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ÖZET
21. yüzyıl pavyon tasarımlarının pek çoğunda biyoloji bilimi ile biyomimetik
araştırmalardan mimarlık disiplinine bilgi ve yöntem aktarımlarının yapıldığı, yenilikçi
üretim yöntemlerinin denendiği veyeni nesil malzemelerin kullanımıyla çevresel koşullara
duyarlı kabuk ya da benzeri tektoniklerin araştırıldığı görülmektedir. Bu denemelerin,
yenilikçi tasarım ve üretim biçimlerinin geliştirilmesinde öncül modeller olduğu açıktır.
Ancak tasarım süreci ve sonuç ürünlerin disiplinler arası bir tasarım anlayışıyla
“biyomimetik bir yaklaşım” benimsediği konusu pek çok soru işareti barındırmaktadır. Bu
bağlamda bu çalışma, “biyomimetik tasarım” yaklaşımları ile üretilen pavyonlara ait
teorileri, kavramları, konuları, metodolojileri, malzemelerive tektonikleri araştırmaktadır.
Biyomimesis kavramının pavyon tasarımında sonuç ürüne ve sürece yansıma biçimlerinin
sistematik bir biçimde tartışılması amaçlanan çalışmada örneklem olarak son yıllarda öne
çıkan 5 pavyon incelenmiştir. Yapılan araştırmada, biyomimetik yaklaşımlarla biyolojik
model/organizmaya neden başvurulduğu, ne ve hangi düzeyde öğrenildiği sorularına
cevap aranmış, tasarımların canlılara ait form, fonksiyon ve malzeme gibi özelliklerden
çıkarımlar yapılarak gerçekleştiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Biyomimetik, biyomimetik tasarım, biyomimetik adaptasyon,
mimari pavyonlar
ABSTRACT
It is observed that in the vast majority of 21st century pavilion designs biomimetic
researches and science of biology are used to transfer information and methods to
architectural disciplines, innovative production methods are tested, and new-generation
materials are used to investigate shells or similar tectonics sensitive to environmental
conditions. It is clear that these experiments are the forerunner models in the
development of innovative design and production methods. However, the subject of
design process and final products’ adopting a “biomimetic approach” with an
interdisciplinary design concept has many questions. In this context, this study
investigates the theories, concepts, topics, methodologies, materials and tectonics of
pavilions produced by “biomimetic design” approaches. In the study aiming to discuss
the reflection of biomimesis concept in pavilion design to the final product and process in
a systematic way 5 pavilions which have been prominent in recent years are examined.
In the research, the researchers tried to answers the questions of why biological model
/and organism were applied with biomimetic approaches, and what learned at what level,
and it was found out that designs were made by making conclusions from features such
as life forms, functions and materials.
Keywords: Biomimetics, biomimeticdesign, biomimeticadaptation, pavilions.
1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişimi, tasarımcılara, mühendislere ve bir çok bilim insanına problemlerini
çözme konusunda uygun ortamlar/araçlar/yaklaşımlar sunmaktadır.Bu gelişim aynı
zamanda öznenin, çevreye, doğaya, nesneye farklı bakış açıları geliştirmesine önayak
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olmaktadır. 3000 yılı aşkın süredir çözüm amaçlı gözlenen doğa, artık sadece problemin
çözümü için incelenmemekte aynı zamanda içerisinde barındırdığı çözümlerle disiplinlere
özgü yeni problemlerin tariflenmesinde yol gösterici olmaktadır.
1950’lerde literatüre “biyomimetik” terimiyle girenbu yaklaşım, yeni malzemelerin,
araçların, yöntemlerin geliştirilmesi için güçlü bir konsept ve araç olma potansiyeli
taşımaktadır. Bu yeni disiplin, doğayı biçimsel bir taklidin ötesine taşımakta ve doğa gibi
davranma yollarını da araştırmaktadır. Doğadaki oluşum/üretim süreçlerinin var olma
biçimlerinin anlaşılmaya ve uygulanmaya çalışılması pek çok tasarım disiplininde olduğu
gibi mimarlık alanındada devrim niteliğinde gelişmeleri beraberinde getirmektedir.
Mimarlık/biyoloji/teknoloji birlikteliği sonucu oluşan bu gelişmeler, gelecekte insan
hayatında büyük değişikliklere yol açacak potansiyeldedir. Disiplinler arası ortamın
öneminin farkında olan biyologlar/mimarlar/mühendisler bu alanda çalışmalar
yürütmekte, paradigma değişimine yol açan teoriler ve söylemler üretmektedir.Bu
makale,söz konusu araştırmalara odaklanarak, geliştirilen biyomimetik yaklaşımları,
teorileri, araçları, malzemeleri"pavyonlar" üzerinden okuma çabasıdır.
2. BİYOMİMETİK KAVRAMI
Doğanın en uygun çözümleri ve performans kriterlerini içeren bir ilham kaynağı olması
öngörüsü ile insanoğlu,tarih boyunca doğayı taklit ederek ve/veya yorumlayarak
çözümler elde etmiştir. Sanayi devrimi ile beraber ilham kaynağı olarak gördüğüdoğayı
gözlemlemek/anlamak için yeni teknolojilerin sunduğu olanakları kullanmaya başlamıştır.
50'li yıllara gelindiğinde ise doğayı taklit etmenin ötesinde onun en iyi fikirlerinden
öğrenme/uyarlama/uygulama olarak nitelendirilebilecek yeni bir bilim dalı oluşmuştur.
Biyomimetik, biyolojide tasarımın temelleri olarak görülen "stratejilere öykünme" (Zari,
2009) gibi genel bir yaklaşımla literatüre girmiş ve kısa zamanda daha sürdürülebilir
tasarımlar yaratmak için doğal formların ve süreçlerin işleyiş biçimlerini öğrenerek bunları
insanlığın tasarım sorunları için çözümler barındıran/sunan bir bilim alanına evrilmiştir
[URL-1].
1950'lerde OttoSchmitt tarafından doğadaki fikirlerin aktarımı için kullanılan "biyomimetik
kavramı";biyomimesis, biyomimikri, biyonik, biognosis, biyolojik esinlenme ve benzeri
pek çok terim ile benzer anlamlarda (Vincent vd., 2006) kullanılsa da araştırmanın
yapıldığı "disiplin" özelinde gerek yaklaşıma, gerekse sonuç ürüne dair farklılıklar
Teknolojideki
gelişmelerin
sağladığı
ivme
ile“…doğadan
barındırmaktadır.
esinlenme/öğrenme/uyarlama ve/veya uygulama biçimlerinin neler olabileceği ve farklı
bilgi/teknoloji alanlarında nasıl kullanılabileceği sistematik olarak tartışılmaya
başlanmıştır" (Selçuk ve Sorguç, 2007). Böylece, her disiplinin kendine özgü yöntem
arayışları sürerken, biyomimesis disiplinlere özgü veri aktarımının ve bilgi üretiminin
etkin arayüzünüoluşturmaya devam etmektedir.
Diğer pek çok tasarım disiplininde olduğu gibi mimarlıkalanında da doğadan öğrenmek,
elde edilen bilgilerin bağlama uygun tasarım diline aktarılması sürecini içermektedir. Her
ne kadar bu süreç, farklı bağlamlardan ötürü esinlenilen/öğrenilen canlı organizmaya
