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18. yüzyılda üretimde buhar makinalarının yer 
alması ile ilişkilendirilen ilk Endüstri Devrimi, 20. 
yüzyıl başında seri üretimin gündeme gelmesi 
ile yerini 2. Endüstri Devrimi'ne bırakırken, 
bilgisayarların ve dijital teknolojilerin gelişmeye 
başladığı 1960’lar 3. Endüstri Devrimi’nin 
başlangıcı olarak tanımlandı. 2000’li yıllarla birlikte 
internetin ve bilgi teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaşması, siber-fiziksel sistemlerin ortaya 
çıkması ile halen içinde olduğumuz 4. Endüstri 
Devrimi’nin başladığı kabul edildi.

4. Endüstri Devrimi sadece teknolojileri değil, 
teknoloji ile bireylerin/toplumların ilişkilerini 
değiştirmekte, yeni ekonomik değerler ve modeller 
üretmekte, geleneksel üretim ve fabrika anlayışı 
da süreçte dönüşmektedir. Tanık olduğumuz 
bu değişimin hızı ve derinleşen etkisi, birçok 
yeni fırsat yaratırken, beraberinde olası yeni 
problemleri de getirmekte, alışageldiğimiz günlük 
pratiklerimizi, öğrenme, üretme biçimlerimizi 
yeniden düşünmeyi gerektirmektedir.

İçinde bulunduğumuz bu sürecin en çok dile 
getirilen çıktısı Endüstri 4.0 kavramıdır. Endüstri 
4.0’ın en temel özelliklerinden biri, her alanda 
“daha iyiyi üretme/inşa etme isteği” olarak 
tanımlanabilir. Bu isteğin imalat ve fabrikasyon 
teknolojilerine yansıması ise birlikte işlerlik 

(interoperability), birimsellik (modularity), sayısal 
ikiz (digital twin), esneklik (flexibility) olarak 
özetlenebilecek kavramların teknolojiyi ve üretme 
eylemlerini dönüştürmesidir1.

Bu dört kavramla birlikte özetlenecek dönüşümde 
dokuz temel teknoloji belirleyici olmaktadır. 
Bu teknolojiler; otonom robotlar, simülasyon 
teknolojileri, büyük veri ve analizi, artırılmış 
gerçeklik, eklemeli üretim, bulut teknolojisi, siber 
güvenlik, endüstrinin interneti ve yatay/dikey 
sistem entegrasyonu olarak sayılabilir.

Söz konusu teknolojiler günümüzde her alanda 
karşımıza çıkmakla birlikte, özellikle ham 
maddeden üreticiye, üreticiden tüketiciye ve 
hatta sonrasını da içeren “akıllı” üretim biçim ve 
süreçleri, Fabrika 4.0 olarak tanımlanmaktadır.

Birçok paydaşı olan mimari tasarım ve inşaat 
süreçleri de Endüstri 4.0 ile birlikte sorgulanmakta 
ve farklı ölçeklerde değişime uğramaktadır. Bu 
dönüşüm mimarlık alanında Mimarlık 4.0 olarak 
tanımlanabilir. Tasarım süreçlerinin bina bilgi 
modelleri ile birlikte, sürecin tüm paydaşlarının 
katlımı ile şekillenmesi, sadece tasarım ve yapım 
aşaması ile değil yapıların tüm yaşam döngülerinin 
de bu sürecin bir parçası olması, akıllı ve etkileşimli 
yapılar, inşaat teknolojilerinin hızlı değişimi, 

“MİMARLIKTA FABRİKASYON TEKNOLOJİLERİ VE 
ENDÜSTRİ/MİMARLIK 4.0”
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yeni malzemeler ve tüm bunların sonucu ortaya 
çıkan yeni mimari tektonik Mimarlık 4.0’ın temel 
özellikleri olarak kabul edilebilir.

