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KİNETİK SİSTEMLERLE ÇALIŞAN, BİYOMİMETİK BİR KENTSEL 
DONATI TASARIMI - URBANCOT 

ÖZET 

 

Endüstri devriminden bugüne teknoloji insan yaşamının her alanına girdiği gibi 
mimari yapılanmada da yerini almıştır ve almaktadır. Bulunduğu doğal çevreden 
mümkün olduğunca kopmamaya çalışan insan teknolojiden de her anlamda 
yararlanmaya çalışmakta bunu sağlayan çevrlerde yaşamını sürdürmek istemektedir. 
Tez kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki her iki duruma da 
hizmet eden bir mekân yaratılması için sadece tasarım alanından değil mühendislik 
ve mimarlık alanlarından birçok disiplinin bir arada çalışması gerekmektedir. Bu 
bağlamda mimari tasarım ile ilişkili olarak biyomimetik sistemler, robotik sistemler 
ve kinetik sistemler incelenmiş, hem teknolojinin getirilerini bünyesinde barındıran 
hem de bulunduğu çevreye duyarlı bir sistem geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu 
sistemin, geniş kitlelerin kullanımına açılabilmesi için kentsel boyutta bir tasarım 
olmasına karar verilmiştir. Üretilecek olan tasarım ile bir yandan insanların 
toplanabilecekleri alanlara katkıda bulunulması sağlanırken diğer yandan da artan 
enerji ihtiyacına cevap verilmeye çalışılacaktır.  

Geliştirilen donatı sistemi kentsel boyutta parklar, meydanlar, cephe tasarımları gibi 
bir çok alanda kullanılabilmeyi amaçlamaktadır. Bulunduğu alana bağlı olarak 
şekillendirilecek sistem Alp Dağları’nda yetişen bir çiçeğin güneşi takip etme 
mekanizması incelenerek tasarlanmıştır. Bu esinlenilmeye bağlı olarak güneşi gün 
boyu takip eden panellerle donatılacak, bu hareket mekanizması sayesinde kinetik bir 
yapıya sahip olacaktır. Panellerin güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmesiyle 
enerji üretebilen çevreye duyarlı bir tasarım haline gelecektir. Sistemin tasarlanması 
için öncelikle sistemin geliştirilebileceği bir program parçası yazılmıştır. Bu program 
parçasında sistemin genel yapılandırılmasının oluşturulması ve tasarımın 
geliştirilmesi sağlanmaktadır. Program ara yüzünde tüm tasarım tamamlandığında 
sistem üretime hazır hale gelmektedir. Sonuç olarak bu tez kapsamında, birçok 
disiplinin bir arada çalışarak oluşturduğu, bir yazılımla kolayca üretime hazır hale 
gelen ve enerji üreterek doğayla iletişim içinde çalışan bir kentsel donatı 
üretilmektedir. 
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A BIOMIMETIC URBAN CANOPY DESIGN EQUIPPED WITH KINETIC 
SYSTEMS - URBANCOT 

SUMMARY 

Since the industrial revolution technology emerges in the architectural platform like 
it did every single part of our lives. Nowadays a lot of people who want to be 
attached to natural life also want to be related with the technological devices. In this 
context, a system which is a technological device and is also responsive to its natural 
environment, decided to be produced.  

At the research state biomimetic systems, kinetic architecture and robotic systems are 
analyzed, application and design examples related to the subject are examined. 

UrbanCot, the kit that is going to be designed in this thesis, is aimed to be applied in 
urban areas. It will be shaped depending on the physical layout of the place it will 
stand and it will be inspired from a flowers mechanism which is moving its body 
related to sun movement. 

In that sense a Grasshopper plug-in is written to design and produce this system. 
UrbanCot creates a carrier system/skeleton covered with panelling systems which are 
tracking the sun all day long. These panels are covered with solar-cells connected 
with cable networking systems so they will produce electrical energy. By this way it 
becomes a responsive design to the increasing energy consumption and an urban 
landmark that will protect people from the bad weather conditions will make them 
gather under it.  

It is inspired from a flower’s mechanism in natural world. Moreover it is covered 
with panelling systems which are tracking the sun all day long. These panels will be 
covered with solar-cells, so they will produce electrical energy. By this way it will 
become a responsive design.  

 



1 
 

1. GİRİŞ 

Gelişen teknoloji, hayatımıza her geçen gün yeni bir bileşen eklemektedir. İnsanlığın 

var oluşundan bu güne dek sahip olduğumuz temel ihtiyaçlarımıza yeni yorumlar 

getirmektedir. İnsan her geçen gün yeni bir araç ve malzemeyle tanışmaktadır. 

İnsanın çevre ile arasındaki etkileşim şekilleri değişmekte, teknolojinin getirdiği 

yenilikler farklı etkileşim şekillerini ortaya çıkarmaktadır. 1900’lerin sonlarına dek 

sadece kullanıcı ürün ile iletişim kurabilirken şu anda üretilen ürünlerde kullanıcıyla 

iletişim kurabilir hale gelmişlerdir. Bu iletişim, insan hayatını büyük ölçüde 

kolaylaştırmak ve ona daha elverişli yaşam şartları sağlamakla birlikte insanı ait 

olduğu çevreden kopararak daha yapay yaşam biçimlerine sürüklemiştir. Üretilen 

yapay teknolojiler hem çevre kirliliğini arttırmış, hem de insanı ait olduğu doğadan 

fiziksel olarak koparmıştır. Doğanın büyük ölçüde tahrip olmaya başlaması ve 

küresel ısınma tehdidi ile karşılaşılması bilim adamlarını organik yaşam alanlarına 

geri dönüşe yönelik çalışmalar yapmaya teşvik etmiştir. Elde edilen teknolojiyi 

doğayla daha barışık ürün ve mekânlar yaratmak için kullanabileceğimizi keşfeden 

bilim adamları çalışmalarını bu yöne kaydırmaya başlamışlardır. Bu başlangıç yeni 

çalışma alanları ve meslek gruplarının doğmasını, birçok meslek grubundan insanın 

karma çalışmalar yapmasını sağlamıştır. Mühendis, biyolog ve mimarların bir arada 

çalışmaya başlamalarıyla hem yaşam alanları hem de kullanılan malzemeler doğaya 

daha uyumlu hale gelmeye başlamışlardır. Enerji tasarrufu arttırılmaya, çevreye 

verilen zarar azaltılmaya başlanmıştır. Üretilen ürünlerin çevre ve insan ile olan 

etkileşimlerinin gelişiminin sağlanması, bu ürünlerin yapısal ve davranışsal açıdan 

git gide doğanın bir parçası gibi görünmelerini sağlamaktadır. Hatta bu ürünlerin 

üretiminde şimdiye dek bilinen en gelişmiş mekanizmalara sahip olan canlı 

organizmalar özellikle örnek alınmaktadır. 

Birçok araştırma alanının bir arada yer aldığı çalışmalar karmaşık çalışmalardır ve bu 

gibi sistemlerin en kolay yönetilebilme şekli bilgisayar destekli çalışma sistemleridir. 

Bilgisayar kullanımı ve robot sistemler sayesinde üretilen ürünlerin kontrolü çok 

daha kolay sağlanmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım programları da (CAD) daha 
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çok parametre kontrolüyle istenilene en yakın tasarım seçeneğinin oluşturulmasına 

yardımcı olmaktadırlar. Bu noktada, tasarım aşamasında, doğanın şekillenme 

biçimleri ve gelişim süreçlerinden elde edilecek parametreler ile kullanıcı ihtiyacına 

ait parametreler birleştirilerek ürün elde etmek mümkündür. Dahası bu ürünleri 

algılayıcı ve robot teknolojileri yardımıyla yine çevre ve kullanıcı etkileşimine 

devam edebilecekleri şekilde tasarlayabilir ve programlayabiliriz. Böylece gelişen 

teknoloji ve tasarım teknikleri doğaya zarar vermeden ve kullanıcının ihtiyaçlarına 

göre tasarım yapmak amaçlı kullanılmış olacaktır.  

1.1 Amaç 

İnsan bilinen en karmaşık sistemlere sahip organizmadır dolayısıyla en gelişmiş canlı 

olarak tanımlanmaktadır. Gelişmişlik sıralamasında insanı hayvanlar, bitkiler, 

mantarlar, tek hücreliler izler. Organizmalar, sistemleri içindeki iletişimi gelişmişlik 

düzeylerine göre farklı şekillerde gerçekleştirirler.  İnsan ve hayvanın ortak özelliği 

bir iletim sistemine sahip olmalarıdır. Bu iletim sistemi ile tüm mekanizmalarını 

kontrol ve koordine edebilirler. İnsanlar ve hayvanlarda buna bağlı bir merkez/karar 

sistem de bulunmaktadır. Bir uyaran merkez/karar sistemi uyarır, bunun sonucunda 

bir tepki elde edilir ve sinir iletimi yardımıyla kaslar uyarılarak tüm hareketler 

yönetilir. Canlıların sahip olduğu bu sistem bu güne dek kullandığımız birçok 

elektronik aygıtın temel çalışma prensibini oluşturmuştur ve geliştirilerek 

uygulamalara devam edilmektedir. Bu tez kapsamında hedeflenen de aynı yaklaşımı 

kullanarak bir ürün ortaya çıkarmaktır. 

Karma çalışmaların ve araştırma alanlarının gelişimi henüz çok yeni olduğundan 

üretilen ürün çeşitliliği de çok azdır. Yapılan araştırmalar sonucu bu mekanizmaların 

koruyucu barınak ya da örtü sistemleri olarak tanımlanan sistemler üzerinde 

uygulamalarının az sayıda olduğu görülmüş ve bu mekanizmanın yerleştirileceği 

ürün bir örtü sistemi olarak belirlenmiştir. 

Örtü sistemleri, yaşanılan şehirlerin gelişip genişlemesi, park, meydan, yürüyüş 

parkurları gibi kentsel tasarım öğelerinin sayısının artmasıyla önemli birer eleman 

haline gelmişlerdir. Şehir hayatında sürekli hareket halinde olan insanlara toplanma 

alanları sunmalarının dışında dinlenme ve hava şartlarından korunma alanları da 

yaratmaktadırlar. Ayrıca tasarımlarıyla şehirlerde birer sanat eseri ve belirleyici 

nokta özelliği de taşıyabilmektedirler. İletim ve kas mekanizması olan bir örtü 
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sistemi ise yukarıdaki özelliklere sahip olmanın yanında sürekli maruz kaldığı güneş, 

yağmur, rüzgâr, vb. doğal uyaranlarla etkileşim kurabilecektir. Hedeflenen, 

tasarlanacak ürünün güneşin hareketini takip edecek mekanizmalara sahip olan, 

sıcaklık artışı ve yağmur, kar gibi soğuk hava şartlarında kapanarak koruyucu bir 

alan yaratabilen, güneşten soğurduğu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek kendi 

enerjisini sağlayabilen bir yapı olmasıdır. 

1.2 Kapsam 

Bu tez kapsamında birçok araştırma alanından destek alınacaktır. Bunlar doğayı 

taklit eden tasarımlar üretilmesini sağlayan biyomimetik mimarlık, üretilen ürünlerin 

hareket ve adaptasyon kabiliyetine sahip olmalarını sağlayan kinetik mimarlık ve her 

iki araştırma alanını da desteleyen unsur olan robot teknolojileridir.  Üretilecek örtü 

sisteminin bilgisayar destekli tasarım kullanılarak konumlandırılacağı çevreden 

referans alan ve o çevreyle etkileşim içinde olan bir ürün olması hedeflenmektedir.  

Bu tez sonucu geliştirilecek ürünün aynı zamanda gelecekte yapay zekâyla 

desteklenerek  (A.I.) öğrenebilme yeteneğine kavuşabilmesi de amaçlanmaktadır. 

1.3 Yöntem 

Yapılacak araştırmaya öncelikle ürünün biyomimetik açısından ne şekilde 

tasarlanacağına karar verilerek başlanacaktır. Bu alanda yapılan benzer mimari 

çalışmalar incelenecektir. Doğadan alınabilecek ne gibi veriler olduğu saptanarak 

hedeflenen tepkilere sahip canlı türleri belirlenecek ve belirlenen canlı türlerinin bu 

sistemlerinin çalışma prensipleri incelenecektir. Bir sonraki aşamada sisteme 

eklenecek mekanik sistemin uygulama şemaları robot teknolojileri incelenerek 

çıkarılacaktır. Ürünün görsel ve mekanik tasarımı tamamlandığında bu sistemi 

otomatik olarak işletecek yazılımsal sürece başlanacaktır.  

Yazılımsal süreçte bir plug-in program yazılacaktır. Bu program örtü sisteminin 

yerleştirileceği bölgenin planını algılayıp referans noktalarını belirleyecektir. 

Programın sistemin güneş ve yağmura karşı vereceği tepki parametreleriyle 

kullanıcının gireceği parametreleri birleştirmesi sonucu o bölgeye en uygun tasarımın 

ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  
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Bu süreçte çeşitli prototipler oluşturularak, sistemin nasıl çalıştırılacağı ve ne şekilde 

geliştirilebileceği gözlenecektir. Gözlem raporları sistemin gelecekte yapay zekâ 

uygulamalarıyla geleceği nokta için ipucu olacaktır.  