doğrudan karşılık gelen tasarım çözümleri ile sonuçlanmasa da canlı organizmaların
benzer problemlerle nasıl başa çıktıklarını ayrıntılı olarak incelemek ve daha sonra
bunların uygulanması için işlevsel ilkeleri ayarlamak önemlidir (Park ve Dave, 2014).
3. MİMARLIKTA BİYOMİMETİK YAKLAŞIMLAR VE SINIFLAMALAR
Biyomimetik bilimini mimarlık pratiğine uygulamak için çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir.
Garcia-Holguera ve arkadaşları (2016), mimarlar ve araştırmacılar tarafından kullanılan
yaklaşımları üç başlıkta sınıflamışlardır. Bunlardan ilki, deneysel tasarım durum
incelemeleri ve programların geliştirilmesi gibi disiplinin akademik programlara girişi
(Gruber, 2011; Helms, Vattam, & Goel, 2009; Lenau, 2009), ikincisi bilimsel ve
sistematik araştırmalar desteklemek amacıyla yöntem ve tasarım araçlarının geliştirilmesi
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(Cheong & Shu, 2012; Zari, 2012, 2015; Vincent, 2003; Vincent & Mann, 2002)ve son
olarak mimarlık firmaları tarafından gerçekleştirilen gerçek durum çalışmalarıdır(Turner &
Soar, 2008). Bazı durumlarda, mimarlık firmaları sürdürülebilir tasarım yaklaşımları
geliştirmek için disiplinler arası ortaklıklar kurmuşlardır (Lazarus & Crawford, 2011).Tüm
bu biyomimetik yöntem arayışları, doğa referanslı çözümleriyle tasarım uygulamaları için
yol gösterici olmaktadır.
Literatürde, tasarım alanında temel olarak iki farklı biyomimetik yaklaşımyer almaktadır.
Bunlardan ilki farklı terminolojilerle anılan(Biology Influencing Design, Bottom-Up
Approach , Solution-Driven Biologically Inspired Design, Biological push) ancak aynı
anlama gelen "çözüm odaklı yaklaşım" olup; biyolojik bir çözümle başlayıp bu çözümden
bir ilke çıkarılması yaklaşımıdır. Daha sonra bu "ilkenin" hangi probleme nasıl
uyarlanacağı/uygulanacağı belirlenmektedir. Tablo 1’de çözüm odaklı tasarımın adımları
görülmektedir. Bu süreçte ilk olarak biyolog ya da ekolojist, biyolojik özellikleri bir
teknolojiye uyarlayarak cevaplar aramaya ve daha sonra insanlığa ait tasarım problemi
için çözümler üretmeye çalışmaktadır. Zari'ye (2009) göre bu ilke, bir organizmada veya
ekosistemde belirli karakteristikler veya davranışlarda denenmeli ve mimari tasarımların
veya endüstriyel ürünlerin geliştirilmesinde potansiyeller oluşturacak biçimde
şekillendirilmelidir.
Tablo 1. Biyomimetik araştırmada kullanılan çözüm odaklı yaklaşım (Helms, Vattam, &
Goel, 2009)
Çözüm odaklı tasarım (Solution-driven biologically inspired design process
/Solution-BasedApproach/Bottom-Up)
1. Adım:Biyolojik çözümün belirlenmesi (biological solution identification)
2. Adım: Biyolojik çözümün tanımlanması (define the biological solution)
(biyomekanik, fonksiyonel, biyofizik, morfolojik, vb.)
3. Adım: İlkenin çıkarılması (principle extraction)
4. Adım: Çözümün yeniden şekillendirilmesi (reframe the solution)
5. Adım: Problemin araştırılması(problem search)
6. Adım: Problemin tanımı(problem definition)
7. Adım: İlkelerin uygulanması(principleapplication)
Çözüm odaklı tasarım yaklaşımı ile elde edilen kuramların, uyarlama ve evrilmesi; kendini
örgütleme, maksimizasyonyerine optimizasyon, serbest enerji ve yaşamı kolaylaştıran
malzeme ve süreçleri kullanarak biyo-kürenin iyileştirilmesini içermektedir. Bu teorilerin
pek çoğu bugüne kadar endüstri ürünlerinde uygulanmıştır. Ancak, bu durumsınırlı olup
pek çoğu henüz mimarlıkta keşfedilmemiştir(Vincent, 2003; Zari, 2009).İkinci yaklaşım
olarak bilinen problem-odaklı tasarım literatürde "biyolojiye bakan tasarım" (design
looking to biology) (Zari, 2007), “yukardan aşağıya yaklaşım" (top-downapproaches)
(Garcia-Holguera ve ark., 2016) "problem odaklı biyolojik esinli tasarım" (problemdriven biologically inspired design) (Helms, Vattam ve Goel, 2009), teknolojik çekme
(technologypull) (Magna vd., 2013) olarak aynı anlama gelen farklı terimlerle ifade
edilmektedir (Tablo2). Bu yaklaşımda süreç,problemin tanımlanmasıyla başlamaktadır. El
Ahmar (2011), biyologlar ya da ekolojistlerle disiplinler arası çalışma ve derinlemesine
bilimsel bir sezgi olmadan biyomimetik çözümlere ulaşmanın ancak bu yaklaşımla
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mümkün olduğunu savunmuştur. Ancak bu yaklaşımda, biyolojik bilginin teknik olarak
çözümlenmesi, bilimsel anlayışınyüzeysel olması nedeniyle sınırlı olmaktadır.
Tablo 2. Biyomimetik araştırmada kullanılan problem odaklı yaklaşım (Helms, Vattam, &
Goel, 2009)
Problem odaklı tasarım (Problem-Based Approach/Top-down)
1. Adım: Problemin tanımlanması (problem definition)
2. Adım: Problemi yeni bir çerçeveye oturtmak (reframe the problem)
3. Adım:Biyolojik çözümün araştırılması (biological solution search)
4. Adım:Biyolojik çözümün tanımlanması(define the biological solution)
5. Adım:İlkelerin çıkarılması (principle extraction)
6. Adım:İlkelerin Uygulanması (principle application)
Doğrusal adımlarla tanımlanan bu süreçlerin kendidinamikleri içindegerekli iyileştirmeler
için geri beslemeli olarakçalışması kaçınılmazdır.
4. TASARIMDA BİYOMİMETİK AŞAMALAR
Yukarda tartışılan iki yaklaşımda tasarım problemine uygulanabilecek form, süreç ve eko
sistem olmak üzere üç biyomimetik aşama bulunmaktadır [URL-1].Bir organizma ya da
ekosistem çalışılırken form ve süreç bir organizmanın ve ekosistemin taklit edilebilecek
özellikleridir (Zari, 2007).
Zari (2007) mevcut biyomimetik teknolojilerin araştırılması için organizma, davranış ve
ekosistem olmak üzere "üç aşama"tariflemektedir. “Organizma” düzeyi, bir bitki veya
hayvan gibi bütüncül organizmaya karşılık gelebileceği gibi bunun dışında organizmanın
belli bir bölümünün ya da tümünün taklit edilmesi anlamında kullanılmaktadır. İkinci
aşama, “davranışı” ifade etmekte ve organizmanın belirli/sınırlı ya da daha geniş
bağlamda bütüncül davranışlarının aktarılmasını içermektedir. Üçüncü aşama ise tüm
“ekosistemin” taklit edilmesi anlamına gelmekte ve bu durum genel ilkelerinin
aktarılmasını kapsamaktadır.
Organizma, davranış ve ekosistem aşamalarının her biri içerisinde, beş olası taklit
ölçeğibarındırır. Biyomimetik tasarım, nasıl göründüğü (form), neden yapıldığı
(malzeme), nasıl yapıldığı (konstrüksiyon), nasıl çalıştığı (süreç) ve ne yapabildiği
(fonksiyon) ile ilgili olabilir (Zari, 2007) (Tablo 3).
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Tablo 3. Biyomimetik aşamalar (Zari, 2007’den uyarlanmıştır)

