalıntı gerilimler gibi faktörler performansı etkilemektedir, 
dolayısıyla eklemeli üretim sonucu ortaya çıkan bu 
özelliklerin performans etkilerinin anlaşılması gerekli 
olmaktadır. Eklemeli üretim ile mevcut yöntemlerden farklı 
olarak üretilen sistemlerin performans karakterizasyona 
temel teşkil eden mekanik ve diğer özelliklerin tahmin 
edilmesi performans analizleri ile sağlanmaktadır.

TOPLAM 40

27-29 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılar sırasında, Bölüm 6.3’te verilen alt konu 
başlıkları bazında, teknoloji kazanımında etkili olabilecek iç ve dış unsurların tespit edildiği Güçlü 
ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT = SWOT) Analizi gerçekleştirilmiştir. 

6.3.3 2. Odak Çalışma Grubu Toplantıları

Şekil 6.5 - 2. OÇG Toplantıları Katılımcı Sayıları
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2. OÇG toplantılarının ardından, OÇG Liderleri tarafından teknoloji konuları belirlenmiş, Yönlendirme 
Komitesi ile birlikte değerlendirilerek son haline getirilmiştir.

27-31 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen toplantılarda mevcut durum analizine yönelik 
Teknoloji Envanteri formu hakkında katılımcılara bilgi verilmiş ve formların doldurulması talep 
edilmiştir. Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritasında yerini alan teknoloji konu başlıkları için 
değerlendirmeler Bölüm 5’te detayları verilen önceliklendirme kriterleri ve risklere ilişkin katılımcı 
görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar Yönlendirme Komitesi tarafından 
nihai hale getirilmiş ve Bölüm 5.3’te açıklanan AHP analizi ile ağırlıklandırma çalışması yapılarak 
öncelikli konular tespit edilmiştir.

3. OÇG toplantılarına katılım durumu ve teknoloji konu sayıları Şekil 6.6’da verilmiştir.

27 Mayıs 2019 tarihinde SSB Nuri Demirağ Salonu’nda düzenlenen Metal OÇG 3. toplantısına 38 kişi 
katılım sağlamış; aşağıda listelenen 57 adet Teknoloji Konusu için önceliklendirme değerlendirmesi 
ile risk analizi gerçekleştirilmiştir. 

1. Proses Geliştirme Çalışmaları ve Optimizasyon
• Titanyum Alaşımları için toz yatak lazer ile ergitme teknolojisi parametrelerinin belirlenmesi 

ve optimizasyonu 
• Titanyum Alaşımları için toz yatak elektron demeti ile ergitme teknolojisi parametrelerinin 

belirlenmesi ve optimizasyonu 
• Süper Alaşımlar için toz yatak lazer ile ergitme teknolojisi parametrelerinin belirlenmesi ve 

optimizasyonu 
• Süper Alaşımlar için toz yatak elektron demeti ile ergitme teknolojisi parametrelerinin 

belirlenmesi ve optimizasyonu 

Toplantılara katılan uzman sayıları Şekil 6.5’te gösterilmiştir. Odak Grupların ortak GZFT Analizi 
değerlendirmeleri Bölüm 7.1.1’de yer almaktadır.

Şekil 6.6 - 3. OÇG Toplantıları Katılımcı ve Teknoloji Konu Sayıları

6.3.4 3. Odak Çalışma Grubu Toplantıları

6.3.4.1 Metal Odak Çalışma Grubu 
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• Ti-Al için toz yatak EBM sistem parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu 
• Co-Cr Alaşımları için toz yatak lazer ile ergitme teknolojisi parametrelerinin belirlenmesi ve 

optimizasyonu 
• Co-Cr Alaşımları için toz yatak elektron demeti ile ergitme teknolojisi parametrelerinin 

belirlenmesi ve optimizasyonu 
• Çelikler (Takım Çelikleri/Marage Çelikleri) için toz yatak lazer ile ergitme teknolojisi 

parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu 
• Çelikler (Takım Çelikleri/Marage Çelikleri) için toz yatak elektron demeti ile ergitme teknolojisi 

parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu 
• Paslanmaz Çelik (316L/17-4 vb) için toz yatak lazer ile ergitme teknolojisi parametrelerinin 

belirlenmesi ve optimizasyonu
• Paslanmaz Çelik (316L/17-4 vb) için toz yatak elektron demeti ile ergitme teknolojisi 

parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu
• Isıl işlem ile sertleştirilebilen alüminyum alaşımları (2xxx, 6xxx, 7xxx) için toz yatak lazer ile 

ergitme teknolojisi parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu
• Isıl işlem ile sertleştirilebilen alüminyum alaşımları (2xxx, 6xxx, 7xxx) için toz yatak elektron 

demeti ile ergitme teknolojisi parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu
• Jenerik malzemelerin dışında bakır, magnezyum, tungsten, ferritik-martensitik küçük 

yapılı özel çelikler, refrakter malzemeler, CoCrFe vb. yüksek entropi alaşımları, seramik vb. 
dispersoid aşılanmış metaller gibi malzemeler için sıfırdan parametre geliştirilmesi

• İki farklı metal alaşım kullanılarak farklı özelliklere sahip malzemelerin/parçaların geliştirilmesi 
(Metal/metal matrisli kompozitlerin eklemeli imalatı)

• Kompleks geometriler ve gizli kanallar için üretim parametrelerinin geliştirilmesi
• Kafes yapılar için üretim parametrelerinin geliştirilmesi
• Titanyum alaşımlarından toz yatağa sığmayan büyük parça imalatları için toz/tel beslemeli 

eklemeli imalat  sistemi proses parametrelerinin belirlenmesi
• Paslanmaz çeliklerden toz yatağa sığmayan büyük parça imalatları için toz/tel beslemeli 

eklemeli imalat  sistemi proses parametrelerinin belirlenmesi
• Aluminyum alaşımlarından toz yatağa sığmayan büyük parça imalatları için tel beslemeli 

eklemeli imalat  sistemi proses parametrelerinin belirlenmesi
• Aynı üretimde birden fazla alaşımın aynı anda kullanıldığı büyük parça imalatı proses 

parametrelerinin belirlenmesi
• Eklemeli imalat cihazları ile birleştirme ve tamirat işlem teknolojileri proses parametrelerinin 

geliştirilmesi
• Hibrit ark kullanarak alaşımlama proses ve parametre çalışmaları
• Plaka laminasyon / UAM işlem parametrelerinin eldesi
• Binderjetting -METAL
• Metal jetting eklemeli imalat teknolojisinin geliştirilmesi

2. İkincil İşlemler
• Destek yapılarının temizlenmesi yöntemleri 
• Atmosfer / gaz kontrollü ısıl işlem teknolojileri (eklemeli imalat sonrası iç yapı inceltme, 

tokluğu arttırma ve yorulma ömrü arttırmak amacıyla) 
• HIP leme teknolojileri (reçetelerin oluşturulması) 
• Eklemeli imalat ile üretilen parçaların ısıl yöntemlerle birleştirilmesi (kaynak vb)
• Eklemeli imalat ile üretilen parçaların mekanik yöntemlerle birleştirilmesi (eklemeli+eklemeli 

; eklemeli+geleneksel) 
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• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların yüzey özelliklerin geleneksel mekanik yöntemlerle 
düzeltilmesi (talaşlı imalat, bilyalı dövme, kumlama vb) 

• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların yüzey özelliklerin yenilikçi mekanik yöntemlerle 
düzeltilmesi (aşındırıcı akışkan ile işleme, titreşimli yüzey parlatma vb) 

• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların yüzey özelliklerin kimyasal yöntemlerle düzeltilmesi 
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların yüzey özelliklerin lazer/plazma/buhar çöktürme ileri 

yöntemlerle düzeltilmesi / kaplanması 
• Girift; kapalı kanal bölgeler ile kafes yapılar için yüzey iyileştirme 

3. Hammalzeme Geliştirilme
• Jenerik olarak kullanılan toz malzemelerin eldesine yönelik hurda veya master alaşımdan 

ingot üretimi (indüksiyon ergitme & vakum altında saflaştırma & alaşımlama dahil) 
• Amaca yönelik  (anizotropi gidermek için; yüksek sürünme dayanımı için; daha hafif; daha 

dayanıklı vb) alaşım geliştirme ve ingot üretme 
• Küresel ve uydusuz eklemeli imalat tozu için gaz atomizasyon teknolojileri 
• Küresel ve uydusuz eklemeli imalat tozu için sentrifuj atomizasyon teknolojileri 
• Küresel ve uydusuz eklemeli imalat tozu için plazma atomizasyon teknolojileri 
• Küresel ve uydusuz eklemeli imalat tozu için EIGA atomizasyon teknolojileri 
• Küresel ve uydusuz eklemeli imalat tozu için PREP, REP gibi ileri karma atomizasyon 

teknolojileri
• Toz yeniden kullanım eşiğinin tespiti (çevrim sayısı)
• Eklemeli imalat için tel üretim teknolojileri
• Metal jetting yöntemi için nano metal hammalzemelerin geliştirilmesi

4. Tezgah-Sistem-Yazılım Geliştirilme 
• Eklemeli imalat süreci için veri hazırlama yazılımı geliştirme (dosyalardaki hataları giderme, 

destek yapıları oluşturma, optimum parça yönü belirleme, dilimle dahil) 
• Eklemeli İmalat süreci için build processor yazılımı geliştirme (makine hareket komutları) 
• Toz yatak sistem geliştirme (toz serici ve tabla dahil) 
• Metal tozları ergitebilecek ve istenilen bölgeler yönlendirilebilecek lazer sistemi geliştirme
• Metal tozları ergitebilecek ve istenilen bölgeler yönlendirilebilecek elektron tabanca 

geliştirme
• SLM yöntemlerinde üretim hızını arttıracak sistem tasarımlarının geliştirilmesi
• Cold-Spraying tekniğiyle çalışan metal imalat platformu geliştirme
• DED sistemler için kafa geliştirme
• Atmosfer/gaz kontrollü eklemeli imalat için tasarlanmış ısıl işlem sitemi geliştirme
• Temizlik yapma/pürüzlük azaltma amaçlı mekanik temizlik altyapısı geliştirme
• Temizlik yapma/pürüzlük azaltma amaçlı kimyasal temizlik altyapısı geliştirme

28 Mayıs 2019 tarihinde SSB Nuri Demirağ Salonu’nda düzenlenen Test ve Muayene OÇG 
3. toplantısına 28 kişi katılım sağlamış; aşağıda listelenen 39 adet Teknoloji Konusu için 
önceliklendirme değerlendirmesi ile risk analizi gerçekleştirilmiştir. 

6.3.4.2 Test ve Muayene Odak Çalışma Grubu 
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1. Mekanik ve Metalurjik Karakterizasyon
• Küçük ölçekte yapılan mekanik testler (kafes yapıların karakterizasyonu)
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik çekme testi metodolojilerinin geliştirilmesi ve 

çekme/akma dayanımlarının, elastik modüllerinin belirlenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik basma testi metodolojilerinin geliştirilmesi ve 

ilgili mekanik özelliklerin belirlenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik sürünme testi metodolojilerinin geliştirilmesi 

ve ilgili mekanik özelliklerin belirlenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik yorulma testi metodolojilerinin geliştirilmesi ve 

ilgili mekanik özelliklerin (düşük çevrim/yüksek çevrim/termal) belirlenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik tokluk testi metodolojilerinin geliştirilmesi ve 

ilgili mekanik özelliklerin belirlenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik mikro-sertlik testi metodolojilerinin geliştirilmesi 

ve ilgili mekanik özelliklerin belirlenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik makro-sertlik testi metodolojilerinin 

geliştirilmesi ve ilgili mekanik özelliklerin belirlenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalar için yüzey yakınında kalıntı (artık) gerilme testi 

metodolojilerinin geliştirilmesi ve kalıntı gerilme değerlerinin tespiti
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalar için yüzey altında kalıntı (artık) gerilme testi 

metodolojilerinin geliştirilmesi ve kalıntı gerilme değerlerinin tespiti
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik mikroyapı (TEM, SEM, LOM) incelemeleri
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların kimyasal kompozisyonlarının incelenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların oksidasyon direncinin tespiti
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların korozyon direncinin tespiti
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların aşınma direncinin tespiti
• Yapısal kararlılık testleri (sıcaklığa bağlı)
• Mekanik testlere yönelik numune hazırlama
• Eklemeli imalat için kullanılan toz malzemelerin yoğunluğunun karakterize edilmesi
• Eklemeli imalat için kullanılan toz malzemelerin parçacık boyut dağılımının karakterize 

edilmesi
• Eklemeli imalat için kullanılan toz malzemelerin morfolojisinin karakterize edilmesi
• Eklemeli imalat için kullanılan toz malzemelerin akış özelliklerinin karakterize edilmesi
• Eklemeli imalatta kullanılacak olan metal tozlarının nanoindentasyon yöntemi ile mekanik 

özelliklerinin karakterize edilmesi
• Toz ham malzemenin kimyasal kompozisyonunun karakterize edilmesi (H,C,N,O,S vb. 

elementler)
• Polimerik malzemelerin fiziko kimyasal karakterizasyonu

2. Tahribatsız Muayeneler
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik radyografik muayene metodolojilerinin 

geliştirilmesi ve ilgili özelliklerin belirlenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik ultrasonik muayene metodolojilerinin 

geliştirilmesi ve ilgili özelliklerin belirlenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik bilgisayarlı tomografi ile muayene 

metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili özelliklerin belirlenmesi
• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik eddy akımları ile muayene metodolojilerinin 

geliştirilmesi ve ilgili özelliklerin belirlenmesi
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• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik yüzeyde tahribatsız muayene (FPI/MPI) 
metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili özelliklerin belirlenmesi

• Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik tahribatsız muayeneler için referans blok 
geliştirilmesi

• Tahribatsız yöntemlerle mekanik özelliklerin belirlenmesi

3. Geometrik ve Yüzey Karakterizasyonu
• Eklemeli İmalat yöntemleri ile imal edilmiş parçaların yüzey kalitelerinin muayenesinde 

hassas metrolojik sistemlerin karşılaştırılması ve ölçüm parametrelerinin belirlenmesi.
• Eklemeli İmalat yöntemleri ile imal edilmiş parçaların geometrik ürün özelliklerinin 

muayenesinde hassas metrolojik sistemlerin karşılaştırılması ve ölçüm parametrelerinin 
belirlenmesi.

• Eklemeli İmalat yöntemleri ile imal edilmiş ve iç kanallara/unsurlara sahip parçaların 
geometrik ürün özelliklerinin muayenesinde bilgisayarlı tomografi yönteminin geliştirilmesi

4. Kalifikasyon, Sertifikasyon ve Standardizasyon 
• Eklemeli İmalat ile üretilmiş parçaların test ve muayene süreçlerinin standardizasyonu
• Eklemeli İmalat ile üretilmiş parçaların kalifikasyon prosedürlerinin belirlenmesi

5. Proses Görüntüleme ve Eş Zamanlı Ölçüm Teknikleri
• Eklemeli İmalat ile eş zamanlı olarak deformasyon izleyen sistemlerin geliştirilmesi
• Eklemeli İmalat ile eş zamanlı olarak termal görüntü ve ergiyik havuzu izleyen sistemlerin 

geliştirilmesi
• Anlık izleme ve kalifikasyon yazılımı geliştirilmesi

1. Hammadde/Hammalzeme Geliştirme
• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için ABS filament / pelet üretim teknolojisi
• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için PLA (Polylactic acid) filament / pelet 

üretim teknolojisi
• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için PAEK grubu filament / pelet üretim 

teknolojisi
• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için PEI filament / pelet üretim teknolojisi
• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için PPS filament / pelet üretim teknolojisi
• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için Polyamide (PA) filament / pelet üretim 

teknolojisi
• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için PC (Polycarbonate) filament / pelet üretim 

teknolojisi
• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için TPE (Termoplastik Elastomer) / TPU 

(Termoplastik PolyUrethane) esnek filament / pelet üretim teknolojisi
• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için Hibrit (termoplastiklerin bambu, mantar, 

ahşap tozu, vb. harmanları) filament / pelet üretim teknolojisi

29 Mayıs 2019 tarihinde SSB Nuri Demirağ Salonu’nda düzenlenen Polimer OÇG 3. toplantısına 
30 kişi katılım sağlamış; aşağıda listelenen 47 adet Teknoloji Konusu için önceliklendirme 
değerlendirmesi ile risk analizi gerçekleştirilmiştir.

6.3.4.3 Polimer ve Kompozitleri Odak Çalışma Grubu 
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• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için çözünebilir HIPS filament / pelet üretim 
teknolojisi

• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için çözünebilir PVA filament / pelet üretim 
teknolojisi

• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için karbon fiber / karbon nanotüp katkılı 
polimer matrisli filament / pelet üretim teknolojisi

• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için aramid fiber katkılı polimer matrisli filament 
/ pelet üretim teknolojisi

• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için cam fiber katkılı polimer matrisli filament 
/ pelet üretim teknolojisi

• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için grafen katkılı polimer matrisli filament / 
pelet üretim teknolojisi

• FDM (Fused Deposition Modeling) +sinterleme prosesleri için çelik katkılı polimer matrisli 
filament / pelet üretim teknolojisi

• FDM (Fused Deposition Modeling) + Sinterleme prosesleri için tungsten katkılı polimer 
matrisli filament / pelet üretim teknolojisi

• Kafes yapılar için üretim parametrelerinin geliştirilmesi
• FDM (Fused Deposition Modeling) + sinterleme prosesleri için bronz / bakır katkılı polimer 

matrisli filament / pelet üretim teknolojisi
• FDM (Fused Deposition Modeling) +sinterleme prosesleri için alüminyum katkılı polimer 

matrisli filament / pelet üretim teknolojisi
• VAT POLIMERIZATION (SLA, DLP, 3SP, CLIP, DLS) ve Material Jetting-PolyJet prosesleri için 

ABS benzeri reçine formülasyonu geliştirilmesi
• VAT POLIMERIZATION (SLA, DLP, 3SP, CLIP, DLS) ve Material Jetting-PolyJet prosesleri için  

PU benzeri termoplastik reçine formülasyonu geliştirilmesi
• VAT POLIMERIZATION (SLA, DLP, 3SP, CLIP, DLS) ve Material Jetting-PolyJet prosesleri için  

Epoksi benzeri reçine formülasyonu geliştirilmesi
• VAT POLIMERIZATION (SLA, DLP, 3SP, CLIP, DLS) ve Material Jetting-PolyJet prosesleri için  

Akrilik reçine formülasyonu geliştirilmesi
• VAT POLIMERIZATION (SLA, DLP, 3SP, CLIP, DLS) ve Material Jetting-PolyJet prosesleri için  

PP reçine formülasyonu geliştirilmesi
• Binder Jet prosesleri içi bağlayıcı geliştirilmesi
• Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri için PMMA toz formülasyonu 

geliştirilmesi
• Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri için ABS benzeri toz 

formülasyonu geliştirilmesi
• Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri için PLA toz formülasyonu 

geliştirilmesi
• Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri için Polyamide (PA) toz 

formülasyonu geliştirilmesi
• Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri için PAEK grubu toz 

formülasyonu geliştirilmesi
• Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri için PS grubu toz 

formülasyonu geliştirilmesi
• Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri için metal katkılı polimer 

kompozit toz geliştirilmesi
• Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri için mikron / nano katkılı 

polimer kompozit toz geliştirilmesi



EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ YOL HARİTASI (EİTYH) ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU

35

2. Proses Parametreleri Çalışmaları ve Optimizasyonu
• Eklemeli İmalat destekli hassas döküm proses teknolojisi
• Eklemeli İmalat destekli KBRN koruyucu membran üretim teknolojisi
• Eklemeli İmalat destekli nitelikli (yüksek mukavemet ve ısıl dayanım) kompozit parça ve 

kalıp üretim teknolojisi
• Eklemeli İmalat ile Üretilmiş Parçaların Yapıştırma/Birleştirme teknolojileri 
• İkincil İşlem Teknolojileri (yüzey işlemleri)
• İkincil İşlem Teknolojileri (mekanik özelliklerin iyileştirilmesi)
• Sürekli Fiber (karbon, aramid vb.) destekli kompozit malzemelerin eklemeli imalat 

teknolojilerinin geliştirilmesi

3. Tezgah, Sistem ve Yazılım Geliştirme
• Hammalzemeye bağlı 3 Boyutlu yazıcı geliştirme teknolojisi (FDM)
• Hammalzemeye bağlı 3 Boyutlu yazıcı geliştirme teknolojisi (Vat Polymerization)
• Hammalzemeye bağlı 3 Boyutlu yazıcı geliştirme teknolojisi ( SLS)
• Hammalzemeye bağlı 3 Boyutlu yazıcı geliştirme teknolojisi ( Binder Jetting)
• Hammalzemeye bağlı 3 Boyutlu yazıcı geliştirme teknolojisi (Material Jetting )
• Çok eksenli 3 boyutlu Yazıcı sistemi geliştirme teknolojisi (Eklemeli İmalat süresini kısaltılması, 

destek malzemesinin azaltılması, anizotropinin minimizasyonu)
• Endüstriyel ölçekte üretim yapabilecek büyük inşa hacmine sahip 3 boyutlu Yazıcı geliştirme 

teknolojisi

30 Mayıs 2019 tarihinde SSB Nuri Demirağ Toplantı Salonunda düzenlenen Yenilikçi Malzeme ve 
Teknolojiler OÇG 3. toplantısına 26 kişi katılım sağlamıştır. Aşağıda listelenen 39 adet Teknoloji 
Konusu için önceliklendirme değerlendirmesi ile risk analizi gerçekleştirilmiştir. 

6.3.4.4 Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler Odak Çalışma Grubu 

1. Hammadde/Hammalzeme Geliştirme
• Eklemeli İmalat için Seramik Malzeme (toz, sıvı, levha, sulu çamur, pasta vb. formda) 

Geliştirilmesi
• Bağlayıcı Püskürtmeli Seramik Eklemeli İmalat (Binder Jetting) Yöntemi için Bağlayıcı 

Geliştirilmesi
• Eklemeli İmalat için Kendi Kendini Onarabilme Özelliğine Sahip Katkılı Malzemelerin 

Geliştirilmesi
• Eklemeli İmalat için Şekil Bellekli Malzemelerin Geliştirilmesi
• Eklemeli İmalat için Organik Malzemelerin (kemik, deri, alçıtaşı/nişasta, kitin vb.) Geliştirilmesi
• Yüksek Akış ve Sıcaklığa Maruz Kalan Parçalar için Seramik ve Güçlendirilmiş Seramik (ultra 

yüksek sıcaklık seramikleri, ZrB2/SiC vb.) Malzeme Geliştirilmesi
• Eklemeli İmalat için Zırh Uygulamalarına Yönelik Seramik Malzemelerin (borür, karbür vb.) 

Geliştirilmesi
• Eklemeli İmalat için Piezoelektrik / Dielektrik Seramik Malzemelerin Geliştirilmesi
• Eklemeli İmalat için Manyetik Seramik Malzemelerin Geliştirilmesi
• Eklemeli İmalat için Optik Seramik (cam dahil) Malzemelerin Geliştirilmesi

2. İkincil İşlemler
• Eklemeli İmalat Sonrası Karmaşık Yapılı seramik Parçaların Kalıntı Gerilimlerinin Azaltılması 

için İkincil İşlemler Geliştirilmesi
• Eklemeli İmalat Sonrası Karmaşık Yapılı seramik Parçaların Yüzey Özelliklerinin İyileştirilmesi 

için İkincil İşlemler Geliştirilmesi
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3. Proses Parametreleri Çalışmaları ve Optimizasyonu
• Döküm Sistemlerindeki Yardımcı Yapılar (kalıp, maça vb.) için Kum Eklemeli İmalat 

Teknolojisinin Kullanımı
• Eklemeli İmalat ile Sağlık Sektöründe Kullanılan Ürünlerin (kişiye özel implant vb.) Üretimi
• Eklemeli İmalat ile Seramik Parçaların Onarımı / Bakımı Alanında Uygulamaların Geliştirilmesi
• Eklemeli İmalatın Yapı Sektöründeki (inşaat) Uygulama Alanlarının Geliştirilmesi
• Mikro Ölçekli Unsurları (kanal, duvar kalınlığı, gözenek vb.) İçeren Seramik Parça Üretim 

Teknolojilerinin (mikro SLM, CAM-LEM vb.) Geliştirilmesi
• Kendinden Onarıcı / Tamir Edici Özelliğe Sahip Katkılı Malzemelerin Eklemeli İmalat Proses 

Teknolojilerinin Geliştirilmesi
• Şekil Bellekli Malzemelerin Eklemeli İmalat Teknolojisinin Geliştirilmesi
• Organik Malzemelere Yönelik Eklemeli İmalat Proses Teknolojilerinin Geliştirilmesi
• Ultra Yüksek Sıcaklık Seramikleri (ZrB2/SiC vb.) Seramiklere Yönelik Eklemeli İmalat Proses 

Teknolojilerinin Geliştirilmesi
• Zırh Uygulamalarına Yönelik Seramik Malzemeler için Eklemeli İmalat Proses Teknolojilerinin 

Geliştirilmesi
• Piezoelektrik / Dielektrik Seramik Malzemeler için Eklemeli İmalat Proses Teknolojilerinin 

Geliştirilmesi
• Manyetik Seramik Malzemeler için Eklemeli İmalat Proses Teknolojilerinin Geliştirilmesi
• Optik (cam dahil) Seramik Malzemeler için Eklemeli İmalat Proses Teknolojilerinin Geliştirilmesi

4. Tezgah, Sistem ve Yazılım Geliştirme
• Ölçüsel Hassasiyet ve Düşük Yüzey Pürüzlülüğü Elde Edilmesi Amacıyla “Direk Enerji Yığma 

Eklemeli İmalat / Talaşlı İmalat” Hibrit Sistemlerin Geliştirilmesi
• Robotik Sistemlerin Eklemeli İmalat Süreçlerine ve Sistemlerine Adaptasyonu
• Püskürtme (material jetting, binder jetting vb.) Temelli Seramik Eklemeli İmalat Ekipman 

Teknolojilerinin Geliştirilmesi
• SLA Temelli Seramik Eklemeli İmalat Ekipman Teknolojilerinin Geliştirilmesi
• Füzyon Temelli Seramik Eklemeli İmalat Ekipman Teknolojilerinin Geliştirilmesi
• Büyük Ölçekli Kum Yazıcıların Geliştirilmesi
• Mobil (taşınabilir) Eklemeli İmalat Sistemlerinin Geliştirilmesi
• Ekipmanların Üretim Haznelerinin Esneklik Kazanacak Şekilde (büyütme / küçültme) 

Modifikasyonunun Sağlanması
• Ekipmanların Kontrollü Isınma / Soğuma Sağlanacak Şekilde Modifikasyonunun Sağlanması
• Eklemeli İmalatta Üretim Hızını Arttırma Amaçlı Birden Çok Nozül / Püskürtücü Kafası İçeren 

Sistemlerin Geliştirilmesi
• Yer çekiminden Bağımsız Eklemeli İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
• Öğrenen, Adaptif Sistemler ile Üretim Sırasında Alınan Verinin (çarpılma, yetersiz ergime 

vb.) Yazılıma Girdi Olarak Sağlanması ve Gerçek Zamanlı Hataların Düzeltilmesi Yönünde 
Yazılımlar / Sistemler Geliştirilmesi

5. Ürün Fonksiyonuna göre Malzeme Tasarımı
• Eklemeli İmalat ile Gömülü Sistemlerin (sensör vb.) ve Entegre Üç Boyutlu Akıllı Yapıların 

Üretimi
•  Fonksiyonel Geçişli Malzemelerin (FGM) Eklemeli İmalat Teknolojisinin Geliştirilmesi
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31 Mayıs 2019 tarihinde SSB Nuri Demirağ Toplantı Salonunda düzenlenen Tasarım ve Analiz 
OÇG 3. toplantısına 22 kişi katılım sağlamıştır. Aşağıda listelenen 22 adet teknoloji konusu için 
önceliklendirme değerlendirmesi ile risk analizi gerçekleştirilmiştir. 