1.4 Belirlenen Sonuçlar 

Sistemin hem biyomimetik hem de kinetik özellikler taşıması çevreye duyarlı ürün 

tasarımında en önemli etkendir. Doğru malzemeler de seçildiği takdirde tasarlanacak 

ürün uyarlanabilirlik, geri dönüştürülebilir olma ve sürdürülebilirlik özelliklerinin 

hepsine sahip olabilecektir. Aynı zamanda robot teknolojilerine sahip olması ürünün 

çevresi ile sürekli iletişim içinde olmasını sağlayacak ve gelişen teknolojiyle tasarım 

süreci ilerlemeye devam edecektir. 
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2. BENZER ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ GELİŞİM VE GENEL DURUM 

2.1 Mimarlıkta Biyomimetik 

2.1.1 Biyomimetik nedir? 

 “Biyomimetik”, bir diğer deyişle “biyonik”, kelime anlamı olarak doğadaki herhangi 

bir oluşumun ya da sistemin incelenip, teknolojinin de yardımıyla taklit edilmesidir.  

Biyolojik oluşumları taklit ederek, kopyalayarak yapay teknolojiler üretilmesi 

1960’lardan itibaren bitki ve hayvan biyolojik araştırma birimleri tarafından 

gündeme getirilmeye başlanmıştır. “Biyomimikri” kavramının sıkça kullanılması ise 

1990’ların sonunda Janine Benyus adlı yazar ve doğa araştırmacısının yazdığı kitapla 

başlamıştır, “Biomimicry: Innovation Inspired by Nature”. Daha öncede bu alanda 

kitap ve araştırmaları olan Janine Benyus’a göre doğada bizim teknoloji yardımıyla 

çözmeye çalıştığımız birçok problem çözülmüş durumdadır ve doğa dünyada 

yaşamın devam etmesi için gereken bütün bilgiye sahip olup, sadece incelenmeyi 

beklemektedir (Benyus, 1997).  

Doğa güneşe bağlı yaşar, içinde var ettiği her türlü objeyi geri dönüştürebilir, 

kusursuz hiyerarşik sisteme sahiptir, ihtiyacı olan enerjiden fazlasını kullanmaz ve 

ihtiyacı olan enerjiyi üretir, her türlü formu, fonksiyonu ve hammaddeyi içinde 

barındırır. Bunlar ve daha birçok sebepten ötürü, mimar, mühendis ve bilim 

adamlarından çoğu doğanın işleyiş biçimini teknolojinin gelişimini sağlayacak çıkış 

noktası olarak kullanmaya başlamışlardır. Benyus, bu konuyu şöyle özetler; “ Bu işi 

yapmanın en ucuz ve en temiz yöntemi ne olabilir diye sormak yerine, bu sorunu 

doğa nasıl çözmüş diye sormalıyız” (Benyus, 2004). Zaten mühendislerin ve doğanın 

ulaşmak istediği nokta aynıdır; üretilmek istenen yapıyı en az kayıpla üretmek. Bu 

kayıp doğa için enerji, insan için paradır. “Organizmalar milyonlarca yıldır yapılarını 

en ekonomik şekilde geliştirmeye çalıştıklarına göre malzemeler, yapılar ve 

mekanizmalarla ilgili soruları olan mühendislerin, teknoloji yüzünden ortaya çıkan 

benzeri problemlere enerji tasarrufuyla ilgili cevaplar almak için doğayı incelemeleri 

akılcıdır” (Vincent, 2001,  Chapter 3). 
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Barselona Üniversitesi’nde eğitmen olan Dennis Dollens, doğanın bilim ve tasarım 

alanında eğitici unsur olarak kullanılmasının akademik dallar arasındaki sınırları 

yıkacağını savunmaktadır. Bu yıkım sayesinde tasarımcılar ve bilim adamları 

arasında oluşacak işbirliği büyük potansiyeller doğuracaktır (Dollens D.). 

“Biyomimetik mimarlık” tanımı da bu işbirliklerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Mimarlar doğadaki organizmaların ve ekosistemlerin yapılarını tasarım özellikleri 

açısından inceleyerek tasarımlar geliştirmeye başlamışlardır. Böylece yapılar estetik 

olarak ve malzeme kullanımı açısından daha ilginç olacak aynı zamanda çevreye 

duyarlı hale gelecek ve sürdürülebilir olacaklardır. Tasarımcılar yeni malzemeler 

kullanmak ve çevresel kaynaklardan yararlanmak konusunda kendilerini 

geliştireceklerdir. İşlevlerini daha iyi yerine getiren, çevreye daha az zarar veren 

ürünler, binalar ve şehirler elde edilecektir. “Geleceğin mimarları doğadan 

esinlenerek inşa edeceklerdir çünkü bu en akılcı, en sağlam ve en ekonomik 

yöntemdir” (Torras, 1970). 

Mühendisler doğayı ne ölçüde taklit etmelidirler sorusu disiplinler arası iletişimin 

boyutlandırılması ve çalışmaların detaylandırılabilmesi açısından önemlidir. Julian F. 

V. Vincent Deployable Structures adlı kitabında yaptığı incelemeler sonucu doğanın 

taklidinin ne boyutlarda olabileceğine dair bir tablo elde etmiştir ve şu sonuca 

varmıştır; bir kavram ne kadar soyut, özetlenmiş ise bir başka disipline o kadar iyi 

adapte edilebilir (Vincent J. F. V., 2001). 

 

Şekil 2.1: Bir kavramın soyutluk, özetlenmişlik olmasıyla başka bir disipline adapte 
edilebilirliğini tanımlayan tablo  ( Vincent J. F. V.). 

Fakat bu teknolojik gelişmelerin verimli olabilmesi için birebir taklitten 

kaçınılmalıdır anlamına gelmemelidir. Sadece disiplinlerin hangi noktada daha iyi 

kaynaşabileceğine ve daha verimli olabileceğine dair bir sonuç olarak 
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değerlendirilmelidir. Şöyle yorumlanabilir ki; biyolojik bir organizmanın birebir 

taklit edilmesi yine biyolojik bir organizma yaratmak anlamına gelmektedir ve bu 

noktada teknolojinin biyolojik tarafa ait olmayan parçalarının çalışmaya katılması 

gereksiz hale gelmektedir. Fakat bir organizmanın işleyiş biçimlerinden sadece birini 

seçerek başka bir amaçla başka bir ürün ortaya çıkarmak teknolojinin kullanım 

alanını genişletecektir. Bu verilere dayanılarak Janine Benyus biyomimikriyi 

taklitten çok esinlenme olarak tanımlamayı seçmiştir denilebilir.  

2.1.2 Mimarlıkta biyomimetik sürecin ilerleyişi ve işleyişi 

Mimaride tasarımı doğal oluşumlara ait parçaların taklit edilmesine dayandırılarak 

inşa edilen ilk yapılar Eiffel Kulesi ve Crystal Palace’dır.  Crystal Palace, 1851’de 

botanik uzmanı Joseph Paxton tarafından nilüfer çiçeği üzerine yaptığı çalışmalardan 

yola çıkılarak tasarlanmıştır. Yapı, nilüfer çiçeğinin alt yapraklarının çatallı yapısı 

temel alınarak oluşturulan çelik kaburga sistemi üzerine geniş camlar yerleştirilerek 

inşa edilmiştir. Eiffel Kulesi ise 1880’lerin sonunda anatomi uzmanı Hermann Von 

Meyer ve mühendis Karl Cullman’ın uyluk kemiğinin yapısı üzerine yaptığı 

çalışmalardan yola çıkılarak Gustave Eiffel tarafından tasarlanmıştır (Eggermont, 

2007).  

  

(a) (b) 

Şekil 2.2: a) Crystal Palace b) Eiffel Kulesi 

Aynı yıllarda İspanya’da Antoni Gaudi (1852-1926) tasarladığı doğayla bütünleşik 

formlarla dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Ortaçağ mimarisi ile modern 

mimariyi birleştiren ve doğaya “en üstün mimarın çalışması” olarak bakan Gaudi, 
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etrafında gördüğü her tür canlı ve oluşumu tasarladığı yapılara yansıtmıştır. Hayvan 

iskeletlerini, yumuşakçaları, kabuklu canlıları ve bitkileri incelemiş ve bunları birer 

model olarak kullanmıştır. Sadece biçimin değil yaratılan mekânın ve formunda 

bütünün parçası olmasını sağlamıştır. Bütün bunların yanı sıra renklerinde doğadaki 

varlıklarını diğer mimarlar gibi göz ardı etmemiş, yapılarını Park Güell’de yaptığı 

gibi rengârenk mozaiklerle tamamlamıştır. Javier Senosiain Gaudi’nin çalışmalarını 

şöyle özetler; “Gaudi’nin şekillendirdiği her sanat eserinin bir yeri, işlevi vardır ve 

insan bedeninde olduğu gibi değişik parçaları kaynaştıran bir uyuma sahiptir, çeşitli 

olmalarına rağmen bitmiş tek bir parçaya aitlerdir” (Senosiain, 2003). Günümüzde 

ayakta olan yapıları incelendiğinde birçok mühendis, onun zamanının ne kadar 

ilerisinde olduğunu anlatmaktadır. Barselona’da bulunan 1910’da yapımı 

tamamlanan Casa Mila  için duvarlarından bacasına kadar eğrisel formlardan oluşan 

yapısı, tekrar eden boşluklardan oluşan cephesi ve süslemeleriyle Gaudi’nin tüm 

söylemlerinin birleştiği noktadır denilebilir. Tamamlayamadan öldüğü Sagrada 

Familia katedrali ise en ünlü eseri olarak bilinmektedir. Gaudi her ne kadar mimariye 

taşıdığı organik şekilli süslemelerle göze çarpıyor olsa da, aslında mimar olarak 

işlevi daha önde tutmaktadır. Doğal formları sadece süsleme amaçlı kullanmamış 

işleyişe katkılarını düşünerek tasarımlarına katmıştır. Ünlü mimarlık tarihçilerinden 

Ching’de bunu destekler; “Gaudi’nin formalarındaki zenginlikten dolayı, esas olarak 

heykelsiliği savunduğu sanılabilir, fakat bu düşünce yanlıştır. Gaudi’ye göre bir 

mimarın öncelikleri mahal, ölçü, malzeme ve daha sonra formdur” (Ching, 2007).  

   

(a)       (b) 

Şekil 2.3: a) Casa Mila b) Sagrada Familia 

Amerika’da ise 1892 yılında mimar Louis Sullivan “Mimari Süslemenin Sistemi” (A 

System of Architectural Ornament) adlı bir bilimsel inceleme yayınlamıştır. Bu 
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incelemede süslemenin bir lüks olarak göründüğünü, aslında süslemelerin canlıların 

tanımlamaları, kişilik özellikleri olduklarını vurgulamaktadır. Aynı zamanda daha 

kapsamlı, daha karmaşık, geometrik şekillenmelerden oluşan yapısal dallanmalarla 

ilerleyen tasarımları nasıl üretebileceğimizi incelemektedir. Sullivan‘ın öğrencisi 

olan Frank Lloyd Wright’ta 1954 yılında yazdığı “Natural House” adlı kitapla 

organik mimarlık tanımının tam olarak ortaya çıkmasını sağlayarak, bir yapının 

içinde bulunan ve bulunacak olan her tür bileşenin yapıyla birlikte tasarlanması 

gerektiğini söylemektedir. Doğada olduğu gibi her tür süsleme yapıyla bütünleşmiş 

sistemler olmalıdır der. Aynı yıllarda Meksikalı tasarımcı Felix Candela deniz 

kabuğu ve yumurtanın yapısını inceleyerek ürünler ortaya koymaya başlamıştır. 

Hiperbolik paraboloitlerle çalışmıştır. Bunların basınca dayanıklılıklarını ölçmüş, 

neden kırılmadıklarını araştırmıştır. Onu Eero Saarinen izler ve 1962’de New 

York’taki TWA İstasyonu’nu (TWA Terminal) tasarlayarak organik mimarlığın en 

belirgin örneklerinden birini ortaya koyar. 1970 sonrası ise Santiago Calatrava ve 

Frei Otto gibi mimarlar organik mimarlıktan biyomimetik mimarlığa doğru giden 

yoldaki tasarımlarıyla gelişimi sürdürmüşlerdir (Kronenburg, 2001). 

Biyomimetik mimarlıkta bir tasarım problemi veya kullanıcı ihtiyacı, diğer canlılar 

ya da ekosistemler incelenerek çözümlenebilir ya da belirlenen bir 

organizma/ekosistemin işleyişi, birebir örnek alınıp bir insan yapısına 

dönüştürülebilir. Örneğin, derinin yapısı incelenirse organizmayı dış etkenlerden 

korumasının yanı sıra organizmanın ısı dengesini de sağladığı görülebilir. Terleme 

yoluyla fazla ısınan vücudu soğutur yahut gözenek yapısını değiştirerek fazla ısı 

kaybını önlemeye çalışır. Esnek olması sayesinde de organizmanın hareket 

kabiliyetini arttırmaktadır.  Bu şekilde incelendiğinde bir binanın dış cephesinin 

yapısı derinin yapısı ve işleyiş mekanizmasından hareketle tasarladığında aynı anda 

birçok alanda tasarruf sağlandığı, sağlamlığın ve konforun arttığı görülebilecektir. 

Biyomimikri üç ana şekilde ele alınabilir; 

• Sadece form taklit edilir, 

• Bir işleyişi ya da süreç taklit edilir, 

• Ekosistemin tümü örnek alınır (Pedersen Zari, 2007).  

Bu üç temel başlık bir organizmanın bütün olarak ele alınması ya da sadece 

davranışsal olarak ele alınması şeklinde alt başlıklarla da detaylandırılabilir. Bu 
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konumda tasarımcı, tasarım sürecindeki ihtiyacına ve kurguladığı ana fikre göre 

karar verir. Formun taklit edilmesine iyi bir örnek, 2007 yılında Arup adlı 

mühendislik firması tarafından Çin’de yapımı tamamlanan Beijing Ulusal 

Stadyumu’dur. Tasarım aşamasında bir kuş yuvası strüktürel ve estetik açıdan ele 

alınmış ve stadyumun taşıyıcı dış cephesi dalların yuvayı oluşturma şekli analiz 

edilerek taklit edilmiştir.  Bu form seçimi yapıya esneklik kazandırmış ve strüktürel 

yükün azalmasını sağlamıştır. 

