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ÖZET
İnşaat teknolojisi yapılan yatırımlar ile her geçen gün gelişmektedir. Yapılan büyük projeler yeni
teknolojik araştırmaların önünü açmaktadır. İnsanlığın en önemli ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacını
karşılamak için daha hızlı, daha pratik ve daha ekonomik üretim ihtiyacı insan sayısının artışı ile
artmaktadır. İnşaat işlerinde bu ihtiyaçları karşılamak için birçok teknolojik gelişimden
yararlanılmaktadır. Bu teknolojik gelişimlerinden bir tanesi de 3B baskı teknolojini kullanarak yapı
üretimidir. 3B baskı teknolojisi birçok alanda kullanılabilirliği ile kendini kanıtlamış yenilikçi bir
teknolojidir. İnşaat işlerinde kullanımı da son 10 yılda ortaya çıkmış, getirdiği avantajlar sayesinde
gelecek yapı üretim tekniklerinden bir tanesi olacağı kesindir. Bu çalışma kapsamında 3B baskı
teknolojisinin inşaat işlerinde kullanımının son dönem gelişimi araştırılmıştır. Yapılan yüksek katlı
yapılar, ihtiyaç duyulan malzemeler için yapılmış çalışmalar, çelik köprü üretimi, uzay yapıları gibi
konular başlıca ele alınmıştır. Ayrıca bu teknolojinin geleceği de tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 3B Baskı Teknolojisi, Otomatik Yapı Üretimi, Yenilikçi İnşaat Teknolojileri.

INNOVATIONS OF BUILDING PRODUCTION USING 3D PRINTING
TECHNOLOGY OF THE LAST PERIOD
ABSTRACT
Construction technology continues to grow with investments day to day. The large projects that are open
up new technological research. The need for faster, more practical and more economical building
production to meet the needs of humanity is increasing. In construction works, many technological
improvements are being used to meet these needs. One of these technological developments is building
production using 3D printing technology. 3D printing technology is an innovative technology that has
proven itself with many field use possibilities. Its use in construction works has also appeared in the past
10 years and thanks to the advantages it brings, it will be one of the future building production
techniques. In this study, the recent development of the use of 3D printing technology in construction
works has been investigated. High-rise constructions, works for the required materials, steel bridge
production, space structures are mainly discussed. The future of this technology is also evaluated.
Keywords: 3D Printing Technologies, Contour Crafting, Innovative Construction Technologies.

116

Çerçevik vd.,/INTERNATIONAL JOURNAL OF 3D PRINTING TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY 2:2 (2018) 116-122