1. Parça Tasarımı
• Alüminyum alaşım parçaların eklemeli imalat teknolojisi ile üretilebilmeleri için tasarım ve 

analiz metodu geliştirilmesi 
• Desteksiz yapıların tasarımı
• Titanyum alaşım parçaların eklemeli imalat teknolojisi için tasarım ve analiz metodu 

geliştirilmesi 
• Yüksek performans gerektiren havacılık  ve savunma (anten) uygulamalarının birden çok 

alaşım içeren metal parçaların eklemeli imalat prensiplerine göre tasarımı 
• Yüksek performans gerektiren havacılık  ve savunma (anten) uygulamalarının birden çok 

alaşım içeren metal parçaların eklemeli imalat prensiplerine göre tasarımı 
• Kafes yapıların tasarımı; hücresel kafes yapılar, değişken kafes yapıların tasarımı 
• Eklemeli imalat ile üretilebilir karmaşık geometrilerde ısı eşanjörü tasarımı 
• Akademi tarafından eklemeli imalat için tasarım eğitimleri metodolojilerinin oluşturulması
• Eklemeli üretim için topoloji optimizasyonu ve uygulamaları
• Elyaf destekli polimer malzemeler için proses parametrelerinden malzeme davranışını 

öngören tasarım yöntemlerinin geliştirilmesi
• Hibrit üretim prosesleri için tasarım yöntemleri geliştirilmesi
• Fonksiyonel değişken ve heterojen malzemeler için tasarım yöntemlerinin geliştirilmesi

2. Proses Simülasyonları
• Metal malzemeler için PBF proses simülasyonlarının parça ölçeğinde verimli olarak yapılmasını 

sağlayan yenilikçi yöntemlerin  geliştirilmesi ve doğrulanması 
• Metal EBM proses simülasyon yöntemlerinin geliştirilmesi 
• Metal DED proses simülasyon yöntemlerinin geliştirilmesi 
• Polimer malzemeler için çarpılmayı tahmin eden ve düzelten yöntemlerin geliştirilmesi 
• Toz davranışının simülasyonların yapılması 

3. Performans Analizleri
• Eklemeli İmalat İle Üretilen Parçaların Yorulma Ömürlerinin Modellenmesi (High-Cycle 

Fatigue, Compression Fatigue, Crack Growth, Fracture Toughness and/or Thermo-mechanical 
Fatigue) 

• Ağır koşullar altında çalışabilecek parçaların eklemeli imalata yönelik tasarım ve üretim 
metodolojilerinin kazanımı (Yüksek sıcaklık, basınç, ince cidarlı uygulamaların tasarımı) 

• Eklemeli  imalat ile üretilmiş erişimi mümkün olmayan iç kanallardaki akış koşulları hakkında 
bilgi kazanımı

• Metal malzeme iç yapsında bulunan morfolojik ve kristallografik yönelmeleri dikkate alan 
ömür tahmin yöntemlerinin geliştirilmesi

• Fonksiyonel Geçişli Malzemeler (FGM) için (kalıntı gerilimlerin azaltılması, yönlenmiş 
mikroyapı vb.) hesaplamalı malzeme mühendisliği araçlarının geliştirilmesi

6.3.4.5 Tasarım ve Analiz Odak Çalışma Grubu 
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7-TÜRKİYE VE DÜNYADA 
MEVCUT DURUM VE EĞİLİMLER

Türkiye’de 3B yazıcı kullanımı dünyadaki eğilim ile paralel bir şekilde seyir izlemektedir. 2017 yılı 
için oluşturulan mevcut 3B yazıcı durumu Şekil 7.1’de gösterilmiştir [1]. 

Türkiye’de, öncü savunma ve havacılık firmalarının, özellikle prototip imalatlar için polimer 
malzeme kullanan tezgahlara sahip olduğu bilinmekte ve bu kapsamda 400 kadar çok çeşitli 
polimer endüstriyel tezgâh bulunmaktadır. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), eklemeli imalat 
teknolojilerinin havacılık sektörüne kazandırılması amacıyla savunma sanayi şirketleri ile çalışmalar 
yürütmektedir. 

Boeing, Airbus ve General Electric (GE) gibi dünya sivil havacılık platform üretimine yön veren büyük 
kuruluşların son teknolojilerinde eklemeli imalat yöntemlerini kullanması ve bu yöntemle ürettikleri 
parçalar için uluslararası otoritelerden onay alması, bu yöntemin gelecekte havacılıkta önemli bir 
yer bulacağını açıkça göstermektedir. Ülkemiz 2023 vizyonu çerçevesinde, özgün motor ve özgün 
helikopter üretiminde eklemeli imalat teknolojilerinin kullanılması belki de kaçınılmaz olacaktır. 
Ayrıca uçaklara takılacak olan koltuklar üzerindeki birçok metal ve plastik parça da eklemeli imalat 
teknolojisi ile kolaylıkla üretilebilecektir. Bununla birlikte, havacılık bakım faaliyetlerinde eklemeli 
imalat teknolojilerinin kullanılması mümkün olabilecektir. Bakım kuruluşlarının zayıf noktası olan 
tamir süreçlerinde gerekli tamir malzemeleri eklemeli imalat yöntemi ile kolaylıkla tasarlanarak 

7.1 TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM 

Şekil 7.1 - Türkiye’de Mevcut 3B Yazıcı Durumu [1]
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uçak üzerinde kullanılabilecektir. Böylelikle, tamirlerde daha hızlı çözümler üretilirken kuruluş 
envanterinde yüksek miktarlı tamir malzemesi tutulmayarak depolama maliyetleri minimize 
edilebilecektir. SSB’nin Stratejik Planı’nda belirtilen, “Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde 
Yetkinlik Kazanmak” amacı kapsamında belirtilen uçak, helikopter, füze, İHA, uydu, jet motoru 
yurtiçi geliştirme projelerinde özellikle kritik ve maliyetli metal parçalarda eklemeli imalat 
teknolojilerini kullanmak, birçok performans, maliyet ve rekabet avantajı doğurabilecektir [2]. 
Yukarıdaki örnekler ve eklemeli imalat sektörünün geneli değerlendirildiğinde; jet motorlarındaki 
soğuk bölüm hareketsiz parçaları ve yanma odaları, iniş takımı taşıyıcı/sönümleyici yapıları, özel 
görev ekipmanı entegrasyonu destek/ adaptasyon parçaları, prototip yapısallar, ikincil yapısal 
parçalar veya tüm bir prototip İHA, başlayan veya başlamak üzere olan projelerde, eklemeli imalat 
yöntemleri ve şu andaki teknolojik seviyelerle uygulanabilir. 

Savunma, havacılık ve uzay sanayimizin yoğunlaştığı Ankara’da, Kahramankazan ilçesinde 730 
hektarlık alanda Savunma Sanayii Başkanlığı, Ankara Sanayi Odası ve Savunma ve Havacılık 
Sanayii İmalatçılar Derneği ile Ankara Valiliği’nin katılımlarıyla, “HAB Ankara Uzay ve Havacılık 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kurulmuştur. Söz konusu bölgenin kurulmasındaki amaç, uzay 
ve havacılık alanlarında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek 
sinerji sağlamak, yüksek katma değerli ürünler üretip ihracatı arttırmaktır. 730 hektarlık alanın 
100 hektarlık bölgesi Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak planlanmıştır. Üretim Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi’nin (ÜRTEMM) TeknoHub’da 203.535 m2’lik bir alan üzerinde kurulması 
planlanmaktadır. Üniversiteler, önde gelen savunma sanayi şirketleri ve araştırma merkezleri 
arasında kurulacak sinerji ve iş birliği odağında ülkemizdeki yetenek ve teknolojik birikimi tek bir 
çatı altında toplayarak faaliyet göstermesi planlanan ÜRTEMM, eklemeli imalat teknolojileri, ileri 
kompozitler, ileri şekil verme ve döküm teknolojileri, metal işleme ve birleştirme teknolojileri, ileri 
otomasyon ve elektronik üretim alanlarında faaliyet gösterecektir. ÜRTEMM yönetimi ve üyelik 
koşulları için dünyada kabul görmüş mükemmeliyet merkezlerinin modellerinden faydanılabileceği 
değerlendirilmektedir. 

EİTYH çalışmaları kapsamında öngörülen ÜRTEMM Yönetim Modeli aşağıda verilmiştir. Verilen 
organizasyon şemasında görüleceği üzere üst seviyede Operasyon Kurulu ile çalışan Yönetim 
Kurulu mevcuttur. Operasyon Kurulu araştırma ve geliştirme konusunda tavsiyelerde bulunabilen, 
faaliyetlerin endüstrinin ticari gereksinimlerine odaklanmasına ve kalıcı değer sağlayabilen sanayi 
ortakları temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu ise; İcra Kurulu başkanı, Akademik üyeler, Mali İşler 
Müdürü ve Operasyon Kurulu Başkanı’ndan oluşmaktadır. İcra Kurulu Başkanı tarafından yönetilir. 
İcra Kurulunun sorumluluğu ÜRTEMM’in temel hedeflerine ulaşmak için stratejileri belirlemek ve 
1. ve 2. Seviye temsilci üyelerini bilgilendirmektir. Operasyon Kurulu ayrıca ÜRTEMM bütçesini 
kontrol eder ve yeni üyelerin katılımını onaylar. Bir alt seviyede ise Genel Müdüre destek veren 
Teknik Kurul mevcuttur. Teknik Kurul üye şirketlerin Seviye 1 ve 2’nin temsilcisi yöneticilerden 
oluşur.
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ÜRTEMM, lider şirketler tarafından desteklenir ve katkı paylarına göre seviyelendirilir. ÜRTEMM’den 
faydalanma imkânları da bulundukları seviyeler ile ilişkilidir. Aşağıda ÜRTEMM için üyelik seviyeleri 
örnek olarak verilmiştir.

TÜBİTAK Vizyon 2023 kapsamında Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji 
Belgesinde odaklanılması gereken stratejik teknoloji alanlarında, “Üretim ve Süreç Teknolojileri-
Metal Şekillendirme” açık bir şekilde belirtilmiştir [3]. Bu imalat yöntemlerinin, Nanoteknoloji, 
Malzeme Teknolojileri ve Mekatronik gibi diğer stratejik teknoloji alanlarında da gelişmelere katkı 
sağlayacağı açıktır. 

Özellikle ABD ve Almanya’da yüksek teknolojili imalat sektörlerinin yoğunluğu nedeniyle eklemeli 
imalat teknolojileri ticari uygulamaları sıklıkla görülmektedir. Sürdürülmekte olan SSB projeleri ve 
TÜBİTAK Araştırmaları sayesinde yakın gelecekte eklemeli imalat uygulamalarının ülkemizde de 
artacağı değerlendirilmektedir [4].

Yakın zamanda Avrupa Birliği-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı 
tarafından desteklenen “Doğrudan Dijital Üretim Platformu” kapsamında eklemeli imalat süreçleri 
ve ikincil kalite kontrol süreçlerinin dijitalleşmesi ve sertifikasyonu ve KOBİ’lerin eklemeli imalat ile 
dijital dönüşümü konularında çalışmalar devam etmektedir.

Seviye Organizasyon Fayda

Kurucu Üye Ar-Ge vizyonuna sahip endüstri 
liderleri

• Dönüşümlü yönetim kurulu başkanlığı
• Başlangıç strateji ve ekipmanını belirleme

Seviye 1 Ar-Ge vizyonuna sahip endüstri 
liderleri

• Yönetim kurulu üyeliği
• Proje üstlenebilme
• Aynî teçhizat desteği
• Fikri mülkiyetin ücretsiz kullanımı

Seviye 2
İmalat kabiliyetini geliştirmeye 
istekli küçük ve orta ölçekli 
işletmeler

• Yönetim kurulunda 2. seviye üyeleri temsil 
imkânı

• 1. Seviye şirketlere çözüm ortağı olma
• Teknoloji, makine ve yazılıma erişim
• Fikri mülkiyetin ücretli kullanımı
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Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Alüminyum Test, Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), 
Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM),  İstanbul 
Teknik Üniversitesi Eklemeli İmalat Eğitim ve Araştırma Merkezi (EKAM), Koç Üniversitesi Üretim 
ve Otomasyon Araştırma Merkezi, Sabancı  Üniversitesi Tümleştirilmiş Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (TÜMER) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (YETEM)’de eklemeli imalat konularında çalışmalar yapılmaktadır.      

EİTYH çalışmaları kapsamında eklemeli imalat teknolojileri ile ilgili olarak bu çalışma kapsamında 
envanter beyan eden üniversiteler şunlardır:

• Bursa Teknik Üniversitesi
• Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
• Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
• Karabük Üniversitesi
• Kocaeli Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Osmangazi Üniversitesi
• Sabancı Üniversitesi
• Süleyman Demirel Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi

Ayrıca; Türk Eklemeli İmalat Birliği (TAMA) 2018 tarihinde kurulmuş olup “ülkemizdeki eklemeli 
imalat çalışmalarına öncülük etmek, etkinlik gösteren firmaları ve akademisyenleri bir araya getirip 
dünyaya tanıtmak ve aynı zamanda dünya çapında eklemeli imalat sektörüne yön göstermek” 
amacını taşımaktadır. TAMA tarafından Uluslararası Eklemeli İmalat Konferansları (AMC-TURKEY) 
düzenlenmektedir. TAMA, TSE ile birlikte ISO TC 261 / ASTM F42 “Additive Manufacturing” 
komitesi üyesi olarak Eklemeli İmalat Standartlarının oluşturulması için çalışmalar yapmaktadır.
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Belirlenen yöntem doğrultusunda 2. OÇG toplantıları sırasında uzmanların ortak görüşleri 
ile eklemeli imalat teknolojileri alanında iç ve dış unsurların tespit edildiği GZFT analizi 
gerçekleştirilmiştir. Bu analizin sonucunda her bir OÇG için GZFT Raporları hazırlanmıştır. 

Tüm odak grupları için genel bir GZFT değerlendirmesi aşağıda özetlenmiştir:

Güçlü Yönler;
• Odak gruplardaki yetişmiş insan gücünün ve bilgi birikiminin eklemeli imalat için uygulanabilir 

olması
• Stratejik teknolojilerin yerli imkanlar ile geliştirilmesi konusunda farkındalığın olması
•  Üniversite-sanayi işbirliklerinin ve konuya ilgi duyan kurum ve kuruluşların bulunuyor olması

Zayıf Yönler;
• Eklemeli imalat teknolojilerinde kullanılan hammadde, araç/gereç, donanım, test cihazı, 

yazılım konularında yurt dışı bağımlılığının bulunması
• Altyapı ve yetişmiş insan gücünün yetersiz olması
• Standartlaşmış ve olgun tasarım, analiz ve test metotlarının eksik ve/veya yetersiz olması
• Eklemeli imalat teknolojileri kazanım maliyetlerinin yüksek olması
• Sertifikasyon ve patent farkındalığının olmaması

Fırsatlar;
• Eklemeli imalat teknolojilerinin bütün dünyada gelişmeye açık bir alan olması ve bu bakımdan 

dünya ile aramızdaki teknolojik yetkinlik farkının çok fazla olmaması
• Konunun önemine yönelik ülkemizde farkındalığın olması ve desteklerin başlamış olması 
• Disiplinler arası çalışma imkanının bulunması

Tehditler;
• Hammadde ve tezgah geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının yüksek maliyetli olması
• Yurt dışına beyin göçünün artması
• Mevcut yurt dışı ihracat kısıtlarının artması
• Tüm dünyada bu alanda hızla gelişen teknolojinin zamanında kazanılamaması

7.1.1 GZFT Analizi Genel Değerlendirme

7.2 DÜNYADA MEVCUT DURUM VE TEKNOLOJİK EĞİLİMLER 

Eklemeli imalat teknolojisinin kullanım alanları 1980’li yıllardan günümüze kadar büyük değişiklik 
göstermiş olup ilk yıllarda daha çok prototipleme amacıyla kullanılırken son yıllarda son kullanıcıya 
hitap eden fonksiyonel parçaların üretim oranı ivme kazanmıştır. Güncel duruma bakıldığında 
kurulu olan endüstriyel eklemeli imalat tezgahlarının ülkelere göre dağılımında ABD’nin ilk sırada 
olduğu ve toplam tezgah sayısına göre üçte bir orana sahip olduğu görülmektedir. Geleceğin 
teknolojisi olarak kabul edilen eklemeli imalat teknolojilerinin gelişmiş ülkelerde kullanım oranının 
daha yüksek olduğu gözlenmektedir.  Bu kapsamda Türkiye Dünya’daki eklemeli imalat üretim 
altyapısının % 1.3’üne sahip olarak özellikle Avrupa’da önemli bir potansiyele sahiptir [5].

7.2.1 Genel Durum
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Eklemeli imalat teknolojilerinde önemli bir paya sahip olan Avrupa Birliği, Birinci Çerçeve’den bu 
yana eklemeli imalat teknolojilerinin gelişimine fon sağlamıştır. 1984-2013 yılları arasında yapılan 
çeşitli Çerçeve Programları yoluyla lazer ile hızlı prototipleme polimerlerin taranması vb. farklı 
programlar ile desteğini sürdürmüştür. 2007-2013 tarihleri arasında 7.Çerçeve programı uyarınca, 
60’dan fazla Eklemeli İmalat konulu proje önerisine Avrupa Birliği finansmanından 225 milyon € 
civarında destek sağlanmıştır. Ufuk 2020 kapsamında ise, Eklemeli İmalat alanında 100’den fazla 
proje ile 250 milyon € ‘ya yaklaşan finansman desteği verilmiştir [6]. Avrupa Birliği Ufuk 2020 
çerçevesinde ülkelere göre dağılım Şekil 7.3’de verilmiştir. 

Şekil 7.2 - Kurulu Endüstriyel Eklemeli İmalat Tezgahlarının Ülkelere Göre Dağılımı [5]

Şekil 7.3 - Ufuk 2020 Avrupa Birliği Ülkerleri Arası
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Eklemeli imalat teknolojisi sunduğu önemli avantajlar sayesinde farklı sektörler tarafından tercih 
edilebilmekte ve çeşitli ürün tiplerinde kendisine uygulama alanı bulabilmektedir. Özellikle metal 
proses eden eklemeli imalat teknolojilerinin tasarım ve imalat konseptini değiştirmesi,  kompleks 
geometrilerin tasarımına olanak vermesi ve imalat iterasyonunu hızlı bir şekilde yanıtlayabilmesi  
sayesinde kullanım alanı giderek yaygınlaşmaktadır. Hafif, güçlü, sıcaklığa ve korozyona dirençli 
malzemelerin teknolojiye adapte edilebilmesiyle yüksek performanslı kompleks komponentlerin 
üretimi mümkün hale gelmiş, bu kabiliyetler havacılık ve uzay endüstrisinin yoğun ilgisini çekmiştir. 
Hızlı prototipleme kabiliyetleri sayesinde kritik yedek parça temin sürelerinin azaltılmasını mümkün 
kılan bu teknoloji, zarar gören askeri araç komponentlerinin hızlı bir şekilde sahada yenileriyle 
değiştirilmesini ve aracın operasyona kısa sürede hazır hale gelmesine imkan sağlamaktadır. 
Sağladığı saha avantajları sebebiyle askeri uygulamalarda da yer bulmaktadır.

Bunun yanında eklemeli imalat teknolojileri özellikle sağlık sektöründe kişiye özel implant 
yapılabilme olanağı sunması ve hızlı prototipleme kabiliyetleri sayesinde tıp ve dişcilik alanlarında 
da tercih edilmektedirler.

Endüstriyel/iş makineleri, Havacılık/Uzay ve motorlu araçlar teknolojileri eklemeli imalat alanında 
öncülük etmektedir.  Teknolojinin sunduğu hızlı prototipleme kabiliyetlerine ek olarak son yıllarda 
son kullanıcı ürünleri de büyük pay almaya başlamıştır. Bu kapsamda özellikle kritik havacılık 
uygulamalarında dünyanın önde gelen firmalarının eklemeli imalat teknoloji ürünlerini gerçek 
parçalarda kullanması ile bu konuda ciddi bir ilerleme kaydedilmiştir. 

Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Rolls-Royce ve GE gibi şirketler bu teknolojiyi oldukça sık 
kullanmaya başlamıştır. Boeing, uçaklardaki parçaların birçoğunu eklemeli imalat ile ürettikleriyle 
yer değiştirmeye başlamıştır. Boeing farklı merkezlerde uçak parçalarını stoklamak, gereken 
lokasyonlara parçaları ulaştırmak ve muhtemel gecikmelerden kaçınmak adına uçağın birçok 
parçasını eklemeli imalat ile üretilebilir hale getirmeyi planlamaktadır [7]. Günümüzde 20.000’den 
fazla plastik esaslı parça, Boeing uçakları için eklemeli imalat ile üretilmeye başlanmıştır. Boeing 
sözcüsü Nathan Hulings F/A-18 Super Hornet uçağında 150 farklı parçanın SLS 3 boyutlu 
yazıcısından üretildiğini belirtmiştir. Boeing’in bu atağı ile aynı sektörde bulunan başta Airbus, 
Embraer gibi uçak üreticisi olan birçok firma da benzer yaklaşımları benimsemişlerdir. Boeing, 
2015 yılında eklemeli imalat teknolojisi ile üretmiş olduğu metal olmayan yedek parça/sarf 

Şekil 7.4 - Eklemeli İmalat Teknolojilerinin Uygulama Alanları [5]
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malzemeler için patent başvurusunda bulunmuştur. Boeing, 10 farklı uçağın üretim programında 
bulunan metal olmayan 300 farklı parça numarasından yaklaşık 20.000 adet malzemeyi 
eklemeli imalat teknolojisi ile üreterek müşterilerine göndermiştir. Bununla birlikte Boeing, F/A 
18 Super Hornet’in gövdesinin ön kısmında bulunan yaklaşık 150 parçanın lazer eritme metodu 
ile üretildiğini açıklamıştır [8]. Geleceğin en önemli üretim teknikleri arasında yer alan eklemeli 
imalat, sivil havacılık yanında askeri havacılık teknolojilerinde de ön plana çıkmaktadır. Bu alanda 
oldukça yoğun çalışmalar yapan çok uluslu havacılık şirketi BAE Systems, üç boyutlu yazıcıların 
doğrudan askeri uçaklar içerisine yerleştirilebileceğini ve operasyonlar sırasında ihtiyaca uygun 
insansız hava araçlarının üretilebileceğini belirtmektedir [9]. 2018 yılında, Lockheed Martin, 
F-35 Full Mission Simülatörü (FMS) için 3 boyutlu baskılı parça kullanmanın savunma şirketine 
milyonlarca dolar tasarruf ettirdiğini ortaya koymuştur. ABD Hava Kuvvetleri aynı zamanda 
MAMLS adlı mamut projesini, 3 boyutlu baskıyı üretim işlemine dahil ederek eski uçakları işlevsel 
hale getirmek için yönlendirmektedir. Eklemeli imalat teknolojisinin hava araçlarında kullanılan 
parça ve malzemelerin üretiminde efektif olmasının en temel nedenleri hız, ağırlık ve dayanıklılık 
olarak göze çarpmaktadır. Örneğin, GE tarafından üretilen yakıt enjektörünün 5 kat dayanıklı ve 
%25 daha hafif olduğu belirtilmektedir [GE-Aviation]. Uçak/motor parçası üretiminde karşılaşılan 
zorluklardan biri olan sertifikasyon sürecinin, eklemeli imalat teknolojisi ile üretilen parçalarda 
daha da zorlaşabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan, gerek FAA (ABD Sivil Havacılık Otoritesi), 
gerekse EASA (Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi) tarafından onay verilen bazı parçaların olması, 
sertifikasyon sürecinin kolaylıkla tamamlanabileceğini göstermektedir [10][11].

Eklemeli imalat teknolojilerinin savunma sanayinde kullanımı ve geleceği ile ilgili hazırlanan 
“Tracking and engaging the future: the U.S. Air Force in 2030” adlı raporda, eklemeli imalat 
teknolojilerinin 2030 yılına kadar yeni malzeme ve yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi ile 3 
boyutlu Serbest biçim eklemeli imalat teknolojilerinin etkinleştirileceği öngörülmektedir [12]. 
Reaktif 3 Boyutlu Eklemeli İmalat ve 4 Boyutlu eklemeli imalat gibi yeni araştırma alanlarının yakın 
zamanda teknolojik yapılabilirliği ile eklemeli imalat teknolojilerinin ileri üretim teknolojilerindeki 
etkinliği gittikçe artacaktır [12].

Eklemeli imalat teknolojilerinde kullanılabilecek malzeme yelpazesi giderek genişlemekte ve bu 
gelişim teknolojinin uygulama alanlarını da çeşitlendirmektedir. Büyüyen eklemeli imalat ekosistemi 
prosesin kendisine paralel olarak gelişen tasarım, modelleme ve optimizasyon araçlarının verimli 
bir şekilde kullanılmasına; dolayısıyla iyileştirilmiş yüksek performanslı komponentlerin sistemlere 
adapte edilmesine imkan sağlamıştır. Teknolojinin gelişmesi ve farklı sektörlere adapte edilmesiyle 
birlikte ilgi artmış, yetişmiş personel sayısında ciddi bir ivme yakalanmıştır. Uygun tasarımların 
hayat bulabilmesi için altyapının yanında tecrübeli ve bilgili personel ihtiyacının farkında olan 
üniversite ve kurumlar çok sayıda eğitim programı başlatmışlardır. Üretim sonrasında toz boşaltımı, 
destek temizleme gibi ikincil işlem süre ve maliyetlerini minimize eden otomasyon sistemlerinin 
geliştirilmesi, dijital akıllı üretim ağlarının geliştirilmesiyle birlikte teknoloji daha da cazip hale 
gelmektedir.

3 Boyutlu Yazıcıların market büyüklüğü 2013 yılında 4,4 milyar, 2019 yılına gelindiğinde bu rakam 
14,5 milyar Amerikan doları olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 7.5 - Dünyada 3 Boyutlu Yazıcı Market Büyüklüğü [13]

Şekil 7.6 - Endüstriyel ve Masaüstü 3 Boyutlu Yazıcıların Market Durumu [14]

Endüstriyel ve masaüstü 3 boyutlu yazıcılar 2013 yıllarında yakın satış oranlarına sahip iken 
yazıcıların mukavemet özelliklerinin iyileştirilmesi ve özellikle metal esaslı yazıcıların gelişmesi 
ile market içindeki payı hızla yükselme göstermiştir ve bu eğilimin artması beklenmektedir. 
2013 yıllarında 3 boyutlu endüstriyel yazıcılar masaüstü yazıcılara göre 1,9 kat daha fazla talep 
görmekte iken bu oran 2017 yılında 2,2 kat olarak gerçekleşmiş ve 2023 yılında bu oranın 2,7 kat 
olması beklenmektedir. 3 boyutlu yazıcıların mukavemet özelliklerinin iyileştirilmesi ve özellikle 
metal esaslı yazıcıların gelişmesi ile on yıllık süreçte 3B yazıcıların market içindeki payı hızla 
yükselme gösteriyor olup, Şekil 7.6’da görüleceği üzere bu talebin masaüstü yazıcılarda %450 ve 
endüstriyel yazıcılarda %700 olarak artacağı öngörülmektedir [14].

Plastik, metal ve seramik toz malzeme kullanım eğilimi hızla artmaktadır. Değişim ve ileriye yönelik 
tahminler Şekil 7.7’da verilmiştir. 2013 ile 2018 yılları arasında market içinde büyüme plastik, metal 
ve seramik tozlar için sırası ile 1.5, 1,6 ve 1,7 kat olarak gerçekleşmiştir. On yıllık süreç içerisinde 
market içerisindeki her bir toz malzeme için büyümenin %250’den fazla olacağı beklenmektedir. 
Değişim ve ileriye yönelik tahminler Şekil 7.7’de verilmiştir [14].
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Şekil 7.7 - 3 Boyutlu Yazıcı Toz Eğilimi [14]

Eklemeli imalat; havacılık sektöründe başlarda tasarlanan parçaların birbirleri ile montajlanabilirliği, 
tasarlanan parçaların gerçekte nasıl görüneceğini gösteren görsel prototipler gibi basit 
fonksiyonlarla kullanılmaya başlasa da günümüzde braketler, motor bileşenleri gibi kuvvet, 
sıcaklık gibi etkenlere maruz kalan, kritik uygulama parçalarında da kullanılmaya başlamıştır. 
Ancak gelişimi ve uygulama alanları diğer sektörlerle kıyaslanınca daha yavaş olmaktadır, çünkü 
havacılık sektöründe ciddi sertifikasyonlar gerekmektedir.