 

Şekil 2.4: Beijing Ulusal Stadyumu 

  

(a)                                                                     (b) 

Şekil 2.5: a) Stadyuma ait kesitler b) Stadyumun üstten görünüşü 

Doğayı davranışsal olarak taklit etme de ise verilebilecek en iyi örneklerden biri 

karınca yuvalarının havalandırma sistemleridir. Çok sıcak bölgelerde yaşamalarına 
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rağmen karıncaların vücutları çok hassastır, sabit sıcaklık ve neme ihtiyaç duyarlar. 

Toprak altında ne kadar derin oyuklar oluştururlarsa oluştursunlar, oksijen ve nem 

oranını sabit tutabilecek şekillerde toprağı kazarlar. Bu içgüdüsel yaklaşım 

günümüzde yapılan binaların havalandırma sistemlerine örnek olmuştur. Zimbabwe, 

Harare’deki Eastgate binası bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biridir. 

Güney Afrika’da yaşayan bir tür karıncanın oluşturduğu tümsek yuvalar incelenerek 

yapılan binada alışılagelmiş bir havalandırma ve ısıtma sistemi olmamasına rağmen, 

bina düşük enerjiyle bütün yıl ideal yaşam koşullarında kalabilmektedir. Karıncaların 

yuvayı yaparken yarattıkları boşlukların ve hava kanallarının yapısının içeriye 

düzenli oksijen alımını sağlayıp, karbondioksit oranının artmasını önlediği 

görülmüştür. Yuva duvarlarının yapısı da gaz geçişini rahatlatarak içerideki hava 

sıcaklığının sabit kalmasını sağlamaktadır (Url 1). Bu bilgilerin analizinin kullanımı 

Eastgate Binası’nın mimari kurgusunda ileriye bir adım daha atılmasını sağlamıştır. 

  

(a)                                                       (b) 

Şekil 2.6: a) Eastgate Binası b) Afrika karıncası yuvasına ait dikey kesit. 

2.1.3 Mimarlıkta biyomimetik ve hafif strüktürler 

Organik mimarlık ve biyomimetik tasarımların gelişim sürecinde aslında ulaşılmaya 

çalışılan yaratılan tasarımların zaman ve mekânla bütünleşerek ilerletilmesidir. 

Yaşamın sürekliliği ve ritminin tasarımların genel yapısında ve kullanıcı 

aktivitelerinde hissettirilmesidir. Bu bağlamda biyomimikri şehir ölçeğinde, ürün 

tasarımında ve binaların iç yapılanmalarında da kullanılmasına rağmen yine de en 

fazla kullanıldığı alan dış strüktür ve çatı sistemleridir.  Daha çok kabuk strüktür 

tanımıyla kullanılan bu sistemler özellikle daha hafif ve dayanıklı, geniş alanlar 

oluşturarak birbirlerinin içine akan mekânlar inşa etmekte kullanılmaktadırlar.  
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Antik çağlardan beri barınma ve tapınma mekânları yaratmada kullanılan kabuk yapı 

evrilerek, teknoloji ve yapılan araştırmalar sayesinde gerektiğinde görselliğinden ve 

anıtsallığından da ödün vermeden gittikçe daha hafif ve daha dinamik bir hal 

almaktadır. Buna bağlı olarak malzeme kullanımında betonarme, çelik ve camın yanı 

sıra daha dayanıklı ve hafif olan plastik bazlı kaplama ve membranlar da yapılardaki 

yerini almıştır.  

Kabuk yapının yani kemerlerden ve kubbelerden oluşan yapıların daha sık 

kullanılmasının sebebi bu tip yüzeylerin geometrileri gereği daha çok yük taşıma 

kapasiteleri olmasındandır. “Kemerler ve kubbeler yükleri aksları doğrultusunda 

dağıtarak taşırlar. Kirişler ise eğilme kapasitelerine bağlı olarak yük taşırlar ki bu da 

ne kadar geniş çapta ve çok malzemeye sahiplerse o kadar yük taşıyacakları 

anlamına gelir. Daha hafif ve verimli taşıyıcılar elde etmek için kubbe ve kemerler 

tercih edilmektedir (Kassabian, 2003). Parametrik tasarımda da sağlanan ilerlemeyle 

birlikte yüzeylerin eğriselliği üzerine daha detaylı hesaplamalar yapılabiliyor olması 

da eğrisel yüzeylerin hâkim olduğu binaların tasarımında önemli rol oynamıştır. 

Artık doğada gördüğümüz tüm hiperbolik ve parabolik eğriler yapılarda da karşımıza 

çıkmaktadır. Bu tip eğrilerin özelliği yapıdaki sağlamlığın artmasına yardımcı 

olmalarıdır. Javier Senosiain bunu şöyle örnekler; hareket halindeki bir arabanın 

camından dışarı bir mendil sarkıttığınızda rüzgârla savrulup titreyecektir. Fakat bu 

mendilin iki çapraz ucunu yukarı diğer iki çapraz ucunu da aşağıya doğru 

gerdiğinizde mendil tamamen sabitlenir. Bu iki eğriselin birleşimidir (Senosiain, 

2003). Aynı zamanda eğrisel şekiller diğer şekillere göre en az dış yüzey alanında en 

fazla hacmi sağlamaktadırlar. Frei Otto, Eero Saarinen, Renzo Piano gibi mimarlar 

ve Foster & Partners, Buro Happold, Arup gibi firmalar bu özelliklerdeki yapıların 

geliştirilmesinde öncelikli isimlerdir. 1972’de yapımı tamamlanan, Frei Otto’nun 

mühendisliğini üstlendiği Münih Olimpiyat Stadyumu eğriselliğin bu ölçekte 

kullanılmasına dair ilk örneklerdendir. Germe çelik sistemi üzerine akrilik cam 

kaplama olan bu sistem Alp dağlarının şeklinden esinlenilerek tasarlanmıştır. Yapı 

bir örümcek ağı şeklinde stadyumun üzerini örtmektedir. Örümcek ağının özelliği, 

çok az malzemeyle yapılması, çok hafif, esnek ve çelikten bile sağlam olmasıdır.   



13 
 

  

  

Şekil 2.7: Frei Otto’nun mühendisliğini üstlendiği Münih Olimpik Stadyumu’na ait 
görüntüler 

2000’li yıllara yaklaşılmasıyla birlikte biyomimetik mimarlıkta oldukça fazla 

gelişme sağlanmıştır. Artık taklit edilen form ve davranışlara hareket kabiliyeti de 

eklenmiştir. Bunun çıkış sürecindeki en büyük etken küresel ısınma ve dünyadaki 

enerji kaynaklarındaki azalma sonucu yapı ve ürünlerin daha tasarruflu hale gelme 

zorunluluğudur. Gelişen teknolojinin getirilerinden faydalanarak daha konforlu ve 

güvenli mekânlar yaratılmak istenmesi de buna ek olarak gösterilebilir. 

İspanyol mimar ve mühendis Santiago Calatrava taklit edilen formlara hareket 

kabiliyetinin katılmasında en belirgin örnekleri veren mimarlardan biridir. 

Tasarımlarında doğadaki formların fonksiyonel yönlerini çıkış noktası olarak alır. 

Çizimlerinde de görüldüğü gibi insan omurgasının hareketinden ve dengede 

kalabilme pozisyonundan yola çıkarak bir bina tasarımına temel oluşturabilmekte ve 

insan gözünün yapısını inceleyerek çatı sistemleri geliştirebilmektedir. 
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(a)                                    (b) 

Şekil 2.8: a) İnsan omurgasının hareketi ve bina tasarımı b) Calatrava’nın insan 
gözünün yapısını çatı tasarımına uyarlaması 

2001’de tamamlanan Milwaukee Sanat Müzesi Quadracci Pavilion’u hem 

biyomimikride strüktürde form taklidine hem de yapıya yeni işlevler katılmasına en 

uygun örnektir. Bu tez kapsamında incelenecek olan kinetik sistemlere de örnek 

verilebilecek olan yapı kuşkanadı şeklinde olan ve açılıp kapanabilen bir çatı 

sistemine sahiptir. Kanatların açılıp kapanma mekanizması aşağıda 

görülebilmektedir. Bu çatı ikonik görüntüsünün yanında ziyaretçilerin müzenin 

ziyarete açık mı yoksa kapalı mı olduğunu anlamasına da yardımcı olur. Kanatların 

üzerinde rüzgârın hızını ve yönünü hesaplayan, hava sıcaklığını ve ışık miktarını 

ölçen algılayıcılar bulunmaktadır. Kanatlar gündüzleri açılarak müzeye giren güneş 

ışığının kontrolünü sağlamaktadır. Geceleri ve olumsuz hava şartlarında da 

kapanarak müzeyi dış etkenlerden korumaktadır.   

  

(a)                            (b) 

Şekil 2.9: a) Kanatların kapalı hali b) Kanatların açık hali 
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Açılan kanatlar yaklaşık 90 tondur ve genişliği 70 metreye ulaşmaktadır. Tabii bu 

gelişme sadece bilgisayar teknolojisi ve parametrik tasarımdaki ilerlemenin sonucu 

değildir. Üretim teknikleri ve robotik mekanizmalarda sağlanan ilerleme de yapıya 

yansımaktadır. Quadracci Pavilyonu’nundaki gibi büyük ölçekli sistemlerin otomatik 

olarak hareket edebilmesi mimaride kullanılan robot mekanizmalarındaki 

araştırmaların gittiği noktayı göstermektedir. Bir sonraki bölümlerde robot 

teknolojilerini ve mimariye yansımalarını detaylı şekilde inceleyeceğiz. 

Münih Olimpiyat Stadyumu’ndan yaklaşık 30 yıl sonra yine 2001 yılında yapımı 

tamamlanan, dünyanın en büyük bitki platformu olarak bilinen Grimshaw Architects 

firmasının tasarladığı Eden Project ise hafif kabuk strüktürlere yeni bir bakış açısını 

simgelemektedir. Eden Project, içerisinde dünyanın dört bir yanından getirilen bitki 

türlerinin yetiştirildiği büyük bir sera projesidir. Birbirine bağlı sekiz jeodezik 

kubbeden oluşan yapı 15 hektar gibi geniş bir alanın üzerini örtmektedir. Kubbe 

şeklinde yapılanma az ve hafif malzemelerle geniş yüzeylerin sağlam bir şekilde 

örtülmesi için çok elverişlidir. Bunun içi verilebilecek en güzel örnekler insan 

kafatası ve yumurtadır. Yumurta bütün oval yapısı sayesinde üzerine annenin 

rahatlıkla oturabileceği bir yapıya sahiptir, yavruyu her tür dış etkenden korumak 

için tasarlanmıştır. Eden Project’te de sergilenen bitkiler değişik iklim şartlarından 

geldikleri için sekiz kubbenin altında 3 değişik iklimlendirme sağlanmaktadır.  

Kubbelerin birbirlerine bağlanış şekilleri bitki gelişiminin matematiksel temelini 

oluşturan yaprak dizilişi olarak adlandırılan oluşumdan esinlenilmiş, kubbeler ise bal 

peteğinin yapısı ve sineğin çok yönlü göz yapısı incelenerek tasarlanmıştır. Projenin 

tasarımı tamamen 3 boyutlu tasarım programları sayesinde geliştirilmiştir. Her biri 

ayrı bir boyutta olan altıgen ve beşgen panellerin ölçüleri program yardımıyla 

hesaplanmış ve özel olarak üretilmişlerdir. Malzemeler hafif ve doğaya duyarlı 

olmaları göz önünde bulundurularak seçilmiş, altıgen ve beşgen hafif çelik borular üç 

kat ETFE panel ile kaplanarak kubbeler şekillendirilmiştir. ETFE günümüz 

yapılanlarında çok sık tercih edilen bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Eden 

Project dışında Beijing National Aquatics Centre ve Münih’teki Allianz Arena’nın 

dış cephelerinde de kullanılmıştır. Bir çeşit polimerdir, geri dönüştürülebilir ve 

kendinden 400 kat fazla ağırlık taşıyabilir. Camla kıyaslandığında çok daha hafiftir 

ve daha az işçilik gerektirir. Isıya dayanıklılığı çok yüksektir, ışık geçirgenliği ise 

fazladır. Paneller halindeyken 3 kat esneklik sağlayabilir ve ısıyla tamir edilebilir, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_National_Aquatics_Centre�
http://en.wikipedia.org/wiki/Allianz_Arena�
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yamanabilir. Eden Project’te kubbelerde ETFE kullanımı sayesinde gün ışığından 

maksimum seviyede yararlanılmaktadır. Oluşturulan panellerden bazıları fotovoltaik 

olmaları sayesinde de güneş enerjisi emilimi sağlanmakta ve bu elektrik enerjisine 

dönüştürülmektedir. Kubbelerin tepesinde bulunan üçgen hareketli paneller de doğal 

havalandırmayı sağlamaktadırlar. Kubbelerin içerisindeki hava sıcaklığı ve nem 

oranı gibi faktörler bilgisayar programlarıyla kontrol edilmektedir. Böylece her bir 

değişiklik an an kontrol edilebilmekte ve sorunlara en kısa sürede müdahale 

sağlanabilmektedir.  

  

 

Şekil 2.10: Eden Project’e ait çeşitli görüntüler ve yapı detayları 

Kendine yetebilen yapılar üretmede güneş enerjisinden elektrik üretme teknolojisinin 

değişik türleri son yıllarda inşa edilen birçok yapının tasarımında görülmektedir. 