1. GİRİŞ
Yerinde döküm insanlık tarihinde Romalılardan beri kullanılan bir inşaat tekniğidir. Romalıların inşa
ettikleri kemerli, kubbeli yapılarla inşaat teknikleri gelişmiş, tarihi yapılar üretilmiştir. İnsanlığın büyük
kaleler, dini yapılar ve köprüler yapma becerileri 19. Yüzyıla kadar artarak devam etmiştir. Bu dönemde,
çekmeye dayanıklı malzemelerin üretilememesi nedeniyle taş işçiliği yaygındı [1]. Taş işçiliğinin bu
denli çok olduğu inşaat işlerinde ise yapı üretimi için çok sayıda yetişmiş usta gerekmekteydi. 20.
yüzyılın başlarında çimento ve çeliğin gerçek anlamda inşaat işlerinde kullanılmasıyla yapım tekniği
değişmiştir. Kalıplar içine dökülen beton ve kullanılan çelikle kemerli kubbeli yapılar yerini betonarme
yapılara bırakmıştır. Yüksek yapılar uzun köprüler ve büyük barajlar üretilmiştir. Hesaplamalarda
bilgisayar programlarının kullanılması ve deprem mekaniğinin daha iyi anlaşılmasıyla daha güvenli
yapılar yapılmıştır [2].
İnsanlığın kerpiç evler ve taş işçiliği ile başlayan inşa etme kabiliyeti, bugün her basamağında
bilgisayarlar ve otomasyon sistemlerinin kullanıldığı bir yetenek haline gelmiştir. İnşa yeteneklerinin
artmasıyla günümüzde yapılar modern, güvenli, estetik ve ekonomik üretilmektedir. Ancak bu
yetenekler dünya dışına açılan insanlık için yeterli değildir. Son yarım yüzyılda yapılan uzay
araştırmaları ile insanlık Ay’a ayak basmış, Marsa insansız araçlar göndermiştir.
Uzay araştırmalarının bir tanesi de dünya dışı yerleşimdir. Gelecekte Ay’a ya da Mars’a bir koloni
kurma fikri ulaşılması zor bir hedef olsa da bu hedef için çalışmalar devam etmektedir. Dünya dışı bir
koloni kurmak için öncelikle dünya dışı inşa tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak dünya
dışı inşaat işi çok farklı problemleri için de barındırmaktadır. Bu problemleri aşabilmek için en uygun
yol, 3B yazıcı tekniğine dayanan bilgisayarlı makinelerin yapıları inşa etmesi olarak görülmektedir.
Dünya dışı yerleşimi kurabilme çalışmalarını, şu anda uzay araştırmalarının dünyanın öncü kuruluşu
NASA(National Aeronautics and Space Administration) ile bilim insanları birlikte yapmaktadır. NASA
2010 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesinden Profesör Khoshnevis ile 3B yazıcı tekniğinin uzay
yapılarını inşa edebilmesi için çalışma başlatmıştır [3]. Yapılan çalışmalarda, yapıların malzemesinin
yüzde 90’ı Ay’dan yüzde 10’u ise dünyadan temin edilmesi tasarlanmıştır [4].
Profesör Khoshnevis’in 2000 yılında patentini alarak başlattığı teknoloji, uzay yapılarında uygulama
alanı bulmuştur [5, 6]. Uzay yapılarında kullanılabilir olduğu belirlenen teknolojinin araştırmaları hızla
artmıştır. Birçok teknolojiye öncülük etmiş uzay bilimi bu aşamada inşaat teknolojisine de katkı
sağlamıştır. İnşa teknolojisi bilgisayarlı otomasyon sistemleri sayesinde farklı bir boyut kazanmıştır.
3B yazıcı ile yapı teknolojisi (Contour Crafting, CC), NASA Tech Briefs Media Group tarafından Kasım
2014'te 1000'den fazla küresel rekabet teknoloji arasında en üst teknoloji seçildi. Ayrıca National
Inventor's Hall of Fame tarafından “Yılın En İyi 25 Buluşundan” biri olarak görüldü. 2016 yılında da
NASA tarında 3 boyutlu yazıcılar için bir ödüle layık görülerek oldukça kullanışlı ve yararlı bir teknoloji
olduğunu kanıtladı [7].
Bu çalışmada, 3B baskı teknolojisinin inşaat işlerinde kullanımının son dönem gelişimi araştırılmıştır.
Aldığı birçok yenilikçi teknoloji ödülü ile 3B bakı teknolojisinin kullanımı ve örnek yapıları
sunulmuştur.

2. 3B YAZICI İLE YAPI ÜRETİMİ
3B yazıcı ile yapı üretimi klasik 3B yazıcı mantığına dayanmaktadır. Bilgisayar ile kontrol edilen,
ağzından beton çıkan bir nozzle taşıyan vinç, programından gelen komutlar ile ileri-geri, sağa-sola,
aşağı-yukarı hareket ederek yapı üretimi yapmaktadır (Şekil 1) [8].
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a)

b)

Şekil 1. a) Beton Döken Nozzle Ucu, b) 3B Yazıcı İle Yapı Teknolojisi ile Yapı Üretimi [8]

Nozzle ağzından çıkan beton küçük bir malalama işlemi ile düzeltilmektedir (Şekil 2). Özel bir beton
ile çalışan sistem, bilgisayarda hazırlanmış modeli oluşturmaktadır. Sistemin ürettiği yapı elemanları
herhangi bir kalıp veya kalıp işçiliği gerektirmez. Çelik donatı kullanılmaz. Ayrıca sıva yapmaksızın
boya işlemine hazır yüzeyler elde edilebilir. Bu da işçilikten çok büyük tasarruflar sağmaktadır.