Mimarlık ve Fabrikasyon Teknolojileri

Endüstri 3.0 ile başlayan ve Endüstri 4.0 ile yeni 
bir evreye giren üretme eylemi, bilgi teknolojileri 
ve hesaplamalı tasarım ile birlikte, mimarlıkta 
dosyadan fabrikaya (file to factory)2 anlayışını 
ortaya çıkarmıştır. Bu anlayış ile birlikte, mimarlık 
farklı imalat/fabrikasyon/üretim teknolojilerini 
tasarım ve inşaat aşamalarında deneyimlemeye 
başlamış, günümüzde ise bu anlayışın sonuçları 
farklı ölçeklerde tasarım ve inşaat süreçlerinde 
görülmektedir. Bir yanda eklemeli tasarım ile 
model ve son ürün arasındaki sınırlar kaybolmakta, 
robotik üretim ile yeni malzeme ve yapı elemanları 
araştırılmakta, öte yanda inşaat süreci endüstriyel 
bir montaj hattına evrilerek farklı yerlerde farklı 
biçimlerde üretilen yapı elemanlarının bir araya 
getirildiği, yönetildiği bir sürece dönüşmektedir. 

Bilgi(sayar) teknolojilerinin tasarımcıya sunduğu 
olanaklar ve sayısal ortamın biçim üretmede 
verdiği özgürlük, bir diğer deyişle siber 
malzemenin tasarımı şekillendirmesi, tasarımın 
fiziksel malzemeye aktarımında algılayıcıların 
(sensors), çalıştırıcıların (actuator) kullanılmasını 
gerektirmektedir. Bir anlamda malzeme, veri 
katmanları ile birlikte şekillenmekte, etkileşim ve 
tepkime kavramları da tasarım ve inşa süreçlerinde 
önemli farklılıkları beraberinde getirmektedir. 
Dronların ve cobotların (collaborative robots) 
tüm imalat, üretim ve inşa süreçlerine girmesi, 
lazer tarayıcılar ile yapılan ölçüm, bulut tabanlı 
modeller, artırılmış gerçeklik, blok zinciri 
teknolojisi (blockchain) ve yapay zekanın da 
tüm tasarım bileşenlerinde ve inşa süreçlerinde 
rol oynaması ile birlikte mimari tasarım, yeni bir 
üretme ve inşa etme sürecine girmiştir. Tüm bu 
gelişmelerin sonucunda, biçim, malzeme, üretim 
arasındaki ilişki yeniden ve çok boyutlu olarak ele 
alınmak ve karmaşık çok boyutlu sanal modellerin 
fiziksele aktarılması yeni ve farklı bakış açılarını 
gerektirmektedir. 

Bu bağlamda üretim teknolojilerinin mimarlıktaki 
etkilerini daha iyi anlamak için farklı üretim 
teknolojilerinin potansiyellerini anlamak, tasarım 
ve inşa/yapma eylemi arasındaki diyaloğu doğru 
kurmak açısından büyük önem taşımaktadır. 

Son yıllarda farklı tasarım ve üretim teknolojilerinin 
yapılı çevreye ve mimariye yansımasına 
bakıldığında iki önemli durum gözlenmektedir: 

farklı ve karmaşık modellerin elde edilmesinde 
yaygın kullanılan yazılımların biçimsel dili ve “loft”, 
“extrude”, “sweep” gibi işlemler ile “panelling”, 
“weaving”, “layering” vb. temel eylemler; bu 
modellerin fiziksele dönüştürülmesinde kullanılan 
üretim ve malzemeye bağlı ölçek, detay, malzeme 
ve hassasiyet. Bir diğer önemli dönüşüm de, tüm 
bu teknolojilerin erişilebilirliğinin artması ve 
çoklu disiplinli tasarım süreçleri ile, mimarlar, 
tasarım araştırma grupları, eğitim kurumları birçok 
yeni yapı ya da yapı elemanı geliştirerek deneysel, 
yenilikçi çalışmalar ile karşımıza çıkmaktadır. 