Güneş enerjisinden elektrik üretimi sistemlerinin büyük yapılardaki uygulamaları zor 

olmakla birlikte, başarıya ulaştığında çok yüksek oranda tasarruf sağlanmaktadır. 
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Doğru malzemelerin de kullanımıyla yapının sürdürülebilirliği de aynı oranda 

artmaktadır.  

Merkezi Beijing’de bulunan MAD Architects mimarlık firmasının halen yapımı 

devam eden projelerinden Taichung Convention Center, çevreye duyarlı tasarıma 

güzel örneklerden biridir. Yapı volkanik tepeler gibi şekillenmiştir ve firmanın diğer 

tüm projelerinde olduğu gibi bulunduğu topografyaya uyumu ile dikkat çekmektedir. 

Bunun dışında dış cephe sisteminde bulunan fotovoltaik paneller sayesinde güneş 

enerjisi depolayabilmekte, dikey konumlu ve saydam yapısıyla gün ışığından 

maksimum şekilde faydalanmaktadır. Aynı zamanda binanın ihtiyacı olan 

havalandırmayı doğal hava akışıyla sağlayabilmektedir. Böylece enerji tasarrufunu 

maksimuma çıkarmayı amaçlamaktadır (Url-11).  

  

  

Şekil 2.11: Taichung Convention Center ‘a ait çeşitli görüntüler 
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Şekil 2.12:   MAD Architects’in esin kaynağı ve şekil analizleri. 

Biyomimetik mimarlık kapsamında binaların yapısal şekillenmelerinin araştırılması 

dışında henüz ufak çapta yürütülen başka araştırmalar da bulunmaktadır. Örneğin 

gündüzleri güneşten enerji depolayıp, geceleri bunu aydınlanma için kullanabilecek 

hafif örtü sistemleri tasarlanmaya çalışılmaktadır. Bunlardan biri “Metabolic Media” 

adıyla 2008 Londra tasarım Festivali’nde sergilenen örtü sistemidir. Birkaç tasarımcı 

ve bilim adamından oluşan Loop.pH adlı bir firma tarafından üretilen tasarım, 

canlılardaki ATP molekülünün sistemdeki kullanımı incelenerek geliştirilmiştir. 

Canlı dışarıdan aldığı besinlerin çoğunu ATP’ye dönüştürerek vücuttaki diğer 

işlevlere gereken enerjiyi karşılar. Bitkilerin fotosentez yaparak besin elde etmeleri 

de aynı şekilde işler. Çalışmalarının asıl amacı evlerimizde bulunan yiyeceklerden 

enerji üretebilmek olan ekibin burada tasarımcılarla işbirliği yaparak 

fotovoltaiklerden, yani güneş enerjisini soğurup bu enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştüren parçacıklardan oluşturduğu örtü sistemini görüyoruz (Loop.pH Ltd., 

2008).  
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(a)                                                                (b) 

 (c) 

Şekil 2.13: a) Metabolic Media’nın gece görüntüsü b) Esin kaynağı c) Sistem 
detayları 

Geliştirilen bu gibi projeler ileride tamamen kendi enerjisini üretebilen hafif ve 

taşınabilir yapılara birer referans olmaktadırlar. 

2.1.4 Sonuç 

İncelenen örneklerden yola çıkarak görülmektedir ki doğadaki sistemlerin çeşitli 

teknolojik donanımlar yardımıyla benzerlerinin üretilmesi ya da bu sistemlerden 

esinlenilerek yeni sistemler geliştirilmesi şu anda içinde bulunduğumuz çevresel 

koşulların daha fazla yıpratılmaması ve insanın bulunduğu çevreden sağladığı 

faydanın arttırılması adına önemli bir basamaktır. Hafif ve geri dönüşümü mümkün 

olan malzemeler kullanarak doğadaki yapı sistemlerinin sağlamlığına ulaşmak şu an 

mimar, mühendis ve bilim adamlarının öncelikli hedefleri olmalıdır. Bunların yanı 

sıra güneşten ve oksijenden maksimum derecede faydalanmayı sağlamak insan 

yaşamında önemli bir verimlilik sağlayacak ve yaşam kalitesini arttıracaktır.  

Bu tez kapsamında üretilecek olan Urban Cot yukarıda örneklenen birçok fikri içinde 

barındıran karma bir yaklaşım olarak tasarlanması amaçlanan bir donatı sistemidir. 

Biyomimetik sistemlerin getirileri incelendiğinde kentsel boyutta uygulanması 

öngörülen bir donatının biyomimetik yaklaşıma ait temellerle şekillenmesi 21. yüzyıl 

mimarisi için en uygun adım olacaktır. Urban Cot güneşten enerjisinden 
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faydalanarak çalışacağından doğadaki bir işleyiş biçimini taklit eden bir sistem 

olacaktır. Doğadaki tüm canlılar gibi enerjisini güneşten sağlayacaktır. İleride kendi 

sistemi dışında bulunduğu çevreye de enerji açısından yarar sağlaması hedefler 

arasındadır. Böyle bir sistemin geliştirilmesi için gereken robot teknolojiler ve 

kinetik yapılanma diğer bölümlerde incelenecektir. 

2.2 Robot Teknolojisi ve Mimarlık 

2.2.1 Robot teknolojisinin gelişimi 

Robot kelimesi Britannica Ansiklopedisi’nde “insan gücünün yerini alan otomatik 

olarak işleyen makine”  olarak, Büyük Türkçe Sözlük’te ise “belirli bir işi yerine 

getirmek için manyetizma ile kendisine çeşitli işler yaptırılabilen otomatik araç”  

olarak tanımlanmıştır.  İlk olarak ise “Robot” kelimesi 1921 yılında Londra’da 

oynanan, robotların dünyayı ele geçirecekleri senaryosuna öncülük etmesiyle de 

bilinen Rossum’s Universal Robots adlı bir tiyatro oyununda kullanılmıştır. Kelime 

Çekçe’de köle gibi kullanılan, işçi anlamına gelen “Robota” kelimesinden 

türetilmiştir. “Robotics” kelimesi ise ilk kez bilimkurgu yazarı Isaac Asimov 

tarafından 1941 yılında robot teknolojilerini tanımlamak için kullanılmıştır.  

 

Şekil 2.14: Rossum’s Universal Robots 

1940’lı yıllardan sonra M.I.T. ve Pennsylvania Üniversitelerinde ilk dijital 

bilgisayarlar üretilmiş ve ileri teknoloji araştırmalarına başlanmıştır. 1948’de M.I.T. 

profesörlerinden Norbert Wiener elektronik , mekanik ve biyolojik sistemler üzerine 

yazdığı “Cybernetics” adlı kitabı yayımlamıştır. Onu 1950 yılında “Computing 

Machinery and Intelligence” adlı kitabıyla Alan Turing izlemiştir. Alan Turing 

bilgisayarlar düşünüp konuşabilir mi, yapay zekâ geliştirilebilir mi soruları üzerine 
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araştırmalar yapmış ve bilgisayarların zekâlarını ölçmek üzere Turing Test adı 

verilen bir test yöntemi geliştirmiştir (Bar-Cohen & Breazeal, 2003). 1950’lerin 

ortalarına gelindiğinde ise ilk robot üretim firması kurulmuş böylece robotlar 

endüstriye katılmışlardır. 1970’te M.I.T.‘deki yapay zeka çalışmaları ilerlemiş, ilk 

yapay zeka laboratuarı kurulmuş ve başka üniversitelerde de bu bölüm 

yaygınlaşmaya başlamıştır (Url-12).  Takip eden yıllarda askeri güç oluşturmak ve 

insan için tehlikeli olabilecek görevleri yerine getirmek için robot teknolojisinin 

gelişimine daha çok ağırlık verilmiştir. Mayınlı bölgelerin temizlenmesi, zehirli 

atıkların toplanması, uzay araştırmalarının geliştirilmesi, vb. alanlarda robotlar 

kullanıma sokulmuştur. Bu noktadan sonra 2000’lere dek yapay kollar, çeşitli 

araçlar, detektörlü makineler, yürüyen robotlar ve uzay araçları geliştirilerek 

robotların insan hayatına katılımı devam ettirilmektedir. Otomotiv fabrikaları başta 

olmak üzere her türlü fabrikada insanların çalıştırılması yerine üretilen robotlar 

kullanılmaya başlanmıştır. Ucuz, kaliteli ve temiz iş gücü oluşturmaları nedeniyle 

artık makineler tamamen robotların kontrolünde olan üretim tesislerinde 

üretilmektedirler.  

Robotların kullanım alanları her geçen gün çeşitlilik kazanırken, yapısal olarak da 

ilerleme kaydetmektedirler. Geliştirilen robotların uzaktan iletişim teknolojileriyle 

yeterli oranda kontrol edilemediği ve oluşabilecek sorunların hepsi öngörülemediği 

için robotların otonom bir sisteme sahip olmaları, aynı zamanda deneyimlerinden 

sonuçlar çıkararak öğrenir hale gelmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Biyomimetik robot tanımı da bu sonuca bağlı olarak doğadan esinlenilmeye 

başlanmasıyla ve Dennis Dollens’ın bahsettiği disiplinler arası işbirliği sonucu -

biyoloji/biyo-mühendislik ve robot teknolojisi gibi iki farklı disiplinin bir arada 

çalışması gibi- ortaya çıkmıştır. Biyomimetik, biyolojik olarak esinlenilmiş 

(bioinspired) robotlar, yapı ve hareket kabiliyeti açısından insanı, hayvanı ya da 

bitkiyi örnek alan/taklit eden robotlardır. Her ne kadar bu canlıların yapısı en iyi 

şekilde taklit edilmeye çalışılsa da henüz insan biyolojisinin mükemmelliğine 

erişebilen bir robotik sistem geliştirilememiştir. Fakat halen androit adı verilen, 

insandan ya da hayvandan ayırt edemeyeceğimiz tipte robot üretimi için araştırmalar 

sürdürülmektedir.  

Biyomimetik robot sistemleri üzerine yapılan çalışmaların kapsamı son yıllarda 

oldukça genişletilmiştir. Güneş enerjisi depolayabilen yapay bitkilerin üretimi 
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başarıyla gerçekleştirilmiştir. Küresel ısınma ve bitki örtülerinin tahribi sonucu 

ortaya çıkan aşırı CO2 üretimini dengelemek için yapay fotosentez yapabilen 

sistemler geliştirilmesi için ise halen çalışılmaktadır. Robotik formların 

geliştirilmesinde de biyomimetikten yararlanılmaktadır. Örneğin, bazı hava 

araçlarının tasarımlarında bitkilerin tohum yapılarının aerodinamiğinden 

esinlenilebilmektedir. Rüzgârla hareket eden tohumların uzak mesafelere 

yayılabilmeleri mühendisleri tohumların aerodinamik yapılarının özelliğine 

yöneltmiştir. Özellikle Carnigie Mellon ve MIT gibi üniversitelerdeki robot 

teknolojisi bölümleri bu ve benzeri konularda birçok yeni çalışmaya imza 

atmaktadırlar. “Gün gelecek biyomimetik robotların gelişimi öyle bir noktaya 

gelecek ki insanlığa bilgi desteği ve fonksiyonel destek açısından kıyaslanamaz 

yardımları dokunacaktır. Kendini her tür bilgi ile güncelleyebilecek robotlar 

programlanabilecektir. Otonom sistemi sayesinde kendi ihtiyaçlarını tespit 

edebilecek, düzenli bakımını ve tamirini kendisi yaptıracak hale gelecektir. Belki 

biyolojik malzemeler sayesinde bir insan gibi kendi kendini bile iyileştirebilir” (Bar-

Cohen & Breazeal, 2003). 

2.2.2 Robotları oluşturan sistemler 

Dikkatle incelendiğinde etrafımızda çalışan hemen her tür alet bir çeşit robottur. 

Apartmanımızda bulunan otomattan, kullandığımız telefonların santrallerine, pilotsuz 

uçabilen uçaklardan, adı üstünde mutfak robotlarımıza kadar. Çalışan herhangi bir 

alet ile robot arasındaki fark hareket kontrolünün nasıl sağlandığıdır. Hareket 

programlanabilir bir bilgisayar programı ya da işlemci tarafından kontrol ediliyorsa 

alet bir robottur, eğer bir insan gücüyle veya insan tarafından kontrol ediliyorsa 

sadece mekanik bir alet olarak nitelendirilir, mutfakta kullandığımız çırpıcılar gibi. 

İnsan ve hayvanlardaki beyin gibi robotlarda da bilgilerin depolandığı, bilgi akışının 

sağlandığı ve yönetildiği bir mekanizma vardır. Buna “işlemci” adı verilir. 

Robotlardaki “aktüatörler” yani motor ve hareket parçaları da canlıların hareket 

etmek için kullandığı nöron sistem ve kaslar gibi çalışmaktadırlar. Bu nöron sistemi 

kontrol eden, insandaki beyincik robottaki “kontrolör” sistemdir. Dışarıdan verileri 

algılayan duyu organlarımızı da “algılayıcılar” olarak nitelendirebiliriz. İnternet de 

bir diğer önemli sistem parçası olarak nitelendirilebilir. Bir robot sistemi internete 
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bağlamak sistemin yazılım güncelleştirmelerini kolayca yapabilmek açısından en 

önemli etmendir.  

Günümüzde, kullanılan tüm bu sistemlerin boyutları küçültülmüş sürümleri 

kullanılmaktadır ve bunlara genel olarak “microsystems” yani mikro 

sistemler/küçültülmüş sistemler denmektedir. Mikro sistemler daha az enerji ve 

malzeme kullanılan sistemlerdir, dolayısıyla daha az para demektir. Aynı zamanda 

teknoloji boyutlarını küçültmenin yanı sıra hızlarının da artmasını sağlamıştır.  