Şekil 2. 3B beton yazıcı ile katman katman dökümle üretilen yapılar [9].

3. SON DÖNEM 3B YAPI ÜRETİM ÇALIŞMALARI
3.1. Akademik Çalışmalar
Khoshnevis’in NASA ile başlattığı çalışma sonrasında birçok araştırmacı bu konu ile ilgilenmiştir. Bu
çalışmalar malzeme çalışmaları [10-17], çelikle güçlendirilmiş yapılar [18], teknolojinin geleceği [19],
yapı tipleri [20], robotik kollar [21] ve üretim optimizasyonu [22] üzerine yoğunlaşmıştır. Yapılan
akademik çalışmalar sonucu teknoloji her geçen gün gelişim göstermektedir.

3.2. Güncel Çalışmalar
Teknolojik gelişimler ve akademik çalışmaların her alana getirdiği yeniliklerden inşaat işleri de
etkilenmiştir. Önceleri akademik çalışmalarda ve uzay yapılarında ortaya çıkan yapı üreten 3B yazıcılar
günümüzde özel şirketler tarafından da kullanılmaya başlamıştır. Bu bölümde 3B yazıcılar tarafından
son dönemde üretilmiş yapılar sunulmuştur.
Dubai’de tamamen 3B yazıcılar ile üretilmiş ofis binaları inşa edilmiştir. Dünya’nın en yüksek binasına
sahip olan Dubaililer teknolojik gelişimleri yakından takip etmektedirler. 17 saatte üretilmiş ofis binası
Şekil 3’de görülmektedir [23].
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Şekil 3. Tamamen 3B yazıcılar ile üretilmiş Ofis binaları [23]

2015 yılında Çinli bir firma 3B yazıcılar ile 5 katlı bir yapı yaptı (Şekil 4). Yapıyı üretmek için 6,6 metre
yüksekliğinde, 10 metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğunda bir 3B yazıcı kullanıldı. 2200
metrekarelik yapı üretimi için hafriyat malzemelerden yararlanılarak çevreci bir tasarım yapılmıştır [24].

Şekil 4. 3B yazıcı ile yapılmış 5 katlı bir bina [24]

2017 yılında Eindhoven Üniversitesi Hollanda Amsterdam’da dünyanın ilk 3B yazıcısı ile üretilmiş
köprüsünü inşaa etmiştir (Şekil 5). Köprü çok geniş açıklıklı ve mimari olarak güzel görünüme sahip
olmasa da 3B yazıcı ile yapılmış ilk köprü olması sebebi ile bir önemli bir yapıdır.

Şekil 5. 3B yazıcı ile üretilmiş dünyanın ilk köprüsü [25]

3.3. Yapılması Planlanan Yapılar
Günümüzde 3B yazıcılar ile birçok yapı elemanı ve küçük ölçekte yapılar üretilmektedir. Sağladığı
avantajların anlaşılmasından sonra gelecekte daha büyük yapıların yapılması planlanmaktadır (Şekil 6).
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Daha büyük basım ağı bulunan makineler ile büyük yapıların yapılması düşünülmektedir. Bu sayede
ihtiyaç bulunan yerlerde çok hızlı toplu konut projeleri gerçekleştirilebilecektir [26].

Şekil 6. Çok katlı, geniş ölçekli yapı çalışmaları [26]

Birçok altyapı tipi, 3B yazıcı teknolojisi kullanılarak otomatik olarak oluşturulabilir. Örneğin, rüzgâr
türbini kuleleri, köprü direği, su kulesi, silolar, bacalar vb. 3B yazıcılar ile üretilebilir (Şekil 7). Dikine
yükselen bu yapılar için yapı boyuna tırmanan robot kollar kullanılacaktır [27].