Eklemeli imalat ile üretilen her parçanın kalite teminatı ve standardizasyonu sağlanmak zorundadır. 
Ancak eklemeli imalatın yapısı gereği tahmin edilebilirliği zor  olması dolayısıyla  gelişim süreci 
halen devam etmektedir. Ancak patent veri tabanı analizi yapıldığında da görülmektedir ki firmalar 
bu sorunların çözümü konusunda da ciddi çalışmalara imza atmaktadırlar.

Eklemeli imalat teknolojileri konusunda alınan patentler aşağıdaki çalışma konuları özelinde analiz 
edilmiştir:

1. Yenilikçi Üretim Yöntemleri
2. Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) - Yapısal Bozuklukların Tespiti için Muayene ve 

Çeşitli İşlemler
3. Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) - Destek Yapıları
4. Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) - Özelliklerin Geliştirilmesi için Çeşitli İşlemler
5. Toz Kompozisyonu - Toz için İşlemler
6. Toz Geri Dönüştürülmesi – Tekrar Kullanılması
7. Standardizasyon – Kalite Teminatı
8. Havacılıkta Yapısal Bileşen
9. Topoloji Optimizasyonu

7.2.2 Patent Analizi
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Patent veri tabanı analizi ilk olarak ilgili sınıflar tespit edilerek yapılmış, patentler görsel olarak 
hızla incelenmiş ve eğer patentler ilgili ise konu ve firmalara göre sınıflandırılmıştır. Daha sonra 
tespit edilen patentlerin sınıfları incelenmiş, böylelikle başlangıçta seçilen sınıfların ne kadar 
isabetli sınıflar olduğunun bir nevi sağlaması yapılmıştır. Daha sonra “Derwent Innovation Tool” 
kullanılarak ilgili sınıflar ve anahtar kelimeler ile aramalar yapılmıştır. Arama sonuçları patent 
sahibi firmalar, patentlerin ülkelere ve bölgelere göre dağılımı, patentlerin yayımlanma tarihleri 
ve patentlerin tescilinin devam etmesi sürelerinin dolma durumlarına göre yorumlanmıştır.

Tablo 7.1 - Patentlerin Yer Aldığı Sınıflar

SINIF SINIF AÇIKLAMASI

B22F3/1055 Selective sintering, i.e. stereolithography (selective 
sintering of powdered plastics

B33Y10/00 Processes of additive manufacturing

Y02P10/295
Technologies related to metal processing      Process 
efficiency      by increasing the energy efficiency of 
the process      Additive manufacturing      of metals

B33Y30/00 Apparatus for additive manufacturing; Details thereof 
or accessories therefor

B33Y50/02
Data acquisition or data processing for additive 
manufacturing      for controlling or regulating 
additive manufacturing processes

B22F2003/1057
Selective sintering, i.e. stereolithography      
Apparatus components, details or accessories      for 
control or data processing, e.g. algorithms

B29C64/386

Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-
dimensional [3D] objects by additive deposition, 
additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D 
printing, stereolithography or selective laser sintering        
Auxiliary operations or equipment      Data acquisition 
or data processing for additive manufacturing

B33Y80/00 Products made by additive manufacturing

B33Y40/00 Auxiliary operations or equipment, e.g. for material 
handling

B29C64/153

Processes of additive manufacturing      using only 
solid materials      using layers of powder being 
selectively joined, e.g. by selective laser sintering or 
melting

B22F2003/247

Manufacture of workpieces or articles from metallic 
powder characterised by the manner of compacting 
or sintering; Apparatus specially adapted therefor 
After-treatment of workpieces or articles     Removing 
material: carving, cleaning, grinding, hobbing, honing, 
lapping, polishing, milling, shaving, skiving, turning 
the surface

B22F3/24

Manufacture of workpieces or articles from metallic 
powder characterised by the manner of compacting 
or sintering; Apparatus specially adapted therefor  
After-treatment of workpieces or articles

B22F2998/10

Supplementary information concerning processes 
or compositions relating to powder metallurgy    
Processes characterised by the sequence of their 
steps
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SINIF SINIF AÇIKLAMASI

B22F2999/00 Aspects linked to processes or compositions used in 
powder metallurgy

B22F3/1055

Manufacture of workpieces or articles from metallic 
powder characterised by the manner of compacting 
or sintering; Apparatus specially adapted therefor 
Sintering only      by using electric current other than 
for infra-red radiant energy, laser radiation or 
plasma      Selective sintering, i.e. stereolithography

B33Y70/00 Materials specially adapted for additive 
manufacturing

B29C64/357

Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-
dimensional [3D] objects by additive deposition, 
additive agglomeration or additive layering, e.g. 
by 3D printing, stereolithography or selective laser 
sintering      -Auxiliary operations or equipment
Recycling

B22F2003/1059
Selective sintering, i.e. stereolithography     Apparatus 
components, details or accessories       for cleaning or 
recycling

Y02P90/265

Enabling technologies with a potential contribution 
to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation 
Total factory control, e.g. smart factories, flexible 
manufacturing systems [FMS] or integrated 
manufacturing systems      characterised by modelling 
or simulation of the manufacturing system      Product 
design therefor

G06F 17/50
Digital computing or data processing equipment or 
methods, specially adapted for specific functions 
Computer-aided design

G06F17/5018

Digital computing or data processing equipment 
or methods, specially adapted for specific 
functions Computer-aided design using simulation     
Computer-aided design using simulation using finite 
difference methods or finite element methods

G06F17/5086 Computer-aided design       Mechanical design, e.g. 
parametric or variational design

G06F2217/12 Indexing scheme relating to computer aided design 
[CAD]       Design for manufacturability

Y02P90/265

Total factory control, e.g. smart factories, flexible 
manufacturing systems [FMS] or integrated 
manufacturing systems [IMS] characterised by 
modelling or simulation of the manufacturing 
system       Product design therefor

G06F2217/08 Indexing scheme relating to computer aided design 
[CAD]       Multi-objective optimization

G06F30/20 Computer-aided design       Design optimisation, 
verification or simulation

G06F30/23
Computer-aided design [CAD]       using finite 
element methods [FEM] or finite difference methods 
[FDM]



EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ YOL HARİTASI (EİTYH) ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU

50

Patent veri tabanı analizinin yenilikçi üretim yöntemleri özelinde yapılan arama sonuçlarında elde 
edilen ortak patent sınıflandırmaları (Cooperative Patent Classification, CPC) ve adetleri Şekil 
7.8’de gösterildiği gibidir.

 “Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucunda bulunan patent sahibi 
firmalar Şekil 7.9’de verilmiştir. 

Patent veri tabanı analizine göre, Velo3D firması eklemeli imalat konusunda yeni üretim 
yöntemlerinde açık ara önde iken, bu firmayı General Electric ve NLIGHT Inc. firmaları takip 
etmektedir. Sektördeki diğer eklemeli imalat, otomotiv, havacılık firmaları ve üniversiteler benzer 
oranlarda bu konuya çalışmaktadırlar.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin ülke ve 
bölgelere göre dağılımı Şekil 7.10’da verilmiştir.

7.2.2.1 Yenilikçi Üretim Yöntemleri

Şekil 7.8 - Yenilikçi Üretim Yöntemleri Konusunda Patent Sınıfları

Şekil 7.9 - Yenilikçi Üretim Yöntemleri Konusunda Patent Sahibi Firmalar 
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Eklemeli imalat konusunda yenilikçi üretim teknolojileri konusunda Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) patentleri açık ara önde iken, ABD’yi WO ve EP (Avrupa) patentleri takip etmektedir.

 “Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin yayımlanma 
tarihleri Şekil 7.11’da verilmiştir.

Eklemeli imalat konusunda yenilikçi üretim teknolojileri konusunda patentlerin yayımlanma 
tarihlerine bakıldığında 2001 yılından itibaren lineer olarak arttığı görülmektedir. 2019 yılı patent 
yayımlanmalarının son yıllara göre düşük gözükmesinin sebebi ise, bir patent başvurusunun 
başvurulduktan 18 ay sonra yayımlanmasıdır.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin tescillerinin 
devam etme durumlarına göre sınıflandırılması Şekil 7.12’de verilmiştir.

Şekil 7.10 - Yenilikçi Üretim Yöntemleri Konusunda Bulunan Patentlerin Ülke ve Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 7.11 - Yenilikçi Üretim Yöntemleri Konusunda Bulunan Patentlerin Yayımlanma Tarihleri
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Şekil 7.12 - Yenilikçi Üretim Yöntemleri Konusunda Bulunan Patentlerin 
Tescillerinin Devam Etme Durumları

Şekil 7.13 - Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing)  Yapısal Bozuklukların Tespiti İçin Muayene 
ve Çeşitli İşlemler Konusunda Patent Sınıfları

Eklemeli imalat için yenilikçi üretim teknolojileri konusunda patentlerin tescil durumlarının 
devamlılığına bakıldığında, %81 civarının tescilinin devam ettiği görülmektedir. Bu durum 
inovasyon yaparken patentlerin ihlal edilmemesi adına önem arz etmektedir.

Patent veri tabanı üretim sonrası işlemler (post processing)  yapısal bozuklukların tespiti için 
muayene ve çeşitli işlemler konusu özelinde yapılan arama sonuçlarında elde edilen ortak patent 
sınıflandırmaları (Cooperative Patent Classification, CPC) ve adetleri Şekil 7.13’de gösterildiği 
gibidir.

7.2.2.2 Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) –Yapısal Bozuklukların Tespiti için 
Muayene ve Çeşitli İşlemler



EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ YOL HARİTASI (EİTYH) ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU

53

Şekil 7.14 - Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing)  Yapısal Bozuklukların Tespiti İçin Muayene ve 
Çeşitli İşlemler Konusunda Patent Sahibi Firmalar

Şekil 7.15 - Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing)  Yapısal Bozuklukların Tespiti İçin 
Muayene ve Çeşitli İşlemler Konusunda Bulunan Patentlerin Ülke ve Bölgelere Göre Dağılımı

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucunda bulunan patent sahibi 
firmalar Şekil 7.14’te verilmiştir. 

Patent veri tabanı analizine göre Makerbot Industries LLC. firması eklemeli imalat konusunda 
çeşitli amaçlarla üretim sonrası işlemler (post-processing) konusunda açık ara önde iken, bu 
firmayı General Electric ve Align Technology Inc. firmaları takip etmektedir, ardından sektördeki 
diğer eklemeli imalat ve çeşitli konularda çalışan firmalar benzer adetler ile takip etmektedirler.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin ülke ve 
bölgelere göre dağılımı Şekil 7.15’de verilmiştir.

Eklemeli imalat konusunda çeşitli amaçlarla üretim sonrası işlemler (post-processing) konusunda; 
ABD patentleri açık ara önde iken, ABD’yi EP ve WO (Avrupa) patentleri takip etmektedir.
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“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin yayımlanma 
tarihleri Şekil 7.16’de verilmiştir. 

Eklemeli imalat konusunda çeşitli amaçlarla üretim sonrası işlemler (post-processing) konusunda 
patentlerin yayımlanma tarihlerine bakıldığında, 1990 yılından itibaren nispeten düşük bir oranda 
lineer olarak arttığı görülmektedir. Ancak özellikle 2014 yılından sonraki artışın lineer yerine üstel 
olduğu görülmektedir. 2019 yılı patent yayınlanmalarının son yıllara göre düşük gözükmesinin 
sebebi, bir patent başvurusunun başvurulduktan 18 ay sonra yayımlanmasıdır.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin tescillerinin 
devam etme durumlarına göre sınıflandırılması Şekil 7.17’da verilmiştir.

Şekil 7.16 - Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) Yapısal Bozuklukların Tespiti İçin Muayene ve 
Çeşitli İşlemler Konusunda Bulunan Patentlerin Yayımlanma Tarihleri

Şekil 7.17 - Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing)  Yapısal Bozuklukların Tespiti İçin 
Muayene ve Çeşitli İşlemler Konusunda Bulunan Patentlerin Tescillerinin Devam Etme Durumu
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Eklemeli imalat konusunda çeşitli amaçlarla üretim sonrası işlemler (post-processing) konusunda 
patentlerin tescil durumları incelendiğinde, %65 civarının tescilinin devam ettiği görülmektedir. 
Bu durum inovasyon yaparken patentlerin ihlal edilmemesi adına önem arz etmektedir.

Şekil 7.18 - Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) - Destek Yapıları Konusunda Patent Sınıfları

Şekil 7.19 - Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) - Destek Yapıları Konusunda 
Patent Sahibi Firmalar

Patent veri tabanı analizinin üretim sonrası işlemler (Post Processing) - Destek Yapıları özelinde 
yapılan arama sonuçlarında elde edilen ortak patent sınıflandırmaları (Cooperative Patent 
Classification, CPC) ve adetleri Şekil 7.18’de gösterildiği gibidir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucunda bulunan üretim sonrası 
işlemler (post processing) - destek yapıları özelindeki patent sahibi firmalar Şekil 7.19’da verilmiştir. 

7.2.2.3 Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) - Destek Yapıları
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Patent veri tabanı analizine göre Desktop Metal Inc. firması eklemeli imalat teknolojisinde destek 
yapıları için üretim sonrası işlemler (post-processing)- destek yapıları konusunda açık ara önde 
iken, Desktop Metal Inc. firmasını Seurat Technologies Inc. ve General Electric firmaları takip 
etmektedir, ardından sektördeki diğer eklemeli imalat, otomotiv, havacılık firmaları ve üniversiteler 
benzer oranlarda bu konuya çalışmaktadırlar.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin ülke ve 
bölgelere göre dağılımı Şekil 7.20’da verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde destek yapıları için üretim sonrası işlemler (post-processing)- 
destek yapıları konusunda; Amerika Birleşik Devletleri patentleri açık ara önde iken, ABD’yi, EP ve 
WO (Avrupa) patentleri takip etmektedir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin yayımlanma 
tarihleri Şekil 7.21’de verilmiştir.

Şekil 7.20 - Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) - Destek Yapıları Konusunda Bulunan 
Patentlerin Ülke ve Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 7.21 - Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) - Destek Yapıları Konusunda Bulunan 
Patentlerin Yayımlanma Tarihleri
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Eklemeli imalat teknolojisinde destek yapıları için üretim sonrası işlemler (post-processing)- 
destek yapıları konusunda patentlerin yayımlanma tarihlerine bakıldığında, 2012 yılından itibaren 
patent çalışmalarının başladığı, özellikle 2015 yılında bu konudaki patentlerin sayısında çok ciddi 
bir artış görülmüş, 2015 yılından itibaren ise bu artışta ivmelenme devam etmiştir. 2019 yılı patent 
yayımlanmalarının son yıllara göre nispeten düşük gözükmesinin sebebi, bir patent başvurusunun 
başvurulduktan 18 ay sonra yayımlanmasıdır.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin tescillerinin 
devam etme durumlarına göre sınıflandırılması Şekil 7.22’de verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde destek yapıları için üretim sonrası işlemler (post-processing)-
destek yapıları konusunda patentlerin tescil durumları incelendiğinde, %70 civarının tescilinin 
devam ettiği görülmektedir. Bu durum inovasyon yaparken patentlerin ihlal edilmemesi adına 
önem arz etmektedir.

Şekil 7.22 - Üretim Sonrası İşlemler (Post Processing) - Destek Yapıları Konusunda Bulunan 
Patentlerin Tescillerinin Devam Etme Durumları

Patent veri tabanı analizinin üretim sonrası işlemler (post-processing)-özelliklerin geliştirilmesi 
için çeşitli işlemler konusu özelinde yapılan arama sonuçlarında elde edilen ortak patent 
sınıflandırmaları (Cooperative Patent Classification, CPC) ve adetleri Şekil 7.23’de gösterildiği 
gibidir.

7.2.2.4 Üretim Sonrası İşlemler (Post-Processing)-Özelliklerin Geliştirilmesi için Çeşitli 
İşlemler
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Şekil 7.23 - Üretim Sonrası İşlemler (Post-Processing)-Özelliklerin Geliştirilmesi Konusunda 
Patent Sınıfları

Şekil 7.24 - Üretim Sonrası İşlemler (Post-Processing)-Özelliklerin Geliştirilmesi Konusunda 
Patent Sahibi Firmalar

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucunda bulunan üretim sonrası 
işlemler (post-processing)-özelliklerin geliştirilmesi için çeşitli işlemler konusu özelinde patent 
sahibi firmalar Şekil 7.24’te verilmiştir.

Patent veri tabanı analizine göre Desktop Metal Inc. firması eklemeli imalat teknolojisinde üretim 
sonrası işlemler (post-processing)-özelliklerin geliştirilmesi için çeşitli işlemler konusu konusunda 
açık ara önde iken, Desktop Metal Inc. firmasını, Velo 3D Inc. ve General Electric firmaları takip 
etmektedir, ardından sektördeki diğer eklemeli imalat, havacılık firmaları ve üniversiteler benzer 
oranlarda bu konuya çalışmaktadırlar.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin ülke ve 
bölgelere göre dağılımı Şekil 7.25’te verilmiştir.
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Şekil 7.25 - Üretim Sonrası İşlemler (Post-Processing)-Özelliklerin Geliştirilmesi Konusunda Bulunan 
Patentlerin Ülke ve Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 7.26 - Üretim Sonrası İşlemler (Post-Processing)-Özelliklerin Geliştirilmesi Konusunda Bulunan 
Patentlerin Yayımlanma Yılları

Eklemeli imalat teknolojisinde özelliklerin geliştirilmesi için üretim sonrası işlemler (post-
processing) konusunda; ABD patentleri açık ara önde iken, ABD’yi EP ve WO (Avrupa) patentleri 
takip etmektedir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin yayımlanma 
tarihleri Şekil 7.26’te verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde özelliklerin geliştirilmesi için üretim sonrası işlemler (post-
processing)-özelliklerin geliştirilmesi için çeşitli işlemler konusunda patentlerin yayımlanma 
tarihlerine bakıldığında, 2013 yılında ciddi bir artış yaşandığı ve bu yıldan itibaren artışın da lineer 
olarak arttığı görülmektedir. 2019 yılı patent yayınlanmalarının son yıllara göre nispeten düşük 
gözükmesinin sebebi, bir patent başvurusunun başvurulduktan 18 ay sonra yayımlanmasıdır.
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“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin tescillerinin 
devam etme durumlarına göre sınıflandırılması Şekil 7.27’da verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde özelliklerin geliştirilmesi için üretim sonrası işlemler (post-
processing)-özelliklerin geliştirilmesi için çeşitli işlemler konusunda patentlerin tescil durumları 
incelendiğinde, %72 civarının tescilinin devam ettiği görülmektedir. Bu durum inovasyon yaparken 
patentlerin ihlal edilmemesi adına önem arz etmektedir.

Şekil 7.27 - Üretim Sonrası İşlemler (Post-Processing)-Özelliklerin Geliştirilmesi Konusunda Bulunan 
Patentlerin Tescillerinin Devam Etme Durumlarına Göre Sınıflandırılması

Şekil 7.28 - Toz Kompozisyonu - Toz İçin İşlemler Konusunda Patent Sınıfları

Patent veri tabanı analizinin toz kompozisyonu - toz için işlemler konusu özelinde yapılan arama 
sonuçlarında elde edilen ortak patent sınıflandırmaları (Cooperative Patent Classification, CPC) 
ve adetleri Şekil 7.28’de gösterildiği gibidir.

7.2.2.5 Toz Kompozisyonu - Toz için İşlemler
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Şekil 7.29 - Toz kompozisyonu - Toz İçin İşlemler Konusunda Patent Sahibi Firmalar

Şekil 7.30 - Toz kompozisyonu - Toz İçin İşlemler Konusunda Bulunan Patentlerin Ülke ve 
Bölgelere Göre Dağılımı

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucunda toz kompozisyonu - toz 
için işlemler konusu özelinde patent sahibi firmalar Şekil 7.29’de verilmiştir. 

Patent veri tabanı analizine göre Degussa AG ve ALCO Inc. firmaları eklemeli imalat teknolojisinde 
toz kompozisyonu – toz için işlemler konusunda önde iken, bu firmaları Velo 3D Inc. ve Boeing 
firmaları takip etmektedir. Bunların ardından sektördeki diğer eklemeli imalat, havacılık firmaları 
ve üniversiteler benzer oranlarda bu konuya çalışmaktadırlar.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin ülke ve 
bölgelere göre dağılımı Şekil 7.30’da verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde toz kompozisyonu – toz için işlemler konusunda; ABD patentleri 
açık ara önde iken, ABD’yi WO ve EP patentleri takip etmektedir.
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“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin yayımlanma 
tarihleri Şekil 7.31’da verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde toz kompozisyonu – toz için işlemler konusunda patentlerin 
yayımlanma tarihlerine bakıldığında, patent çalışmalarının 1992 yılında başladığı görülmektedir. Bu 
tarih, eklemeli imalat teknolojisinin yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı tarihlere denk gelmektedir. 
Bu tarihten itibaren ise bu konudaki patentlerdeki artışın lineer olarak arttığı görülmektedir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin tescillerinin 
devam etme durumlarına göre sınıflandırılması Şekil 7.32’de verilmiştir.

Şekil 7.31 - Toz kompozisyonu - Toz İçin İşlemler Konusunda Bulunan Patentlerin Yayımlanma Tarihleri

Şekil 7.32 - Toz Kompozisyonu - Toz İçin İşlemler Konusunda Bulunan Patentlerin 
Tescillerinin Devam Etme Durumları
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Şekil 7.33 - Toz Geri Dönüştürülmesi-Tekrar Kullanılması Konusunda Patent Sınıfları

Şekil 7.34 - Toz Geri Dönüştürülmesi-Tekrar Kullanılması Konusunda Patent Sahibi Firmalar

Patent veri tabanı analizinin toz geri dönüştürülmesi-tekrar kullanılması konusu özelinde yapılan 
arama sonuçlarında elde edilen ortak patent sınıflandırmaları (Cooperative Patent Classification, 
CPC) ve adetleri Şekil 7.33’de gösterildiği gibidir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucunda toz geri dönüştürülmesi-
tekrar kullanılması konusu özelinde patent sahibi firmalar Şekil 7.34’te verilmiştir.

Patent veri tabanı analizine göre Velo3D Inc. Ve Seurat Technologies Inc. firmaları eklemeli imalat 
teknolojisinde toz geri dönüştürülmesi – tekrar kullanılması konusunda önde iken, bu firmaları 
HP Inc. ve GE firmaları takip etmektedir. Bunların ardından sektördeki diğer eklemeli imalat 
firmalarının benzer oranlarda bu konuya çalışmaktadırlar.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin ülke ve 
bölgelere göre dağılımı Şekil 7.35’te verilmiştir.

7.2.2.6 Toz Geri Dönüştürülmesi-Tekrar Kullanılması
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Şekil 7.35 - Toz Geri Dönüştürülmesi-Tekrar Kullanılması Konusunda Bulunan 
Patentlerin Ülke ve Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 7.36 - Toz Geri Dönüştürülmesi-Tekrar Kullanılması Konusunda Bulunan 
Patentlerin Yayımlanma Tarihleri

Eklemeli imalat teknolojisinde toz kompozisyonu – toz için işlemler konusunda; ABD patentleri 
önde iken, ABD’yi WO (World Intellectual Property Organisation) ve EP (European Patent Office) 
patentleri takip etmektedir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin yayımlanma 
tarihleri Şekil 7.36’te verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde toz geri dönüştürülmesi – tekrar kullanılması konusunda patentlerin 
yayınlanma tarihlerine bakıldığında, patent çalışmalarının 2006 yılında başladığı görülmektedir. 
2006 – 2015 yılları arasında bu konuda olan patent çalışmalarının azlığı dikkat çekmesine rağmen 
2015 yılından itibaren bu konudaki patentlerdeki artışın lineer olarak arttığı görülmektedir. 2019 
yılı patent yayınlanmalarının son yıllara göre nispeten düşük gözükmesinin sebebi, bir patent 
başvurusunun başvurulduktan 18 ay sonra yayımlanmasıdır.
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Şekil 7.37 - Toz Geri Dönüştürülmesi-Tekrar Kullanılması Konusunda Bulunan 
Patentlerin Tescillerinin Devam Etme Durumları

Şekil 7.38 - Standardizasyon – Kalite Teminatı Konusunda Patent Sınıfları

Eklemeli imalat teknolojisinde toz geri dönüştürülmesi – tekrar kullanılması konusunda patentlerin 
tescil durumları incelendiğinde, %77 civarının tescilinin devam ettiği görülmektedir. Bu durum 
inovasyon yaparken patentlerin ihlal edilmemesi adına önem arz etmektedir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin tescillerinin 
devam etme durumlarına göre sınıflandırılması Şekil 7.37’de verilmiştir.

Patent veri tabanı analizinin standardizasyon – kalite teminatı konusu özelinde yapılan arama 
sonuçlarında elde edilen ortak patent sınıflandırmaları (Cooperative Patent Classification, CPC) 
ve adetleri Şekil 7.38’de gösterildiği gibidir.

7.2.2.7 Standardizasyon – Kalite Teminatı
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“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucunda standardizasyon – kalite 
teminatı konusu özelinde patent sahibi firmalar Şekil 7.39’da verilmiştir.

Patent veri tabanı analizine göre General Electric firması eklemeli imalat teknolojisinde 
standardizasyon – kalite temini konusunda açık ara önde iken, GE firmasını EOS GMBH Electro 
Optical Systems ve Velo3D Inc. firmaları takip etmektedir. Bunların  ardından sektördeki diğer 
eklemeli imalat ve havacılık firmaları benzer oranlarda bu konuya çalışmaktadırlar.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin ülke ve 
bölgelere göre dağılımı Şekil 7.40’da verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde standardizasyon – kalite temini konusunda; ABD patentleri önde 
iken, ABD’yi EP ve WO patentleri takip etmektedir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin yayımlanma 
tarihleri Şekil 7.41’da verilmiştir.

Şekil 7.39 - Standardizasyon – Kalite Teminatı Konusunda Patent Sahibi Firmalar

Şekil 7.40- Standardizasyon – Kalite Teminatı Konusunda Bulunan Patentlerin Ülke ve 
Bölgelere Göre Dağılımı
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Eklemeli imalat teknolojisinde standardizasyon – kalite temini konusunda patentlerin yayımlanma 
tarihlerine bakıldığında, patent çalışmalarının 2010 yılında başladığı görülmektedir. 2010 – 2012 
yılları arasında bu konuda olan patent çalışmalarının azlığı dikkat çekmesine rağmen 2012 
yılında ciddi bir artış görülmesinin ardından, 2012 yılından itibaren artışın lineer olarak arttığı 
görülmektedir. 2019 yılı patent yayınlarının son yıllara göre nispeten az gözükmesinin sebebi, bir 
patent başvurusunun başvurulduktan 18 ay sonra yayımlanmasıdır.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin tescillerinin 
devam etme durumlarına göre sınıflandırılması Şekil 7.42’de verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde standardizasyon – kalite temini konusunda patentlerin tescil 
durumları incelendiğinde, %78 civarının tescilinin devam ettiği görülmektedir. Bu durum inovasyon 
yaparken patentlerin ihlal edilmemesi adına önem arz etmektedir.

Şekil 7.41 - Standardizasyon – Kalite Teminatı Konusunda Bulunan Patentlerin Yayımlanma Tarihleri

Şekil 7.42 - Standardizasyon – Kalite Teminatı Konusunda Bulunan Patentlerin Tescillerinin 
Devam Etme Durumları
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Patent veri tabanı analizinin havacılıkta yapısal bileşen konusu özelinde yapılan arama sonuçlarında 
elde edilen ortak patent sınıflandırmaları (Cooperative Patent Classification, CPC) ve adetleri 
Şekil 7.43’de gösterildiği gibidir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucunda havacılıkta yapısal bileşen 
konusu özelinde patent sahibi firmalar Şekil 7.44’te verilmiştir.