2.2.2.1 İşlemci 

Yapılacak tüm hareketlerin kararlarını veren ve karar akışlarını kontrol eden 

mekanizmadır. Dışarıdan ve veri saklama ünitelerinden verileri toplar ve 

değerlendirir. Sadece bilgisayarlarda değil tüm elektronik sistemlerde bir işlemci 

bulunmaktadır. 

• Mikroişlemci (CPU - central processing unit) 

İşlemcilerin yeni nesil küçük modelidir. “Çip” olarak ta bilinirler. Günümüzde 

boyutları 3-5 mm.ye kadar küçülmüştür. Bunu sağlayan en büyük etken 

nanoteknolojinin gelişimi ve enerjilerini güneşten sağlamalarıdır. İhtiyaca göre ek 

parçalarla güçlendirilerek, “arttırılmış mikroişlemci” adını alırlar. Şu anda kullanılan 

tüm cep telefonlarında birer çip bulunmaktadır. Hem kendi sistemini çalıştırıp hem 

de internet bağlantısı kurarken resim çekip, müzik de çalabilirler (Url-13). 

 

Şekil 2.15: Mikroişlemci 

2.2.2.2 Aktüatörler 

Robotların motor ve hareket parçalarıdır. Belirlenen parçaları belirlenen, 

programlanan şekillerde hareket ettirmeye yararlar. Çeşitleri; 
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• Servomotorlar,  

• Step (adım) motorlar,  

• Pnömatik silindirler,  

• Hidrolik silindirler, vs. 

Her motor Direk akım motorları (DC) ve Alternatif Akım (AC) motorları olarak 

akım çeşitlerine göre de ayrılmaktadırlar. Motorlar, su, hava, elektrik enerjisi gibi her 

türlü enerjiyi harekete dönüştürebilirler. Pnömatik aktüatörler pistonlarla sıkıştırılmış 

havayı mekanik enerjiye, hidrolik aktüatörler sıvıyı pompalayarak mekanik enerjiye, 

elektrik aktüatörler de elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürürler. 

Biyomimetik sistemlerde geleneksel aktüatörler çok fazla ağırlık yaptıkları, fazla yer 

kapladıkları ve sistemi fazla sert kıldıkları için mikro-aktüatörler kullanılmaktadır.  

 

Şekil 2.16: AC / DC motor çeşitleri 

2.2.2.3 Algılayıcılar 

Robotlar çevrelerine tepki gösterebilmek için öncelikle çevrelerindeki etkiyi 

algılamalıdırlar. Bunu sağlayan da algılayıcı (sensor) adı verilen mekanizmalardır 

(Niemueller ve Widyadharma, 2003). Algılayıcılar çevrelerindeki fiziksel nicelikleri 

ölçen ve bunları sinyallere çeviren aletlerdir. Elde edilen sinyaller işlemciye 

gönderilir ve bir gözlemci ya da aygıt yardımıyla okunur. Algılayıcılar sayesinde 

robotlar şu anda insanın sahip olduğu beş duyuya mekanik anlamda da olsa 

sahiptirler. Bunlar görme, duyma, tatma, koklama, dokunmadır. Ek olarak bunlara ait 

ölçümleri de yapabilirler; ısı farklılıklarını, koku çeşitlerini, basınç farklılıklarını, 

yönü, ışık miktarını, vs. ayırt edebilmektedirler (Harashima, 1990). Görevleri 
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çevrelerinden aldıkları bu bilgileri kontrol mekanizmasına iletmektir. Algılayıcılar 

yapılarında bulunan “transducer” olarak bilinen mekanizma yardımıyla aldıkları 

bilgilerin formatını değiştirler ve veri formatında bilgisayara iletirler.  Neyin ne 

şekilde algılanacağı sahip olunan robotun ve algılayıcının türüne bağlı olarak 

değişmektedir. Dışarıya ait bilgilerin yorumlanması dışında robotun kendi 

uzuvlarıyla olan iletişimin kurulmasını da sağlarlar, böylece robot kendi hareketlerini 

de kontrol edebilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi algılayıcılar ne kadar 

geliştirilirse robot teknolojilerindeki gelişimde o denli büyük olacaktır. Günümüzde 

algılayıcıların çoğu kablosuz olarak da çalışabilmektedirler. Algılayıcılardan 

alınacak olan her bilgi bir yazılım tarafından işlenmektedir. Robota bağlı bir kamera 

varsa bunu işlemek için bir de görüntü yazılımı gerekmektedir.  

  
(LEGO) 

(a)                                                  (b) 

 

Şekil 2.17: a) Basınç algılayıcı b) Kızılötesi uzaklık algılayıcı 

Algılayıcılar aktif ve pasif olarak incelenebilirler. Pasif algılayıcılar, bulundukları 

çevreyi ona müdahale etmeden algılarlar. Aktif algılayıcılar ise, çevrelerine sinyal, 

ışın, sonar dalga, vs. göndererek çevrelerini algılarlar (Niemueller ve Widyadharma, 

2003). 

Algılayıcılar analog ve dijital olarak ta ikiye ayrılırlar. Eğer kullanılan algılayıcı 

analog ise verilerin işlemciye iletilmesinde A/D çevirici(A/D Converter) kullanılır. 

Örneğin, mikrofon analog bir aygıttır ve bilgisayarda işlem yapabilmesi için A/D 

çeviriciye ihtiyaç duyar. 
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2.2.2.4 Kontrolörler 

Robotun herhangi bir hareketi gerçekleştirmesi gerektiğinde aktüatöre işlemciden 

aldığı bilgi doğrultusunda gerekli sinyali gönderen mekanizmadır. Daha sonra 

algılayıcılardan aldığı bilgi sayesinde hareketin doğru uygulanıp uygulanmadığını 

kontrol edecek ve işlemi tamamlayacaktır. Algılayıcılardan aldığı bilgiyi 

depolayabilmesi için bir sisteme ve bilgileri işlemesi içinde bir yazılıma ihtiyaç 

duymaktadır.  

2.2.2.5 Yazılım 

Robotların sisteminde birkaç çeşit yazılım türü bulunur. Biri robotun tüm işleyişini 

denetleyen temel yazılımdır, ikincisi hareketleri yöneten kontrol birimine 

gönderilecek bilgileri hesaplayan yazılımdır, üçüncüsü ise grafik ara yüzler ya da 

istenilen çeşitli alt programlara ait yazılımlardır. Yazılıma ait herhangi bir bilgi 

değiştirildiğinde robotunda o bilgiye ait işleyişinde aynı değişiklik olacaktır. Yazılım 

algılayıcılardan aldığı bilgileri işleyip doğruluğunu denetlediği için algılayıcının 

vermesi gereken doğru bilgi de yazılımda tam olarak belirtilmelidir. Bir binaya 

duman detektörü konulduğunu ve yangın şüphesi durumunda alarmın harekete 

geçirilmesi gerektiğine dair bir yazılımla komuta edildiğini düşünelim. Her ufak 

duman algılamasında çalması binada yaşayanların paniğe kapılmasına neden 

olacağından, belirli bir oranın üzerinde duman algılaması durumunda alarmı 

tetiklemesi sistemde bulunan yazılım tarafından tanımlanmaktadır.   

Yazılımlar duman detektörü gibi çok basit mekanizmaların yönetiminde 

kullanıldıkları gibi biyolojik bir robotun tüm işleyiş sistemini kurmada ya da bir 

fabrikadaki makinelerin tamamının yönetiminde de yer almaktadırlar. Bu tip gelişmiş 

sistemler kurgulanırken ortaya çıkan durumlarda sürekli dışarıdan müdahale ile karar 

mekanizmasının çalıştırılması yerine bu mekanizmalara öğrenme yetisi verilmesi 

geliştirilmiştir. Henüz bu sistemler kısıtlı öğrenme yetisine sahip olmasına rağmen 

yapay zekâ sistemleri geliştirilen mekanizmalara eklenmektedir. Canlılara benzer 

yapay sistemler geliştirilmesinde öne çıkan en büyük problem öğrenebilme 

yeteneklerinden yoksun mekanizmalar elde edilmesi olmuştur. Bunu mümkün kılan 

yapay zekâ sistemleri (Artificial Intelligence Systems) geliştirilmeye devam 

edilmektedir. 
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Henry Brooks konuyu şu cümleyle özetler; “Gerçek dünyanın karmaşıklığına, 

dinamizmine ve bilinmezliğine karşı algılayıcı-motor koordinasyonunu sağlayıp, 

robotlara hareket edebilmeleri, yön bulmaları, kazalardan korunmaları, objeleri 

tanımaları ve kullanmaları için düşük seviyede bir yapay zekâ vermek çok büyük bir 

meydan okuma olarak nitelendirilmektedir” (Brooks, 1999). 

2.2.3 Biyolojik robotlar - Biyomimetik bir robotun geliştirilmesi 

Biyolojik robotlar canlı organizmaların çalışma sistemleri incelenerek, taklit 

edilerek, doğal sistemlere benzer özellikler ve dinamikler gösterecek şekilde 

geliştirilen yapay sistemlerdir. Organizmaların sistemlerinin incelenmesi iki şekilde 

sonuçlanabilir; bir canlının birebir kopyası olarak tasarlanabilirler ya da canlının 

yapısı ve işleyişinden esinlenerek tasarlanıp başka bir amaç için kullanılabilirler.  

Biyomimetik robotlardan bahsedilirken unutulmamalıdır ki her robot bir biyolojik 

sistemden esinlenilerek yapılmaz ya da her robot biyomimetik değildir. Fakat bir 

robot tasarlanmaya karar verildiğinde bir biyolojik sistemi incelemek, robot yapımı 

için kullanılabilecek binlerce olasılığın sınırlanmasını sağlamaktadır ve gelişimini de 

kolaylaştırmaktadır. Colorado State Üniversitesi’nde araştırma yapan J. G. Fleischer 

ve W.O. Troxell biyomimetik bir robotun geliştirilmesi sırasında izlenen süreci ve 

uygulanan adımları gösteren birbirine bağlı iki tablo oluşturmuşlardır. Böylece 

biyolojik bilgiyle robotik bir sistemin nasıl oluşturulabileceği basitleştirilmiş haliyle 

görülebilmektedir.   
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Çizelge 2.1: J. G. Fleischer ve W.O. Troxell biyomimetik bir robotun geliştirilmesi 
       sırasında izlenen süreci ve uygulanan adımları gösteren tabloları 
       (Fleischer & Troxell, 2008). 

 

 

Biyolojik robotların geliştirilme aşamasında mühendislerle fizyolog ya da biyologlar 

bir arada çalışarak tüm teknolojik gelişmeleri kullanmaktadırlar. Biyolojik robot 

sistemleri otonom ya da yarı otonom olarak geliştirilmektedir. Her ne kadar robot 

teknolojilerinde yapay zekânın da kullanılmasıyla çok ileri seviyelere gelinmiş olsa 

da halen robotlar bir canlı sisteminin mükemmeliyetine ulaşamamışlardır. Canlıların, 

özellikle hayvanların birer robot kopyalarının yapılması onların davranış biçimleri ve 

doğada nasıl hayatta kaldıklarına dair daha rahat inceleme yapılabilmesini 

sağlamaktadır. Bunun yanı sıra insanlara ait organ kayıplarında kaybedilen organın 
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yapısı taklit edilerek geliştirilen bir robot mekanizma ise birçok insanın yaşamını 

sürdürmesinde önemli bir etkendir. Teknoloji sayesinde canlıların nörofizyolojik 

yani sinir-kas iletim sisteminin bir kopyası yapılabilmekte böylece gerçeğine çok 

benzer özelliklerde kopya organlar üretilebilmektedir (Sharkey ve Ziemke, 2000). 

Canlıların sadece yapısal olarak kopyalanmaları ise insanların sahip olamadığı 

özellikleri robotlarla tamamlamalarını sağlamaktadır. Örneğin, insan belirli bir 

derinlikten daha fazlasına dalış yapamaz, dalabildiği derinliklerde de belirli bir 

süreden fazla kalamaz. Bu durumda deniz dibinde araştırmalar yapılması için o 

derinliklerde yaşayan canlıların özellikleri incelenerek benzer robotlar 

üretilmektedir. Böylece bir hayati tehlike söz konusu olmadan gerekli incelemeler 

yapılabilmektedir. Ya da bir canlının davranışları taklit edilerek geliştirilen bir grafik 

ara yüz olabilirler, (animasyon ve özel efekt yapımı içinde kullanılabilmektedirler).  

Yapısal bir kopyalama örneği olarak M.I.T’nin bitkilerle yürüttüğü bir proje olan 

Cooper-Hewitt National Design Museum, New York City’de sergilenen Cyberflora 

verilebilir. Bu projede bitkilerin çeşitli tropizm yani yönelim hareketleri incelenmiş 

ve bunlara örnek birer robotik bitki üretilmiştir (Url-5). Tropizm, dışarıdan gelen 

herhangi bir uyarana karşı hareketle verilen tepkidir. Bitkiler yerçekimine, sıcaklığa, 

ışığın yön ve şiddetine, vb. tepki verebilirler. Yerçekimine karşı verilen tepkiye 

gravitropizm, ışığa fototropizm, topraktaki suya hidrotropizm, vb. denir. Bitkiler bu 

özellikleri hayvanlar gibi şartlar zorlaştığında kaçamadıkları için geliştirmişlerdir ve 

adaptasyonlarını bunlara bağlı yürütürler (Dario ve diğ., 2008). Cyberflora’da 

bitkilerin bu özellikleri insanlarla iletişim kurmaları yönünde kullanılmıştır. Toplam 

4 çeşit robot çiçek yapılmıştır. Kendilerine yaklaşan bir el hissettiklerinde 

Chromafant Blossom (1) ona doğru yönelerek renkli ışıklar oluşturmaktadır, Violet 

Oscilillies(2) ise alüminyum parçalarını hareket ettirmektedir. Cobra Orchid(3) ve 

Dragon Iris (4) ise insan vücudunun sıcaklığını algılayıp ona doğru yönelmektedirler.   
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Şekil 2.18: 1) Chromafant Blossom 2) Violet Oscilillies 3) Cobra Orchid 4) Dragon 
Iris (Url-5). 