Hesaplamalı tasarımda yaygın kullanılan yazılımlar 
ile birlikte farklı ölçeklerde, kabuk tasarımları 
ve deneyselliğin önde olduğu pavyonlar biçim-
malzeme-üretim ilişkisini göstermektedir. 
Örneğin panellenerek (“panelling”) ya da ışık 
ısı kontrolü amacı ile performatif ya da görsel 
amaçla yüzeylerde kullanılan örüntüler ile edilen 
tasarımlar “kesme” işlemlerini her ölçekte öne 
çıkarmıştır. Özellikle lazer, su jeti ve uygun 
CNC’ler ve robotlar ile yapılan ve plakaların ve 
eğrisel yüzeylerin, hassas biçimde kesilmesi ve 
bir araya getirilmesi ile elde edilen birçok örnek 
bulunmaktadır. 

Yeni teknolojiler ile yapılan kesme (cutting) işlemi 
bir yandan yeni malzemeleri gündeme getirirken 
diğer yandan ise taş ve ahşap gibi malzemelerin 
de yeniden ve farklı hassasiyet ve ölçeklerde 
kullanımına olanak vermektedir. Ayrıca kesme 
işlemi, özellikle lazer kesicilere kolay erişilebilmesi 
ve mukavva gibi ucuz malzemelerden, 
kompozitlere uzanan çok farklı malzemelerin 
kesilebilmesi ve şekillendirilebilmesi önemli bir 
tasarım araştırma aracı haline gelmiştir. Görsel 
1’de gösterilen karbon çelik ofis binasında hem 
tasarım hem üretim hem de kesme işlemlerinin 
etkisini sergilemektedir (Görsel 1).

Görsel 1: ꜜꜜ
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Kesme işlemi gibi CNC freze ve robotlar ile farklı 
malzemeler ile üç boyutlu şekillendirme işlemleri 
de yine birçok örnekte görülmektedir. Örneğin 
13000 kanatçıktan oluşan ve CNC işlemleri ile 
şekillenen cephesi ile Xiqu Center sayısal tasarım 
ve üretim teknolojilerinin birlikte kullanımını 
göstermektedir. (Görsel 3).

Birçok deneysel çalışmaya imza atan ICD/ITKE 
Grubu, sayısal tasarım ve üretim teknolojilerinin 
kullanımı ile ahşabın gerek biçim gerekse 
performansının sınırlarını zorlamaktadır. Grubun 
son yaptığı çalışmalardan biri olan Urbach Kulesi 
yeni araştırmalar için de özendirici olmaktadır 
(Görsel 2).

Görsel 2: ICD/ITKE, Urbach Tower, Ahşap Kule (https://www.design-
boom.com/architecture/urbach-tower-self-shaping-wood-icd-itke-
stuttgart-05-20-2019/). (ET:02.06.2020)

Görsel 1: Belzberg Mimarlık, Mexico City, Ofis Binası, Karbon Çe-
lik Kabuk (https://www.contemporist.com/building-in-mexico-city-
perforated-steel-facade/). (ET:02.06.2020)

Görsel 3: Revery Architecture and Ronald Lu &Partners, XiquCentre, 
13 000 kanatçıktan oluşan cephe (https://www.architectmagazine.
com/technology/architectural-detail/xiqu-centres-facade-ripples-with-
13-000-fins_o).Görsel 2: ꜜ
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Bir diğer ilgi çekici örnek ETH Zürih kökenli Block 
Research Group tarafından hafif konstrüksiyon ve 
sürdürülebilir yapı örneklemesi için kullanılan 
NEST binasında, ön gerilimli kablo ve tekstil 
kalıp kullanılarak yapılmış olan ince beton 
kabuk HiLo’dur. ETH Zürih Robotik Fabrikasyon 
Laboratuvarı’nda inşa edilen HiLo, geleneksel bir 
iskele sistemi ile ileri teknolojilerle üretilen ön 
gerilimli kablo ağı ile şekillenen çift yönde eğimli 
bir kabuktur. Birçok farklı teknolojinin ve beton 
güçlendirme stratejisinin uygulandığı HiLo birçok 
benzer çalışma için de örnek oluşturmuştur3. 
(Görsel 5).