FONKSİYON

SÜREÇ

KONSTRÜKSİYON

MALZEME

FORM

EKOSİSTEM

DAVRANIŞ

ORGANİZMA

ALT AŞAMALAR

BİYOMİMETİK AŞAMALAR

Zari (2007) söz konusu bu biyomimetik aşamaları Tablo 4'de görüldüğü üzere"termit"
üzerinden örneklendirmiştir.
Tablo 4. Biyomimetik aşamaları gösteren bir çerçeve (Zari, 2007)
Biyomimetik
Termitten esinlenilerek oluşturulan örnek yapı
aşamalar
form
Yapı termit gibi görünür. (Ne gibi
görünüyor?)
malzeme
Yapı, kabuk ya da termit iskeletinin taklidi
gibi termitle aynı malzemeden yapılır.
(Hangi malzemeden yapılmış?)
Organizma Aşaması
konstrüksiy Yapı, termitle aynı büyüme ya da inşa
(Spesifik olarak
on
edilme şekline göre oluşur. (Nasıl yapılmış?)
organizmanın taklidi)
süreç
Yapı, bireysel bir termit gibi çalışır; örneğin
meta-genomik yoluyla hidrojen üretir.
fonksiyon
Yapı, daha geniş bağlamda bir termit gibi
işlev görür; selülozu geri dönüştürür atık ve
toprak yaratır. (Ne yapabiliyor?)
form
Yapı, bir termit tarafından yapılmış gibi
görünür; bir termit kulesinin kopyası gibi.
malzeme
Yapı termitin inşa etme için kullandığı aynı
malzemeleri kullanır, örneğin sindirilmiş
ince toprakları birincil malzeme olarak
kullanılması.
Davranış Aşaması
konstrüksiy Yapı bir termitin inşa edeceği şekilde
(Bir organizmanın nasıl on
yapılır;
davrandığı ya da daha
Örneğin belirli zamanlarda belirli yerlerde
geniş bir bağlamda
toprak istifleyerek.
nasıl
süreç
Yapı, termit höyük gibi çalışır; dikkatli
ilişkilendirilebileceğinin
yönelim, şekil, malzeme seçimi ve doğal
taklidi)
havalandırma, veya termitlerin nasıl birlikte
çalıştığını taklit eder.
fonksiyon
Yapı, termitlerle aynı şekilde çalışır; iç
koşullar optimal ve termal olarak stabil
olarak düzenlenir. Daha geniş bir bağlamda,
bir termit höyüğün yaptığı gibi de işlev
görebilir.
form
Yapı bir ekosisteme benzer (içerisinde bir
Ekosistem aşaması
termit yaşıyor gibi).
(Ekosistemin taklidi)
malzeme
Yapı, (termit) bir ekosistemin yapıldığı
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konstrüksiy
on
süreç
fonksiyon

malzemeden yapılır; örneğin doğal olarak
oluşan ortak bileşikleri ve suyu birincil
kimyasal madde olarak kullanır.
Yapı bir (termit) ekosisteminde olan
ardışıklık
ilkeleri
ve
zamanla
artan
karmaşıklık gibi aynı şekilde birleştirilir.
Yapı bir (termit) ekosistem ile aynı şekilde
çalışır; enerjiyi güneşten dönüştürür ve su
depolar.
Yapı, (termit) bir ekosistemin ilişkileri
kullanılarak karmaşık sistemin bir parçasını
oluşturur, örneğin bir ekosisteme benzer
biçimde
hidrolojik,
karbonlu,
azotlu
döngülere katılabilmektedir.