Şekil 7. 3B Yazıcılar ile Altyapı Çalışmaları [27]

3.4. NASA’nın Çalışmaları
3B yazıcı kullanarak yapı üretimi çalışmalarını öncelikle NASA başlatmıştır. NASA’nın Ay’a üs kurma
hedefi Apollo görevlerinden bu yana hedeflerinden bir tanesidir. NASA’nın Ay görevleri uzay yarışı
için önemli bir basamak olmuştur. Bir dönem Ay ile ilgili çalışmalar azalsa da son dönemde Ay’a üs
kurma planı yeniden ortaya çıkmıştır [28].
Ay’da oluşturulacak yaşam alanı için yeterli malzemenin uzay mekikleri ile Dünya’dan götürülmesi
maliyetli ve zaman alıcı bir işlemidir. Ay’a götürülebilecek kısıtlı malzeme ve ekipmanla görevini yerine
getirebilecek yapılar üretilmelidir. Bu sebeple de Ay’da yerleşik yapılar yapılması planlanmaktadır.
Ay’da yapılacak bu yapılar gelecekte Mars yapıları için de ilham kaynağı olacaktır [29].
Ay’da yerleşik yapıların üretilmesi ise farklı problemlerin olduğu bir konudur. Ay’da yapı üretmek
Dünya’daki geleneksel yapı üretiminden çok farklı olmalıdır. Kullanılacak malzeme, tasarım ve yapım
teknikleri Ay’ın özelliklerine ve kısıtlı malzeme ve ekipmana uygun olmalıdır [30]. Öncelikle Ay’da
yeterli personel olmaması ve Ay yürüyüşlerinin çok zorlu olması sebebiyle yapıların insanlar tarafından
yapılması mümkün değildir. Bu noktada 3B yazıcıların Ay yapılarında kullanılma fikri ortaya çıkmıştır.
NASA bununla ilgili birçok çalışma yapmıştır (Şekil 8).
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Şekil 8. 3B Yazıcılar ile üretilmesi planlanan Ay Yapısı [31]

NASA Dünya dışı üs kurma hedefi ile birçok yarışma düzenlemektedir. Şu anda 2 milyon dolar ödüllü
3B yazıcılar ile üretilmiş yaşam alanlarının kurulması hedefi ile bir yarışma düzenlemiştir. Bu yarışma
bu alanda yapılan 3. yarışmadır. Yarışma kapsamında oluşturulacak yaşam alanı için mimari proje,
yapım süreci, yapım tekniği ve 3B baskı teknolojilerinin kullanımı yarışma kıstaslarını oluşturmaktadır.
Şekil 9’da yarışmalara katılmış proje örnekleri görülmektedir [32].

Şekil 9. NASA’nın Açtığı Proje Yarışmalara Katılan Proje Örnekleri [33]

4. SONUÇLAR
Günümüzde 3B yazıcı ile yapı üretimi çalışmaları hızlanarak artmaktadır. 3B yazıcının uzay yapıları
için de kullanılabilirliğinin ortaya çıkması ile birlikte araştırmacıların dikkati bu teknolojiye
yoğunlaşmıştır. Teknolojide kullanılan beton ve cihazların yetenekleri artırılmıştır. Bu sayede 3B
yazıcılar, üretilen köprüler, altyapı ve binalar ile daha çok alanda kullanılmaya başlamıştır. Bu
çalışmada da 3B beton yapılarının üretimi, üretilmiş yapılar, gelecekte üretilecek yapılar ve uzay
yapıları araştırılmıştır. NASA’nın açtığı proje yapışmalarına gösterilen ilgi, özel şirketlerin tasarımları,
araştırmacıların çalışmaları 3B yazıcıların gelecekte birçok yapı üreteceği görülmektedir. Geleneksel
inşaat tekniklerine göre işçilik, kalıplama ve malzemeden edilen tasarrufla yapı üretiminde 3B
yazıcıların kullanımının hızla artacağı düşünülmektedir.
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