Kalıp teknolojilerindeki gelişmeler, eklemeli 
imalat yolu ile kalıp ya da nesnenin kendisinin 
üretilmesinin kolaylaşması, robotların inşa 
süreçlerine girmesi ile birlikte beton yapı 
elemanlarının da tasarım ve üretiminde önemli 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu gelişmeler sadece 
farklı formların elde edilmesini değil, betonarme 
alanında birçok yeniliği getirmiş, kompozit 
malzemelerin de binalarda kullanılmasının 
yolunu açmıştır. Danimarka Teknoloji Enstitüsü 
(Danish Technological Institute) önderliğinde 
bir araya gelen ve AB tarafından desteklenen bir 
araştırma grubu betonun sayısal tasarım ve üretim 
teknolojileri ile birlikte üretimi üzerinde çalışmaya 
başlamıştır. Bu çalışmaların sonuçlarından biri, 
grupta bulunan Superpool tarafından tasarlanan 
ve robot yardımı ile şekillendirilen kabuktur. 
Geleneksel kalıp ve inşa yöntemlerinden 
farklılaşan kabuk bu alanda son yıllarda yapılan 
araştırmalara iyi bir örnektir (Görsel 4).

Görsel 4: Superpool, BetonKabuk (https://www.archdaily.
com/580477/tailorcrete-seeks-to-revolutionize-concrete-fabrication) 
(ET:02.06.2020)

Görsel 4: ꜜ Görsel 5: ꜜꜜ

ꜜ
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Kuşkusuz üretim teknolojileri düşünüldüğünde 
üç boyutlu ve dört boyutlu yazıcılar her alanda 
olduğu gibi mimarlık alanında da yeni olanaklar 
yaratmış ve olanaksız denen biçimler hayata 
her ölçekte geçmeye başlamıştır. Tasarımın 
her aşamasında kullanılan üç boyutlu yazıcılar 
ile model ve/veya prototip ve gerçek nesne 
arasındaki sınırlar kaybolmaya başlamıştır. 
Özellikle parametrik tasarım yaklaşımı ile ortaya 
çıkan karmaşık modellerin çözümlenmesinde, 
hayata geçirilmesinde eklemeli üretim ve üç 
boyutlu yazıcılar sanal ve gerçek arasındaki ilişkiyi 
kurmaktadır. Plastikten, reçineye, kilden metal 
tozuna, titanyumdan seramiğe, tuzdan betona 
birçok malzemenin kullanılabildiği üç boyutlu 
yazıcılar, sahada robotik üretim aracılığı ile inşa 
etme eylemini de dönüştürmeye başlamıştır. 

Geleneksel kalıp ve üretim teknikleri ile üretilmesi 
mümkün olmayan veya üretilmesi çok pahalı 
olan birçok tasarım bugün büyük bir hassasiyetle 
bu teknolojiler sayesinde yaşama geçmektedir. 
Yazıcıların tabla boyu ile sınırlı olan üretim, son 

Görsel 5: Block Research Group, ETH Zurich, HiLo, Beton-
Kabuk (http://www.summum.engineering/portfolio/nest-hilo/). 
(ET:02.06.2020)