5. YÖNTEM VE VERİLERİN ANALİZLERİ
Çalışmanın örneklem bölümünde verilerin toplanması ve değerlendirilmesi için nitel
yöntemler kullanılmıştır. Örnekler, biyomimetik tasarım yaklaşımlarını ve süreçlerini
bilimsel bir yayına dönüştürerek açıklayan, 2010 yılı ve sonrası gerçekleştirilmiş olan
pavyonlar arasından seçilmiştir. Örnek olarak seçilen pavyonlarda hangi canlının taklit
edildiği, hangi biyomimetikyaklaşımın benimsendiği ve ortaya konulan sonuç ürün
sınıflandırılmıştır. Pavyon örneği üzerinden yapılan araştırmanın "problem" doğrultusunda
ortaya koyduğu yöntem, taklit ettiği doğal yapılaşma ve "öğrenme" sürecinde kullandığı
yaklaşım ortaya konulmuştur. Pavyon tasarımında yeni bir malzemenin geliştirilip
geliştirilmediği, sergilemiş olduğu dinamik ya da statik davranış, biyomimetik adaptasyon
gibi başlıklar taranmıştır. Bu bağlamda taranan 14 tane pavyon içindenseçilen örnekler:
1. ICD/ITKE ResearchPavillion, 2011
2. ICD/ITKE ResearchPavillion, 2012
3. ICD/ITKE ResearchPavillion 2013-14
4. HygroskinPavillion 2013
5. ICD/ITKE ResearchPavillion 2014-15
Pavyonların nasıl değerlendirileceği konusundaveri toplamak ve biyomimetik olma
durumunu tartışmak için gereken aşamalar örneklerinanlatımı ile analiz edilerek
tablolaştırılmıştır. Böylece pavyonların hangi biyomimetik aşamayı ve yaklaşımı
dikkate alarak tasarlandığı, sorgulandığı,problem odaklı ya da çözüm odaklı olarak hangi
biyomimetik yaklaşımın dikkate alındığı belirlenmiştir.Biyomimetik araştırma
sınıflaması içerisinde, hangi kavramı kullandığı, süreç ya da davranış, morfoloji, form,
yapı, kabuk tasarımı gibi yapılan biyomimetik araştırma; biyomimetik yöntem olarak
pavyonun tasarım süreci içerisinde ürünü oluşturmak için yararlanılan yöntemler;
biyomimetik adaptasyon içerisinde doğadan öğrenilmiş/uygulanmış/uyarlanmış bir
adaptasyon çeşidi olup olmadığı araştırılmıştır.
5.1. Örnek 1: ICD | ITKE Research Pavilion 2011
2011 yılında Stutgart Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bu çalışmada, deniz kestanesi
(Echinoids) ve kum dolarıkabuğunun (sand dollar shell) iskelet morfolojisine ait biyolojik
ilkelerinbilgisayar teknolojileri, simülasyon yöntemleri ve bilgisayar kontrollü üretim
yöntemleri ile mimari yapıya aktarılması süreci araştırılmıştır. Yapılan çalışma, biyolojik
yapıların performans kapasitesinin mimari tasarıma entegre etmeyi bu bağlamda ortaya
çıkan mekânsal ve yapısal malzeme sistemlerini tam ölçekte test etmeyi amaçlamıştır
(Magna vd., 2013), [URL-4].Problem odaklı başlayan bu çalışmada, deniz kestanesi
(echinoids)kabuk iskeletlerini oluşturan bölümlerin kendine özgü düzenlemesinin, levha
tasarımı için en uygun ilkelere sahip olduğu görülmüştür. Canlıya ait, kabuk şekli, kabuk
düzenlenişi, yük dağılımı, dışardan gelen yüklerin dağılımı, hiyerarşik oluşum, çok
katmanlı mekanik strüktür, kenar formülasyonuve geçirgenlik gibi performans kriterlerine
bakılarak karar verilmiştir (Şekil 1).Deniz kestaneleri ve onun alt türü olarak bilinen kum
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doları(s
sanddollar),, kurucu plakalarınıı birbirine bağlamak
k için ge
eliştirilmiş parmak
benzeribağlantı sistemine(fin
nger-likejoiintingsystem) sahiptir.Bu bağla
antı şekli kenarlar
k
k
e karşı koy
yabilen öne
emli bir tek
kniktir. Bu iki ilke,
boyunca etki eden kesme kuvvetlerine
n geliştirilm
mesinde itici güç olmu
uştur aktarılmıştır (Krrieg vd.,
mevcutt araştırma projesinin
2011).

Şekil 1.
1 (Üstte) (a
a) Deniz ke
estanesi(Ech
hinoids); (b
b) kabuk bö
ölmelerinin
n düzenini gösteren
g
şematik üst görünüş; (c) parmak derzlerine (fin
ngerjoints) benzer kallsit plakalarra ait
k olarak ima
al edilen pa
armak derz
zler (a) belirli bir
mikrroskobik görünüş, (Alttta) Robotik
açıda farklı
f
malze
eme kalınlığ
ğına sahip iki plakayı birleştirmek
b
k; (b) farklıılaştırılmış parmak
p
derz
zler(fingerjo
oints) ile ürretilen proto
otip; (c) pa
armak derzler ile plaka
aların meka
ansal
bağlantısı; (Magna vd.,
v
2013)
Deniz kestanesinin(Echinoid
ds) kabuğu
u, kenarlarrda parma
ak benzeri kalsit çık
kıntılarla
e bağlanmış modülerr bir poligo
onal plak sisteminden oluşmak
ktadır. Yüks
sek yük
birbirine
taşıma kapasitesi,, levhaların ve bunların birleştirm
me sistemin
nin geomettrik düzeni ile elde
ğlamda birr bağlantı noktasında
a maksimu
um üç plaka birleşm
mektedir.
edilmişttir. Bu bağ
Bağlanttı noktasınd
da üç plak
kanın birleş
şmesi kurallı,hesaplam
malı tasarım
m sürecinde
evoronoi
diyagramı yardımıyla tasarım
ma aktarılmıştır (Krieg vd., 2011)) (Şekil 2).

Şekil 2. (a) 2D
2 topoloji modeli; (b)) 3B geome
etri modeli;; (c) tam ölçekli proto
otip.
k
k
kabuğunda,
plakalar birbirlerine
b
kolajen ely
yaf olarak adlandırılan esnek
Deniz kestanesi
bir güç
çlendirici ile
e birleştiğii tespit ed
dilmiştir. Delikli kalsitt plakalar, normal ve
v yanal
kuvvetleri aktarma
ak için birb
birlerine dik
kişlerle bağlanırlar. Araştırma pavyonunun gelişmiş
k
olduğunda, bağlar PU (Polyuretha
(
ane) esnek
k bir yapış
ştırıcı ile
bağlanttıları söz konusu
gerçekleştirilmiştirr (Magna vd., 2013)).Sonuç olarak biyolo
ojik rol m
model olarak deniz
esi analiz edilmiş, topolojik ve yapısa
al ilkeleri tanımlanm
mıştır. Tanımlanan
kestane
biyomim
metik kurallarpavyonu
un geometrrisineve üre
etim aşamasına aktarılmıştır (Tab
blo 5).
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Tablo 5. Biyomimetik
B
kpavyon tasarımı için gerçekleştirilen aşamaların özeti
ICD/I
ITKE RESE
EARCH PAV
VILLON 20
011

1

Kon
nstrüksiyon
n

niz kestanes
si
Den
kabuğu, kabuğ
ğun
sı,
bağlantı noktas
kaların
plak
birbirlerine
yapışmasını
en
sağllayan kolaje
elya
af.