Araştırmalara başka yönlerden de devam edilmektedir. Örneğin Carnegie-Mellon 

Üniversite’sinde biyolojik robot teknolojileri kullanılarak insan davranışlarını 

incelemek üzere “Infotropism: Living and Robotic Plant as Interactive Displays” 

başlıklı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Üniversite kantininde kurulan etkileşimli 

bir sergi yardımıyla üniversite öğrencilerinin çöpleri geri dönüşüm kutularına mı 

yoksa herhangi bir çöp kutusuna mı attıkları incelenmiştir. Öncelikle canlı 

görünümlü bir öğe kullanmanın geri dönüşüme destek verilmesi mesajı için uygun 

olacağına karar verilmiştir. Daha sonra bitkilerin ışığa olan tepki ve yönelimlerinin 

insan için kolay yorumlanabilir ve etkileyici bir bilgi olduğu düşünülerek proje için 

robot bir bitki tasarlanmıştır. Güneş ışığına duyarlılığı yüksek birçok bitkinin 

incelenmesinin ardından tasarımın basitliği açısından mısır tohumunda karar 

kılınmıştır. Mısır tohumunun gelişim süreci ve yaprak yapısı incelenmiştir. Sonraki 

aşamada mısır tohumlarının hangi çeşit ışığa daha duyarlı oldukları belirlenmiş ve 

kullanılacak ışığın çeşidine karar verilmiştir. Yaprakların yapımında kullanılacak 

malzemenin de seçiminden sonra her bir parça üzerine ışığa duyarlı algılayıcılar 

yerleştirilerek tasarım tamamlamıştır. Büyük bir saksıya yerleştirilen yapay yapraklar 

5 derecelik açıyla sağa ve sola eğilecek şekilde programlanmışlardır.  
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(a)                                     (b) 

Şekil 2.19:  a) Işığa yönelen yapay mısır yaprakları b) Saksı ve içerisindeki 
         Mekanizma (Holstius ve diğ., 2004). 

Sergi hazırlanırken mümkün olduğunca sade görünmesine çalışılmıştır. Robot bitki 

ortaya yerleştirilmiş, bir yanına normal çöp kutusu diğer yanına ise geri 

dönüştürülebilir çöp kutusu konulmuştur. Hangi çöp kutusuna daha çok çöp 

atıldığının görülebilmesi için çöp kutularının başlarına da birer hareket algılayıcı 

yerleştirilmiştir. İki tarafa da yerleştirilen ışıklar, algılayıcı bir hareket hissettiğinde 

10 saniyeliğine açılıp yavaş yavaş kapanmaya programlanmıştır. Dolayısıyla ışık 

açıldığında bitki de o yöne doğru eğilecektir. Bu hareket insanların dikkatini çekecek 

insanların hangi çöp kutusuna çöp attıklarını fark etmelerini sağlayacaktır.  

 

Şekil 2.20: Robotik bitki, ışıklar ve çöp kutularıyla kurulmuş olan deney düzeneği 
      (Holstius ve diğ., 2004). 
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Yapılan iki haftalık gözlem, anketler ve çöp sayımları sonucu geri dönüşüm 

kutusunun kullanımında artış görülmüştür. Yapılan görüşme ve anketler sonucu 

insanların bitkiden çok etkilendikleri ve yaptıkları çıkarımların çevreci bir yaklaşıma 

ait olduğu anlaşılmıştır. Denilebilir ki hem robot bitkinin tasarımı başarıya ulaşmış 

hem de kurgu verilmek istenen mesajı iletebilmiştir (Holstius ve diğ., 2004). 

Geliştirilen biyomimetik robotların daha geniş ölçeklerde de kullanımlarını sağlamak 

çalışmalar kapsamındadır. Özellikle mimaride biyomimetik robot teknolojilerinin 

kullanımlarının son yıllarda mimarların daha sık gündeme getirdikleri bir konudur. 

Geliştirilen akıllı binaların tümünde robot teknolojileri kullanılmaktadır, 

biyomimetik mimarlık bölümünde de gördüğümüz gibi yapıların çoğu da 

biyomimetik bir yaklaşımla tasarlanmaya çalışılmaktadır. Fakat biyomimetik robot 

teknolojilerinin direk olarak mimariye bütünleşmiş olduğu örnekler henüz sayıca çok 

fazla değildir. Bu örnekler kinetik mimarlık başlığı altında da incelenebilmektedirler. 

Kinetik mimarlığın tanımını ve örnekleri sonraki bölümde işlenecektir.   

2.2.2.3 Sonuç 

Dünyada kullanılan her elektronik sistem parçası aynı zamanda robotik bir sistem 

parçasıdır ve teknolojik gelişmelerin en büyük bölümünü de elektronik sistemlerdeki 

gelişmelerin oluşturduğu söylenebilir. Bu bağlamda teknolojide sağlanan ilerlemeler 

genel olarak robot teknolojisinin de gelişimi olarak değerlendirilebilir. Bu bölümde 

de incelendiği üzere robot teknolojileri canlı yaşamının neredeyse her alanına 

girmiştir ve bu sistemler yaşanılan koşulları kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmeye 

devam edilmektedir. Günümüz şartlarında robotların üretim ve kullanımlarının 

yalnızca insanlık yararına sürdürüldüğünü söylemek çok doğru değilse de insan 

hayatına katkıları tartışılmaz derecede yüksektir.  

Robot teknolojilerinin mimaride kullanılmaları insanların yaşam standartlarını 

arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu teknolojilerin kullanılmasıyla yapının 

yapım tekniklerinde hız ve sağlamlık açısından sağlanılan ilerlemelerin yanı sıra 

yapıya ait birimler arası iletişimin ve yapı ile kullanıcı arası iletişimin kurulması 

sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak sonraki bölümde incelenecek olan kinetik 

mekanizmalarla robot teknolojilerinin birleşmesi, yapıya ait birimlere hareket 

kabiliyeti ve yeni fonksiyonlar kazandırılmasını sağlayabilecektir. Bu tez 

kapsamında üretilecek olan Urban Cot donatı sistemi de kentsel mimariye korunma 
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ve enerji elde etme alanlarında katkıda bulunmayı amaçlayan bir sistem olarak robot 

teknolojilerinden yardım alacaktır. Bu bağlamda tasarım algılayıcı, motor, yazılım 

gibi çeşitli robotik sistemlerle donatılacaktır. Bu sistemler donatının hem çevresiyle 

iletişim kurmasına yarayacak hem de kendine ait mekanizmalar arasındaki 

koordinasyonu yürütmesini sağlayacaktır. Robotik mekanizmalar Urban Cot’u 

sadece hareket eden parçalardan oluşan bir makine olmaktan çıkarıp, otonom hareket 

edebilecek bir donatıya dönüştürecektir. Böylece Urban Cot koruyucu ve üretici bir 

donatı olmanın yanı sıra bir çeşit robot olarak da değerlendirilebilecektir. 

Uygulanacağı alanla birlikte şekillenecek ve doğadan referans alacak bir donatı 

olması dışında onu diğer parametrik donatı sistemlerinden farklı kılacak 

özelliklerinden biri de budur.  

2.3 Kinetik Mimarlık 

2.3.1 Kinetik mimarlığın tanımı  

Kinetik kelimesi sözlükte “hareket olaylarını inceleyen bilim dalı ya da hareket 

sebebiyle oluşan anlamlarına gelmektedir (Büyük Türkçe sözlük, 2009). Dünya 

mimarlık literatürüne yeni katılan başlıklardan olan kinetik mimari, mimarlığa dair 

birkaç unsurun birden bir arada olması üzerine kuruludur. Temel olarak bir sistemin 

“kinetik” olabilmesi onun hareket kabiliyetine sahip olması demektir. Hareket, 

kullanıcıdan ya da çevreden alınan etkiye karşılık gelen en iyi tepki biçimidir. 

Duruma karşı geliştirilen bir çeşit adaptasyondur.  

Yapı bağlamında hareketlilik yapının tamamında olabileceği gibi sadece yapıya ait 

küçük birimlerde de olabilir ve bu hareketlilik yapının birden fazla koşulda var 

olabilmesini sağlar. Yapı bütünüyle hareket edebilir, taşınabilir ve birçok arazi 

koşulunda kullanılabilir olabileceği gibi, sadece belirli parçalarının hareketiyle 

çevresindeki birçok çeşit uyarana da tepki verebilir. Buradan hareketle kinetik bir 

mimari yapıdan beklenen değişik koşullara tepki verebilir ve uyarlanabilir olmasıdır.  

Mimari bir proje çalışması gerçekleştirilirken çoğunlukla uzun ömürlü, kalıcı 

mekânlar yaratılmaya çalışılmaktadır. Fakat insan ve yaşadığı çevresel koşullar 

sürekli değişen öğelerdir. Sıradan bir mimari tasarım sürecinde yapılar 

tasarlanmadan önce bir ihtiyaç listesi çıkartılmaktadır ve yapının hem çevresel 

koşulara hem de kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanması 
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amaçlanmaktadır. Bu süreçte tüm ihtiyaçlar belirlenerek bir önem sırası 

kurgulanmaktadır. Fakat özellikle büyük çaptaki yapılarda ihtiyaç listesinin çok 

yüklü olması ve aralarındaki ilişki ağlarının kurulmasındaki olasılık sayısının da aynı 

oranda artması nedeniyle tüm parametreler değerlendirilememektedir. Bu nedenle 

günümüz mimarları, geliştirilen bilgisayar programlarıyla, 3 boyutlu modelleme ve 

prototiplendirme teknikleriyle çalışmaktadırlar. Tüm ihtiyaç listesinin yüklendiği 

programlar, tüm tasarım parametrelerini oluşturabilmekte ve olabilecek en kullanışlı, 

uygun model seçeneklerini mimarlara ve tasarımcılara sunabilmektedirler. Geriye 

mimarların bunlardan birini seçerek uygulamaya geçirmeleri kalmaktadır. Fakat 

yapının parametrik olarak tasarlanması koşullar karşısındaki statik duruşunu 

değiştirmemektedir. Doğal yapılanma birbiri içine geçmiş, akıcı ve iletişim halinde 

olmasına rağmen inşa edilen yapıların büyük bölümünde buna bağlı hareketi 

görememekteyiz. İnsan doğal yaşama paralel olarak hareketli, değişken, çevresiyle 

iletişim içinde olan bir varlıktır. İnşa edilen statik yapılar insanın bu durumuna 

oldukça ters düşmektedir. Kinetik mimaride amaçlanan tasarım sürecinde mekânın 

bütün olarak değişkenliğini sağlayarak kullanıcıyla birlikte hareket eden, yaşayan 

mekânlar yaratmaktır. Günümüz mimarisinde bir mekânın birden fazla amaç için 

kullanılabilir olması çoğu tasarımda iç mekân öğelerini taşınabilir tasarlamak, ya da 

bir duvar ya da çatının açılıp kapanabilir olması anlamına gelmekteyken kinetik 

mimari mekânın neredeyse bütün olarak değişebilmesini hedeflemektedir. Hareketli 

yüzey ve strüktürler mekânların programlanabilme kapasitelerini de arttırarak, 

kullanıcıya bir mekânda birçok mekânı deneyimleme şansı da vermektedir. Kinetik 

strüktürlerle daha teknolojik ve daha deneysel mekânlar yaratılabilmektedir. 

Cincinnati Üniversitesi’nde kinetik sistemler konusunda çalışan Sean C. Harry, 

kinetik sistemlerin mimaride neden kullanılmaları gerektiği ve nasıl 

kullanılabilecekleri sorularını sormakta ve cevap olarak 4 seçenek sunmaktadır.  

• Birinci seçenek kinetik mimarinin insan hareketlerine bağlı olarak 

programlanabileceğini ve mekânı oluşturan yüzeylerin boyutlarının 

değişiminin mekânın tanımlamasını değiştirebileceğini anlatır. Örneğin, 

insanların bir koridordan toplanma alanına geçişleri sırasında koridor 

yüzeyinin daralarak insanları toplanma alanına doğru yönlendirebileceğini, 

aynı anda toplanma alanının genişleyerek içerideki yer kapasitesinin 

arttırılabileceğini söyler. Bu denizanasının suda hareket etmek için yarattığı 
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kas hareketi gibidir. Böylece insanlara mekân tanımlarını sorgulatarak yeni 

bir deneyim oluşturulabilecektir.  

• İkinci seçenek insanların çevresel faktörlere duyarlı bir kinetik mekânda 

deneyimleyebilecekleri mekân olgusudur. Dış yapısı tamamen bulunduğu 

çevreye duyarlı bir yapıda insanlar havasal değişimleri mekândaki fiziksel 

değişiklerle takip edebileceklerdir. Böylece insandaki zaman olgusu 

bozulmayacaktır, insan yaşadığı çevreden kopmayacaktır ve aynı zamanda 

enerji tasarrufu sağlanacaktır.  