Görsel 6: Emerging Objects Group, SaltyglooPavillion, üçbo-
yutluyazıcıvetuzkullanımıileüretilmişkabuk (https://www.deze-
en.com/2013/12/12/3d-printed-salt-pavilion-emerging-objects/). 
(ET:02.06.2020)

yıllarda ölçeğini büyütmüş ve sayıları her gün 
artan birçok yeni yapı çevremizde yer almaya 
başlamıştır. Eklemeli üretimin esnek kullanımı 
mimarlığı yeryüzünden uzaya taşımış ve uzayda 
yaşam konulu birçok yarışmada yapı üretme biçimi 
olarak araştırmaları daha ileri boyuta taşımaya 
başlamıştır. Üç boyutlu yazıcılar günümüzdeki 
tektonik anlayışını da dönüştürmektedir. Emerging 
Object grubu tarafından yerel olarak elde edilen 
tuz ile yapılan Saltygloo pavyonu birbirinden farklı 
336 modülden oluşurken üç boyutlu yazıcıların 
kullanım potansiyellerini gösteren ilk örneklerden 
biri olmuştur (Görsel 6).

Aynı grup, farklı malzeme kullanımları ve üç 
boyutlu yazıcılar ile tasarım araştırmalarını kum ile 
sürdürmüş ve Quake Kolonu tasarlayıp üretmiştir. 
Inka taş işçiliği ve mimarisinden esinlenen Quake 
kolon, depreme dayanıklı olacak şekilde ve harç 
kullanmayı gerektirmeyen detaylar ile yapılmıştır. 
(Görsel 7).
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Öte yanda Dillenburger ve Hansmeyer tarafından 
hücre bölünmesinden esinlenilerek tasarlanıp 
hayata geçirilen “Digital Grotesque” üç boyutlu 
yazıcıların kompleks formları nasıl üretebileceğini 
göstermiştir. (Görsel 8).

2015 yılında Beijing’s Laboratory for Creative 
Design’dan Yu Lei ve Xu Feng, Guinness Rekorlar 
Kitabı’na üç boyutlu yazıcı kullanarak ürettikleri 
Vulcan Pavyonu ile girmişlerdir. (Görsel 9).

Görsel 7: Emerging Objects Group, Quake Column, kumkullanıla-
raküçboyutluyazıcıile (http://www.emergingobjects.com/project/
quake-column/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.
com). (ET:02.06.2020)

Görsel 8: Dillenburgerve Hansmeyer, Digital Grotesque (https://inha-
bitat.com/digital-grotesque-architecture-duo-set-to-unveil-entirely-3d-
printed-room-next-month/). (ET:02.06.2020)

Görsel 8: ꜜ

ꜜ

ꜜ

ꜜ

ꜜGörsel 9:

ꜜ
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2018 yılında Hollandalı robotik şirketi MX3D ve 
Arup, Hollanda Tasarım Haftası’nda paslanmaz 
çelik malzeme kullanılarak çok akslı endüstriyel 
robotlar özel tasarlanmış uçlar ile eklemeli tasarım 
yöntemiyle üretilmiş ilk köprüyü tamamlamıştır 
(Görsel 10). 

Görsel 9: Beijing’s Laboratory for Creative Design’dan Yu Lei ve 
Xu Feng, Vulcan Pavillion, 1023 farklı modül (https://www.design-
boom.com/architecture/vulcan-beijing-design-week-bjdw-largest-
3d-printed-architectural-pavilion-parkview-green-10-07-2015). 
(ET:02.06.2020)

ꜜ

ꜜ

Görsel 10:

Görsel 10:

ꜜ

ꜜ
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Görsel 10: MX3D ve Arup, Paslanmaz Çelik Köprü (https://www.
dezeen.com/2018/04/17/mx3d-3d-printed-bridge-joris-laarman-arup-
amsterdam-netherlands/). (ET:02.06.2020)

Görsel 12: Apis Cor, Dubai üç boyutlu yazıcı ile üretilen ilk çok 
katlı yapı (https://www.3dnatives.com/en/apis-cor-largest-3d-printed-
building-261020194/) (ET:02.06.2020)