Biyomimetik
k Aşama

Organiizma

2

Biyomimetik
k Yaklaşım

Problem
m odaklı ta
asarım (Den
niz kestane
esi kabuğun
nda
yer ala
an parmak eklemleri (finger jointts) kullanıla
arak
ahşap levhaların ek bağlantıı elemanlarrı kullanılma
adan
birleştiirilmesi)

3

Biyomimetik
k araştırma
sınıflaması

Strüktü
ürel Morfolo
oji, Kabuk bölmeleriniin parmak
eklemleri, kabuk performansı

4

Biyomimetik
k Yöntem

Komple
eks mekânsal strüktürler üretme
ek için
biyomiimetik tasarım ilkeleri

5

Biyomimetik
k Adaptasyo
on

Deniz kestanesi kabuğunun
k
morfolojisii (statik)

R
P
Pavilion
20
012
5.2. Örrnek 2: ICD | ITKE Research
2012 yılında
y
Stuttgart Ünive
ersitesi’nde
e gerçekleş
ştirilen bu çalışma h
hem hafif hem de
maliyett olarak uygun he
esaplamalı (computa
ational) biçimlerin
b
esi için
geliştirilme
biyomim
metik tasarrım, simülasyon ve ro
obotik imala
atı birleştire
erek yeni b
bir mimari tektonik
t
geliştirm
meyi amaçlamaktadır (Knippers,, vd., 2015
5). Bu bağ
ğlamda ekle
em bacaklı sınıfına
giren Amerikan
A
ıs
stakozunun
n lifli morfo
olojiye sahip dış iske
eletine ait p
prensiplerd
den yola
çıkarak çekirdeksiz
z lifli sarma
al hafif yapı araştırılmıştır (Arthro
opodExoske
eleton) (Şe
ekil 3).

Şekil 3. Biyolojik rol modeli. (A) Ame
erikan ıstakozunun kab
buğu (Hom
marusameric
canus)
n (epiderm)) mikroskob
bik görünüm
mü ve lif dü
üzeni (Reichert vd., 20
014)
(B) Üst derinin
Bir yıl süren
s
araşttırma süres
since, biyom
mimetik ilkeler, hesap
plamalı tasa
arım, lifli kompozit
k
malzem
meler ve robotik
r
üre
etim başlıkları birlik
kte ele alınmıştır. D
Doğal morrfolojinin
araştırıllmasının amacı,
a
(1) hafif, ma
alzeme açısından verimli, taşıy
yıcı sistem
mler için
biyolojik ilkeleri ta
anımlamak;; (2) perforrmatif bir malzeme
m
sistemini mü
ümkün kılm
mak için,
m unsurların
nı içeren hesaplamalı
h
ı bir tasarım süreciniin geliştirilm
mesi ve
yapısal ve üretim
biyolojik ilkelerin sürece enttegrasyonu
u (3) gelişm
miş malzem
me sistemin
nin tam ölç
çekli bir
ası ve değerlendirilmes
sidir (Reich
hert vd., 20
014) (Şekil 4).
yapıda uygulanma
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Şekil 4 Pavyon prototipi
p
(Re
eichert vd.,, 2014)
İncelenen canlıda,, hiyerarşii, anizotro
opi, hetero
ojenlik, adaptasyon,, çok işlevllilik gibi
dilmiştir. Tespit
T
edile
en bu öze
ellikler pav
vyona akta
arılmıştır
biyolojjik ilkelerr tespit ed
(Reiche
ert vd., 201
14) (Tablo 6).
6
Tablo 6. Biyomimetik
B
kpavyon tasarımı için gerçekleştirilen aşamaların özeti
ICD/I
ITKE RESE
EARCH PAV
VILLON 20
012

Konstrüksiyon

Amerikan ıstakozunu
un lifli
strüktürel ve morfolo
ojik
ş iskeletin
ilkeleri, dış
geometrik
k düzeni, yü
üksek
performan
nsa sahip
malzeme

1

Biiyomimetik
k Aşama

Organizm
ma

2

Biiyomimetik
k Yaklaşım

Problem odaklı tasa
arım

3

Biiyomimetik
k araştırma
sınıflaması

Strüktürrel Morfoloji, malzeme
e araştırması, malzem
me
davranış
şı, biyomim
metik süreç, doğal morrfogenez,
performatif malzem
me, lifli biyo
olojik sistem
mlerin
özelliklerinin araştırılması

4

Biiyomimetik
k Yöntem

Modüler Fiber Bileş
şik Morfolojiler için Bütünleşik
ntemi
Hesaplamalı Tasarım Metodolojisi, robotik sargı yön

5

Biiyomimetik
k
Ad
daptasyon

Amerika
an ıstakozun
nun kabuğu
unun strükttürel, geom
metrik
ve morfo
olojik özelliikleri (statik
k yapısı)