Patent veri tabanı analizine göre eklemeli imalat teknolojisinde havacılık sektöründe yapısal 
bileşen konusunda Boeing ve United Technologies Corp. firmaları önde iken, bu firmaları Airbus 
SAS ve GE firmaları takip etmektedir. Bunların ardından sektördeki diğer eklemeli imalat ve 
havacılık firmaları ile üniversiteler benzer oranlarda bu konuya çalışmaktadırlar.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin ülke ve 
bölgelere göre dağılımı Şekil 7.45’te verilmiştir.

7.2.2.8 Havacılıkta Yapısal Bileşen

Şekil 7.43 - Havacılıkta Yapısal Bileşen Konusunda Patent Sınıfları

Şekil 7.44 - Havacılıkta Yapısal Bileşen Konusunda Patent Sahibi Firmalar
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Eklemeli imalat teknolojisinde havacılık sektöründe yapısal bileşen konusunda; ABD patentleri 
önde iken, ABD’yi EP ve WO patentleri takip etmektedir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin yayımlanma 
tarihleri Şekil 7.46’te verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde havacılık sektöründe yapısal bileşen konusunda patentlerin 
yayımlanma tarihlerine bakıldığında, patent çalışmalarının 2007-2012 yılları arasında başladığı 
görülmektedir. 2013 yılında bu konudaki patentlerde ciddi bir artış görülmesinin ardından, 2015 
yılından itibaren artışın lineer olarak arttığı görülmektedir. 

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin tescillerinin 
devam etme durumlarına göre sınıflandırılması Şekil 7.47’da verilmiştir.

Şekil 7.45 - Havacılıkta Yapısal Bileşen Konusunda Bulunan Patentlerin Ülke ve 
Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 7.46 - Havacılıkta Yapısal Bileşen Konusunda Bulunan Patentlerin Yayımlanma Tarihleri
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Şekil 7.47 - Havacılıkta Yapısal Bileşen Konusunda Bulunan Patentlerin Tescillerinin Devam Etme Durumları

Şekil 7.48 - Topoloji Optimizasyonu Konusunda Patent Sınıfları

Eklemeli imalat teknolojisinde havacılık sektöründe yapısal bileşen konusunda patentlerin tescil 
durumları incelendiğinde, %69 civarının tescilinin devam ettiği görülmektedir. Bu durum inovasyon 
yaparken patentlerin ihlal edilmemesi adına önem arz etmektedir.

Patent veri tabanı analizinin topoloji optimizasyonu konusu özelinde yapılan arama sonuçlarında 
elde edilen ortak patent sınıflandırmaları (Cooperative Patent Classification, CPC) ve adetleri 
Şekil 7.48’de gösterildiği gibidir.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucunda topoloji optimizasyonu 
konusu özelinde patent sahibi firmalar Şekil 7.49’de verilmiştir.

7.2.2.9 Topoloji Optimizasyonu
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Şekil 7.49 - Topoloji Optimizasyonu Konusunda Patent Sahibi Firmalar

Şekil 7.50 - Topoloji Optimizasyonu Konusunda Bulunan Patentlerin Ülke ve Bölgelere Göre Dağılımı

Patent veri tabanı analizine göre eklemeli imalat teknolojisinde topoloji optimizasyonu konusunda 
Siemens Power Generation firması önde iken, Siemens Power Generation firmasını Autodesk Inc. 
ve Siemens Aktiengesellschaft firmaları takip etmektedir. Bunların ardından sektördeki diğer 
eklemeli imalat ve havacılık firmaları ile üniversiteler benzer oranlarda bu konuya çalışmaktadırlar. 
Dikkat çeken bir diğer nokta ise Amerikan hükümetine ait patentlerin 4. sırada yer almasıdır.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin ülke ve 
bölgelere göre dağılımı Şekil 7.50’da verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde topoloji optimizasyonu konusunda; ABD patentleri önde iken, 
ABD’yi EP ve WO patentleri takip etmektedir.

Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin yayımlanma 
tarihleri Şekil 7.51’de verilmiştir.
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Şekil 7.51 - Topoloji Optimizasyonu Konusunda Bulunan Patentlerin Yayımlanma Tarihleri

Şekil 7.52 - Topoloji Optimizasyonu Konusunda Bulunan Patentlerin Tescillerinin Devam Etme Durumları

Eklemeli imalat teknolojisinde topoloji optimizasyonu konusunda patentlerin yayımlanma 
tarihlerine bakıldığında, patent çalışmalarının 2008 civarında başladığı görülmektedir. 2008-2017 
yılları arasında artış olmadığı söylenebilmesine rağmen, 2018 yılında çok ciddi bir artış yaşanmış 
olup bu artışın devam edeceği öngörülebilmektedir. Topoloji optimizasyonunun matematiksel 
bir çalışma alanı olmasından dolayı firmalar bu konuda patent alınamayacağı önyargısıyla 
yaklaşmaktadır, ancak patent alan firmalar bu konudaki patentlerini genelde “metot” patenti 
yazarak almaktadırlar. 2019 yılı patent yayınlarının son yıllara göre nispeten az gözükmesinin 
sebebi, bir patent başvurusunun başvurulduktan 18 ay sonra yayımlanmasıdır.

“Derwent Innovation Tool” kullanılarak yapılan nihai arama sonucu bulunan patentlerin tescillerinin 
devam etme durumlarına göre sınıflandırılması Şekil 7.52’de verilmiştir.

Eklemeli imalat teknolojisinde topoloji optimizasyonu konusunda patentlerin tescil durumları 
incelendiğinde, %80 civarının tescilinin devam ettiği görülmektedir. Bu durum inovasyon yaparken 
patentlerin ihlal  edilmemesi adına önem arz etmektedir.
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Şekil 7.53 - Dünyada Metal Eklemeli İmalat Cihazı ve Metal Tozu Satışı Grafikleri

Tablo 7.2 - Metal Üretim Yapan Teknolojiler

Eklemeli imalat yöntemleri, prototip üretim süreçlerini kısaltmak amacıyla üç boyutlu bir modelin 
plastik bir malzemeden üretilerek elle tutulur konuma getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 
Ancak teknolojinin ilerlemesi ile direk ürün olarak kullanılabilir plastiklerden, metallere kadar 
geniş yelpazede imalat mümkün hale gelmiştir. Günümüz sanayisini heyecanlandıran ve devrim 
yaratacağına inanılan metal eklemeli imalat yöntemleri ise 2000’li yıllarda gelişmeye başlamıştır. 
3 boyutlu yazıcı olarak ifade edilen bu plastik cihazlardan metallerin kullanıldığı eklemeli imalat 
sistemlerine geçiş, son yirmi yıl içinde katlanarak artmıştır. Dünyada 2000’li yıllarda başlayan, 
2012 yılına kadar olgunlaşma sürecini geçiren metal eklemeli imalat cihazı satışları son bir yılda 
yaklaşık %30 oranında artış göstermiştir (Şekil 7.53 - Adet). Benzer şekilde metal tozu satışlarında 
da ciddi bir artış söz konusu olmuştur (Şekil 7.53- Milyon Dolar).

Eklemeli imalat sistemlerinin ISO/ASTM 52900’da 7 farklı kategoride gruplandığı gözükmektedir. 
Her bir kategori altında farklı teknolojilerde imalat sistemleri bulunmaktadır. Metal üretim yapan 
teknolojiler Tablo 7.2’de özetlenmiştir.

7.2.3 Metal

KATEGORİLER

Polimer 
ve 

Polimer 
Blendleri

Kompozitler Metaller
Graded/

Hibrit 
Metaller

Seramikler
Hassas 
Döküm 

Paternleri

Kum 
Kalıp ve 
Maçaları

Foto Polimerizasyon

Malzeme Jet

Yapıştırıcı Jet

Malzeme Ektrüzyon

Levha Laminasyonu

Toz Yataklı

Toz/Tel Beslemeli
(Direk Enerji Çöktürme)
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Bu teknolojiler içerisinden toz yataklı ve toz püskürtmeli sistemlerin metal üretim konusunda 
daha sık kullanıldığı görülmektedir. Toz beslemeli cihazlar, var olan bir parça üzerine katman 
eklemek ve tamirat yapmak amacıyla kullanılan cihazlardır. Bu tip cihazlar “near net shape imalat” 
yapabilmekte, yani imalat son ürüne en yakın şeklinde tamamlanabilmektedir. Bu cihazla üretim 
sonrası talaşlı imalat ile son ölçüye getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Toz yataklı cihazlar ise sıfırdan parça üretmek amacıyla kullanılan ve dünyada en çok tercih edilen 
cihazlardır. Dünyada bu teknoloji ile ilgilenen firmaların başında gelen General Electric (GE), hem 
lazer kaynaklı eklemeli imalat cihazı hem de elektron kaynaklı eklemeli imalat cihazı üreticilerine 
çok adetli siparişler vermiştir. GE, Eylül 2016 tarihli haberlere göre toplam 1.4 milyar dolarlık bir 
bütçe ile dünyanın lider eklemeli imalat üreticilerinden SLM SOLUTIONS ve ARCAM firmalarını 
satın alımını planlamış; 2017 yılı içirişinde ise CONCEPT LASER ve ARCAM firmalarını satın alarak 
GE ADDITIVE firmasını kurmuştur.

Talaşlı imalat, kaynak, döküm gibi konvansiyonel imalat yöntemleri ile üretimi çok zor olan hatta 
mümkün olmayan karmaşık yapıların elde edilmesi için metalik eklemeli imalat teknolojileri 
altyapılarına gereksinim duyulmaktadır. 2014 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma 
Laboratuvarı’nca yayınlanan raporda (Şekil 7.54), beş karmaşıklık sınıfı tanımlanmıştır. Bu 
tanımlamada Sınıf 3 ve üzeri yapılar için tasarım çalışmalarına ve üretim tekniklerine ihtiyaç 
olacağı gösterilmektedir.

Şekil 7.54 - Metal Eklemeli İmalat Karmaşıklık Sınıfı
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Öte yandan Avrupa Birliği’nde Horizon2020 ve NATO DSTL panelleri kapsamında metal eklemeli 
imalat teknolojilerine geniş bir yer ayrıldığı görülmektedir. Özellikle 2013 yılında kurulan NATO Bilim 
ve Teknoloji Organizasyonu’nun (Science and Technology Organisation- STO) Uygulamalı Araçlar 
Teknoloji Paneli (Applied Vehicle Tech – AVT) altında eklemeli imalat çalışmaları yürütülmektedir. 
Aşağıda sayılan çalışmaların tamamlandığı raporlanmaktadır:

• Uzmanlar Toplantısı (RSM): AVT-258 Additive Manufacturing for Military Hardware (Tallinn, 
Estonya, 28-29 Nisan2016)(Askeri Donanımların Eklemeli İmalatı)

• Çalıştay(RWS): AVT-267-Future of Manufacturing for Military Applications (19-20 Nisan2018, 
Torino,İtalya) (Askeri Uygulamalar için İmalat Geleceği)

• Uzmanlar Takımı (ST): AVT-ST-006 Exploitation of Additive Manufacturing in NATO (NATO 
içinde Eklemeli İmalatın Yararlarından Faydalanmak) isimli takım tarafından yayınlanmış 
rapor: «Perspectives on the Use of Additive Manufacturing in NATO Operations» (NATO 
Operasyonlarında Eklemeli İmalat Kullanımı Üzerine Bakış Açıları)

• Ön Araştırma Timi (ET): NATO-AVT-ET-189: Future directions for the use of Additive 
Manufacturing in NATO operations(Eklemeli İmalatın NATO operasyonlarında Kullanımında 
Gelecek Yönelimleri)

Teknolojik eğilimlerin aşağıdaki kalemler altında olması beklenmektedir:

Eklemeli imalat ile üretilmiş malzemelerin kullanımını kısıtlayan en büyük etmenin yüksek yüzey 
pürüzlülüğü olduğu ifade edilmektedir. Ortalama 7-25 Ra mertebelerinde olan pürüzlülüğün 
talaşlı imalat vb işlemlerle elde edilebilen 1-2 Ra değerlerine ulaştırılması için ikincil yüzey 
işlemlerine ihtiyaç olacağı görülmektedir. Mekanik ve kimyasal yüzey iyileştirme süreçlerine 
yönelik çalışmaların hız kazanacağı tahmin edilmektedir.

Eklemeli imalat sonrası elde edilen mukavemet ve yüzde uzama değerlerinin benzer dövme 
alaşımlarda da elde edilebildiği muhakkaktır. Ancak eklemeli imalat sonrası yorulma dayanımlarında 
ciddi bir zafiyet oluştuğu görülmektedir. Özellikle dinamik yükler altında çalışan mekanikler için 
HIP ya da özel termo-mekanik ikincil işlem reçetelerinin oluşturulması beklenmektedir.

Metal eklemeli imalat teknolojilerinin kullandığı tozlar Tablo 7.3’de özetlenmektedir. Bu tozların 
daha çok eksiltmeli imalat yöntemlerinde kullanılan alaşımlardan oluştuğu ortadadır. Eklemeli 
imalat sektörü ilk oluştuğunda bu tip alaşımları toz haline getirip kullanma yönünü seçmiştir. 
Ancak yeni trendin eklemeli imalata uygun olan ergitilebilir / sinterlenebilir toz alaşımlarının 
geliştirilmesine evrileceği gözükmektedir. Oerlikon firmasının toz metalürji ve eklemeli imalat için 
ayrı ayrı tozlar satışa sunmaya başladığı bu dönüşümün en reel göstergesi olmuştur.

7.2.3.1 İkincil İşlemler

7.2.3.2 Toz Hammalzemeler
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Tablo 7.3 - Metal Eklemeli İmalat Tozları ve Üretim Yöntemleri

Dünyadaki beklentilerin incelendiğinde metalik eklemeli imalat geleceğinin aşağıdaki sistemleri 
içermesi öngörülmektedir:

• İmalat boyutunu arttırılmış sistemler
• Düşük maliyetli sistemler
• Yüksek enerjili sistemler

Özellikle toz yataklı sistemler için en büyük imalat hacminin 1 metreküpe yaklaştırılması 
beklenmektedir. GE Additive firması tarafından satın alınan ConceptLaser ve ARCAM AB 
firmalarının bu konuda çalışma yaptıkları ancak sonuca varılmış bir ürünün henüz markete 
sunulamadığı görülmektedir. ATLAS isimli sistem 2018 yılında satışa çıkacağı duyurulmasına 
rağmen 2020 yılı başı itibariyle henüz gerçekleştirilememiştir.

Havacılık, savunma, uzay ve implant sektörlerinin dışında metal eklemeli imalat konusunda atılım 
bekleyen bir diğer sektör ise otomotiv alanıdır. Sektörün beklentisi olan birim ürünlerin ucuzlatma 
ihtiyacı yeni imalat teknolojilerinin geliştirilmesine vesile olmaktadır. Bu bağlamda HP tarafından 
toz yatak ve direk enerji sistemlerinin dışındaki yapıştırma teknikleri ile çalışan teknolojilerin 
geliştirilmesine çalışılmaktadır.

İmalat hızını arttırmak ve yüksek sıcaklık malzemelerini eritebilecek yüksek enerjili sistemleri hayata 
geçirmek üzerine çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir. Lazer sistemler için ilk patentlerin sona 
ermesi ile birlikte farklı teknoloji ve markalar ortaya çıkmıştır. Aynı anda farklı lazer gücünde çoklu 

7.2.3.3 İmalat Teknolojileri
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Tablo 7.4 - Piyasadaki Şu Anda Bulunan ve Piyasaya Çıkması Beklenen Eklemeli 
İmalat Ürünleri ve Tabanca Enerji Değerleri

1987 yılında 3D Systems firması tarafından SLA tekniğine sahip polimer tabanlı ilk ticari üç 
boyutlu yazıcının piyasaya sürülmesiyle birlikte eklemeli imalat pazarı gerçek anlamda oluşmaya 
başlamıştır. 1990’larda EOS ve Stratays firmalarının da varlıklarını göstermesiyle, yaklaşık on 
yıl boyunca bu üç firma pazarda hâkimiyetini sürdürmüş, daha sonraki yıllarda eklemeli imalat 
piyasasında önemli ölçüde gelişmeler görülmeye devam etmiştir. 2000’lerin sonlarından 
günümüze, patent sürelerinin dolmaya başlamasının da etkisiyle, yüksek kalitede polimer parça 
imalatı yapabilen cihazları sağlayan şirketlerin sayısında belirgin artışlar görülmüştür. (Şekil 7.55) 
[15].

7.2.4 Polimer ve Kompozitleri

lazerlerin tasarlanıp kurgulandığı gözükmektedir. Elektron demeti kullanan metal eklemeli üretim 
yapabilen ticari tek bir firma olduğu görülmektedir. Sahip oldukları patentin sona ermesiyle birlikte 
yeni firmaların önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkacakları saptanmıştır. Bu cihazların ortak özelliği 
elektron tabancası gücünün 3kW’dan 6kW’a artacağıdır. Önümüzdeki yıllarda karşılaşılabilecek 
elektron tabancaları Tablo 7.4’de özetlenmiştir.

FreeMelt: ARCAM in yaratıcılarından oluşan bir ekibin kurduğu bir şirket olarak biliniyor. ARCAM’in 
tekel olmasından yana rahatsızlıkları yüzünden şirketten ayrıldıkları ve rakip olmak üzere çalıştıkları 
ifade ediliyor. Firmanın temel yaklaşımı aslında ARCAM cihazlarına çok benzemekle birlikte; 
sadece toz serme üniteleri ARCAM’den oldukça farklı olarak lazerli sistemlere benzetilmiş olarak 
saptanmıştır. Elektron tabancasının yine TWI ortaklığı ile yapılmış olduğu ifade edilmektedir.

Jeol: Jeol dünyanın elektron mikroskobu devi olarak bilinmektedir. Firma 70 yılı aşkın tecrübesiyle 
SEM ve TEM mikroskopları geliştirmektedir. Bu bağlamda yüksek enerjili elektron tabancası 
(300kW), hassas yönlendirme ve gelişmiş elektron optik sistemi gibi konulardaki bilgi birikimini 
yansıttıkları ilk makinelerini Nisan 2015’de yaptıkları saptanmaktadır. 2014/04-2019/03 süresince 
hükümet destekli bir projenin parçası olarak geliştirilen sistemin hali hazırda üniversitelerinde 
kullanıldığı, ARCAM patentlerinin sona ermesiyle dünya pazarına çıkacağı ifade edilmektedir. 

QBeam: Tsinghua Üniversitesinde yürütülen çalışmalar sonrasında 2004 yılında ilk modeli 
üretilmiş sonrasında 2009, 2011, 2015 ve 2017 yıllarında farklı modelleri geliştirilmiştir. Üniversite 
çatısı altından ayrılıp ticari bir şirket konumuna geldikleri günümüzde elektron demeti-lazer hibrit 
sistem çözümlerinin bulunduğu ifade edilmektedir; bu kapsamda kenarları lazer ile ergitirken, iç 
kısımları elektron demeti ile ergitme yapabilmektedir. Ürettikleri sistemin ülke dışına satışı yoktur.

Firmalar Tabanca

Mevcut Sistemler
ARCAM-İsveç 3kW – 60kV

Sciaky-ABD 42kW – 60kV

Piyasaya Çıkması Beklenen

ARCAM-İsveç 6kW – 60kV

FreeMelt-İsveç 6kW – 60kV

Jeol-Japonya 6kW – 60kV

QBeam-Çin 3kW – 60kV
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Şekil 7.55 - 1985 – 2019 Arası Endüstriyel Polimer Tabanlı Eklemeli İmalat Üretici Sayıları [15]

Son birkaç yıldır bir taraftan metal tabanlı üç boyutlu yazıcılara olan ilginin arttığı görülse de, diğer 
taraftan polimer eklemeli imalat piyasasında istikrarlı artış devam etmektedir. Artan endüstriyel 
uygulama sayıları, polimer segmentinin büyümesinin ana nedenlerinden birisidir. Bir diğer önemli 
faktör ise malzeme tedarikçilerinin, zorlu endüstriyel ortamlarda bile mekanik güçlerini koruyan 
yüksek performanslı polimerler geliştirmesidir. Bu gelişmeler, üç boyutlu baskı için kullanılabilecek 
malzeme portföyünün genişletilmesinde rol oynamaktadırlar. Öte taraftan polimer tabanlı cihaz 
teknolojilerinde gelişmeler yaşanmaya devam etmektedir. Formnext 2018’de, EOS firması özellikle 
polimerler için geliştirilen LaserProFusion sistemini duyurmuştur. Bir milyon diyot lazer ile polimer 
malzemeleri eritebilen LaserProFusion makinesi mevcut sistemlere oranla on kat hız  ve enjeksiyon 
kalıplama işlemlerine potansiyel bir alternatif vaat etmektedir. Bu gelişmeler, polimer üç boyutlu 
baskının, endüstriyel imalatın taleplerini karşılayabilmesi adına atılan önemli adımlardır [15].

Polimer odaklı bakıldığında, zorlu ve stresli ortamlara dayanabilen malzemeler olan yüksek 
performanslı polimerlerin yükselişinde, dikkate değer bir eğilim oluşmuştur. Bu polimerler, yüksek 
ısı ve kimyasal dirençleri ile bilinen PEEK ve PPS gibi malzemeleri içermektedir. Yüksek performanslı 
termoplastikler, hafifliğin önemli olduğu fakat mukavemetin istendiği bazı uygulamalarda 
metallere alternatif olabilmektedirler. Bu gelişmeler, yüksek sıcaklıklarda malzemeleri işleyebilen 
üç boyutlu yazıcıların ortaya çıkarılmasına ön ayak olmaktadırlar.
Gelir açısından bakıldığında, eklemeli imalat pazarında en büyük malzeme segmenti polimerlere 
aittir. 2018 yılında, polimer eklemeli imalat segmentinin yaklaşık 5.5 milyar dolara yükseldiği 
belirtilmektedir [16]. 

Son dönem eklemeli imalat pazarı ele alındığında ise sadece 2015 ile 2018 mali yılları arasında 
yıllık piyasa gelir artışı %29’ları bulurken aynı dönemde eklemeli imalat ürün ve servis hizmetlerini 
sağlayan tüm endüstri oyuncularının sayısı da 600’lerden 1300’lere ulaşmıştır [17]. Eklemeli 
imalat pazarında bu büyümeyi yönlendiren önemli faktörlerden birisi, firmaların, geleneksel 
üretim yöntemlerinin yanı sıra teknolojinin değer kattığı alanları bulmaya devam ettikçe üç 
boyutlu baskı özelinde yeni uygulamaları geliştirmesidir. Ayrıca, büyük şirketlerin de pazara 
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Şekil 7.56 - Polimer Tabanlı Malzemeler İle Çalışan Cihazlar Geliştiren Firmalar [15]

Şekil 7.57- Polimer ve Kompozit Malzemeleri Geliştiren Ve Tedarik Eden Firmalar [15].

girmesiyle, beraberinde büyük yatırımların yapılması ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin 
sürekli genişletilmesi başka önemli bir nedendir. Öte taraftan, üç boyutlu baskı ile ortaya çıkarılan 
ürünlerden fayda sağlayacağını görerek bu ürünlere yönelen sektörler genişleme eğilimindedir. 
Havacılık, uzay, medikal ve otomotiv endüstrileri, üç boyutlu baskı teknolojilerini ön planda tutan 
kilit endüstrilerdir. Bununla birlikte, tüketim malları, enerji ve inşaat gibi sektörlerde de ortaya 
çıkan büyük fırsatlar vardır. Eklemeli imalat ekosisteminde bulunan şirketler için bu eğilimler, yeni 
teknolojileri piyasaya sürmek için heyecan kaynağı oluşturmaktadır. 

Endüstriyel anlamda dünya genelinde, eklemeli imalat ağı çok geniş bir alanı kapsamaktadır. 
Eklemeli imalat çevreleri genel olarak makine üreticileri, yazılım satıcıları, malzeme geliştiricileri 
ve tedarikçileri, araştırma enstitüleri, ikincil işlem sistem üreticileri, kalite ve süreç denetim 
şirketlerini içermektedir. Dünya genelinde tanınan, makine üretici şirket sayısı 92 olmakla birlikte 
bunların 31’ i doğrudan polimer tabanlı malzeme ile çalışan üç boyutlu yazıcı cihazları geliştiren 
şirketlerdir (Şekil 7.56). Öte yandan tanınan, malzeme geliştirici ve tedarikçi şirket sayısı ise 29 
olmakla birlikte bunların 14’ü polimer ve kompozit malzemeler ile doğrudan ilişkilidir (Şekil 7.57) 
[15].
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Günümüzde eklemeli imalatın güçlü pazar pozisyonunu belirleyen yedi alt teknoloji (Toz Yataklı 
Lazer Eritmeli Sistemler, Enerji Biriktirme, Malzeme Püskürtme, Bağlayıcı Püskürtme, Malzeme 
Ekstrüzyonu, Levha Laminasyonu ve Tekne Foto Polimerizasyonu) halen hâkim durumdadır. 
Malzeme ekstrüzyonu, bağlayıcı püskürtme ve toz yataklı füzyon dahil bu yedi sistem, çoğu üç 
boyutlu baskı uygulamasının temelini oluşturmaya devam etmektedir. Aynı şekilde, alt sistemler 
gibi  30 yıldan daha eski olan 3D Systems ve Stratasys gibi köklü üreticiler de pazarda halen 
lider konumdadırlar. Fakat ne ana ürünler için ne de büyük oyuncular için ayakta durabilmek 
kolay olmaktadır. Her geçen yıl, ya üç boyutlu baskı sistemlerinin pazar liderleri ya da kazanılmış 
patentlerin sürelerinin dolmasından yararlanan şirketler aracılığıyla yüksek performanslı modellerin 
gelişmiş, daha büyük ve daha hızlı sürümleri ortaya çıkmaktadır [18].

Bu yenilikler eklemeli imalat endüstrisini ve müşteri tabanını değiştirmektedir. Güvenilir ve 
gelişmiş üç boyutlu baskı ürünlerinin hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde üretilmesiyle teknoloji, 
daha geniş potansiyel alıcı ve yatırımcı popülasyonu için çekici hale gelmektedir. Şirketler artık 
hem bu sektördeki yeni firmalardan hem de baskın oyunculardan makineler almaktadır. İşlenen 
malzeme türüne gelindiğinde ise ağırlıklı polimerler olmak üzere; metaller ve polimerler öncelikli 
olarak göze çarpmaktadır. Eklemeli imalat ekosistemi içerisinde bulunan firmalar ile yapılan 
bir çalışmada, 2016’ ya göre %19 puan artışıyla, 2019 yılında firmaların %72 oranında polimer 
sistemlerini kullandığı görülmektedir. Metal sistemlerde ise 2019 yılında %49 oranında bir kullanım 
gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 7.58). Düşük maliyetli masaüstü polimer sistemlerinin geniş 
mevcudiyeti, çok daha uygun fiyatlı oldukları anlamına geldiğinden, metal ve polimer sistemleri 
arasındaki bu fark anlam kazanmaktadır. Bununla birlikte, polimer parçalarının daha az karmaşık 
olarak işlenebilmesi ve daha geniş uygulama alanları bulması da farkı oluşturan diğer faktörler 
olmaktadır [17].