Görsel 11: New Story ve ICON, Mexico City ucuz konutlar, (https://
www.archdaily.com/930556/worlds-first-3d-printed-community-
minimises-homelessness-in-mexico) (ET:02.06.2020)

Bir yanda bu ve benzeri örneklerin sayısı her geçen 
gün artarken, diğer yanda eklemeli üretim hızlı, 
ucuz ve basit malzemeler ile üretilen barakalardan, 
kolay ulaşılabilir konutların inşasına kadar birçok 
farklı işlev ve ölçekte kullanılmaya başlanmıştır. 
Önümüzdeki yıllarda artan maliyetler, ekonomik 
ve çevresel krizler ile birlikte küresel ölçekte 
evsiz sayısında önemli bir artış olacağı ön 
görülmektedir. Bu bağlamda üç boyutlu yazıcı 
tekniği ile üretilen ve üretilecek konutların önemi 
şimdiden anlaşılmaktadır. 

Mexico City’de evsizliği azaltmak üzere üç 
boyutlu yazıcılar ile üretilmiş konutlardan oluşan 
bir mahalle oluşturulmuştur. Çok hızlı ve düşük 
maliyetli bu konut üretme biçimi acil durumlarda 
ve felaket sonrasında ortaya çıkan konut 
gereksinimine de çözüm olabilecektir (Görsel 11).

Dubai’de üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile 
inşa edilen dokuz metre yüksekliğinde, 640 
metrekarelik iki katlı idari yapı yine bir ilk 
olma özelliği taşımaktadır. Apis Cor tarafından 
geliştirilmiş ve sahada, zorlu iklim koşullarında 
çalışabilen üç boyutlu yazıcılar eklemeli üretimin 
inşa potansiyellerini göstermektedir (Görsel 12).

Üretim teknolojilerinin mimarlığa yansımasında 
gerek endüstriyel robotların gerekse cobotların 
kullanımı birçok yenilikçi tasarımı da beraberinde 
getirmektedir. Yukarıda sözü edilen örneklerin 
yanı sıra, doğadan esinlenerek tasarlanmış ve sıra 
dışı malzemeler kullanılarak dokunmuş/örülmüş 
farklı ölçeklerdeki yapı örneklerini de görmekteyiz. 
MIT Media Lab. tarafından tasarlanan ve bio-esinli 
üretim olarak 2013 yılında tamamlanan kabuk ꜜGörsel 11:

ꜜ
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Görsel 13: MIT Media Lab, Silk Pavillion, Bio-esinli üretim, 
(https://www.archdaily.com/384271/silk-pavilion-mit-media-lab) 
(ET:02.06.2020)

Görsel 14: ICD/ ITKE, Research Pavillion, (https://www.treehugger.
com/green-architecture/drone-robot-woven-carbon-fibre-pavilion-
icd-itke-university-stuttgart.html) (ET:02.06.2020)

önemli bir dönüm noktasıdır. Robotik üretim 
ile dokunarak elde edilmiş birincil strüktür ve 
6500 ipek böceği ile elde edilen ikincil strüktür 
CNC üretim araştırmaları için de veri sağlamıştır 
(Görsel 13).

Achim Menges’in ITKE’de takımı ile birlikte 
sürdürdüğü bir seri araştırma ile karbon fiber ile 
robotik üretim kullanarak örme/dokuma yöntemi 
ile birçok deneysel pavyon inşa etmiş, doğa-
esinli ya da doğa-öğrenili tasarım yaklaşımlarının 
hayata geçirilmesinde farklı teknoloji ve malzeme 
kullanımlarının potansiyellerini sergilemiştir. 
Robot ve dronların birlikte kullanıldığı ve güve 
ağlarından esinlenilerek tasarlanıp üretilen pavyon 
hem karbon fiberin farklı kullanımı hem de robot 
ve dronların birlikte kullanımını örneklemiştir 
(Görsel 14).