R
P
Pavilion
20
013-14
5.3. Örrnek 3: ICD | ITKE Research
Stuttgart Üniversiitesi Sayısa
alTasarım (ICD)
(
ve Yapı
Y
Strükttürleri ve S
Strüktürel Tasarım
t
ır. Yeni ttasarım fik
kirlerinin
(ITKE) enstitüsü yeni bir biyolojik pavyon tasarlamıştı
yon ve fabrrikasyon sü
ürecini kaps
samaktadır. Proje, öğrenciler,
araştırılldığı pavyon, simülasy
biyologlar, paleon
ntologlar, mimarlar
m
v mühend
ve
disler arasında kurula
an disiplinle
er arası
da tamamla
anmıştır [UR
RL-2] (Şekil 5).
işbirliği sonucu birr buçuk yıld
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Şekill 5.ICD/ITK
KE 2013-14
4Pavyonu[U
URL-2]
Projenin
n amacı, doğal fiber kompozit kabuklarrın tasarım
m stratejisi için biyomimetik
araştırm
ma ve fibe
er güçlendirilmiş polim
mer yapılar için yeni robotik üretim meto
otlarının
geliştirilmesidir. Bir
B başka amaç
a
ise, modüler,
m
çift katmanlı fiber kom
mpozit yap
pılar için
apta geometrik özgürrlük sağlam
mak ve gere
ekli olan ya
apı işini min
nimuma ind
diren bir
geniş ça
rüzgâr tekniği geliiştirmektir (Doerstelm
mann vd., 2015).İlk
2
ollarak hafif doğal strük
ktürlerin
mimetik ara
aştırmayapılmıştır. Bu
u araştırma
a ile böcek
klerin kana
atları ve
tespiti için biyom
uyucu bir kabuk
k
(hüc
cre) olan Elytron’un uygun
u
mod
del olduğun
na karar
karınlarrı için koru
verilmiş
ştir. (Şekil 6) Bu hafiif yapıların performan
nsı çift katmanlı bir s
sistemin ge
eometrik
morfolo
ojisine ve doğal
d
fiber kompozitin
n mekanik özelliklerine dayanma
aktadır. Birr protein
matrisi içerisinde gömülü kitin
k
liflerde
en oluşan bu materryalin eşyönsüz (anis
sotropic)
özellikle
eri yerel olarak
o
farklılaşmış malzeme öz
zellikleri sağlamaktadır. Elytra'n
nın hem
yapısal morfolojis
si hem de bölmecik (trabecularr) dağılımı, verimli m
malzeme ku
ullanımı,
malzem
me farklılaşm
ması yol gö
österici olmuştur (Doerstelmann vd., 2015).

Ş
Şekil6.Elytr
ra'nıntaram
malı elektron
n mikroskobu (SEM) ile incelenm
mesi [URL-2
2].
mada form
m, malzem
me ve strü
üktürün eş
şzamanlı oluşumunua
o
anlamak iç
çin SEM
2. aşam
tarayıcıları ile birlikte böc
cekkabuğun
nun karma
aşık iç ya
apısı analiz edilmişttir.Elytra
ojisi sütun benzeri çifft kıvrımlı destek
d
elem
manlarıyla (trabecularr) çift katm
manlı bir
morfolo
yapıdan
n oluşmaktadır. Trabe
ecular içeris
sindeki bir fiber plan üst ve alt kabuk parç
çalarıyla
devamlı liflerle birrleşmektedir. Trabecu
ulanın bağ dağılımı ve
e geometrisi böcek kabukları
eğişkenlik göstermekte
g
edir (Doers
stelmann vd
d., 2015).
boyunca yüksek derecede de
k üretim iş
şlemi cam ve karbon elyafların6
6 katmand
dan oluşan bir sarma
al içerir.
Robotik
Birinci cam
c
elyaf tabaka
t
elem
mentlerin geometrisini belirlemek
kte olup da
aha sonrakii karbon
elyaf ka
atmanları için kalıp olarak hizmet etmekte
edir. Bu ka
arbon fiber katmanlarr yapısal
destek olarak harreket etme
ekte olup bireysel
b
ola
arak liflerin
n anizotrop
pik düzenle
enme ile
nmektedir. Sonlu ele
emanlar an
nalizleri (F
FEA) ile bileşenler
b
ü
üzerine etk
ki eden
çeşitlen
kuvvetler belirlene
erek karbo
on fiberlerin
n bireysel düzeni
d
kurg
gulanmıştırr. 3. aşama
a olarak
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planlanan robotik sarmal sü
ürecinde olu
uşturulan sarmal
s
sözd
dizimi robo
otlara aktarrılmakta
bakanın otomatik
o
o
olarak
end
düstriyel robot kollları ile sarılması
s
ve 6 elyaf tab
edir. 4. aşama
a
olan
n biyomim
metik proto
otipin inşa edilmesin
nde ise,
gerçekleştirilmekte
ulan modüllerin manüelolarak montajı yapılmıştır (Parrascho vd., 2015).
oluşturu
k Elytraböc
ceğinin yap
pısal morfo
olojisine
Pavyon tasarımında biyomimetik aşama olarak
nılmıştır. Zari’nin
Z
(2
2007) yap
pmış olduğu sınıflam
mada org
ganizmanın kabuk
odaklan
malzem
mesiolan
doğal
kitin
fiberr
kompozit
malzeme
(na
aturalchitin
fiber
compos
sitemateriall)ve konsttrüksiyonu araştırılmııştır. Yakla
aşım olarak problem
m odaklı
tasarım
m (Problem-Based Ap
pproach/Top
p-down) sü
üreci izlenmiştir. Biyolojik, perrformatif
hafif ya
apı sistemle
eri için biyo
omimetik malzeme
m
da
avranışı araştırılmıştırr (yöntem). (Tablo
7)
Tablo 7. Biyomimetik
B
kpavyon tasarımı için gerçekleştirilen aşamaların özeti
ITKE RESE
EARCH PAV
VILLON 20
013-14
ICD/I
Kon
nstrüksiyon
n

elytra böceğinin ya
apısal
morfolojjisi

1

Biyomimetik
kAşama

Organiizma

2

Biyomimetik
k Yaklaşım

Problem
m odaklı ta
asarım

3

Biyomimetik
k araştırma
sınıflaması

Strüktü
ürel Morfolo
oji, malzem
me araştırm
ması, malzeme
davran
nışı, biyomimetik süreç, doğal mo
orfogenez,
perform
matif malze
eme, lifli biy
yolojik siste
emlerin
özelliklerinin araş
ştırılması

4

Biyomimetik
k Yöntem

Modüle
er Fiber Bile
eşik Morfolo
ojiler için B
Bütünleşik
Hesapllamalı Tasa
arım Metodo
olojisi, civa
atasız robottik
sargı yöntemi
y

5

Biyomimetik
k Adaptasyo
on

Elytra böceğinin strüktürel,
s
geometrik ve morfolo
ojik
özellikleri (statik yapısı)