Yapılan bir anket çalışmasında, firmaların %46’sının, 2022 yılına kadar, eklemeli imalat teknolojilerini 
seri imalat için kullanmayı hedefledikleri görülmektedir. Bununla birlikte, mevcut adaptasyon 
seviyesi ve beklenen büyüme, bölgeler arasında önemli ölçüde değişiklikler göstermektedir. 
Asya kıtası hızı belirlerken, bölge ülkeleri eklemeli imalatı üç yıl içerisinde kullanmayı planlayan 
en iyimser ülkeler arasında yer almaktadır. Bu durum, ileride ülke sıralamalarında bir değişimin 
olabileceğine işaret etmektedir. (Şekil 7.59) [17]

Şekil 7.58 - Malzeme Türlerine Göre Şirketlerin En Çok Kullandığı Eklemeli İmalat Sistemleri 
(2019’ da 582 firma, 2016’ da 214 firma ile irtibat kurularak) [17].
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Şekil 7.60 - T.C. Kalkınma Bakanlığı Tarafından Yapılan 3 Boyutlu Yazıcılar Araştırma Raporuna Göre Eklemeli İmalat 
Mevcut Durum Analizi (a) ve Gelecek Beklentisi (b)

Şekil 7.59 - Ülkelere Göre, 2016, 2019, 2022 (tahmini) Yıllarında Eklemeli İmalat Kullanılarak 
Son Ürün İmalat Oranları [17].
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Eklemeli imalat teknolojilerine temel giriş polimer ve metal malzemeleriyle yapılmış olsa da, 
başta seramik malzemeler olmak üzere, yenilikçi malzeme ve prosesler gelişen teknoloji içerisinde 
kendisine önemli bir yer bulmaktadır. T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2018 yılında yapılan 
ve eklemeli imalatta kullanılan malzemelerin mevcut durum ve gelecekteki tahmini dağılımını 
gösteren çalışma Şekil 7.60’de görülmektedir.

Dünya genelinde yenilikçi malzemeler ve proses teknolojileri alanında yapılmış çalışmalar ve güncel 
bilgi birikimi bu alt başlık altında özetlenmiştir. Eklemeli İmalat Teknoloji Yol Haritası çalışmaları 
kapsamında konularında uzman katılımcılar tarafından iletilen konu önerileri ham malzemelerin 
geliştirilmesi (seramik malzemeler, organik malzemeler vb.), geliştirilen malzemelere yönelik proses 
teknolojilerinin geliştirilmesi, birincil ve ikincil işlemlere yönelik tezgah/yazılım teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve ürün fonksiyonuna göre malzemelere/sistemlere yönelik teknolojilerin (gömülü 
sensöre vb.) geliştirilmesi gibi temel başlıklar altında toplanmıştır. Çalışma kapsamında, özel 
seramik malzemelerin (yüksek sıcaklık seramikleri, manyetik seramikler vb.) eklemeli imalatı, 
fonksiyonel geçişli malzemelerin eklemeli imalatı, öğrenen sistemler, yer çekiminden / üretim 
haznesinden bağımsız eklemeli imalat, mobil sistemler gibi teknoloji konularıyla ilgili dünya 
genelinde gelinen durum detaylandırılmıştır.

7.2.5 Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler
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Seramik malzemeler havacılık ve uzay, savunma, elektronik, biyomedikal gibi sektörler içerisinde 
önemli bir yere sahiptir. Seramik malzemelerin eklemeli imatının gelecekte büyük oranda 
popülerlik kazanacağı öngörülmektedir [19].  Şekil 7.61’de 2017-2028 yılları arasında sektörün 
yaşayacağı ekonomik büyüme tahmini gösterilmektedir. Smartech tarafından yapılan analizde 
2028 yılı itibariyle seramik eklemeli imalatının yıllık hacminin 3.68 milyar dolar olacağı tahmin 
edilmektedir.

Farklı niteliklere sahip seramiklerin hem akademik hem de ticari çalışmaları dünya genelinde 
yürütülmektedir. Piezoelektrik seramiklerin imalatı Avrupa ve Asya pazarında kendine yer 
bulmaktadır [20][21]. Manyetik seramiklerin eklemeli imalatının akademide gördüğü ilginin yanı 
sıra teknoloji için alınmış ticari patentler de bulunmaktadır [22]. Yüksek sıcaklık seramikleri, 
zırh yapımında kullanılan seramikler ve optik seramikler de akademik olarak yoğun bir şekilde 
çalışılmakta ve elde edilen teknolojik bilgi birikimleri Amerika, Asya ve Avrupa pazarlarında 
kullanılmaktadır.

Malzeme biliminde fonksiyonel geçişli malzemeler (FGM), yapısında birden çok karakteristik 
özellik bulunduran ve parça içerisindeki karakteristik değişiminin kademeli olarak ortaya çıktığı 
malzemeleri tanımlamak için kullanılmaktadır. FGM’den havacılık, biyomedikal gibi sektörlerde 
mekanik özellikleri, korozyon ve yüksek sıcaklık gibi davranışları farklı malzemeleri aynı iş 
parçasında kullanmak için yararlanılmaktadır. Eklemeli imalatın doğasından kaynaklanan eklemeli 

7.2.5.1 Seramik Malzemeler ve Seramik Malzemelere Yönelik Yenilikçi Proses Teknolojileri

7.2.5.2 Fonksiyonel Geçişli Malzemeler ve Eklemeli İmalat Teknolojileri

Şekil 7.61 - Seramik Eklemeli İmalatının 2017-2028 Yılları Arasındaki Ekonomik Büyüme Tahmini [19]
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Şekil 7.62 - Eklemeli İmalatla Üretilmiş FGM Parçalar

üretim, her katmanda ve zaman zaman katman içerisinde malzeme özelliklerinin değiştirilmesine 
olanak tanıdığı için FGM parçaların üretimi bu yöntemle mümkündür.  Üretilmiş örnek FGM 
parçalar Şekil 7.62’de görülmektedir.

FGM parça üretimi stereolitografi, ekstrüzyon temelli eklemeli imalat, toz yataklı eklemeli imalat, 
yönlendirilmiş enerji, bağlayıcı püskürtme ve malzeme püskürtme gibi çeşitli yöntemlerle 
sağlanabilmektedir [23]. Polimer ve metal teknolojileri bu yöntemlerin çoğunu kapsadığı için 
yoğun olarak seramik ve seramik kompozisyonları üretiminde kullanılan bağlayıcı, malzeme 
püslürtme ve malzeme ekstrüzyonu yöntemlerinin üzerinde durulacaktır.

Bağlayıcı püskürtme yönteminde toz haline getirilmiş malzemeler katman katman serilir ve 
üretilecek geometri kesiti bağlayıcı sıvı ile işaretlenir. Birbirine yapışan tozlar daha sonra ısıl işlem 
ile gerekli malzeme yapısını kazanır ve son ürün oluşur. Yoğunluklu olarak seramik malzemerin 
üretiminde kullanılan bu yöntemde katmanlarda serilen tozun içerisine farklı yapılarda metalik, 
polimerik veya seramik malzemeler kontrollü olarak karıştırılarak fonksiyonel geçişli malzemeler 
elde edilir [23]. Teorik olarak bağlayıcı püskürtme altyapısına sahip her tezgah FGM parçaların 
üretimi için de kullanılabilir.

Malzeme püskürtme yönteminde sıvı formdaki parçacıklar katman katman püskürtülerek ışık 
ile kürlenir. Malzeme ekstrüzyonu yönteminde parçayı oluşturan malzemenin tozu ile bağlayıcı 
partikülleri karıştırılır ve yüksek çözünürlükte üretim tablası üzerine yerleştilir. 

Bu üç prensip ile çalışmakta olan makinelerin dünyadaki üreticileri Şekil 7 63’da verilmiştir.
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Şekil 7.63- Dünyada Bağlayıcı 
Püskürtme, Malzeme Püskürtme 
ve Malzeme Ekstrüzyonu Alanında 
Faaliyet Gösteren Şirketler [24]

Eklemeli imalat son yıllarda üretimdeki sihirli dokunuş olarak lanse edilse de geleneksel talaşlı 
imalat ile üretimin kıyaslanamayacak avantajları 5 eksen CNC freze gibi üretim tezgâhlarını hala 
vazgeçilmez kılmaktadır. Bu nedenle dünyada eklemeli imalat ve geleneksel imalatın bir arada 
bulunduğu hibrit üretim sistemleri son yıllarda popülerlik kazanmıştır. Eklemeli imalatın karmaşık 
geometrili üretim kabiliyetini CNC işlemenin mikron hassasiyette yüksek tekrarlanabilirlikli 
üretimiyle birleştiren bu sistemlerle ilgili tezgâh üreticileri birçok çalışma yapmaktadır [25]. 
2014 yılında A.B.D menşeili tezgâh üreticisi Hurco işleme tezgâhlarının kafasını eklemeli imalat 
kafalarıyla değiştirerek tezgâhı hibrit kullanıma sunan teknolojilerinin patentini almıştır [26]. 
Optomec isimli bir diğer şirket ise eklemeli imalat tezgâhlarını işleme tezgâhına çeviren projeleri 
ile America Makes 2014 yarışmasını kazanmış ve faliyete geçmiştir.

Mobil (taşınabilir) eklemeli imalat sistemleri özellikle savunma sanayi için oldukça kritik bir önem 
arz etmektedir. Çatışmaların yaşandığı karakollar, ulaşımın zor olduğu dağlık araziler, anakarayla 
bağlantıların uzun züre olmadığı askeri deniz görevleri gibi ortamlarda hasar gören veya 
değiştirilmesi gereken parçaları eklemeli imalat gibi esnek bir üretim yöntemiyle üretmek büyük 
taktiksel avantajlar sunmaktadır. Dünya genelinde bu alanda hizmet vermeye başlamış FieldMade 
gibi şirketler [27], araştırma projeleri yürüten SCC gibi üniversiteler [28] ve hâlihazırda patenti 
alınmış AddiBots gibi teknolojiler [29] bulunmaktadır.

Yarı iletken ve elektronik sektörleri geleneksel yöntemlerle üretimde doğal sınırlarına yaklaşmış 
olsa da eklemeli imalat esnek ve karmaşık üretim altyapısıyla yeni kapılar açmaktadır. Eklemeli 
üretilen parçaların içerisine gömülü olarak elektronik devre elemanları ve sensör gibi fonksiyonel 
ürünler yerleştirilebilmektedir [30]. Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) ve 

7.2.5.3 Hibrit (Eklemeli İmalat / Talaşlı İmalat) İmalat Teknolojileri

7.2.5.4 Mobil (Taşınabilir) Eklemeli İmalat Teknolojileri

7.2.5.5 Eklemeli İmalatın Gömülü Sensör Uygulamalarında Kullanımı
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Şekil 7.64 - Eklemeli imalatla üretilmiş elektronik komponentler

Şekil 7.65 - Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Eklemeli İmalatla Üretilmiş Parça

Uzayda yapılacak üretim çalışmalarının kabiliyeti insanlığın gelecekte uzayda yürüteceği 
faaliyetleri belirlemekteki en büyük etkenlerden biridir. Eklemeli imalat tek bir cihazla birçok farklı 
tarzda parçanın üretimine olanak sağladığı için uzay kuruluşları ve araştırmacılar tarafından en 
çok araştırılan uzay üretim teknolojisidir. Bu hedefi gerçekleştirmek için yürütülen çalışmalarda en 
büyük sorunlardan bir tanesi de yer çekimsiz ortamda eklemeli imalat çalışmaları yürütmektir. Yer 
çekimsiz ortamda üretim ve uzay ortamında üretim dünya genelinde havacılık ve uzay faaliyetleri 
yürüten kurumlar tarafından çalışılmakta olan bir konudur. MadeInSpace adlı firmanın ürettiği 
ticari uzay 3 boyutlu yazıcısı, NASA tarafından kullanılarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 2016 
yılından bu yana 200’den fazla parça imal edilmiştir [32]. Akademik olarak da yer çekimsiz 
ortamda eklemeli imalat dünya genelinde Cranfield, Nottingham, Clausthal gibi üniversitelerde 
çalışılmaktadır [33][34].

7.2.5.6 Yerçekiminden Bağımsız Eklemeli İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi

American Semiconductor Enstitüsü ortak çalışmasında polimer üzerine silikon yazdırma tekniğiyle 
esnek devrelerek üreterek geleneksel devrelere göre yüksek oranda hafıza artışı sağlamıştır [31].
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Eklemeli imalatın özgürlük sağladığı bir başka sektör inşaat sektörüdür. Geleneksel yöntemlere çok 
daha hızlı çalışan sistem dünya genelinde büyük bir potansiyel sahibidir. Birleşik Arap Emirlikleri 
Başbakanı 2016 yılında yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar Dubai’deki evlerin çeyreğinin 
eklemeli üretilmiş olacağını söylemiştir [35]. Rusya, İtalya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde birçok 
firma resmi olarak eklemeli imalatla ev üretmeye başlamıştır [36].

Eklemeli imalata dördüncü parametre olarak zamanın eklenmesiyle 4 boyutlu üretim (4D 
Printing) yapılabilmektedir. Şekil bellekli alaşımların eklemeli imalatıyla mümkün olan bu yöntem 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde tezgâh üreticisi Stratasys ve yazılım firması 
Autodesk ortaklığıyla geliştirilmiştir [37]. Dünya genelinde farklı ülkelerde üniversiteler seviyesinde 
çalışılmakta olan teknoloji uzay ve sağlık alanında birçok alanda umut vadetmektedir. 

7.2.5.7 Eklemeli İmalatın Yapı Sektöründe Kullanımı

7.2.5.8 Gelecek Çalışmalar: Eklemeli İmalatta 4. Boyut, Organik / 
Kendini Yenileyen Malzemeler

Şekil 7.66 - Eklemeli İmalat İle Üretilmekte Olan Bir Ev

Şekil 7.67 - Zaman İçerisinde Şekil Değiştirerek Kendi Montajını Tamamlayan Bir Parça
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Eklemeli üretim için tasarım (design for additive manufacturing) olgusu ile konvansiyonel 
üretim yöntemleri için geliştirilmiş olan mevcut tasarım yöntemleri geçerliliklerini kaybetmiştir. 
Eklemeli üretim ile aynı fonksiyonelliğe sahip olan parçalar daha hafif olarak üretilebilmektedir. 
Konvansiyonel yöntemler ile yapılan üretimleri pahalı veya mümkün olmayan parça geometrileri 
eklemeli üretim ile üretilebilir hale gelmiştir. Şekil 7.69’de örnek olarak havacılıkta konvansiyonel 
yöntemler ile üretilen bir metal destek parçasının eklemeli üretim için optimize edilerek 
hafifletilmesi gösterilmiştir [39].

Kendini yenileyen/tamir eden malzemelerin biyomedikal, elektronik, tekstil, havacılık gibi 
sektörlerde büyük fırsatlar sunacağı tahmin edilmektedir. Teknolojinin eklemeli imalat ile buluşması 
ise akademik çevrelerde yaşanmış olup konu ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Amerika ve 
Asya’daki üniversitelerde geliştirilen kendini tamir eden elastomer malzemeler birçok endüstri 
tarafından hayata geçirilmeyi beklemektedir.

Biyomedikal sektörü için yürütülen eklemeli imalat çalışmaları yıllardır hastalarla efektif olarak 
buluşmaktadır. Titanyum ve seramik bazlı organik dokuyla uyumlu alaşımlar eklemeli imalat 
ile kişiye özel üretilip diş ve kalça implantı gibi ürünlere dönüşmektedir. Konuyla ilgili olarak 
Elsevier sponsorluğunda Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials dergisinde 
yayımlanacak özel sayı 2020 yılında çıkartılacaktır [38]. Hem akademik çalışmalar hem de 
yıllardır yürütülen ticari faaliyetler hem yurt içinde hem yurt dışında yüksek bilgi birikimiyle 
sürdürülmektedir.

7.2.6 Tasarım ve Analiz

Şekil 7.68 - Biyo-Uyumlu Malzemeler ile Üretilmiş Yapay Doku ve Organ
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Şekil 7.69 - Airbus İçin Mevcut Bir Titanyum Alaşım Destek Parçasının Konvansiyonel Tasarımı (Sol Tarafta) 
ve Eklemeli Üretim İçin Tasarlanmış ve Üretilmiş Hali (Sağ Tarafta) [39], Siemens Türbin Bıçaklarının 

Eklemeli Üretim İçin Tasarımı [40]

Eklemeli üretim sınırlamaları tasarımlarda göz önünde bulundurularak tasarımların yapılması 
işlerine literatürde eklemeli üretim için tasarım (design for additive manufacturing) olarak 
adlandırılır. Eklemeli üretim için tasarım işleri aynı işlevsellik için optimum (en hafif) parça 
geometrilerinin bulunması, proses simülasyonları ile parça içinde oluşan gerilimlerin ve parçanın 
nihai şeklinin bulunması gibi önemli konuların araştırılmasında kullanılmaktadır. Bu tasarım işleri 
yapılırken eklemeli üretim sınırlamaları, örnek olarak kapalı bölge içinde toz malzeme kalmaması, 
en az üretim süresi için parça yerleşimlerinin yapılması vb., göz önünde bulundurulur. 

Eklemeli üretim için yapılan tasarımlarda topoloji optimizasyonu ve sonlu eleman analizlerini 
birlikte kullanılarak yüksek miktarlarda hafifleştirme sağlanabilmektedir. Bu konuda ticari olarak 
geliştirilmiş birçok yazılım bulunmaktadır. Birçok firma bu tasarım yazılımlarını kullanarak parça 
geometrilerinin optimizasyonlarını gerçekleştirmektedirler.

Eklemeli için proses simülasyonları ile proses sonrası oluşan parça geometrisindeki bozulmalar ve 
parça içinde oluşan kalıntı gerilimler tahmin edilebilmektedir. Bu özellikler parçanın uygulamasını 
oldukça etkilediği için tahmin edilmeleri oldukça önemlidir. Ayrıca proses parametrelerinin 
belirlenmesi proses simülasyonları ile deneme-yanılma üretim yöntemlerine nazaran çok daha 
düşük maliyetle ile yapılabilmektedir. Günümüzde dijitalleşmenin öne çıkması ile eklemeli üretim 
yöntemlerinin üretim süreçlerinin dijital ikizlerinin oluşturulması önem kazanmaktadır. Dijital 
ikiz ile üretimi yapılacak veya yapılmakta olan bir parçanın üretimi esnasında kullanılacak olan 
üretim parametreleri (lazer hızı, lazer gücü gibi) belirlenmesi amaçlanır. Eklemeli üretim proses 
simülasyonları prosesin dijital ikizinin oluşturulması açısından önemlidir.

Eklemeli üretim için yapılan performans analizleri ile konvansiyonel yöntemler için yapılan analizler 
büyük oranda benzeşmektedirler. Analizler, mekanik, akışkanlar mekaniği, termal analizler gibi 
çeşitli farklı disiplinlerde yapılabilmektedir. Bu analizler için mevcutta kullanılmakta olan birçok 
ticari yazılımlar kullanılabilmektedir. Tablo 7.5’de mevcutta eklemeli üretim için kullanılan ticari 
yazılımlar gösterilmiştir.
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Tablo 7.5 - Eklemeli Üretim İçin Geliştirilmiş Tasarım, Proses Simülasyonu ve Analiz Yazılımları ve Önemli Özellikleri

Şekil 7.70 - Eklemeli Üretim Konusunda Yayınlanan Makaleler Yıla Bağlı Olarak Değişimi [40]

Eklemeli üretim ve tasarım üzerinde yapılmakta olan çalışmaların sayısı oldukça artmıştır. Şekil 
7.70 bir bilimsel arama motorundan  alınan yayın sayılarını göstermektedir [41]. Eklemeli üretim 
üzerinde yapılan çalışmaların sayısı son on yıl içinde artmaktadır.

Mevcut Ticari Yazılımlar Önemli özellikler

Genoa 3DP
Malzeme modeli ile kopmaların tahmin edilmesi, 
proses simülasyonları, polimer ve seramik malzemeler 
dahil

ANSYS Additive Print Proses simülasyonları 

ANSYS Additive Suite Topoloji optimizasyonu

Simufact Additive Proses simülasyonları, parçanın şekil değişim oranı ve 
kompanzasyonu

Netfabb Parça toz etkileşimi, destek yapılarının tasarımı, 
proses simülasyonları, çok disiplinli simülasyonlar

GeonX Morfeo Proses simülasyonları

Digimat Malzeme veri tabanlarının eklemeli üretim için 
oluşturulması

Abaqus Additive 3D Proses simülasyonları

Within Additive Kafes yapıların tasarımı, bio-medical uygulamalar

AdditiveWorks Amphyon Proses simülasyonları

Materialise Magics Simulation Module Topoloji optimizasyonu

Simcenter 3D Siemens NX Module Eklemeli üretim proses simülasyonları, yer 
değiştirmelerin kompanse edilmesi

FlOW-3D Proses simülasyonları

Simulia Sonlu eleman analizleri

Dassault SolidWorks Topoloji optimizasyonu ve sonlu eleman analizleri

3DSIM (ANSYS)  Eklemeli üretim için topoloji optimizasyonu, destek 
yapısı tasarımı, proses simülasyonları

PLATO Topoloji optimizasyonu

TOSCA Topoloji optimizasyonu – mekanik ve akışkan sonlu 
eleman analiz sonuçlarına göre

ParetoWorks Topoloji optimizasyonu – Solidworks’e uygun
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Mevcut ticarileşmiş olan analizler dışında, yenilikçi olarak yapılan çalışmalar devam etmektedir. 
Konu başlıkları altında literatürde temel olarak aşağıdaki konular üzerinde araştırma geliştirme 
çalışmaları devam etmektedir.

• Proses simülasyonlarının hızlı ve doğruluk seviyesi yüksek bir şekilde yapılması [42][43] 
[44]

Şekil 7.71 - Işın Boyutu ve Parça Boyutları Arasındaki Farklılık (Referanslar a.[41], b.[42], c. [43])

Şekil 7.72 - Kendinden Destekli Bir Yapı Tasarımı (Solda) [44]  ve Destek Yapıları (Sağda) [45] Değişken Kafes 
Yapılar İçin Tasarım Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Şekil 7.73 - Değişken Kafes Yapılar Akustik Uygulama (Solda) [46] ve Bölgesel Değişen Yapı  (Sağda) [47]

• Farklı eklemeli üretim yöntemleri için, toz tabanlı füzyon (powder bed fusion), yönlendirilmiş 
enerji biriktirmesi (directed energy deposition), elektron ışını ile ergitme (electron beam 
melting), gibi proseslere özel olarak proses simülasyonlarının geliştirilmesi

• Desteksiz/kendinden destekli yapıların tasarımı
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Bu araştırma konularına ilave olarak “eklemeli üretim için tasarım” (design for additive 
manufacturing) konusunda akademik eğitimlerin verilerek insan kaynaklarının oluşturulması 
büyük önem taşımaktadır. Bu sebepten dünyada birçok üniversitede eklemeli üretim için özel 
eğitim programları (yüksek lisans seviyesinde) açılmıştır. 

Eklemeli imalat teknolojileri geçtiğimiz yıllarda uygulama sayısı ve teknoloji anlamında hızlı bir 
ilerleme göstermiştir. Bu ilerlemeler yıllar içerisinde eklemeli imalat için yapılan yatırım miktarları 
incelenerek görülebilir. Günümüzde eklemeli imalat alanında yapılan hizmet alımları ve sistem 
yatırımlarının toplam değeri on yıl önceki değerlerinin on katına çıkmış durumdadır. Bunun 
yanında gelecek dönemde de katmanlı imalat hacminin aynı hızda artacağı tahmin edilmektedir. 
Teknolojik anlamda ise ilerleme hızı yayınlanan patent başvurusu sayısı ile ilişkilendirilebilir. Geçen 
yirmi yıl içerisinde eklemeli imalat ile ilgili patentlerin sayısı  iki  üç gibi sayılardan 1000’li rakamlara 
ulaşmıştır. 

Eklemeli imalat alanında yaşanan bu hızlı gelişim, öncelerde hızlı prototipleme ve ara ürün 
üretimleri için tercih edilen bu teknolojinin giderek final parça üretimlerine yönelik kullanımını 
arttırmıştır. Bu alandaki artış üretilen parçaların belirli bir kalitede ve tekrar edilebilir şekilde 
üretilme gereksinimini de beraberinde getirmiştir. Ancak ölçüm teknolojilerinde yaşanan 
gelişimler eklemeli imalat ile kıyaslandığında daha düşüktür. Dünya çapında, ölçüm ekipmanları 
alanında yapılan patent başvurularının sayısı 2007 yılında 67 bin civarlarında iken bu sayı 2017 
yılında 148 bin civarlarındadır [48]. Eklemeli imalat alanında yapılan başvuru sayısı on yılda on 
katına çıkarken, ölçüm alanında bu sayı iki katı ile sınırlı kalmıştır. Bunun temel nedeni final parça 
üzerinde yapılan doğrulamaların konvansiyonel yöntemlerle üretilen parçalar ile aynı olması ve 
eklemeli imalat üzerinde özelleşmiş ölçüm standartlarının olmaması olarak değerlendirilebilir. 

Dünya genelinde eklemeli imalat standartlarının çıkarılması için ASTM F42 komitesi kurulmuştur. 
2009 yılında oluşturulan bu komite 150’den fazla üyenin katılımıyla yılda iki kez toplanmakta ve 
yıllık raporlar halinde çalışmalarını paylaşmaktadır. Eklemeli imalat komitesi 8 teknik alt komiteden 
oluşmaktadır. F42.01 alt komitesi eklemeli imalat alanında gerekli olan test yöntemlerine 
odaklanmıştır. Bu alt komitenin şu anda aktif olan dört ve hazırlık aşamasında olan 14 standardı 
bulunmaktadır [49]. Aktif olan standartlar aşağıda listelenmiştir. Bu standartlardan ikisi ISO ile 
yapılan ortak çalışma ile ortaya çıkarılmıştır.

• F2971-13 Standard Practice for Reporting Data for Test Specimens Prepared by Additive 
Manufacturing

• F3122-14 Standard Guide for Evaluating Mechanical Properties of Metal Materials Made via 
Additive Manufacturing Processes

• ISO/ASTM52902-19 Additive manufacturing — Test Artifacts — Geometric Capability 
Assessment of Additive Manufacturing Systems

• ISO/ASTM52921-13(2019) Standard Terminology for Additive Manufacturing—Coordinate 
Systems and Test Methodologies

7.2.7 Test ve Muayene Teknolojileri  

Eklemeli imalat alanında çalışan bir diğer standart komitesi ISO/TC 261 komitesidir. TC 261 komitesi 
25 katılımcı  ve 8 gözlemci ülke katılımlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu teknik komite 
kendi içerisinde dört ana çalışma grubuna ayrılmıştır. Bu gruplardan biri yine eklemeli imalat 
alanında gerekli görülen test metodları üzerine odaklanmıştır. ISO/TC 261 tarafından yayınlanmış 
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13 standart bulunurken 25 standart halen çalışma aşamasındadır [50]. İki farklı grup tarafından 
hazırlanan standartlar aynı konuları ele aldıklarından hem kullanılan kaynakları arttırmak hem de 
harcanan eforu yarıya indirmek için 2011 yılında ASTM ve ISO arasında bir protokol imzalanmıştır. 
Bu protokole göre eklemeli imalat alanında hazırlanan standartlarda iki grup çalışmalarını 
birleştirerek ortak standartlar ortaya koymaktadır. İki grubun üzerinde mutabık kaldığı yüksek 
önceliğe sahip konular [50]; 

• Kalifikasyon ve sertifikasyon yöntemleri
• Tasarım klavuzları
• Ham malzeme karakterizasyonu için test yöntemleri
• Üretilmiş parçaların mekanik özelliklerinin belirlenmesi için kullanılacak test yöntemleri
• Malzeme geri dönüşümü (yeniden kullanımı) klavuzları
• Round Robin testleri için standart protokoller
• Test mastarları standartları
• Satın alınan eklemeli imalat ile üretilmiş parça gereklilikleri
• Var olan ISO 17296-1 ve ASTM 52912 terminoloji standartlarının ortaklanmasıdır.

Listeden de anlaşılacağı üzere, test ve muayene alanında standartlar anlamında da bir açıklık 
bulunmaktadır ve bu açığın kapatılması yüksek öneme sahiptir. ASTM tarafından yayınlanan F3122 
ve ISO tarafından yayınlanan 17296-3 standartları incelendiğinde, eklemeli imalatın seri imalat 
alanında kullanımı için gerekli olan ölçümler ve ölçüm yöntemlerinin aslında belirlendiği görülebilir. 
Genel bir klavuz olarak hazırlanan standartlar içerisinde belirtilen tüm yöntemler konvansiyonel 
yöntemler için oluşturulmuş ölçüm standartlarını referans göstermektedir. Bundan kaynaklı olarak 
buradaki testlerin pek çoğu eklemeli imalata yönelik spesifik özelliklerin belirlenmesi için yardımcı 
olmamaktadır. Yine ISO 17296-3 içerisinde, hazırlanan standardın malzeme ve üretilen parçalar 
için genel özellikleri içerdiği ve eklemeli imalata yönelik spesifik karakterler üzerinde çalışmaların 
devam ettiği notu düşülmüştür.