Bugün ve Gelecek

Günümüzde hızla gelişen teknolojiler, her alanda 
sürdürülen disiplinler arası ve disiplinler ötesi 
araştırmalar, mimarlık tasarım ve üretim süreçlerini 
de dönüştürmekte ve biçimden biçimlenmeye 
(form to formation)4 anlayışı çok daha genişleyerek 
üretme/inşa etme ve yapının yaşam döngülerini 
de içine alan bir anlayışı gerektirmektedir. Artık 
Endüstri 4.0’ın yeni bir dönüşüme yerini bırakacağı 
sıklıkla karşımıza çıkan bir tartışmadır. Kimilerince 
yeni bir dijital ekosistem ile tariflenmeye başlayan 
bu yeni dönem, bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi 
hedefleri ile her alanda beklentileri farklılaştıracak 
ve her disipline yeni sorumluluklar verecektir. 
Kuşkusuz bu paradigmatik dönüşümde mimarlık 
ve tasarımın önemli bir rolü olacaktır. Bir yanda 
sayısal ortamın verdiği biçimsel özgürlük ile büyük 
veri, bulut teknolojileri, sayısal ikizler, yapay zekâ, 
her aşamada artırılmış gerçeklik ve/veya sanal 
gerçeklik ile ve/veya hızlı prototipleme araçları ile 
model üretebilme de tasarım süreçlerinin doğal 
bir parçası olurken, öte yanda tüm bu tasarımların 
yaşama geçirilmesinde üretim teknolojileri ve 
malzeme araştırmaları belirleyici olacaktır. 
Bu bağlamda artık çok daha fazla tartışılması 
gereken ve belki de dijital tektonik5 olarak 
tarifleyebileceğimiz sayısal tasarım modelinin, 
fiziksel ortamdaki tektoniğini malzeme ve üretim 
teknolojileri belirleyecektir. 

ꜜGörsel 14:
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Birçok paydaşı olan mimari tasarım ve inşaat süreçleri Endüstri 4.0 ile birlikte sorgulanmaya 
başlamış ve farklı ölçeklerde değişime uğramaktadır. Bu yazıda Mimarlık 4.0 olarak adlandırılan bu 
dönüşüm, tasarım süreçlerinin bina bilgi modelleri ile birlikte, sürecin tüm paydaşlarının katılımı 
ile şekillenmesi, sadece tasarım ve yapım aşaması ile değil yapıların tüm yaşam döngülerinin de bu 
sürecin bir parçası olması, akıllı ve etkileşimli yapılar, inşaat teknolojilerinin hızlı değişimi, yeni 
malzemeler ve tüm bunların sonucu ortaya çıkan yeni mimari tektonik özellikleri tanımlanabilir.

Bir yanda eklemeli imalat teknolojileri ile model ve son ürün arasındaki sınırlar kaybolmakta, ro-
botik üretim ile yeni malzeme ve yapı elemanları araştırılmakta, öte yanda inşaat süreci endüstri-
yel bir montaj hattına evrilerek farklı yerlerde farklı biçimlerde üretilen yapı elemanlarının bir 
araya getirildiği, yönetildiği bir sürece dönüşmektedir. Bu bağlamda üretim teknolojilerinin 
mimarlıktaki etkilerini daha iyi anlamak amacıyla farklı üretim teknolojilerinin potansiyellerini 
anlamak ve tasarım ile inşa/yapma eylemi arasındaki diyaloğu doğru kurmak önem kazanmıştır. 
Sayısal ortamın verdiği biçimsel özgürlük ile büyük veri, bulut teknolojileri, sayısal ikizler, yapay 
zeka, arttırılmış gerçeklik, hızlı prototipleme araçları tasarım süreçlerinin doğal bir parçası olur- 
ken, tüm bu tasarımların yaşama geçirilmesinde üretim teknolojileri ve malzeme araştırmaları be-
lirleyici olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık 4.0, endüstri 4.0, üretim teknolojileri, eklemeli imalat, hızlı proto- 
tipleme, sayısal tasarım, sayısal tektonik.
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Mimarlıkta Fabrikasyon Teknolojileri ve  
Endüstri/Mimarlık 4.0