YGROSKIN
N – Meteorro sensitiv
ve Pavilion
n -2013
5.4. Örrnek 4: HY
Bu çalış
şmada nem
me duyarlı ahşap
a
ile herhangi
h
bir mekanizm
maya ihtiya
aç duymada
an hava
koşullarrına karşı duyarlı ve iklim değişimlerine yanıt veren (meteoro
osensitive) mimari
kabuk üretilmesi
ü
a
amaçlanmış
ştır. Elastik
k olarak bükülmüş kon
ntroplaklarıın birleştirilmesiyle
ve içerrisinde yerr alan kom
mpozit açıklıklar ile oluşan bu
uhafif kabu
uk robotik
k olarak
üretilmiştir. Cephe
ede yer ala
an nem has
ssasiyetine sahip boşlluklar nem değişikliğine karşı
apanarak yanıt
y
verme
ektedir. Pa
avyon, yere
el mikro ikllimle doğru
udan geribildirimde
açılıp ka
bulunarrak, açıklık
k ve gözen
neklilik dere
ecesi ayarıı ve ışık iletimi ile d
de kabuğun
n görsel
geçirgenliğini kon
ntrol etmek
ktedir.Bu proje
p
algıla
ayıcı (sens
sor), çalıştıırıcı (actua
ator) ve
angi bir mekanik
m
v
ve
elektron
nik güç gerektirmed
g
den akıllı (smart)
motor gibi herha
meler ile gerrçekleştirilm
miştir. (Krie
eg vd., 2013) (Şekil 7)
malzem

Şekil 7.Hy
ygroskin – Meteorosen
M
nsitivePaviliion [URL-3]]
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asında araş
ştırmacılar tarafından ahşabın da
avranışını etkileyen
e
Pavyon tasarımının ilk aşama
çeşitli parametrelleri açığa çıkarmak, analiz etmek ve çözüm ürettmek için bir dizi
me deneyle
eri gerçekle
eştirmişlerd
dir. Farklı ahşap türrlerine ait moleküler yapılar
malzem
önemli ölçüde farklı su tuttma (hygro
oscopic) ve
e yapısal özelliklere
ö
D
sahiptir. Deneyler
nda akçaağ
ğaç türünün
n en uygun
n performan
ns özelliklerini gösterd
diğitespit edilmiştir
sonucun
(Reiche
ert vd., 201
15).

Şekil 8.
8 Neme duy
yarlı ahşap kompozitle
erin açılıp kapanması
k
[URL-3]
me türüne karar
k
verildikten sonra
a malzeme neme karş
şı test edilm
miş en uygu
un açılıp
Malzem
kapanm
ma, boyutu
u belirlenm
miştir. Malzeme,laborratuarda ve
v dış ortamda perfformans
testlerin
ne tabi tuttulmuştur. (Şekil 8) Malzemenin işlevsel özelliklerin
ni test etm
mek için
prototip
p inşa edilmiştir. So
onuç olarak
k bu pavy
yon araştırmasında e
elektromeka
anik bir
paradig
gmadan çok
k, biyomim
metik yönte
emle elde edilen,
e
oton
nom, tepkii veren bir mimari
sistem sunulmuştu
ur (Reicherrt vd., 2015
5).
T
Tablo
8. Biyomimetik
B
k pavyon ta
asarımı için gerçekleşttirilen aşam
maların özetti
HYGR
ROSKIN-Meteorosen
nsitive Pav
vilion-2013

Mallzeme

Ağacın a
anizotropik
yapısal v
ve higrosko
opik
özellikle
eri

1

Biyomimetik
k Aşama

Ekosisttem

2

Biyomimetik
k Yaklaşım

Problem
m odaklı ta
asarım

3

Biyomimetik
k araştırma
sınıflaması

me araştırm
ması, malze
eme davran
nışı, perform
matif
Malzem
malzem
me,
Organiik sistemlerrdeki hesap
plama kapa
asitelerine erişim
e
ve araç
çsallaştırma
a
Ahşabıın aktif bük
külme davra
anışı ve ma
alzemenin
higrosk
kopik olarak harekete geçirilmes
si, makina gibi
g
malzem
me (algılam
ma, kontrol
etme ve
v harekete
e geçirme), duyarlı mimarlık
(responsive architecture)

4

Biyomimetik
k Yöntem

5

Biyomimetik
k Adaptasyo
on

Herhan
ngi bir mek
kanik ya da elektronik ekipmana
ihtiyaç
ç duymadan
n hava koşu
ullarına yan
nıt verebilen akıllı
l
t
opik yapısa
al ve higroskopik özellikleri
Ağaca ait anizotro
sayesin
nde dinamik davranış sergilemek
ktedir. % 45
4 ile
% 75 arasındaki
a
apte olabilm
me,
nem değişikliğine ada
İklimse
el değişiklik
klere cevap
p verebilece
ek çevre bilinci
oluşturran mimari sistemler
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5.5. Örrnek 5: ICD | ITKE Research
R
P
Pavillion
2014-15
2
Disiplinler arası çalışmalar
ç
sonucu ge
eliştirilen ICD/ITKE Araştırma
A
P
Pavyonu 2014-15,
s
ve robotik
k üretim sü
üreçlerinin birlikteliğin
ni araştırm
maktadır.
sayısal tasarım, simülasyon
açla su örüm
mceğinin yuva yapımıından ilham
m alarak yeni bir yapı üretim yön
nteminin
Bu ama
olanakla
arı araştırılmıştır. (Şe
ekil 9) Yeni bir robotik
k üretim sü
üreci ile baş
şlangıçta es
snek bir
pnömattik kalıp içerisinden karbon elyafları ile takviye
e edilerek kademeli olarak
sertleşttirilmiştir. Elde
E
edilen hafif fiber kompozit kabuk farklı mimari n
niteliklere sahip
s
bir
pavyon oluştururk
ken, malzem
me etkin bir
b yapı ortaya koyma
ak hedeflen
nmiştir (Vas
sey vd.,
2015).