Eklemeli imalatın standartlaştırılması konusu üzerinde çalışan bir diğer kurum, Amerika Ulusal 
Standartlar Enstitüsü (ANSI)’dür. ANSI geçtiğimiz yıl içerisinde eklemeli imalat standartları için 
yol haritası raporunun ikinci taslağını yayınlamıştır [51]. Raporda beş farklı alan için toplam 93 
açık alan olduğu ortaya konulmuştur. Bu açık alanlardan 18’i yüksek (0-2 yıl), 51’i orta (2-5 yıl) ve 
24’ü düşük (+5 yıl) önceliğe sahip olarak sınıflandırılmıştır. Yapılan çalışmada savunma sanayiinde 
terminolojinin ortaklanması gerektiği kararı çıkmıştır ve bu iş için ISO/ASTM 52900:2015 
standardının kullanılabileceği belirtilmiştir. Test ve muayene alanında kullanılan metal ham 
malzemelerin gereklilikleri ile üretilen parçaların karakterizasyonlarının yapılması yüksek öncelikli 
konular olarak belirlenmiştir. Ayrıca açık olan konuların çoğunluğu üzerinde eldeki bilgilerin 
yetersiz olduğu ve doğru çıkarımlar yapabilmek adına Ar-Ge çalışmalarının yapılması gerektiği 
üzerinde durulmuştur.

Eklemeli imalat yönteminde çok sayıda parametre çıkan sonuç üzerinde etken olmaktadır. Hali 
hazırda tüm parametreler ve bunların proses ve üretilen ürün üzerindeki etkileri net olarak 
ortaya konulmuş değildir. Bu alanda herhangi bir standart da bulunmamaktadır. Bu nedenlerden 
dolayı eklemeli üretimle elde edilen ürünlerde varyasyonlar oluşmaktadır. Bu varyasyonların ön 
görülmesi, kontrolü ve ölçümü sürecin verifikasyonu için büyük önem arz etmektedir. Sürece etki 
eden parametrelerin anlaşılması üzerine akademik çalışmalar devam ederken, tezgah üreticileri 
özellikle toz yatağı sistemleri için süreç izleme sistemleri geliştirme çalışmaları yürütmektedir.
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Bölüm 5.3’te detayları verilen AHP uygulanarak çoklu uzman görüşü ile yapılan değerlendirme 
sonucunda belirlenen aşağıdaki kriterler, teknoloji konularının önceliklendirilmesini sağlamıştır:

A. Kritiklik:
• Ulusal güvenliğimize doğrudan etkisi bulunan, milli olarak kazanılması zorunlu bir teknolojidir.
• Kısıtlayıcı düzenlemelere tabi olan teknolojidir. (FTKR,ITAR)
• Kritik bir teknolojidir, kazanılmasının teknolojik yetkinliğe önemli katkısı olacaktır.
• Üreticisi tek kaynaktır.
• Temin süresi uzundur.
• Kritik bir teknoloji değildir.

B. Dünyadaki Durum
• Ömür devrinin başında olan, gelişmiş ülkelerin üzerinde çalıştığı, mevcut ticari ürünlerin 

olduğu teknolojidir.
• Ömür devrinin ortalarında olan, gelişmiş ülkelerin üzerinde çalıştığı teknolojiler arasındadır.
• Ömür devrinin sonlarında, gelişime açık olmayan bir teknolojidir.

C. İnsan Kaynağı
• Yetişmiş insan gücü yetersizdir.
• Yetişmiş insan gücü bulunmaktadır.
• Yetişmiş insan gücü yoktur.

D. Altyapı
• Değerlendirilen teknoloji kapsamındaki alt teknolojiler ve laboratuvar, araştırma merkezi gibi 

altyapılar mevcuttur.
• Benzer veya tamamlayıcı teknolojilere ilişkin çalışmalar mevcuttur.
• Laboratuvar ölçeğinde alt yapılar mevcuttur.
• Ulusal herhangi bir alt yapı bulunmamaktadır.

E. Çift Kullanım
• Teknoloji çift amaçlı olarak kullanılmaktadır.
• Teknolojinin çift amaçlı olarak kullanım imkanı vardır.
• Teknolojinin çift amaçlı olarak kullanımı yoktur.

F. Tedarik Projelerine Uygulama
• Tedarik projelerinde kullanılacaktır.
• Tedarik projelerinde kullanım imkanı vardır.
• Tedarik projelerinde kullanım imkanı yoktur.

8 - EKLEMELİ İMALAT 
TEKNOLOJİLERİ 
ÖNCELİKLENDİRME ANALİZİ
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Yapılan önceliklendirme çalışmaları sonucunda kazanım yılı bazında elde edilen teknoloji 
konularının genel dağılımı Şekil 8.1’de verilmiştir. Teknoloji konularının kazanım yılı hedefleri üç 
kategoride ele alınmış olup bunlar aşağıda listelenmiştir;

• Kısa: 1-5 Yıl
• Orta: 5-10 Yıl
• Uzun: 10+ Yıl

Şekil 8.1 - EİTYH Teknoloji Konularının Kazanım Yılı Bazında Dağılımı

Şekil 8.2- EİTYH Teknoloji Konularının Öncelik Bazında Dağılımı
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Önceliklendirme faaliyetlerinin ardından Bölüm 5.3.2.4 içerisinde detayları verilen metodoloji 
ile yapılan sınıflandırma çalışmaları sonucunda elde edilen genel dağılım Şekil 8.3 içerisinde 
verilmiştir. 

Şekil 8.3 - EİTYH Teknoloji Konuları Sınıflandırma Dağılımı 

Üniversite-sanayi-kurum/kuruluş birlikteliğinde gerçekleştirilen odak grup çalışmaları ile Metal 
Odak grubu için 62 adet konu toplanmış; sonrasında yürütülen konsolidasyon çalışmaları ile bu 
konular 57 adet teknoloji başlığına dönüştürülmüştür. Yapılan puanlandırma çalışmasına göre, bu 
konuların 17 adedi 1. Öncelikli, 27 adedi 2. Öncelikli ve 13 adedi ise 3. Öncelikli olarak öne çıkmıştır; 
dağılım Şekil 8.4’deki histogramda gösterilmiştir.

8.1 METAL
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Şekil 8.4 - Metal Malzemeler Alanı Önceliklendirme Analiz Histogramı

1. Öncelikli olarak kazanılması gereken teknolojilerin kritiklik seviyesi olarak kritik teknolojiler 
olduğu, kazanılmasının teknolojik yetkinliğe önemli katkı sağlayacağı, ya da ulusal güvenliğimize 
etkisi olan ve millileştirilmesi zorunlu teknolojilerden oluştuğu gözlenmektedir. Bu 17 teknolojinin 
12 adedi dünyada ömür devrinin sonuna ya da ortalarına gelmiş olduğu değerlendirilmiştir. 5 adet 
teknolojinin ise dünya ile aynı anda geliştirilmesinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu beş konu 
alfabetik sıra ile aşağıdaki gibidir:

• Hibrit ark kullanarak alaşımlama proses ve parametre çalışmaları
• Metal tozları ergitebilecek ve istenilen bölgelere yönlendirilebilecek elektron tabanca 

geliştirme
• Süper Alaşımlar için toz yatak elektron demeti ile ergitme teknolojisi parametrelerinin 

belirlenmesi ve optimizasyonu
• Süper Alaşımlar için toz yatak lazer ile ergitme teknolojisi parametrelerinin belirlenmesi ve 

optimizasyonu
• Ti-Al için toz yatak EBM sistem parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu

Alt konu başlıkları açısından yapılan değerlendirmede ise oluşturulan 57 teknoloji konusunun 
26 adedinin proses işlem parametrelerinin geliştirilmesi için gereken başlıklar olduğu bunların 
10 adedinin ise 1. Öncelikli olarak geliştirilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Mevcut altyapıların 
kullanılarak teknoloji geliştirmenin yanı sıra milli tezgah-sistem-yazılım geliştirme konusuna da 
öncelik verilmesinin gerektiği analiz sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu husustaki konu sayısı 4 olarak 
gözükmektedir. 1. Öncelikli olarak tespit edilmiş teknoloji konularının hemen hemen hepsinin ilk 
beş yıl içerisinde kısa vadede kazanılması öngörülmektedir.

Metal Odak Grubu altında incelenen teknoloji konularından 2. Öncelikli olarak ortaya konulmuş 
konularda ise eklemeli imalata girdi hammaddelerin oluşturulması ile eklemeli imalat sonrası 
ikincil işlemlerin geliştirilmesi alt başlıklarındaki konuların arttığı görülmektedir. Diğer altbaşlıklar 
benzer sayılardadır. 2. Öncelikli olarak konumlandırılan 27 başlığın 15 adedi dünya ile paralel 
olarak geliştirilmesi gereken teknolojik olgunluğu az konulardır; bu konuların 12 adedi kritik olarak 
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saptanmıştır. Bu teknoloji konularının beş tanesinde ülkemizde herhangi bir altyapı olmadığı 
işaretlenmiştir. 2. Öncelikli konuların çoğunun kısa vadede kazanılabileceği, 3 adedinin 10 yıla 
kadar orta vadede; 6 adedinin ise 10 yıldan daha uzun vadede kazanılabileceği sonucu çıkmıştır.
Metal Odak Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 1. ve 2. Öncelikli olarak öne çıkan 
Teknoloji Konuları ve bu konuların bağlı olduğu alt konu başlıkları Tablo 8.1 içerisinde özetlenmiştir.

Şekil 8.1 - AHP Analizine Göre 1. ve 2. Öncelikli Teknoloji Konuları

Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu (alfabetik sıra ile)

1. 
Ö

nc
el

ik
li

Proses Parametre 
Çalışmaları ve 
Optimizasyon

Co-Cr Alaşımları için toz yatak lazer ile ergitme teknolojisi 
parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu Kısa 1-5

Eklemeli imalat cihazları ile birleştirme ve tamirat işlem 
teknolojileri proses parametrelerinin geliştirilmesi Kısa 1-5

Kompleks geometriler ve gizli kanallar için üretim 
parametrelerinin geliştirilmesi Kısa 1-5

Paslanmaz Çelik (316L/17-4 vb) için toz yatak lazer ile ergitme 
teknolojisi parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu Kısa 1-5

Süper Alaşımlar için toz yatak elektron demeti ile ergitme 
teknolojisi parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu Kısa 1-5

Süper Alaşımlar için toz yatak lazer ile ergitme teknolojisi 
parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu Kısa 1-5

Ti-Al için toz yatak EBM sistem parametrelerinin belirlenmesi ve 
optimizasyonu Kısa 1-5

Titanyum Alaşımları için toz yatak elektron demeti ile ergitme 
teknolojisi parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu Kısa 1-5

Titanyum Alaşımları için toz yatak lazer ile ergitme teknolojisi 
parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu Kısa 1-5

Hibrit ark kullanarak alaşımlama proses ve parametre çalışmaları Orta 5-10

İkincil İşlemler HIP leme teknolojileri (reçetelerin oluşturulması) Kısa 1-5

Hammalzeme 
Geliştirme

Jenerik olarak kullanılan toz malzemelerin eldesine yönelik hurda 
veya master alaşımdan ingot üretimi (indüksiyon ergitme & 
vakum altında saflaştırma & alaşımlama dahil)

Kısa 1-5

Küresel ve uydusuz eklemeli imalat tozu için gaz atomizasyon 
teknolojileri Kısa 1-5

Tezgah-Sistem-
Yazılım Geliştirme

DED sistemler için kafa geliştirme Kısa 1-5

Metal tozları ergitebilecek ve istenilen bölgelere 
yönlendirilebilecek elektron tabanca geliştirme Kısa 1-5

Metal tozları ergitebilecek ve istenilen bölgelere 
yönlendirilebilecek lazer sistemi geliştirme Kısa 1-5

Eklemeli İmalat süreci için build processor yazılımı geliştirme 
(makine hareket komutları) Orta 5-10

2.
 

Ö
nc

el
ik

li

Proses Parametre 
Çalışmaları ve 
Optimizasyon

Aluminyum alaşımlarından toz yatağa sığmayan büyük parça 
imalatları için tel beslemeli eklemeli imalat  sistemi proses 
parametrelerinin belirlenmesi

Kısa 1-5

Binderjetting Metal proses parametrelerinin geliştirilmesi Kısa 1-5
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Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu (alfabetik sıra ile)
2.

 Ö
nc

el
ik

li

Proses Parametre 
Çalışmaları ve 
Optimizasyon

Isıl işlem ile sertleştirilebilen alüminyum alaşımları (2xxx, 6xxx, 
7xxx) için toz yatak elektron demeti ile ergitme teknolojisi 
parametrelerinin belirlenmesi ve optimizasyonu

Kısa 1-5

Isıl işlem ile sertleştirilebilen alüminyum alaşımları (2xxx, 6xxx, 
7xxx) için toz yatak lazer ile ergitme teknolojisi parametrelerinin 
belirlenmesi ve optimizasyonu

Kısa 1-5

Kafes yapılar için üretim parametrelerinin geliştirilmesi Kısa 1-5

Paslanmaz çeliklerden toz yatağa sığmayan büyük parça 
imalatları için toz/tel beslemeli eklemeli imalat  sistemi proses 
parametrelerinin belirlenmesi

Kısa 1-5

Titanyum alaşımlarından toz yatağa sığmayan büyük parça 
imalatları için toz/tel beslemeli eklemeli imalat  sistemi proses 
parametrelerinin belirlenmesi

Kısa 1-5

Jenerik malzemelerin dışında bakır, magnezyum, tungsten, 
ferritik-martensitik küçük yapılı özel çelikler, refrakter malzemeler, 
CoCrFe vb. yüksek entropi alaşımları, seramik vb dispersoid 
aşılanmış metaller gibi malzemeler için sıfırdan parametre 
geliştirilmesi

Orta 5-10

Aynı üretimde birden fazla alaşımın aynı anda kullanıldığı büyük 
parça imalatı proses parametrelerinin belirlenmesi Uzun >10

İki farklı metal alaşım kullanılarak farklı özelliklere sahip 
malzemelerin/parçaların geliştirilmesi (Metal/metal matrisli 
kompozitlerin eklemeli imalatı)

Uzun >10

Metal jetting eklemeli imalat teknolojisinin geliştirilmesi Uzun >10

İkincil İşlemler

Atmosfer / gaz kontrollü ısıl işlem teknolojileri (eklemeli imalat 
sonrası iç yapı inceltme, tokluğu arttırma ve yorulma ömrü 
arttırmak amacıyla)

Kısa 1-5

Destek yapılarının temizlenmesi yöntemleri Kısa 1-5

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların yüzey özelliklerin 
geleneksel mekanik yöntemlerle düzeltilmesi (talaşlı imalat, bilyalı 
dövme, kumlama vb)

Kısa 1-5

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların yüzey özelliklerin kimyasal 
yöntemlerle düzeltilmesi Kısa 1-5

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların yüzey özelliklerin lazer/
plazma/buhar çöktürme ileri yöntemlerle düzeltilmesi / 
kaplanması

Kısa 1-5

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların yüzey özelliklerin yenilikçi 
mekanik yöntemlerle düzeltilmesi (aşındırıcı akışkan ile işleme, 
titreşimli yüzey parlatma vb.)

Kısa 1-5

Girift; kapalı kanal bölgeler ile kafes yapılar için yüzey iyileştirme Kısa 1-5
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Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu (alfabetik sıra ile)
2.

 Ö
nc

el
ik

li

Hammalzeme 
Geliştirme

Eklemeli imalat için tel üretim teknolojileri Kısa 1-5

Küresel ve uydusuz eklemeli imalat tozu için EIGA atomizasyon 
teknolojileri Kısa 1-5

Küresel ve uydusuz eklemeli imalat tozu için plazma atomizasyon 
teknolojileri Kısa 1-5

Amaca yönelik  (anizotropi gidermek için; yüksek sürünme 
dayanımı için; daha hafif; daha dayanıklı vb) alaşım geliştirme ve 
ingot üretme

Orta 5-10

Metal jetting yöntemi için nano metal hammalzemelerin 
geliştirilmesi Uzun >10

Tezgah-Sistem-
Yazılım Geliştirme

Temizlik yapma/pürüzlük azaltma amaçlı mekanik temizlik 
altyapısı geliştirme Kısa 1-5

SLM yöntemlerinde üretim hızını arttıracak sistem tasarımlarının 
geliştirilmesi Orta 5-10

Cold-Spraying tekniğiyle çalışan metal imalat platformu 
geliştirme Uzun >10

Eklemeli imalat süreci için veri hazırlama yazılımı geliştirme 
(dosyalardaki hataları giderme, destek yapıları oluşturma, 
optimum parça yönü belirleme, dilimle dahil)

Uzun >10

Metal odak grubu kapsamında yapılan analiz çalışmalarının genel değerlendirmesi yapıldığında 
cihaz ve toz kullanımından; cihaz ve toz geliştirmeye uzanan yolda, farklı alanlarda teknoloji 
geliştirilmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu konuların büyükçe bir bölümü ise dünyanın da 
benzer teknolojilerde daha yolun başında olduğu teknolojilerdir. Karmaşık geometride ve mukavim 
yapıda metalik parçaların üretilmesini mümkün kılan bu teknoloji, savunma, havacılık ve uzay 
başta olmak üzere ülkemiz sanayiinde kullanıma alacağımız sistemlerin ağırlıklarını azaltıp; faydalı 
yüklerin arttırılmasına yol açacaktır. Bu sayede katma değeri yüksek ileri teknoloji sistemlerin 
dünya ile aynı anda hayata kazandırılabileceği değerlendirilmektedir.

Ülkemizdeki çok çeşitli üniversite, kurum, kuruluş ve firmalardan değerli katılımcıların ortak 
katkılarıyla gerçekleştirilen Önceliklendirme Analiz Çalışmaları sonucunda; Polimer alanında 
toplam 47 adet Teknoloji Konusu belirlenmiş olup, yapılan puanlandırma çalışmasına göre, bu 
konuların 13 adedi 1. Öncelikli, 23 adedi 2. Öncelikli ve 11 adedi ise 3. Öncelikli olarak öne çıkmıştır.

Teknoloji konularının önceliklendirme sınıflandırma çalışmasına göre dağılımı Şekil 8.5’deki 
histogramda gösterilmiştir.

8.2 POLİMER VE KOMPOZİTLERİ
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Şekil 8.5 - Polimer ve Kompozit Malzemeler Alanı Önceliklendirme Analiz Histogramı

Polimer ve Kompozit Odak Grubu altında incelenen teknoloji konularının bir kısmı, ömür devrinin 
başında olup sadece belli sayıda ticari ürünlerin mevcut olduğu ve diğer bir kısmının ise ömür 
devrinin ortalarında olmakla beraber, gelişmiş ülkelerin üzerinde yoğun olarak yeni ürün geliştirme 
çalışmalarının devam ettiği ve bu alanda yurt içinde gerek duyulan insan gücünün de henüz 
yetersiz olması gibi nedenlerle, kritiklik seviyesi “Kritik bir teknolojidir, kazanılmasının teknolojik 
yetkinliğe önemli katkısı olacaktır” şeklinde değerlendirilerek 1. Öncelikli kazanılması gereken 
konular olarak belirlenmiştir. Bu gerekçeyle, teknoloji konularından 13 adedi 1. Öncelikli teknoloji 
konusu olarak ön plana çıkmıştır. Bu teknoloji konuları içerisinde “Hammadde/Hammalzeme 
Geliştirme” alt konu başlığında 7 adet, “Proses Parametre Çalışmaları ve Optimizasyonu” alt konu 
başlığı altında 5 adet ve “Tezgâh, Sistem ve Yazılım Geliştirme” başlığında ise 1 adet teknoloji 
konusu yer almaktadır. Bu 1. Öncelikli teknoloji konularından 11 adedinin kısa vadede ve diğer 2 
adet teknoloji konusunun da orta ve uzun vadede kazanılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 1. 
Öncelikli teknoloji konuları arasında göze çarpan birkaç teknoloji konusu aşağıda verilmiştir:

• Eklemeli imalat destekli nitelikli (yüksek mukavemet ve ısıl dayanım) kompozit parça ve 
kalıp üretim teknolojisi 

• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için karbon fiber / karbon nanotüp katkılı 
polimer matrisli filament / pelet üretim teknolojisi 

• Sürekli fiber (karbon, aramid vb.) destekli kompozit malzemelerin eklemeli imalat 
teknolojilerinin geliştirilmesi

• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için aramid fiber katkılı polimer matrisli filament 
/ pelet üretim teknolojisi

Değerlendirme sonucunda 2. Öncelikli olarak değerlendirilen 23 adet teknoloji konusu, Alt 
Konu Başlığı bazında bakıldığında;  “Hammadde/Hammalzeme Geliştirme” başlığında 15 adet, 
“Tezgah, Sistem ve Yazılım Geliştirme” başlığında 6 adet ve “Proses Parametre Çalışmaları ve 
Optimizasyonu” başlığı altında ise 2 adet teknoloji konusu şeklinde yer almaktadır. Bu 2. Öncelikli 
teknoloji konularından 18 adedinin kısa vadede ve diğer 5 adet teknoloji konusunun da orta 
vadede kazanılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır.
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Tablo 8.2 - AHP Analizine Göre 1. , 2. ve 3. Öncelikli Teknoloji Konuları

Toplam 47 adet teknoloji konusundan geriye kalan ve 3. Öncelikli olan nitelendirilen 11 adet 
teknoloji konusu, Alt Konu Başlığı bazında bakıldığında tamamının  “Hammadde/Hammalzeme 
Geliştirme” başlığında yer aldığı görülmektedir. Bu 3. Öncelikli teknoloji konularından 7 adedinin 
kısa vadede ve diğer 4 adedinin ise orta vadede kazanılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır.

Polimer ve Kompozit Odak Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 1., 2. ve 3. Öncelikli 
olarak öne çıkan Teknoloji Konuları ve bu konuların bağlı olduğu alt konu başlıkları Tablo 8.2 
içerisinde özetlenmiştir.

Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu

1. 
Ö

nc
el

ik
li

Hammadde/
Hammalzeme 
Geliştirme

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için karbon fiber / 
karbon nanotüp katkılı polimer matrisli filament / pelet üretim 
teknolojisi

Kısa 1-5

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için aramid fiber 
katkılı polimer matrisli filament / pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için grafen katkılı 
polimer matrisli filament / pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri 
için mikron / nano katkılı polimer kompozit toz geliştirilmesi Kısa 1-5

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için PAEK grubu 
filament / pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

Binder Jet prosesleri için bağlayıcı geliştirilmesi Orta 5-10

Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri 
için PAEK grubu toz formülasyonu geliştirilmesi Uzun >10

Proses Parametre 
Çalışmaları ve 
Optimizasyonu

Eklemeli imalat destekli nitelikli (yüksek mukavemet ve ısıl 
dayanım) kompozit parça ve kalıp üretim teknolojisi Kısa 1-5

Sürekli Fiber (karbon, aramid vb.) destekli kompozit 
malzemelerin eklemeli imalat teknolojilerinin geliştirilmesi Kısa 1-5

İkincil İşlem Teknolojileri (yüzey işlemleri) Kısa 1-5

İkincil İşlem Teknolojileri (mekanik özelliklerin iyileştirilmesi) Kısa 1-5

Eklemeli imalat destekli hassas döküm proses teknolojisi Kısa 1-5

Tezgah, Sistem ve 
Yazılım Geliştirme

Endüstriyel ölçekte üretim yapabilecek büyük inşa hacmine sahip 
3 Boyutlu Yazıcı geliştirme teknolojisi Kısa 1-5

2.
 Ö

nc
el

ik
li

Hammadde/
Hammalzeme 
Geliştirme

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için Polyamide (PA) 
filament / pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için PC 
(Polycarbonate) filament / pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için PEI filament / 
pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için PPS filament / 
pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

VAT POLIMERIZATION (SLA, DLP, 3SP, CLIP, DLS) ve Material 
Jetting-PolyJet prosesleri için  Epoksi benzeri reçine 
formülasyonu geliştirilmesi

Kısa 1-5
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Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu
2.

 Ö
nc

el
ik

li

Hammadde/
Hammalzeme 
Geliştirme

FDM (Fused Deposition Modeling) + Sinterleme prosesleri için 
tungsten katkılı polimer matrisli filament / pelet üretim teknolojisi Orta 5-10

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için çözünebilir HIPS 
filament / pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için çözünebilir PVA 
filament / pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri 
için PS grubu toz formülasyonu geliştirilmesi Kısa 1-5

Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri 
için metal katkılı polimer kompozit toz geliştirilmesi Kısa 1-5

Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri 
için Polyamide (PA) toz formülasyonu geliştirilmesi Kısa 1-5

Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri 
için PMMA toz formülasyonu geliştirilmesi Orta 5-10

Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri 
için ABS benzeri toz formülasyonu geliştirilmesi Orta 5-10

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için cam fiber katkılı 
polimer matrisli filament / pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için TPE 
(Termoplastik Elastomer) / TPU (Termoplastik PolyUrethane) 
esnek filament / pelet üretim teknolojisi

Kısa 1-5

Proses Parametre 
Çalışmaları ve 
Optimizasyonu

Eklemeli İmalat ile Üretilmiş Parçaların Yapıştırma/Birleştirme 
teknolojileri Kısa 1-5

Eklemeli imalat destekli KBRN koruyucu membran üretim 
teknolojisi Kısa 1-5

Tezgah, Sistem ve 
Yazılım Geliştirme

Hammalzemeye bağlı 3 Boyutlu yazıcı geliştirme teknolojisi 
(Binder Jetting) Kısa 1-5

Hammalzemeye bağlı 3 Boyutlu yazıcı geliştirme teknolojisi ( Vat 
Polymerization) Kısa 1-5

Hammalzemeye bağlı 3 Boyutlu yazıcı geliştirme teknolojisi 
(Material Jetting ) Orta 5-10

Çok eksenli 3 Boyutlu Yazıcı sistemi geliştirme teknolojisi 
(Eklemeli İmalat süresini kısaltılması, destek malzemesinin 
azaltılması, anizotropinin minimizasyonu)

Orta 5-10

Hammalzemeye bağlı 3 Boyutlu yazıcı geliştirme teknolojisi 
(FDM) Kısa 1-5

Hammalzemeye bağlı 3 Boyutlu yazıcı geliştirme teknolojisi ( 
SLS) Kısa 1-5
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Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu
3.