• Üçüncü seçenek bir ve ikinci seçeneğin bir arada olduğu bir yapıdır. Bu 

durumda maksimum kalitede mekânlar elde edilecektir. Yer ve malzeme 

kaybı azalacak, mekân deneyimi arttırılacaktır.  

• Dördüncü seçenek ise gelişen teknolojiyle tüm seçeneklerin bir araya 

gelmesidir. Böyle bir durumda mimar tasarımını bitirse de, binanın 

uygulaması tamamlansa da yapı evrimleşmeyi sürdürmeye devam edecektir. 

Sürekli değişen, her koşula adapte olan, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan 

mekânlar yaratılacaktır. Harry bu seçeneği şöyle açıklamıştır; “Kinetik 

sistemlerin kullanımı, yıkım ve yeniden yapım ya da renovasyon ve üzerine 

eklemelerin gelecek evrelerini oluşturmaktadırlar. Bu sistemler/binalar birer 

mekanizma, yaşayan organizmalar olarak değerlendirilmelidir. Bu ilerlemeye 

kayıtsız kalmak yeterli olmayacaktır” (Harry, 2005-2006, S. 31). 

2.3.2 Kinetik mimarlığın ilerleme süreci 

Değişen çevresel koşullara ayak uydurabilen yaşam alanları oluşturulması fikri 

bilgisayarın ve elektronik iletişim araçlarının insan hayatında önemli bir yer 

edindiğinin fark edilmesiyle ortaya çıkmıştır. 1980’lı yıllara gelindiğinde ofis 

alanlarının neredeyse hepsi bilgisayarlar ile donatılmış evlerde de bilgisayar 

kullanımına başlanmıştır. Bilgisayarlar bilgileri saklayabilen, hesaplayabilen ve sahip 

oldukları veriler doğrultusunda karar verebilen mekanizmalar olarak evlerdeki bazı 

sistemler içerisinde de işlev görmeye başlamışlar ve “ev otomasyon sistemleri” adını 

almışlardır. İlerleyen yıllarda ev otomasyon sistemlerinin yerini daha gelişmiş 

sistemler olan “akıllı bina teknolojileri” almaya başlamıştır. Bu sistemler kinetik 

mimaride de kullanılan olan algılayıcı ve aktüatör bileşenlerine sahip sistemlerdir. 

Akıllı bina teknolojilerinin ortaya çıkarılış amacı enerji tasarrufu sağlamak, güvenliği 
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arttırmak ve çevresel koşulların daha elverişli olduğu yaşam alanları yaratmaktır. 

Binaya yerleştirilen sistem, algılayıcılardan aldığı verilere bağlı olarak ısı ve nem 

ayarlarını programlanan değerlerde tutmak, mevsim değişikliklerine göre sistemin 

çalışma biçimini ayarlamak gibi özelliklere sahiptir. Aynı zamanda kullanıcının 

bulunmadığı mekânlarda gereksiz elektrik ve su sarfiyatını önlemek amaçlı suyun ve 

ışıkların kullanıcı varlığında açılmasını, yokluğunda kapatılmasını, sağlarlar. Aynı 

sisteme bağlı kameralar ise binaya giriş çıkışları ve bina içi hareketleri 

kaydetmektedirler. Bu işlemler mekânlara yerleştirilen hareket, ses, ışık 

algılayıcılarıyla yürütülmektedir. Bunların dışında bina içi iletişimin 

kolaylaştırılmasını, binaya ait atık yönetiminin yürütülmesini kullanıcının ihtiyaçları 

doğrultusunda, belirli parametrelerle programlanarak sürdürebilmektedirler (Sherbini 

ve Krawczyk, 2004). 

Akıllı bina teknolojileriyle donatılan yaşam alanları insan ihtiyaçlarına ve aldıkları 

verilere tepki veren/duyarlı sistemler olsalar da kullanıcının ihtiyaçlarına göre 

hareket eden mekânların kendisi değil sadece belirlenen birkaç çevresel koşuldur. 

Sistem-kullanıcı etkileşimi mimariye yansımaz, dolayısıyla yaşam şartları evriliyor 

gibi görünse de yine belirli koşullarda sabit mekânlarda yaşam sürdürülmektedir.  

Kinetik mimarlıkta form/yüzey/strüktür belirlenen işlev doğrultusunda çevreden ve 

kullanıcıdan alınan etkilerin değerlendirilmesi sonucu değişen bileşendir. Fox kinetik 

sistemler şu şekilde tanımlar; “Kinetik mimarlık, çeşitli konum, hareketlilik ve/ya da 

geometri ve harekete sahip bina ya da bina bileşenleridir” (Fox, 2002). Kinetik 

sistemlerden beklenen fiziksel olarak değişken olmalarıdır dolayısıyla arazilerin daha 

elverişli kullanılmalarını ya da birçok işleve sahip çok bölümlü büyük yapılar yerine 

işlevlerin hepsini bir bölümde gerçekleştirebilecek daha minimal yapılar üretilmesini 

sağlayabilirler. Değişen çevresel koşullara yapısal olarak adapte olan mekânlar 

yaratarak enerjiden tasarruf sağlama ve maliyetin düşürülmesi de kinetik sistemlerle 

sağlanabilecek koşullardır. Tüm bunların sonucunda elde edilecek sürdürülebilir 

sistemlerle ekosistemin dengede kalmasına katkıda bulunulacak ve kullanıcılara daha 

sağlıklı yaşam alanları yaratılacaktır.  

Kinetik sistemler disiplinler arası bir araştırma alanı olarak görülmektedir. Michael 

A. Fox, her makalesinde, kinetik mimarinin inşaat mühendisliği, gömülü sistemler ve 

robot teknolojileri ile uyarlanabilir mimarlığın (adaptable architecture) bir birleşimi 

olduğunu vurgulamaktadır. Mimarlıkta uyarlanabilirlik birçok açıdan ele alınabilir. 
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Bir yapının değişik mekânlara uyarlanabilirliği, bir mekânın başka bir mekâna 

dönüştürülebilirliği, bir işlevin başka bir işleve katılabilirliği, vs. Her durumda 

uyarlanabilir bir alan ihtiyaca göre başka bir alana dönüştürülebilir olmalıdır. Kinetik 

olarak uyarlanabilir alanlar tasarlanırken bir mekânın hangi ihtiyaca göre ne şekilde 

dönüşeceği ve bu dönüşümün hangi boyutta olacağı en önemli aşama olacaktır. Bu 

durumda ihtiyaçların önem sırası iyi belirlenmeli ve dönüşüm sonucu işlevlerden biri 

tamamen mi ortadan kalkacak yoksa yeni bir işlevle birleşerek mi dönüşecek buna 

karar verilmelidir.  

Teknolojinin gelişimi sürdükçe tasarım daha detaylı araştırmalar ve yeni fikirler 

gerektirmektedir. Kinetik sistemlerin ilk kullanım alanlarından biri uzay 

araştırmalarıdır. Uzay araçlarında ve uzay araştırma alanlarında kısıtlı genişlikteki 

mekânlara birçok işlev yüklenmesi gerekmektedir. Bu noktada teknoloji devreye 

girmiş ve bu alanlarda kinetik sistemlerle geliştirilmiş mekânlar oluşturulmuştur. 

İnsanın elinde gelişmekte olan böyle bir teknoloji varken bununla tek tip yaşam 

alanları yaratmamaya özen gösterilmelidir. Mimarinin temel olgularından olan 

bulunduğu çevreye uyumlu yapılar üretme fikrinden uzaklaşılmadan, bunu kinetik 

sistemlerle birleştirerek tasarıma devam edilmesi insanların kültür kavramından 

kopmamalarına yardımcı olacaktır. Gelişen malzeme teknolojisinin de kinetik 

sistemler açısından önemi büyüktür. Daha hafif ve oluşturulan sistemlerle daha 

uyumlu malzemeler üretilmesi her ne kadar mühendis ve mimarlar için araştırma ve 

geliştirme alanını oldukça genişletiyorsa da tasarımın sürdürülebilirliği açısından 

tartışılmaz yararlar sağlamaktadır. Malzeme seçimi sırasında nasıl bir malzemeye 

ihtiyaç duyulduğu iyi belirlenmelidir. Bazı malzemeler kullanım açısından kolaylık 

sağlarken bazıları zor uygulanmakta fakat verimliliği arttırmaktadır. Dolayısıyla en 

sürdürülebilir ve en elverişli malzemenin seçilebilmesi için özen gösterilmelidir.    

2.3.3 Doğadaki kinetik sistemler 

Doğal hayatta kinetik sistemlerin var olmasının birçok sebebi vardır. Canlılar 

yüzyıllarca süren evrim sürecinin sonunda en rahat hareket edebilecekleri, en az 

enerjiyi sarf edecekleri ve kendilerini en iyi koruyabilecekleri doğal kinetik 

sistemleri oluşturmuşlardır. Bir bitkinin çiçeğini yani üreme organını tohumunun 

içerisinde büyütmesi ve onu saklaması onu koruma ihtiyacındandır. Böylece neslinin 

devamını olabildiğince garanti altına almış olacaktır. Çiçeğin tohumun içerisindeki 
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katlanma mekanizması ve erginliğe ulaştığında açılma mekanizması da bir kinetik 

sistem örneğidir.   

Doğal kinetik sistemlerin keşfedilmeleri ve incelenmeye başlanmaları yeni 

olmamakla birlikte biyomimikri kavramının sık kullanılmaya başlanmasıyla taklit 

edilmeye, mühendisler tarafından kullanılmaya başlamışlardır. Diğer bölümlerde 

incelenen kinetik sistemlerin hemen her türünün doğada bir karşılığı bulunmaktadır. 

Basınca dayalı hareket sağlayan katlanabilir bir kinetik sistem örneği karahindiba 

bitkisidir. Geceleri kapanıp gündüzleri açılan bu bitki, bu hareketi yapması sırasında 

hücrelerindeki ozmotik basınç hareketinden yararlanmaktadır (Vincent, 2000). 

Hücrelerdeki ozmotik basınç değişimiyle elde edilen kuvvet hava basınçlı piston 

(pnömatik) gibi itme hareketi yaratır. Basınç artışıyla yapraklar dışa doğru itilerek 

bitki açılır ve basıncın azalmasıyla eski hallerine dönerek kapanırlar. Bu açılıp 

kapanma mekanizması da mühendisler tarafından incelenerek günlük hayatta 

kullandığımız çeşitli basınçla çalışan mekanizmalara uygulanmaktadır. Bu 

mekanizma şemsiyenin çalışma sistemine de benzetilebilir.  

 

 

Şekil 2.21: Leontodon, karahindiba çiçeğinin açılıp kapanma mekanizması 
   (Strasburger et al., 1903). 

Bitkiler tohumlarının içerisinde birçok biçimde katlanmış halde bulunabilirler. Bu 

katlanma biçimlerinin çoğu kâğıt katlama sanatı olan origamide de 

görülebilmektedir. Bitkilerin tohumun içerisinde katlanmış halde bulunmaları 

sayesinde tohumlar daha az hacme sahip olacaklardır, bu da tohumların göze 

çarparak yem olma risklerini azaltacak, yayılabilmelerini kolaylaştıracak ve 

döllenme için şanslarını arttıracaktır. 
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Gürgen ağacı ve kayın ağacının yaprakları doğadaki katlanabilir mekanizmalara en 

güzel örneklerdir. Bunlar oval yapraklardır ve orta kısımlarında ana damar şeridi 

bulunmaktadır. Yaprak bu ana damara bağlı yan damarlara paralel olarak 

katlanmaktadır. Yan damarlar orta hatta tam hesaplanamamış, 30-50° arasında 

bilinen belirli bir açıyla konumlanırlar. Bu açının en uygun değer derecesi bitkinin en 

fazla fotosentez yapacağı ve en hızlı açabileceği katlanma mekanizmasını 

oluşturacağı derecedir. Ana damarda taşınan su ve besin sayesinde yaprağın şeklinin 

sabit kalması sağlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu yaprakların katlanma şekli 

kâğıtlar katlanarak çözülmeye çalışılmıştır.  

 

Şekil 2.22: Gürgen ağacı yapraklarının açılma evreleri. 

 

Şekil 2.23: Ağaç yaprakları incelenerek kâğıttan oluşturulmuş katlanma modeli 
              (Kassabian, 2003., s. 49). 

Katlanma şekli az çok tahmin edilse de, mekanizma hala tam olarak çözülememiştir. 

Ozmotik basınç ile yerçekimi kuvvetinin birlikte çalışması sonucu açılmanın 

sağlandığı bilinmekte fakat hangisinin ne boyutta etkili olduğu bilinmemektedir. Bu 

sistemler güneş panelleri tasarımlarına da örnek olmaktadırlar (Kassabian, 2003., s. 

49). 

Hayvanlarda görülen kinetik sistemlerden örnek vermek gerekirse sinek kanatlarının 

katlanma mekanizmaları, solucanların spiral gövde yapıları ve hareket etme 

biçimleri, yılanların avlarını rahat yakalayabilmek için yerinden çıkarak genişleyen 

çene yapıları, böceklerin zıplama mekanizmaları en çok incelenenlerdir. Solucanların 
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spiral lifli kaslardan oluşan gövde yapıları tüm gövde hacminin daralıp 

genişlemesine izin vererek, onların her türlü alanda rahat hareket edebilmelerini 

sağlamaktadır. Dar bir delikten geçerken incelip uzayabilir, kısa bir alana yerleşirken 

genişleyip boylarını kısaltabilirler. “Bu biyolojinin statik bir mühendislik yapısını 

nasıl uyarlanabilir bir mekanizmaya dönüştürdüğünün en basit örneğidir” (Vincent, 

2001). “Bu uyarlanabilirlik sadece yapının üretimindeki enerji ihtiyacını azaltmaz, 

aynı zamanda yaşamı boyunca çoğu beklenmedik olan, değişen etki ve koşullara da 

adapte olmasını sağlar” (Abel, 1968).  