Şe
ekil 9. ICD//ITKE Araştırma Pavy
yonu 2014/2
2015 [URL--4]
şma, elyaff takviyeli malzemeler ile üretebilecek yap
pı araştırm
maları için biyolojik
b
Bu çalış
yapı sü
üreçlerini in
ncelemekte
edir. Bu ba
ağlamda su
u örümceğ
ğinin ağ ya
apım sürec
ci analiz
edilmiş,, davranış kalıpları ve
v tasarım kuralları incelenerek
k teknolojik üretim sürecine
s
aktarılm
mıştır.Biyolo
ojik süreci dikkate alınan su örü
ümceğinin hayatının b
büyük kısm
mı suyun
altında geçmekte ve örümce
ek hayatta kalabilmek için güçlendirilmiş bir hava kabarcığı
k
maktadır. Örümcek
Ö
ilk
k olarak ha
ava kabarcıklarının altında yatay bir tabaka halinde
oluşturm
örgü olu
uşturur. So
onrasında is
se hiyerarşik bir düzen
n içerisinde
e yapısını güçlendirir. Sonuçta
kendisi için güvenilir, su akım
mlarının me
ekanik güçlerine dayanıklı bir yap
B süreç
pı oluşur. Bu
robotik ve fiber takviyeli malzemeller ile ya
apılar oluştturmak için dikkate
e değer
muştur (Vasey vd., 201
15). (Şekil1
10)
bulunm

cek ağının mikroskobik
m
k görüntüsü (Vasey vd
d., 2015) v
ve yapısı [U
URL-4]
Şekill 10.Örümc

Şek
kil 11.Pnöm
matikmemb
bran içerisin
nde robot kolu
k
ile karb
bon fiberli ü
üretim [URL-4]
arak kullanılan ETFE’d
den yapılmış hava ile desteklenm
d
miş bir zar tabakası
t
Pnömattik kalıp ola
içerisine
e endüstriy
yel robot yerleştirilmi
y
iştir. Oluştu
urulan bu yumuşak k
kabuk, baş
şlangıçta
hava ta
abakası ile desteklenm
miş ve kabu
uğun iç kısm
mı robotik kol tarafınd
dan karbon
n elyafla
örülmüş
ştür [URL-4
4](Şekil11)).Malzeme olarak
o
daha
a önceki yıllarda uygu
ulanan pavyonlarla
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benzerlikleri olsa da bu projede kalıp ve kabuk bütünleşiktir. Bu yöntem ile beraber,
karmaşık formlu kabuklar ve farklı strüktürel çözümler için biyomimetik çözümlerin
potansiyelleri gösterilmiştir. (Tablo 9)
Tablo 9. Biyomimetikpavyon tasarımı için gerçekleştirilen aşamaların özeti
ICD/ITKE RESEARCH PAVILLON 2014-15

Davranış

Konstrüksiyon

Su örümceğinin ağ
yapım süreci, ağ yapım
davranışı

1

Biyomimetik Aşama

2

Biyomimetik Yaklaşım

Problem odaklı tasarım

3

Biyomimetik araştırma
sınıflaması

Strüktürel Morfoloji, malzeme araştırması, malzeme
davranışı, biyomimetik süreç, performatif malzeme,
robotik üretim sürecinin araştırılması (doğal organizma
davranışını taklit eden robotik davranış)

4

Biyomimetik Yöntem

Robotik fabrikasyon ve Doğal organizma davranışının
robotik taklidi

5

Biyomimetik Adaptasyon

Su örümceğinin ait yapı konstrüksiyonu (ağ yapısının
taklidi/statik)

6. TARTIŞMA VE SONUÇ
Son yıllarda, gelişen teknoloji ile birlikte, mimarlıkta tasarım sorunsalına
biyomimetikçözüm arayışları yaygınlaşmaya ve farklı platformlarda tartışılmaya
başlamıştır. Doğadaki canlılara, oluşum ve işleyişlere ait, etkin malzeme kullanımı,
hafifliğine rağmen göstermiş olduğu dayanım ve yük taşıma kapasitesi, geri dönüşüm ve
enerji kullanımı gibi performatif özellikler mimarların tasarımda çözüm getirmeyi
amaçladığı konular arasındadır.
Biyomimetik pavyonların ele alındığı bu çalışmada, seçilen pavyonların tasarımında
kullanılan biyomimetik aşamalar, yaklaşımlar, doğadaki bir çözüme nasıl bakıldığı,
bulunan çözüm fikrinin hangi yöntemle tasarıma transfer edilerek veriye dönüştürüldüğü
ve bu öğrenilen yaklaşımların nasıl malzemeleştirilerekuygulandığı araştırılmıştır.Analiz
edilen araştırma pavyonlarında canlıların kabuklarına ait morfolojik özelliklerin ve statik
düzenlenişlerin uyarlanmaya çalışıldığı, akıllı malzemelerin geliştirilmesi ile mekanik ya da
elektronik güce gereksinim duymadan tıpkı bir canlı gibi çevresiyle etkileşim halinde olan
yapıların araştırıldığı görülmüştür. Bu arayışlarstrüktürel sorunlara ve malzeme davranışı
konularınaçözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.Ayrıca disiplinler arası
ekiplerce gerçekleştirilen bu çalışmalarda örnek alınan canlılarda eş zamanlı olarak
gelişen form, malzeme ve strüktürün biyolojik oluşum süreçleri de anlaşılmaya
çalışılmıştır. Söz konusu eşzamanlı üretim biçimlerinin anlaşılabilmesi tüm tasarım ve
üretim disiplinleri için devrimsel nitelikte ipuçları barındırmaktadır.
Biyomimetik yaklaşımlarla geliştirilen yenilikçi tektoniklerin, mekânsal ve yapısal
özelliklerinin malzeme ile olan ilişkisinin test edildiği bu pavyonlarda, doğada yer alan
statik ve dinamik adaptasyon çözümlerinden faydalanıldığı da görülmüştür. Form,
malzeme, strüktür, mekân, üretim ve çevre koşulları gibi birçok değişkeni eşzamanlı ele
alarak en uygun çözümü geliştirmek için, doğadaki canlıların bu özellikleri dikkate
alınmıştır. Örümcek yapısını örnek alan pavyon tasarımlarında bu durumu arama çabası
daha net algılanabilmektedir. Yük dayanımına maksimum düzeyde yanıt verebilmek için,
örümcek kanatlarının/yuvasının biçimlenişi dikkate alınmıştır. Aynı zamanda tıpkı
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ekosistemde olduğu gibi malzemeyi en doğru şekilde kullanabilmek için çözüm
arayışlarına gidildiği görülmektedir.
Doğadaki yapılaşmaların işlevlerinin, ölçeklerinin (doğadaki üretim nano boyuttadır) ve
oluşum/üretim süreçlerinin insan yapımı yapılaşmalarla bire bir örtüşmesini beklemek
olası değildir. Ancak tasarım sürecinde doğada gerçekleşen oluşuma ait bir ya da bir kaç
ilkenin öğrenilmesi/uygulanması/uyarlanması biyomimetik yaklaşım/çözüm olarak
nitelendirilebilir. Araştırılan problemlere getirilençözüm önerilerinin uygulama örneği olan
pavyonlarla yürütülen bu çalışmalar, mimarinin "biyomimetiği" anlama, sistemleştirme ve
inşa etme çabalarını ortaya sermektedir.
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