 Ö
nc

el
ik

li

Hammadde/
Hammalzeme 
Geliştirme

FDM (Fused Deposition Modeling) + sinterleme prosesleri için 
bronz / bakır katkılı polimer matrisli filament / pelet üretim 
teknolojisi

Orta 5-10

FDM (Fused Deposition Modeling) +sinterleme prosesleri için 
alüminyum katkılı polimer matrisli filament / pelet üretim 
teknolojisi

Orta 5-10

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için ABS filament / 
pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için PLA (Polylactic 
acid) filament / pelet üretim teknolojisi Kısa 1-5

VAT POLIMERIZATION (SLA, DLP, 3SP, CLIP, DLS) ve Material 
Jetting-PolyJet prosesleri için ABS benzeri reçine formülasyonu 
geliştirilmesi

Kısa 1-5

VAT POLIMERIZATION (SLA, DLP, 3SP, CLIP, DLS) ve Material 
Jetting-PolyJet prosesleri için  PU benzeri  reçine formülasyonu 
geliştirilmesi

Kısa 1-5

VAT POLIMERIZATION (SLA, DLP, 3SP, CLIP, DLS) ve Material 
Jetting-PolyJet prosesleri için  Polipropilen benzeri reçine 
formülasyonu geliştirilmesi

Kısa 1-5

Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri 
için PLA toz formülasyonu geliştirilmesi Orta 5-10

FDM (Fused Deposition Modeling) +sinterleme prosesleri için 
çelik katkılı polimer matrisli filament / pelet üretim teknolojisi Orta 5-10

VAT POLIMERIZATION (SLA, DLP, 3SP, CLIP, DLS) ve Material 
Jetting-PolyJet prosesleri için  Akrilik reçine formülasyonu 
geliştirilmesi

Kısa 1-5

FDM (Fused Deposition Modeling) prosesleri için Hibrit 
(termoplastiklerin bambu, mantar, ahşap tozu, vb. harmanları) 
filament / pelet üretim teknolojisi

Kısa 1-5

Yukarıda tabloda özetlenmiş olan Polimer malzeme esaslı eklemeli imalat teknolojisi konularından, 
ülkemizin savunma, havacılık, uzay ve sağlık gibi alanlardaki öncelikleri de dikkate alınarak, kısa, 
orta ve uzun dönem öngörülerine göre kazanımların sağlanması durumunda; hafiflik, yüksek 
mukavemet, ısıl verim/dayanım ve düşük emisyon değerleri gibi pek çok işlevsel özelliği birlikte 
barındıran yüksek teknoloji ürünlerin, doğrudan eklemeli imalat teknolojisiyle veya eklemeli 
imalat destekli iyileştirilmiş konvansiyonel üretim sistemleriyle yerli ve milli olarak üretimlerinin 
gerçekleştirilmesine ve katma değeri yüksek bu nitelikli ürünlerin, aynı zamanda dış pazarlarda da 
alıcı bularak, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.
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Yapılan önceliklendirme analiz çalışmaları sonucunda Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler alanında 
toplam 39 adet Teknoloji Konusu belirlenmiş olup, yapılan puanlandırma çalışmasına göre, bu 
konuların 6 adedi 1. Öncelikli, 26 adedi ise 2. Öncelikli olarak öne çıkmıştır.

Teknoloji konularının önceliklendirme sınıflandırma çalışmasına göre dağılımı Şekil 8.6’teki 
histogramda gösterilmiştir.

Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler Odak Grubu altında incelenen teknolojilerin hazırlık 
seviyelerinin Dünya genelinde de çok yüksek olmaması, bu teknolojilerin kullanım alanlarının 
yeni yeni yaygınlaşıyor olması gibi nedenlerden dolayı, ilgili odak grubu altında 1. Öncelikli olarak 
nitelendirilen 6 adet teknolojinin ancak Orta ve Uzun vadede kazanılabileceği sonucu ortaya 
çıkmıştır. Kritikli seviyesi “Kritik bir teknolojidir, kazanılmasının teknolojik yetkinliğe önemli katkısı 
olacaktır” olarak değerlendirilen bu teknoloji konuları arasında en göze çarpan konular;

• Mobil (Taşınabilir) Eklemeli İmalat Sistemlerinin Geliştirilmesi
• Öğrenen, Adaptif Sistemler ile Üretim Sırasında Alınan Verinin (çarpılma, yetersiz ergime 

vb.) Yazılıma Girdi Olarak Sağlanması ve Gerçek Zamanlı Hataların Düzeltilmesi Yönünde 
Yazılımlar / Sistemler Geliştirilmesi

• Eklemeli İmalat ile Gömülü Sistemlerin (sensör vb.) ve Entegre Üç Boyutlu Akıllı Yapıların 
Üretimi

şeklindedir.

Diğer odak grup çalışmalarında olduğu gibi, Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler Odak Grubu 
çalışmaları da belirli alt konu başlıkları üzerinden yürütülmüş ve teknoloji konuları bu alt başlıklara 
göre sınıflandırılmıştır. İlgili alt konu başlıkları;

• Ham Malzeme Geliştirme, 
• Proses Parametre Çalışmaları ve Optimizasyonu, 

8.3 YENİLİKÇİ MALZEME VE TEKNOLOJİLER

Şekil 8.6 - Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler Önceliklendirme Analiz Histogramı
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• Tezgah, Sistem ve Yazılım Geliştirme, 
• İkincil İşlemler,
• Ürün fonkisyonuna Göre Malzeme Tasarımı 

şeklinde özetlenebilir.

Değerlendirme sonucunda 2. Öncelikli olarak değerlendirilen 26 adet teknoloji konusu Alt Konu 
Başlığı bazında eşit bir dağılıma sahip olup, kısa vadede kazanılması gereken teknolojilerin 
çoğunun Hammalzeme Geliştirme alanında olduğu görülmüştür. 

Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler Odak Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 1. ve 
2. Öncelikli olarak öne çıkan Teknoloji Konuları ve bu konuların bağlı olduğu alt konu başlıkları 
Tablo 8.3 içerisinde verilmiştir.

Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu

1. 
Ö

nc
el

ik
li

Tezgâh, Sistem ve 
Yazılım Geliştirme

Mobil (taşınabilir) Eklemeli İmalat Sistemlerinin Geliştirilmesi Uzun >10

Öğrenen, Adaptif Sistemler ile Üretim Sırasında Alınan Verinin 
(çarpılma, yetersiz ergime vb.) Yazılıma Girdi Olarak Sağlanması 
ve Gerçek Zamanlı Hataların Düzeltilmesi Yönünde Yazılımlar / 
Sistemler Geliştirilmesi

Orta 5-10

Ürün 
Fonksiyonuna 
Göre Malzeme 
Tasarımı

Eklemeli İmalat ile Gömülü Sistemlerin (sensör vb.) ve Entegre Üç 
Boyutlu Akıllı Yapıların Üretimi Uzun >10

Fonksiyonel Geçişli Malzemelerin (FGM) Eklemeli İmalat 
Teknolojisinin Geliştirilmesi Orta 5-10

Proses Parametre 
Çalışmaları ve 
Optimizasyonu

Ultra Yüksek Sıcaklık Seramikleri (ZrB2/SiC vb.) Seramiklere 
Yönelik Eklemeli İmalat Proses Teknolojilerinin Geliştirilmesi Orta 5-10

Hammalzeme 
Geliştirme

Yüksek Akış ve Sıcaklığa Maruz Kalan Parçalar için Seramik ve 
Güçlendirilmiş Seramik (ultra yüksek sıcaklık seramikleri, ZrB2/
SiC vb.) Malzeme Geliştirilmesi

Orta 5-10

2.
 Ö

nc
el

ik
li

Tezgâh, Sistem ve 
Yazılım Geliştirme

Püskürtme (material jetting, binder jetting vb.) Temelli Seramik 
Eklemeli İmalat Ekipman Teknolojilerinin Geliştirilmesi Orta 5-10

SLA Temelli Seramik Eklemeli İmalat Ekipman Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi Orta 5-10

Füzyon Temelli Seramik Eklemeli İmalat Ekipman Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi Uzun >10

Ekipmanların Kontrollü Isınma / Soğuma Sağlanacak Şekilde 
Modifikasyonunun Sağlanması Orta 5-10

Robotik Sistemlerin Eklemeli İmalat Süreçlerine ve Sistemlerine 
Adaptasyonu Kısa 1-5

Ölçüsel Hassasiyet ve Düşük Yüzey Pürüzlülüğü Elde Edilmesi 
Amacıyla "Direk Enerji Yığma Eklemeli İmalat / Talaşlı İmalat" 
Hibrit Sistemlerin Geliştirilmesi

Kısa 1-5

Tablo 8.3 - AHP Analizine Göre 1. ve 2. Öncelikli Teknoloji Konuları 
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Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu
2.

 Ö
nc

el
ik

li

Proses Parametre 
Çalışmaları ve 
Optimizasyonu

Piezoelektrik / Dielektrik Seramik Malzemeler için Eklemeli İmalat 
Proses Teknolojilerinin Geliştirilmesi Orta 5-10

Eklemeli İmalat ile Sağlık Sektöründe Kullanılan Ürünlerin (kişiye 
özel implant vb.) Üretimi Kısa 1-5

Manyetik Seramik Malzemeler için Eklemeli İmalat Proses 
Teknolojilerinin Geliştirilmesi Orta 5-10

Döküm Sistemlerindeki Yardımcı Yapılar (kalıp, maça vb.) için 
Kum Eklemeli İmalat Teknolojisinin Kullanımı Kısa 1-5

Zırh Uygulamalarına Yönelik Seramik Malzemeler için Eklemeli 
İmalat Proses Teknolojilerinin Geliştirilmesi Orta 5-10

Mikro Ölçekli Unsurları (kanal, duvar kalınlığı, gözenek vb.) İçeren 
Seramik Parça Üretim Teknolojilerinin (mikro SLM, CAM-LEM vb.) 
Geliştirilmesi

Uzun >10

Kendinden Onarıcı / Tamir Edici Özelliğe Sahip Katkılı 
Malzemelerin Eklemeli İmalat Proses Teknolojilerinin Geliştirilmesi Uzun >10

Şekil Bellekli Malzemelerin Eklemeli İmalat Teknolojisinin 
Geliştirilmesi Uzun >10

Organik Malzemelere Yönelik Eklemeli İmalat Proses 
Teknolojilerinin Geliştirilmesi Uzun >10

Optik (cam dahil) Seramik Malzemeler için Eklemeli İmalat Proses 
Teknolojilerinin Geliştirilmesi Uzun >10

Hammalzeme 
Geliştirme

Eklemeli İmalat için Organik Malzemelerin (kemik, deri, alçıtaşı/
nişasta, kitin vb.) Geliştirilmesi Orta 5-10

Eklemeli İmalat için Seramik Malzeme (toz, sıvı, levha, sulu çamur, 
pasta vb. formda) Geliştirilmesi Kısa 1-5

Eklemeli İmalat için Piezoelektrik / Dielektrik Seramik 
Malzemelerin Geliştirilmesi Kısa 1-5

Eklemeli İmalat için Manyetik Seramik Malzemelerin Geliştirilmesi Kısa 1-5

Eklemeli İmalat için Zırh Uygulamalarına Yönelik Seramik 
Malzemelerin (borür, karbür vb.) Geliştirilmesi Kısa 1-5

Eklemeli İmalat için Optik Seramik (cam dahil) Malzemelerin 
Geliştirilmesi Kısa 1-5

Bağlayıcı Püskürtmeli Seramik Eklemeli İmalat (Binder Jetting) 
Yöntemi için Bağlayıcı Geliştirilmesi Kısa 1-5

Eklemeli İmalat için Şekil Bellekli Malzemelerin Geliştirilmesi Orta 5-10

İkincil İşlemler

Eklemeli İmalat Sonrası Karmaşık Yapılı seramik Parçaların Kalıntı 
Gerilimlerinin Azaltılması için İkincil İşlemler Geliştirilmesi Kısa 1-5

Eklemeli İmalat Sonrası Karmaşık Yapılı seramik Parçaların Yüzey 
Özelliklerinin İyileştirilmesi için İkincil İşlemler Geliştirilmesi Kısa 1-5
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Yenilikçi Malzeme ve Teknolojiler Odak Grubu’na ilişkin genel bir değerlendirme yapılacak olursa; 
hem çalışılan konuların teknolojik hazırlık seviyelerinin düşük olması hem de bahsi geçen konulara 
yönelik sektörlerin henüz gelişme sürecinde olmasından dolayı, bu odak grubuna ilişkin teknoloji 
konuları arasında 1. önceliğe sahip olarak öne çıkan konuların orta ve uzun vadede kazanılabileceği 
sonucuna erişilmiştir. Buna karşın, konuların büyük bir kısmının 2. Önceliğe sahip olması, Türkiye 
ve Dünya genelinde yenilikçi malzeme ve teknolojilere ilişkin eğilimin arttığını göstermektedir. 
3. önceliğe sahip teknolojiler ise genellikle orta ve uzun vadede kazanılabilecek olup, ya bilgi 
seviyesi düşük ya da kritiklik seviyesi diğer teknolojilere göre geride olan konular olarak öne 
çıkmıştır.

Birinci önceliğe sahip teknoloji konuları temelde yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan 
seramik malzemeler ve bu malzemelere yönelik proses teknolojileri olmuştur. Buna ek olarak, 
son zamanlarda akademik çevrelerde ilginin yükseldiği ve çeşitli uygulama alanlarının oluşmaya 
başladığı Fonksiyonel Geçişli Malzemeler (ing. Functionally Graded Materials) başlığı da öne çıkan 
konular arasındadır. İkinci önceliğe sahip konular içerisinde en öne çıkan başlık seramik malzemeler 
olup, seramik malzemelerin (optik, manyetik, yüksek sıcaklık seramikleri vb.) geliştirilmesi, bu 
malzemelerin eklemeli imalata uygun formlarda üretilmesi ve ilgili malzemelere ilişkin eklemeli 
imalat proses teknolojilerinin geliştirilmesi konuları göze çarpmaktadır.

Önceliklendirme analizi sonucunda 22 adet Teknoloji konusu belirlenmiş olup yapılan puanlandırma 
çalışmasına göre, bu konuların 9 adedi 1. Öncelikli, 6 adedi ise 2. Öncelikli olarak öne çıkmıştır. 
Şekil 8.7’de önceliklendirme analizi sonuçları puanları ile gösterilmektedir.

Tasarım ve Analiz Odak Grubu çalışmalarında, teknoloji konuları ilgili üç farklı alt başlıklara göre 
sınıflandırılmıştır. İlgili alt konu başlıkları;

• Parça Tasarımı, 
• Proses Simülasyonları, 
• Performans Analizleri,

şeklinde özetlenebilir.

8.4 TASARIM VE ANALİZ

Şekil 8.7 - Tasarım ve Analiz Önceliklendirme Analiz Histogramı
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Tasarım ve Analiz alanında eklemeli üretim için dünyada yapılan çalışmalar oldukça artmıştır. 
Özellikle eklemeli üretimin sunduğu üretim imkanları sayesinde topoloji optimizasyonu kullanılarak 
yüksek miktarda hafifleştirme ve/veya performans artışı sağlanabilmektedir. Bu sebepten dolayı 
birçok yazılım ticari olarak kullanıma hazır hale gelmiştir. EİTYH kapsamında yapılan çalışmalar 
sırasında mevcut durumdan farklı olarak Eklemeli Üretim için Tasarım ve Analiz konusunda neler 
yapılabileceği değerlendirilmiş ve 1. Öncelikli olarak nitelendirilen 9 adet teknolojinin ancak Orta 
ve Uzun vadede kazanılabileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Kritiklik seviyesi “Kritik bir teknolojidir, 
kazanılmasının teknolojik yetkinliğe önemli katkısı olacaktır” olarak değerlendirilen bu teknoloji 
konuları arasında en göze çarpan konular aşağıda sıralanmıştır:

• Metal malzemeler için PBF proses simülasyonlarının parça ölçeğinde verimli olarak yapılmasını 
sağlayan yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve doğrulanması

• Metal EBM proses simülasyon yöntemlerinin geliştirilmesi
• Eklemeli İmalat İle Üretilen Parçaların Yorulma Ömürlerinin Modellenmesi (Yüksek çevrimli 

yorulma, düşük çevrimli yorulma, çatlak oluşumu, kırılma tokluğu, termal yorulma ve 
sürünme)

Tasarım ve Analiz Odak Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 1. ve 2. Öncelikli 
olarak öne çıkan Teknoloji Konuları ve bu konuların bağlı olduğu alt konu başlıkları Tablo 8.4’te 
gösterilmektedir.

Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu

1. 
Ö

nc
el

ik
li

Proses 
Simülasyonları

Mobil (taşınabilir) Eklemeli İmalat Sistemlerinin Geliştirilmesi Uzun >10

Metal EBM proses simülasyon yöntemlerinin geliştirilmesi Kısa 1-5

Metal DED proses simülasyon yöntemlerinin geliştirilmesi Kısa 1-5

Performans 
Analizleri

Eklemeli İmalat İle Üretilen Parçaların Yorulma Ömürlerinin 
Modellenmesi (High-Cycle Fatigue, Compression Fatigue, Crack 
Growth, Fracture Toughness and/or Thermo-mechanical Fatigue)

Kısa 1-5

Parça Tasarımı

Eklemeli üretim için topoloji optimizasyonu ve uygulamaları Kısa 1-5

Desteksiz yapıların tasarımı Kısa 1-5

Alüminyum alaşım parçaların eklemeli imalat teknolojisi ile 
üretilebilmeleri için tasarım ve analiz metodu geliştirilmesi Kısa 1-5

Titanyum alaşım parçaların eklemeli imalat teknolojisi için tasarım 
ve analiz metodu geliştirilmesi Kısa 1-5

Yüksek performans gerektiren havacılık  ve savunma (anten) 
uygulamalarının birden çok alaşım içeren metal parçaların 
eklemeli imalat prensiplerine göre tasarımı

Orta 5-10

2.
 Ö

nc
el

ik
li

Proses 
Simülasyonları

Polimer malzemeler için çarpılmayı tahmin eden ve düzelten 
yöntemlerin geliştirilmesi Kısa 1-5

Performans 
Analizleri

Ağır koşullar altında çalışabilecek parçaların eklemeli imalata 
yönelik tasarım ve üretim metodolojilerinin kazanımı (Yüksek 
sıcaklık, basınç, ince cidarlı uygulamaların tasarımı)

Kısa 1-5

Eklemeli  imalat ile üretilmiş erişimi mümkün olmayan iç 
kanallardaki akış koşulları hakkında bilgi kazanımı Kısa 1-5

Tablo 8.4 - AHP Analizine Göre 1. ve 2. Öncelikli Teknoloji Konuları
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Sonuç olarak bakıldığında birinci öncelikli konular arasında Proses Simülasyon çalışmalarının 
geliştirilmesi en öncelikli olan ve kısa dönemde kazanılması gerekli teknoloji olarak gözükmektedir. 
Aynı zamanda desteksiz yapıların tasarımı öne çıkan konular arasındadır. Bundan farklı olarak, 
bazı havacılık uygulamaları ülkemiz savunma sanayi ihtiyaçları göz önüne alınarak kısa vadede 
kazanılması gereken teknolojiler olarak ortaya çıkmıştır. Bu konular genel olarak eklemeli üretim 
için topoloji optimizasyonu ve uygulamaları başlığı altında ele alınabilir. İkinci öncelikli olarak 
ortaya çıkan konuların birçoğunun kısa vadede kazanımı hedeflenmektedir. Bu konular arasında 
polimer malzemeler için proses simülasyonları, hibrit üretim proseseler için yapılacak olan 
tasarımlar ve kafes yapıların tasarımı konuları diğer konulara kıyasla öne çıkmaktadır. 

Şekil 8.8 - Test ve Muayene Önceliklendirme Analiz Histogramı

Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu
2.

 Ö
nc

el
ik

li

Parça Tasarımı

Eklemeli üretim için tasarım el kitaplarının geliştirilmesi Kısa 1-5

Kafes yapıların tasarımı; hücresel kafes yapılar, değişken kafes 
yapıların tasarımı Kısa 1-5

Hibrit üretim prosesleri için tasarım yöntemleri geliştirilmesi Orta 5-10

Yapılan önceliklendirme analiz çalışmaları sonucunda Test ve Muayene alanında toplam 39 adet 
Teknoloji Konusu belirlenmiş olup, yapılan puanlandırma çalışmasına göre, bu konuların 9 adedi 
1. öncelikli, 24 adedi ise 2. öncelikli olarak öne çıkmıştır. Konu ile ilgili histogram Şekil 8.8’de 
verilmiştir. 

8.5 TEST VE MUAYENE
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Test ve Muayene Odak Grubu altında incelenen teknolojilerden 1. öncelikli olarak nitelendirilen 
teknoloji konularından 3’ü kısa vadede kazanılabilecek olarak nitelendirilmiştir. Bunun nedeni 
mekanik metalurjik testler ile kazanılacak olan bilgi birikimi için gerekli test düzenekleri ve 
sistematiklerinin konvansiyonel imalat yöntemleri ile benzer ve oturmuş olmasıdır. Orta vadede 
kazanılabileceği düşünülen 1. öncelikli teknolojilerde ise süreyi belirleyen temel etken gerekli 
testlerin oldukça uzun olmasıdır. 

Diğer odak grup çalışmalarında olduğu gibi, Test ve Muayene Odak Grubu çalışmaları da belirli alt 
konu başlıkları üzerinden yürütülmüş ve teknoloji konuları bu alt başlıklara göre sınıflandırılmıştır. 
İlgili alt konu başlıkları;

• Mekanik ve Metalurjik Karakterizasyon, 
• Tahribatsız Muayeneler, 
• Geometrik ve Yüzey Karakterizasyonu, 
• Kalifikasyon, Sertifikasyon ve Standardizasyon,
• Proses Görüntüleme ve Eş Zamanlı Ölçüm Teknikleri

şeklinde özetlenebilir.

Değerlendirme sonucunda 2. Öncelikli olarak değerlendirilen 24 adet teknoloji konusu alt 
konu başlığı bazında ağırlıklı olarak Mekanik ve Metalurjik Karakterizasyon alt konu başlığına 
dahil olduğu, teknoloji konularının çoğunun kısa vadede kazanılabilecek teknolojiler olduğu 
belirlenmiştir. Bunun nedeni gerekli alt yapı, standart ve prosedürlerin mevcut olmasıdır. 

Test ve Muayene Odak Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 1., 2. ve 3. Öncelikli 
olarak öne çıkan Teknoloji Konuları ve bu konuların bağlı olduğu alt konu başlıkları Tablo 8.5 
içerisinde verilmiştir.

Tablo 8.5 - AHP Analizine Göre 1. , 2. ve 3. Öncelikli Teknoloji Konuları

Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu

1. 
Ö

nc
el

ik
li

Geometrik 
ve Yüzey 
Karakterizasyonu

Eklemeli İmalat yöntemleri ile imal edilmiş ve iç kanallara/
unsurlara sahip parçaların geometrik ürün özelliklerinin 
muayenesinde bilgisayarlı tomografi yönteminin geliştirilmesi

Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik yorulma testi 
metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili mekanik özelliklerin (düşük 
çevrim/yüksek çevrim/termal) belirlenmesi

Orta 5-10

Mekanik ve 
metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalar için yüzey altında kalıntı 
(artık) gerilme testi metodolojilerinin geliştirilmesi ve kalıntı 
gerilme değerlerinin tespiti

Kısa 1-5

Kalifikasyon, 
Sertifikasyon ve 
Standardizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların kalifikasyon prosedürlerinin 
belirlenmesi Kısa 1-5

Kalifikasyon, 
Sertifikasyon ve 
Standardizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların test ve muayene 
süreçlerinin standardizasyonu Kısa 1-5
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Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu
1. 

Ö
nc

el
ik

li
Mekanik ve 
Metalurjik 
karakterizasyon

Eklemeli imalat için kullanılan toz malzemelerin akış özelliklerinin 
karakterize edilmesi Kısa 1-5

Geometrik 
ve Yüzey 
Karakterizasyonu

Eklemeli İmalat yöntemleri ile imal edilmiş parçaların geometrik 
ürün özelliklerinin muayenesinde hassas metrolojik sistemlerin 
karşılaştırılması ve ölçüm parametrelerinin belirlenmesi.

Kısa 1-5

Mekanik ve 
metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik sürünme testi 
metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili mekanik özelliklerin 
belirlenmesi

Kısa 1-5

Tahribatsız 
Muayeneler

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik yüzeyde tahribatsız 
muayene (FPI/MPI) metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili 
özelliklerin belirlenmesi

Kısa 1-5

2.
 Ö

nc
el

ik
li

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik mikroyapı (TEM, 
SEM, EBSD, LOM) incelemeleri Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalar için yüzey yakınında kalıntı 
(artık) gerilme testi metodolojilerinin geliştirilmesi ve kalıntı 
gerilme değerlerinin tespiti

Kısa 1-5

Tahribatsız 
Muayeneler

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik bilgisayarlı 
tomografi ile muayene metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili 
özelliklerin belirlenmesi

Orta 5-10

Tahribatsız 
Muayeneler Tahribatsız yöntemlerle mekanik özelliklerin belirlenmesi Orta 5-10

Geometrik 
ve Yüzey 
Karakterizasyonu

Eklemeli İmalat yöntemleri ile imal edilmiş parçaların yüzey 
kalitelerinin muayenesinde hassas metrolojik sistemlerin 
karşılaştırılması ve ölçüm parametrelerinin belirlenmesi.

Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik tokluk/çatlak 
ilerleme testi metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili mekanik 
özelliklerin belirlenmesi

Kısa 1-5

Proses 
Görüntüleme ve 
Eş Zamanlı Ölçüm 
Teknikleri

Eklemeli İmalat için proses izleme, termal görüntü ve ergiyik 
havuzu izleyen sistemlerin geliştirilmesi Orta 5-10

Proses 
Görüntüleme ve 
Eş Zamanlı Ölçüm 
Teknikleri

Eklemeli İmalat için proses izleme deformasyon izleyen 
sistemlerin geliştirilmesi Uzun >10

Tahribatsız 
Muayeneler

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik radyografik 
muayene metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili özelliklerin 
belirlenmesi

Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik basma testi 
metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili mekanik özelliklerin 
belirlenmesi

Kısa 1-5

Proses 
Görüntüleme ve 
Eş Zamanlı Ölçüm 
Teknikleri

Anlık izleme ve kalifikasyon yazılımı geliştirilmesi Orta 5-10

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik mikro-sertlik 
testi metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili mekanik özelliklerin 
belirlenmesi

Kısa 1-5
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Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu
2.

 Ö
nc

el
ik

li
Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik makro-sertlik 
testi metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili mekanik özelliklerin 
belirlenmesi

Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat için kullanılan toz malzemelerin yoğunluğunun 
karakterize edilmesi Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Toz ham malzemenin kimyasal kompozisyonunun karakterize 
edilmesi (H,C,N,O,S vb. elementler) Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat için kullanılan toz malzemelerin parçacık boyut 
dağılımının karakterize edilmesi Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat için kullanılan toz malzemelerin morfolojisinin 
karakterize edilmesi Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Polimerik malzemelerin fiziko kimyasal karakterizasyonu Orta 5-10

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Mekanik testlere yönelik numune hazırlama Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların korozyon direncinin tespiti Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Yapısal kararlılık testleri (sıcaklığa bağlı) Kısa 1-5

Tahribatsız 
Muayeneler

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik ultrasonik muayene 
metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili özelliklerin belirlenmesi Uzun >10

Tahribatsız 
Muayeneler

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik tahribatsız 
muayeneler için referans blok geliştirilmesi Uzun >10

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik çekme testi 
metodolojilerinin geliştirilmesi ve çekme/akma dayanımlarının, 
elastik modüllerinin belirlenmesi

Kısa 1-5

3.
 Ö

nc
el

ik
li

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların kimyasal 
kompozisyonlarının incelenmesi Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların oksidasyon direncinin 
tespiti Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Küçük ölçekte yapılan mekanik testler (Kafes yapıların 
karakterizasyonu) Orta 5-10
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Öncelik Alt Konu Başlığı Teknoloji Konusu
3.

 Ö
nc

el
ik

li

Tahribatsız 
Muayeneler

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalara yönelik eddy akımları 
ile muayene metodolojilerinin geliştirilmesi ve ilgili özelliklerin 
belirlenmesi

Uzun >10

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların aşınma direncinin tespiti Kısa 1-5

Mekanik ve 
Metalurjik 
Karakterizasyon

Eklemeli imalatta kullanılacak olan metal tozlarının 
nanoindentasyon yöntemi ile mekanik özelliklerinin karakterize 
edilmesi

Uzun >10
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9 - KAZANIM PLANI 
ÇALIŞMALARI

Temel ve ileri teknolojilerin milli imkânlarla kazanılmasının sağlanması amacıyla mevcut/planlı 
sistem ve/veya platform projelerinin ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapının Ar-Ge Projeleri Yol 
Haritası kapsamında gerçekleştirilmesi ve Ar-Ge projelerinin tanımlanarak başlatılması SSB Ar-Ge 
ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Bahse konu projeler Ar-Ge Projeleri Yol Haritası kapsamında planlanmakta ve yürütülmektedir. 
Ar-Ge Projeleri Yol Haritası; mevcut sistem/platform projeleri ile OYTEP’te planlı hedef sistem/
platform kırılımları kapsamında veya teknolojik açıdan kritiklik oluşturan ve kazanılması gereken 
bileşen /teknolojilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar ilgili Daire /Grup Başkanlıkları ile koordine 
edilerek planlanmaktadır. 