Arzu Gönenç Sorguç

Müge Kruşa Yemişcioğlu

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğitimi süresince, araştırma görevlisi olarak da görev almış ve dokto-
ra eğitimi sırasında NATO bursu ile Delft Teknoloji Üniversitesi’nde akustik ve gürültü kontrolü 
alanında çalışmalar yürütmüştür. Doktora eğitiminin ardından post-doktora araştırmaları için git-
tiği Tokyo Teknoloji Enstitüsü ve Meiji Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ile halen ortak çalışmalar 
yürütmektedir. 1998 yılından itibaren ODTÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi olan Arzu Gönenç 
Sorguç, bölüm başkan yardımcılığı ve dekan yardımcılığı gibi birçok idari görevin yanı sıra ulus-
lararası yüksek lisans program koordinatörlüğü, merkez yönetim kurulu üyeliği ve ODTÜ Tasarım 
Fabrikası’nın merkez müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. ODTÜ Tasarım Fabrikası’nda disiplin-
ler arası tasarım stüdyosu; mimarlık bölümünde ise akustik tasarım, yapı mekaniği, sayısal tasarım, 
üretim teknolojileri, yapay zekâ gibi pek çok alanda dersler vermekte, tezler yönetmekte, ulusal 
ve uluslararası araştırma projelerinde yer almaktadır.

Lisans eğitimini aldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün ardından yüksek li-
sans eğitimini ise ODTÜ ve Delft Teknoloji Üniversitesi ortak diploma programı olan Mimarlıkta 
Sayısal Tasarım ve Üretim Teknolojileri programında tamamlamıştır. Doktora eğitimine ODTÜ 
Yapı Bilimleri programında devam etmektedir. Öğrenimi süresince mimarlık bölümünde araştırma 
görevlisi olarak görev almış, şu an ise ODTÜ Tasarım Fabrikası’nda araştırmacı olarak çalışmak-
tadır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde ve Sayısal Tasarım Stüdyosu’nda sayısal tasarım, üretim tek-
nikleri, yapı teknikleri gibi alanlardaki derslerde ve Tasarım Fabrikası’nda disiplinler arası tasarım 
stüdyosunda görev almaktadır. Güncel çalışmalarını mimarlıkta doğa-öğrenili çalışmalar odağında 
yenilikçi malzeme, yapı tekniği ve yeni mekân anlayışları üzerine sürdürmektedir.  
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Fabrication Technologies in Architecture and 
Industry/Architecture 4.0
With Industry 4.0, architectural design and construction processes started to be questioned and  
facing a transformation at different scales. This transformation, which we acknowledge as  
Architecture 4.0, can be defined with the change in design processes with building information 
modeling, smart and interactive structures, the rapid change of construction technologies, new 
materials, and new architectural tectonics.

On the one hand, with the additive manufacturing technologies,the boundaries between the  
model and the end product disappear, robotic production and new materials and building  
elements are started to be explored, on the other hand, the construction process evolves into an  
industrial assembly line and turns into a process where the building elements produced in  
different ways are brought together and managed. In this context, it is important to comprehend 
the potentials of different production technologies to understand the effects of them in architec-
ture better, and to establish the right dialogue between design and construct/act of making. Whi-
le, the digital environment and big data, cloud technologies, digital twins, artificial intelligence,  
augmented reality, rapid prototyping tools provide the freedom and become the natural part of the 
design processes, today, production technologies and material research are decisive in the design 
processes. 

Keywords: Architecture 4.0, industry 4.0, fabrication technologies, additive manufacturing, rapid 
prototyping, digital design, digital tectonics.
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