İhtiyaç halinde, çalışmalar esnasında belirlenen konulara ilişkin, ilgili sanayi, üniversite, TSK 
ve kamu kuruluşlarının görüşlerini almak üzere ilgili Daire/Grup Başkanlıkları ile birlikte Odak 
Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışma grupları oluşturulmaktadır. Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire 
Başkanlığı kapsamında gerçekleştirilen Yol Haritası çalışmaları OTAĞ’lara girdi yapmakta ve SSB 
Ar-Ge Paneli onayı ile projelendirilmektedir. Bu teknolojilerin kazanımı konusunda ilgili kurumlar 
ile koordine edilerek kaynak planlanması da yapılabilmektedir. 

9.1 SSB AR-GE PROJELENDİRME YÖNTEMİ

Şekil 9.1 - SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı Proje Tanımlanma Esasları
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Türkiye’de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, 
farklı kurumlar tarafından sağlanan pek çok teşvik ve destek programı bulunmaktadır.

Temel destek sağlayan kurumlar arasında Kalkınma Ajansları, Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı (TTGV) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yer almaktadır. 

Teşvikler konusunda ana sorumlu Ticaret Bakanlığı’dır. Hibe ve krediler kapsamında TÜBİTAK, 
İŞKUR, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tüm sektörlere açıktır. Ayrıca 
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın da kendi sektörüne özel “Nitelikli Ürün Kredisi” ve “Endüstriyel 
Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP)” gibi destek mekanizmaları bulunmaktadır.

Kurumlar tarafından sağlanan destekler Tablo 9.1 içerisinde gösterilmiştir.

Tablo 9.1’de özetlenen destekler ile ilgili detaylı ve güncel bilgi ilgili kurumların web sitelerinden 
edinilebilir.

9.2 DİĞER FON SAĞLAYICILARIN PROJELENDİRME 
YÖNTEMİ VE YAKLAŞIMLARI

TEŞVİK / DESTEK 
ADI SSB Ticaret 

Bakanlığı

Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı

TÜBİTAK KOSGEB TTGV İŞKUR Kalkınma 
Ajansları BOREN

Yatırım Teşviki/
Desteği √ √ √ √

KOBİ Destekleri √ √ √ √ √ √
Yüksek Teknolojili 

Ürün Destekleri √ √ √ √ √ √

Kredi Desteği √ √ √
Ar-Ge Desteği √ √ √ √ √ √ √

Genel Destekler √ √ √
İstihdam Teşviki/

Desteği √ √ √

Bina/İnşaat/ Emlak ile 
İlgili Destekler √

Laboratuvar 
Hizmetleri Destekleri √ √

İşbirliği Destekleri √ √ √ √
Uluslararası 

İşbirliklerine Katılım 
Destekleri

√

Patent Desteği √
Sanayi Katılımı/Offset √

Tablo 9.1 - Kurumlar Tarafından Sağlanan Destekler
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10 - SONUÇ VE 
DEĞERLENDİRMELER 
Eklemeli İmalat Teknolojileri Yol Haritası OTAĞ Sonuç Raporu‘nun “Yöntem” ve Gerçekleştirilen 
Faaliyetler” bölümlerinde çalışma sürecinde izlenen metotlar,  çalışma takvimi, katılımcıların 
görev dağılımları ve gerçekleştirilen toplantılara ilişkin bilgiler verilmektedir. Takip eden bölümde 
“Türkiye ve Dünyada Mevcut Durum ve Eğilimler” verilmiş olup Eklemeli İmalat Teknolojileri 
konuları önceliklendirme analizinde; kritiklik, yapılabilirlik, uygulanabilirlik ve risk konuları ele 
alınmış ve analiz sonucunda öne çıkan teknolojiler “Eklemeli İmalat Teknolojileri Önceliklendirme 
Analizi” bölümünde değerlendirilmiştir.

EİTYH çalışmaları kapsamında üniversite, enstitü, kurum ve kuruluşlardan toplanan teknoloji 
envanterleri ile önceliklendirme analizi sonucu ülkemizce kazanılmasının faydalı görüldüğü 
teknolojiler bu bölümde (Sonuç ve Değerlendirmeler) eşleştirilmiş, kazanılması gereken 
teknolojilere ilişkin alt yapı ve bilgi birikiminin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece 
öncelikli teknoloji konularının ülkemizde hangi ölçüde çalışıldığı değerlendirilmiş olup üzerinde 
çalışılmamış teknoloji konuları tespit edilmiştir.  

Metal, Polimer, Yenilikçi Malzemeler, Tasarım ve Analiz, Test ve Muayene Odak Çalışma Gruplarında 
tüm katılımcıların katılımıyla öncelikli olarak değerlendirilen konular “8. Eklemeli İmalat Teknolojileri 
Önceliklendirme Analizi” bölümünde detaylı olarak verilmiş olup bu konular  ve envanterlerin 
incelenmesi sonucu kaydedilen ilerlemenin başlangıç seviyesinde olduğu konular (THS 1-3) 
aşağıda belirtilmiştir. 8.Bölüm’de öncelikli olarak verilen konular önceliklerini korumaktadır. 

ODAK GRUP TEKNOLOJİ KONUSU

Tasarım ve Analiz Desteksiz Yapıların Tasarımı

Yenilikçi Malzemeler Eklemeli İmalat İçin Manyetik Seramik Malzemelerin 
Geliştirilmesi

Yenilikçi Malzemeler Eklemeli İmalat İçin Piezoelektrik / Dielektrik Seramik 
Malzemelerin Geliştirilmesi

Yenilikçi Malzemeler Eklemeli İmalat ile Gömülü Sistemlerin (Sensör vb.) ve 
Entegre Üç Boyutlu Akıllı Yapıların Üretimi

Tasarım ve Analiz

Eklemeli İmalat ile Üretilen Parçaların Yorulma 
Ömürlerinin Modellenmesi (High-Cycle Fatigue, 
Compression Fatigue, Crack Growth, Fracture 
Toughness and/or Thermo-Mechanical Fatigue)

Test ve Muayene Eklemeli İmalat ile Üretilmiş Parçaların Kalifikasyon 
Prosedürlerinin Belirlenmesi

Test ve Muayene Eklemeli İmalat ile Üretilmiş Parçaların Test ve 
Muayene Süreçlerinin Standardizasyonu

Metal Malzemeler Eklemeli İmalat Süreci için Build Processor Yazılımı 
Geliştirme (Makine Hareket Komutları)

Test ve Muayene

Eklemeli İmalat Yöntemleri ile İmal Edilmiş ve İç 
Kanallara/Unsurlara Sahip Parçaların Geometrik Ürün 
Özelliklerinin Muayenesinde Bilgisayarlı Tomografi 
Yönteminin Geliştirilmesi
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Eklemeli İmalat Teknolojileri kapsamında öncelikli teknolojilerin kazanılabilmesi için yoğun 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerekmektedir. Bu faaliyetler için savunma, havacılık ve uzay 
sanayi ekosistemini oluşturan üniversitelerin, araştırma/teknoloji merkezlerinin ve firmaların 
iş birliği içinde ortak çalışmalar gerçekleştirmesi elzemdir. Bu bağlamda, ÜRTEMM ve benzeri 
yapıların faydalı olacağı değerlendirilmektedir. ÜRTEMM, ilgili bütün paydaşların (bir kurum 
veya kuruluşun tek başına öne çıkmayacağı bir çerçevede), ülkemizdeki tüm teknolojik alt yapıyı 
(üniversite, firma, mükemmeliyet merkezi vs.) koordineli bir biçimde ele alabileceği bir biçimde 
yapılandırılmalıdır.  Böylece eklemeli imalat teknolojilerinde de ülkemizdeki tüm kabiliyet ve alt 
yapı herkes tarafından en verimli şekilde kullanılabilecek olup öncelikli konular yüksek sinerji ile 
ele alınabilecektir.

Eklemeli imalat teknolojilerinde kullanılan tasarım ve analiz yöntemlerinde ülkemizde bulunan 
mevcut insan kaynağının geliştirilmesi için akademik eğitimler önemli bir yer tutmaktadır. Eklemeli 
İmalat Teknolojileri için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının açılması ve konularında uzman 
kişilerce akademik olarak üniversitelerde bu eğitim olanaklarının sağlanması eklemeli imalat 

ODAK GRUP TEKNOLOJİ KONUSU

Yenilikçi Malzemeler Fonksiyonel Geçişli Malzemelerin (FGM) Eklemeli 
İmalat Teknolojisinin Geliştirilmesi

Metal Malzemeler Kompleks Geometriler ve Gizli Kanallar İçin Üretim 
Parametrelerinin Geliştirilmesi

Yenilikçi Malzemeler Manyetik Seramik Malzemeler İçin Eklemeli İmalat 
Proses Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Tasarım ve Analiz Metal DED Proses Simülasyon Yöntemlerinin 
Geliştirilmesi

Yenilikçi Malzemeler Mobil (Taşınabilir) Eklemeli İmalat Sistemlerinin 
Geliştirilmesi

Yenilikçi Malzemeler

Öğrenen, Adaptif Sistemler ile Üretim Sırasında 
Alınan Verinin (Çarpılma, Yetersiz Ergime vb.) 
Yazılıma Girdi Olarak Sağlanması ve Gerçek Zamanlı 
Hataların Düzeltilmesi Yönünde Yazılımlar / Sistemler 
Geliştirilmesi

Yenilikçi Malzemeler Piezoelektrik / Dielektrik Seramik Malzemeler İçin 
Eklemeli İmalat Proses Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Polimer ve Kompozitleri
Sürekli Fiber (Karbon, Aramid vb.) Destekli Kompozit 
Malzemelerin Eklemeli İmalat Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi

Yenilikçi Malzemeler
Ultra Yüksek Sıcaklık Seramikleri (ZrB2/SiC vb.) 
Seramiklere Yönelik Eklemeli İmalat Proses 
Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Yenilikçi Malzemeler

Yüksek Akış ve Sıcaklığa Maruz Kalan Parçalar 
İçin Seramik ve Güçlendirilmiş Seramik (Ultra 
Yüksek Sıcaklık Seramikleri, ZrB2/SiC vb.) Malzeme 
Geliştirilmesi

Polimer ve Kompozitleri Yüksek Mukavemet ve Isıl Dayanımına Sahip Nitelikli 
Kompozit Parça ve Kalıp Üretim Teknolojisi

Tasarım ve Analiz

Yüksek Performans Gerektiren Havacılık ve Savunma 
(Anten) Uygulamalarının Birden Çok Alaşım İçeren 
Metal Parçaların Eklemeli İmalat Prensiplerine Göre 
Tasarımı

* Alfabetik sıralama ile verilmiştir.
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konusunda çalışacak yetkin insan gücünün geliştirilmesi için gerekli olmaktadır. Eklemeli İmalat 
için tasarım, analiz ve simülasyon konularında topoloji optimizasyonu, destek yapısı tasarımı, kafes 
yapılarının tasarımı, proses simülasyonları, tarama yolu tasarımı ve performans analizleri başlıkları 
altında eklemeli üretime özel olarak eğitimlerin hazırlanması ve mühendislere sağlanması önemli 
konular olarak gözükmektedir.

Malzeme bazında değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.

10.1 Metal Eklemeli İmalat Teknolojileri
Önceliklendirme çalışmaları neticesinde ülkece kendi üretim parametrelerimizi belirlemek ve kendi 
hammaddelerimizi kullanmak için yerli tezgâh geliştirmenin elzem olduğu değerlendirilmektedir. 
Bu bağlamda ülkemizde lazer ergitmeli tezgahların geliştirildiği görülmekte olup; bu tezgâh 
üreticilerinin temel motivasyonunun dental ağırlıklı olmak üzere sivil sektörler olduğu göze 
çarpmaktadır.  EBM Tezgâhı geliştirilmesi için ülkemizde çalışmalar başlamış durumdadır.  

Öncelikli konular arasında çıkan DED sistemler için kafa geliştirme ve proses simülasyonlarının 
geliştirilmesi noktasında sınırlı alt yapılar olmakla birlikte bu doğrultuda girişimler başlamış 
durumdadır. 

Toplanan envanterler incelendiğinde 10’u aşkın kurumda lazer ergitmeli eklemeli imalat tezgahının 
olduğu görülmektedir. Ülkemizde kurulu EBM tezgahlarının sayısı nispeten daha az olmakla 
birlikte alt yapı mevcuttur. Mevcut EBM ve lazer tezgah alt yapıları ile gerçekleştirilen projeler ile 
önceliklendirilen konular eşleştirildiğinde; bu tezgahlarda süper alaşımlar için proses ve parametre 
geliştirme çalışmalarının başladığı dikkat çekmekte olup; titanyum ve alüminyum alaşımları için 
çalışmaların daha geriden geldiği anlaşılmaktadır. Paslanmaz çelik ve Co-Cr alaşımlarının da 
çalışılmasının faydalı olacağı önceliklendirme çalışmaları neticesinde tespit edilmiştir. Alüminyum 
tozlarının savunma sanayiinde halihazırda gövde parçası, motor vb. elemanlarda yoğun bir şekilde 
kullanımı devam etmektedir. Ayrıca, ileride kurgulanacak faaliyetlerde kompleks geometriler ve 
gizli kanallar için üretim parametrelerinin geliştirilmesi ve ikincil işlemler olarak HIP reçetelerinin 
oluşturulmasının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.  Benzer şekilde simülasyonların parça 
ölçeğinde verimli olarak yapılmasını sağlayacak yeni yöntemlerin  geliştirilmesi, eklemeli imalat 
ile üretilen parçaların yorulma ömürlerinin tayinine yönelik simülasyon araçlarının geliştirilmesi 
ve topoloji optimizasyon yöntemlerinin geliştirilmesi önem verilmesi gereken öncelikli konular 
arasında yer almaktadır. Bu tasarım ve analiz yeteneklerini geliştirecek ve ilerletecek bilgi birikimi 
tezgâh kullanıcı ve araştırma merkezlerimizde büyük ölçüde mevcuttur.   

Test konusunda bilgisayarlı tomografi yöntemlerinin geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde 
bu konunun çalışılması için gerekli alt yapı sınırlı sayıda kurumda mevcut olmakla beraber; tezgâh 
kullanıcılarının bir kısmı bu konuda alt yapı yatırımı yapmayı planlamaktadır.  

Yüzey altı kalıntı testleri ve yüzeyde tahribatsız muayene metodolojilerinin geliştirilmesi için sınırlı 
sayıda kabiliyet mevcut iken, sürünme testi ve hassas metrolojik sistemler konusunda yeterli alt 
yapının mevcut olduğu görünmektedir. 
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10.2 Polimer Bazlı Eklemeli İmalat Teknolojileri

Gerçekleştirilen önceliklendirme çalışması sonucunda polimer bazlı üretim teknolojileri 
kapsamında “Yüksek mukavemet ve ısı dayanımına sahip nitelikli kompozit parça ve kalıp üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesi” konusu ön planda çıkan konulardan biri olmuştur. Envanter analizi 
incelemeleri sonucunda bu konuda çalışmalar gerçekleştirebilecek alt yapıya sahip kurum ve 
kuruluşların mevcut fakat az sayıda olduğu görülmüştür. 

“Sürekli fiber (karbon, aramid vb.) destekli kompozit malzemelerin eklemeli imalat teknolojilerinin 
geliştirilmesi” konusu da birinci öncelikli üretim tekolojileri arasında öne çıkan teknoloji 
konularından biri olarak belirlenmiştir. 

Karmaşık parça imalatlarının gerçekleştirildiği savunma, havacılık ve uzay sanayii gibi kritik 
uygulamalarda kullanılan hassas döküm yöntemine uygun model prototip ve kalıplarının üretiminde 
de eklemeli imalat teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Bu bağlamda “Eklemeli imalat destekli 
hassas döküm proses teknolojisi” konusu da önceliklendirme çalışmasında birinci öncelikli üretim 
teknolojileri kapsamında belirlenmiş olup ülkemizde bu konuda çalışmalar yürütülmektedir. 
TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü’nün, polimer esaslı 3B Yazıcıları, hassas döküm prosesinde kullanılan 
mum modelleri üretmek amaçlı olarak da kullandığı bilinmektedir.

Birinci öncelikli konular arasında endüstriyel ölçekte üretim yapabilecek büyük inşa hacmine 
sahip ekipman geliştirme teknolojisi de yer almaktadır. Bu kapsamda teknoloji envanterleri 
değerlendirildiğinde polimer bazlı ham malzeme kullanımı için eklemeli imalat ekipman üretimi 
yapmakta olan merkezler ve firmaların mevcut olduğu görülmüştür.

Teknoloji envanter formları hammalzeme kullanımı kapsamında değerlendirildiğinde; ABS, 
poliamid (PA 12, PA 11, PA 6), polikarbonat, PLA gibi malzemelerin eklemeli imalat üretim 
süreçlerinde sıkça kullanıldığı görülmekte olup, bu malzemelerin yerli olarak üretilmesi önem 
kazanmaktadır. Üniversitelerde ve TÜBİTAK SAYEM kapsamında toz Polipropilen (PP) ve High 
Density Polietilen (HDPE) hammaddelerin üretim çalışmaları da planlanmıştır.

1. öncelikli olarak değerlendirilen, özellikle havacılık ve uzay uygulamalarında olmak üzere, yüksek 
mukavemet ve ısı dayanımına sahip nitelikli kompozit parça ve kalıp üretim teknolojilerinde 
kullanılabilecek PAEK grubu (PEEK, PEKK, vb.) ve PPS, vb. malzemelerle çalışan firma sayısının 
oldukça az olduğu, mevcut durumda bu malzemelerin yerli imkanlarla üretiminin bulunmadığı 
belirlenmiştir. İleri vadede olası ihracat lisansı problemlerinin önüne geçilmesi açısından bu 
malzemelerin yerli imkanlarla üretilmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Yüksek sıcaklık 
ve yanmazlık özellikleri bakımından kullanılan PEI malzemesinin de yerli imkanlarla üretimi henüz 
mevcut değildir.   

Öncelikli konular arasında çıkan toz ve ingot hammadde üretimine yönelik çalışmalara ülkemizde 
başlanmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımızca yürütülmekte olan projeler ile süperalaşım tozlarının 
geliştirilmesi ve bu tozların elde edilmesi için ingot üretimi hedeflenmektedir. Ham malzeme 
üretimi ülkece kendi üretim parametrelerimizi belirlemek için de önem arz etmektedir.
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Hammalzeme geliştirme konusunda birinci öncelikli olarak çıkan konular aşağıda verilmiştir; 

• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesi için karbon fiber/karbon nanotüp/grafen/aramid 
fiber katkılı polimer matrisli filament/pelet üretim teknolojisi

• Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri için mikro / nano katkılı 
polimer kompozit toz geliştirilmesi

• FDM (Fused Deposition Modeling) prosesi için PAEK grubu filament / pelet üretim teknolojisi
• Selective Laser Sintering (SLS) ve Binder Jetting (BJ) prosesleri için PAEK grubu toz 

formülasyonu geliştirilmesi
• Binder Jet prosesi için bağlayıcı geliştirilmesi

Bu malzemelerden karbon fiber/karbon nanotüp/grafen/aramid fiber katkılı polimer matrisli 
filament/pelet üretim teknolojileri konularında çalışmalar başlamış olup, yukarıda verilen diğer 
malzeme grupları için üretim çalışmaları henüz bulunmamaktadır. 

Yenilikçi teknolojilerde seramik, manyetik malzemeler gibi eklemeli imalat ile bu zamana kadar 
çalışılmayan veya az çalışılan malzeme ve teknolojiler ele alınmaktadır. Bu kapsamda öne çıkan 
konuların üzerinde uzun süre çalışılması gerektiği için en kısa zamanda bu alanlar üzerinde 
çalışılmaya başlansa dahi bu teknolojilerin orta ve uzun vadede kazanılabileceği öngörülmektedir.

Yenilikçi teknolojiler kapsamında TSK için oldukça önem taşıyan operasyonel ortamlarda mobil 
(taşınabilir) eklemeli imalat sistemlerinin geliştirilmesi konusu öne çıkmaktadır. Bu sayede sahada 
çok sık arıza veren kara araçları parçaları, füze parçaları vb. gibi gerekli olabilecek malzemeler veya 
gaz türbinlerine yönelik hızlı yedek parçalar eklemeli imalat ile üretilebilecektir. Mobil sistemler 
noktasında muadil ürünlerin askeri alanlarda değil, dünyada şu an sadece inşaat faaliyetlerinde 
yer aldığı düşünülmektedir. Türkiye’de bu konuyla ilgili bir çalışma henüz yapılmamıştır.

Bir diğer öncelikli konu eklemeli imalat ile gömülü sistemlerin (sensör vb.) ve entegre üç boyutlu 
yapıların üretimi olup ülkemizde bu alanla ilgili bir faaliyet olmamakla birlikte bu teknolojilerin 
kazanılmasının kendileri için faydalı olacağını bildiren kurum ve firmalar mevcuttur. Bahsi geçen 
konularda herhangi bir alt yapı olmadığı için bu konuların çalışılmasının uzun zaman alacağı 
değerlendirilmektedir.

“Yüksek Akış ve Sıcaklığa Maruz Kalan Parçalar için Seramik ve Güçlendirilmiş Seramik (ultra 
yüksek sıcaklık seramikleri, ZrB2/SiC vb.) Malzeme ve Proseslerinin Geliştirilmesi” konusu da 1. 
Öncelikli konulardandır. Bu bağlamda; proses geliştirme çalışmaları ülkemizde bir Avrupa Birliği 
projesi kapsamında yürütülmektedir. Proje kapsamında seramik malzemeler için lazer ergitme 
tezgahının geliştirilmesi planlanmaktadır. Ülkemizde SiC, Al2O3 ve ZrO2 gibi seramikler konusunda 
çalışmaların başladığı toplanan envanterlerin değerlendirilmesi sonucunda tespit edilmiştir.

Fonksiyonel Geçişli Malzemelerin (FGM) Eklemeli İmalat Teknolojisinin Geliştirilmesi konusu 1. 
Öncelikli diğer bir konu olup; ülkemizde bu konuda herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

10.3 Yenilikçi Malzemeler Eklemeli İmalat Teknolojileri



EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ YOL HARİTASI (EİTYH) ODAK TEKNOLOJİ AĞI (OTAĞ) SONUÇ RAPORU

121

10.4 Genel Değerlendirme 

Öğrenen, Adaptif Sistemler ile Üretim Sırasında Alınan Verinin (çarpılma, yetersiz ergime vb.) 
Yazılıma Girdi olarak Sağlanması ve Gerçek Zamanlı Hataların Düzeltilmesi Yönünde Yazılımlar/
Sistemler Geliştirilmesi konusu 1. öncelikli ve orta vadeli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
konulardaki çalışmalar ülkemizde henüz başlangıç aşamasındadır. 

Piezoelektrik/Dielektrik Seramik Malzemeler için Eklemeli İmalat Malzeme ve Proses Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi, Manyetik Seramik Malzemeler için Eklemeli İmalat Malzeme ve Proses Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi konuları 2. Öncelikli ve orta vadeli konular olmalarına rağmen Yönlendirme Komitesi 
tarafından daha öncelikli olarak değerlendirilmeleri kararlaştırılmıştır.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılına yönelik olarak ülkemizin önünde çok önemli teknoloji 
yoğun hedefler bulunmaktadır. Bu hedeflere yönelik makro ölçekte ve daha alt düzeyde gerekli 
planlamalar, yol haritaları ve hazırlık faaliyetleri ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir. 
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ve Kalkınma Planı çalışmalarında 
ileri malzemeler ve özellikle eklemeli imalat teknolojilerine özel vurgular bulunmaktadır. Eklemeli 
İmalat Teknolojileri Yol Haritası (EİTYH) OTAĞ Sonuç Raporu, makro planlara uygun olarak kısa, orta 
ve uzun vadede yapılması gerekenlerin ele alındığı bir yol haritası hüviyetindedir. Bu rapor, Odak 
Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları kapsamında, eklemeli imalat teknolojileri alanında ülkemizde 
faaliyet gösteren kurum/kuruluş ve üniversitelerden yaklaşık 270 uzman ve akademisyenin bir yılı 
aşkın süren katılımıyla yoğun çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar bünyesinde 
elde edilen veri ve bilgilerin bir kısmı bu doküman ile paylaşılırken firmalara ve sektöre ilişkin 
hassas bilgiler SSB bünyesinde değerlendirilmektedir.  Ortak aklın bir ürünü olan bu doküman 
sadece savunma sanayii için değil, ülkemizin teknoloji geliştirme ile iştigal eden bütün kurumları 
için bir rehber doküman olma amacı taşımaktadır. 

İstiklal ve istikbalimiz için yapılacak çalışmalara katkısı olması ümidiyle.
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Malzeme ve Proses - Polimer ve Kompozitleri Odak Grubu
1 Ankara Üniversitesi

2 Arçelik A.Ş.

3 Armada Yazılım

4 Artı 90

5 ASELSAN

6 Atılım Üniversitesi

7 Atlas KBS

8 BTech Innovation 

9 Coşkunöz Kalıp Makine

10 ELFATEK Elektronik

11 ERMAKSAN

12 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Aluteam 

13 Gazi Üniversitesi

14 Infotron

15 İstanbul Gedik Üniversitesi

16 Karabük Üniversitesi

17 Kastamonu Üniversitesi

18 Manisa Celal Bayar Universitersi

19 Marmara Üniversitesi

20 Mir Ar-Ge A.Ş.

21 Ondokuz Mayıs Universitesi

22 Ookuma

23 POLARTEK Polimer Araştırma Teknolojileri

24 ROKETSAN

25 Sabancı Üniversitesi

26 Sağlık Bilimleri Üniversitesi

27 SSB

28 TAI

29 TEI

30 TOBB Üniversitesi

31 TÜBİTAK MAM

32 Uniquetech

33 Us Mekatronik

34 Uşak Universitesi

35 Voksel

36 Yeditepe Üniversitesi

37 Yıldırım Beyazıt Universitesi

38 Yıldız Teknik Üniversitesi

39 ZAXE
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Malzeme ve Proses - Yenilikçi Malzeme ve Teknolojileri Odak Grubu
1 Armada Yazılım

2 Artı 90

3 ASELSAN

4 BTECH

5 Ermaksan

6 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Aluteam

7 Form Makine

8 Gazi Üniversitesi

9 Infotron

10 Intecro Robotik Otomasyon Arge Müh. San. Tic. Aş.

11 İstanbul Gedik Üniversitesi

12 Kocaeli Üniversitesi

13 Marmara Üniversitesi

14 Mir Ar-Ge

15 Nurol Teknoloji 

16 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

17 RafaelTürk Ltd.

18 ROKETSAN

19 Sabancı Üniversitesi

20 SSB

21 Sintertek

22 Süleyman Demirel Üniversitesi

23 TAI

24 TEI

25 TÜBİTAK MAM

26 TÜBİTAK SAGE

27 Uniquetech

28 Voksel 3D
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Test ve Muayene Odak Grubu
1 ASELSAN

2 Atilim Üniversitesi 

3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

4 Bursa Teknik Üniversitesi

5 COŞKUNÖZ KALIP MAKİNA TİC. VE SAN. A.Ş

6 Çankaya Üniversitesi

7 Eskişehir Osmangazi Universitesi

8 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Aluteam 

9 Gazi Üniversitesi

10 GE Havacılık

11 Infotron

12 Ion Metal

13 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

14 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

15 Karabük Üniversitesi 

16 Mayıs Tasarım

17 MİR Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 

18 Numesys

19 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

20 Rafael Türk

21 RAFAELTÜRK LTD.ŞTİ

22 ROKETSAN

23 Sabancı Üniversitesi

24 Savunma Sanayii Başkanlığı

25 Sentes-Bir

26 TAI

27 TOBB Üniversitesi

28 TÜBİTAK MAM

29 Uniquetech

30 Yıldız Teknik Üniversitesi