2.3.4 Kinetik mimarlık sistemlerinin çalışma prensibi 

MIT’nin Kinetik Tasarım Grubu’nun kurucularından Michael A. Fox, bir kinetik 

sistemin iki olgunun paralel ilerlemesi durumunda işleyebileceğinden bahseder; 

yöntemler ve araçlar. Yöntemler mekanik hareketler, araçlar ise hareket kaynakları 

olarak açıklanabilirler. Fox, bir kinetik sistemin katlanma, kayma, genişleme ve şekil 

ya da büyüklük olarak dönüşüme uğrama gibi yöntemlerle yürütülebileceğini 

anlatmaktadır ve bu yöntemlere eşlik edebilecek araçların pnömatik, kimyasal, 

manyetik, doğal ya da mekanik olacaklarını söylemektedir (Fox, 2001).  

Fox kinetik sistemleri yapıda bulunma şekillerine göre ise üçe ayırmıştır; gömülü 

kinetik sistemler, açılabilir kinetik sistemler ve dinamik kinetik sistemler. 

• Gömülü Kinetik Sistemler: Yapının bütününde belirli noktalarda sabitlenmiş 

sistemlerdir ve yapının tamamının tepkilerini kontrol ederler. 

• Açılabilir kinetik sistemler: Yapının konumlandırıldığı bölgesinde hareketi 

sağlarlar. Kolayca sökülüp başka noktalara takılabilirler.  

• Dinamik kinetik sistemler: Yapının bütününde belirli noktalarda 

sabitlenmişlerdir, fakat bağımsız hareket ederler. Bunlar değiştirilebilir ya da 

mobil alt gruplar olarak nitelendirilebilirler (Fox, 2002). 

Hareketli birimlerin birçoğunun uygulamasında, Fox’un yöntemler olarak 

adlandırdığı pnömatik sistemler başta olmak üzere birçok mekanik sistemi içine alan 

robot teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Bir kinetik sistem çok basit bir çalışma 

sistemine de sahip olabilir, bir dizi mekanizma ve bilgisayar teknolojisiyle de 

yürütülebilir. Sadece yapısal olarak, herhangi bir enerji desteğine (motor, aktüatör, 

insan enerjisi, vs.) ihtiyaç duymadan hareket kabiliyetine sahip basit kinetik sistemler 
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var olduğu gibi algılayıcı, aktüatör ve yazılım teknolojisinin tümünü kullanan 

sistemlerde vardır. Bu sistemlerin kontrolünde ise bilgisayarlar devreye girer. 

Bilgisayarlar tüm sistemin hareketinin kullanıcının ihtiyacına göre düzenlenmesini 

sağlar. Bilgisayar kontrolü ve gömülü sistemler sayesinde istenilen hareket ve 

tepkiler daha verimli ve kolay sağlanmaktadır. Özellikle algılayıcıların etkileri 

düzenli iletmeleri sistemin doğru tepkiler verebilmesi açısından çok önemlidir.  

Fox, bu sistemleri kontrol mekanizmalarına göre şemalarla tanımlamıştır (Fox, 

2002). 

• Dâhili Kontrol: Herhangi bir alet ya da mekanizmayla yönetilmeden hareket 

kabiliyetine sahip olan sistemlerdir.  

 

Şekil 2.24: Dâhili kontrol sisteminin gösterimi (Fox, 2002). 

• Doğrudan Kontrol: Çevresel koşullar doğrultusunda bir enerji kaynağına 

bağlı kontrol sistemleridir.  

 

Şekil 2.25: Doğrudan kontrol sisteminin gösterimi (Fox, 2002). 

• Dolaylı Kontrol: Hareketin bir algılayıcı uyarım sistemiyle gerçekleştiği 

kontrol sistemleridir.  

 

Şekil 2.26: Dolaylı kontrol sisteminin gösterimi (Fox, 2002). 
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• Tepkisel Dolaylı Kontrol: Dolaylı kontrol mekanizmasına ek olarak bir karar 

mekanizması bulunmaktadır ve algılayıcılardan alınan bilgilerin 

doğrultusunda karar mekanizmasından gelecek bilgiye göre hareket 

gerçekleştirilir. 

 

Şekil 2.27: Tepkisel Dolaylı kontrol sisteminin gösterimi (Fox, 2002). 

• Yaygın Tepkisel Dolaylı Kontrol: Birden fazla sayıda algılayıcı-aktüatör 

çiftinin bir sistemde çalışmasıyla yürütülen kontrol sistemidir.  

 

Şekil 2.28: Yaygın tepkisel dolaylı kontrol sisteminin gösterimi (Fox, 2002). 

• Buluşsal Tepkisel Dolaylı Kontrol: bu sistemler sadece tepkisel ya da yaygın 

tepkisel olabilirler. Ek olarak sistemin kontrol mekanizmasına öğrenme ya da 

geliştirilebilirlik yetisi verilmiştir.  
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Şekil 2.29: Buluşsal tepkisel dolaylı kontrol sisteminin gösterimi (Fox, 2002). 

2.3.5 Kinetik strüktür çeşitleri 

Kinetik sistemler ikiye ayrılmaktadırlar; 

• Sert sistemler, 

• Esnek sistemler. 

Sert sistemler levha sistemler ve çubuk, iskelet sistemleri kapsarlar. Esnek sistemler 

ise malzemelerinin hareket kabiliyetini kullanan sistemlerdir. 

2.3.5.1 Esnek strüktürler 

Esnek strüktürlerde önce yapının tasarımı tamamlanır daha sonra yapı esnek, şekil 

değiştirebilir özellikte bir malzemeyle kaplanır ya da bu malzemeyle inşa edilir. Yapı 

itme, çekme ya da dönme hareketleriyle şekil değiştirebilir. Malzeme bu hareketleri 

dışarıdan uygulanan basınç ya da gerilime bağlı olarak sağlar.  

Bu tip uygulamaların ilk örnekleri germe tente strüktürlerde görülmektedir. Belirli 

noktalardan gerildiğinde açılarak örtü haline gelen sistem, gerilim azaltıldığında 

kapanabilme özelliğine sahiptir. Şemsiyelerde de aynı fonksiyon görülmektedir.  

2000 yılında mimar ve araştırmacı Kas Oosterhuis Venedik Bienali’nde sergilenmek 

üzere geliştirdiği Trans-ports adlı projesinde esnek strüktür uygulamalarının ne 

boyutta uygulanabileceğine dair en güzel örneği vermiştir. Bu projede esnek bir dış 

yüzey tasarlanmıştır. Bir kas kütlesi gibi görünen sistem pnömatik kaslarla hareket 
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ettirilmektedir. Henüz malzemesine tam olarak karar verilememekle birlikte bütün 

bir yüzey oluşturmak için lastik levha ile çalışılmaya başlanmıştır.  Yüzeyin şekli 

internet üzerinden gelen veriler ve kütlenin içerisinde bulunan kullanıcıların 

hareketlerine bağlı olarak değişmektedir. Internet üzerinde sisteme bağlı bir web 

sayfası bulunmakta ve kullanıcılar buradaki oyunu oynayarak yüzeyin şeklini gerçek 

zamanlı olarak değiştirebilmektedirler (Osterhuis, 2003). 

  

Şekil 2.30: Trans-ports projesinden 3D görüntüler (Osterhuis, 2003). 

2.3.5.2 Sert strüktürler 

Sert strüktürler hareket mekanizmasının yapının parçası olduğu strüktürlerdir. 

Çoğunlukla açılabilir kinetik sistemlere örnek oluştururlar. Yapı katlanma, kayma ve 

dönme hareketleriyle şekil değiştirebilir. Bu strüktürler genel olarak ayakta kalmak 

için desteğe ihtiyaç duymazlar, çünkü kendileri bir destek strüktür gibi 

davranabilmektedirler. Aynı zamanda birçoğu bir mekanizma yardımı olmadan da 

hareket edebilmektedirler. Parçalar birbirlerine bir mil ya da bezeri birleşim 

elemanlarıyla bağlanırlar. Hareketlerini bir enerji kaynağı yardımı olmadan da 

sürdürebilirlerse de bugüne dek inşa edilen mimari yapıların çoğunda bir 

mekanizmaya bağlı olan türleri kullanılmıştır.  

Kinetik sert strüktürleri birbirine bağlayan birleşim elemanları 5 ayrı başlıkta 

incelenebilir; mil bağlantı, ikili mil bağlantı, kayan bağlantı, kayan mil bağlantı, 

oynar bağlantı. 
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Mil Bağlantı     İkili Mil Bağlantı 

  

Kayan Bağlantı  Kayan Mil Bağlantı  Oynar Bağlantı 

Şekil 2.31: Kinetik strüktürlerde kullanılan birleşim elemanlarının bağlantı biçimleri. 

Sert strüktürler çubuk strüktürler ve yüzey strüktürler olarak iki bölümde 

incelenebilirler. Çubuk strüktürler daha ucuz, uygulaması daha kolay ve aralarında 

en dayanıklı olanlar oldukları için mimari uygulamalarda en çok kullanılan 

strüktürlerdir (Korkmaz, 2004).  

Kinetik strüktürlerle özellikle sert strüktürlerle çalışma yapan en önemli isimlerden 

biri 1960’larda çalışmalarını yürüten İspanyol mimar Emilio Perez Pinero’dur. 

Pinero makas strüktürler adıyla bilinen sistemlerden kinetik sistemler oluşturmuştur. 

Makas sistemlerde her çubuk üzerinde üç adet dönme noktası bulunur; ikisi uçlarda 

biri ortada. Uçlar birbirine yaklaştıkça ortadaki nokta uzaklaşır ve tüm 

mekanizmanın uzamasını sağlar. Bu sistem mil bağlantıya bir örnektir. Pinero daha 

sonra bu çubukların belirli düzende bir araya gelmeleriyle altıgen kubbe yapılar 

oluşturabileceğini de fark etmiştir ve bu çalışmaya yönelmiştir. 
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Şekil 2.32: Pinero’nun makas strüktürlerle ürettiği modeller. 

Pinero’dan sonra ise İspanyol mimar ve mühendis Santiago Calatrava gelir. 

Calatrava tasarımlarına doğadaki formların iskeletlerini, temel strüktürlerini 

inceleyerek yön vermektedir. Heykelsi görünümler elde etmeyi amaçlamakla birlikte, 

ağaç, kemik ve kabuk strüktürleri tasarımlarına temel almaktadır. Alexander Tzonis, 

Santiago Calatrava’s Creative Process adlı kitabında, Calatrava’nın kareler, 

üçgenler, çokgenler gibi basit geometrilerden karmaşık 3 boyutlu formlara 

ulaştığından bahsederek “çubuklar ve düğümlü birleşimlerden oluşan strüktürler 

uygulandığında basit katlanan elemanlarla sonuçlanır. Bu temel elemanların 

düzlemseller veya boşluklu ızgaralarla düzenlenmesi kirişleri oluşturur, bu kirişlerin 

yük taşıyan kirişler ve boşluklu kafesler olmak gibi öncelikli fonksiyonlarına ek 

olarak, katlanmak için tasarlanabilirlik özellikleri oluşur” der (Tzonis, 2001). Buna 

örnek olarak birçok eşkenar dörtgenin bir araya gelmesiyle oluşan bir yüzey 

düşünülebilir. Dörtgenlere bağlantı elemanları eklendiğinde katlanabilir bir yüzey 

halini alacaklardır.  

 

Şekil 2.33: Eşkenar dörtgenlere bağlantı elemanları eklenerek oluşturulan 
        katlanabilir yüzey. 
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Calatrava’nın çubuk strüktürleri kullanarak tasarladığı ilk yapılardan biri Ernstings 

Warehouse’dur. Burada tasarladığı kapıda alüminyum çıtalarla dikkat çekici bir 

açılıp kapanma mekanizması yaratmıştır (Url-14). 

 

Şekil 2.34: Ernstings Warehouse’un aşama aşama kapı açılım mekanizması (Url-14). 

Kinetik çubuk strüktürleri en belirgin şekilde kullandığı yapı ise Kuveyt 

Pavyonu’dur (Kuwait Pavilion). Hidrolik olarak kontrol edilen sistem birbirine 

kenetlenen parmaklar gibi hareket etmektedir. Güçlendirilmiş beton desteklere bağlı 

ahşaptan yapılmış olan kolonlar çatı sistemini oluşturmakta ve Quadricci 

Pavyonu’nda olduğu gibi yapının güneşle olan ilişkisini kurmaktadır.  

 

Şekil 2.35: Kuveyt Pavyonu’nun çatı sisteminin çalışma mekanizması (Url-14). 

 

Şekil 2.36: Kuveyt Pavyonu’nun çatı sisteminin mekanizma detayları. 

Kinetik çubuk strüktürlerle çalışan ve bu sistemlerin geliştirilmesinde yer alan bir 

diğer isim ise Chuck Hoberman’dır. Heykeltıraş-mühendis Hoberman çalışmalarında 
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itip-çekilebilir, teleskopik çubuk strüktürlere ağırlık vermiştir. Hoberman tasarlanan 

bir objenin doğal bir organizma gibi şekil değiştirebileceğini savunur. Hoberman’a 

göre bu şekil değiştirme tamamen 3 boyutlu, akıcı ve devamlı, tersine çevrilebilir ve 

tekrarlanabilir olmalıdır. Ürettiği katlanabilir jeodezik kubbeler en çok bilinen 

tasarım öğelerindendir  (Url-2).  

 

Şekil 2.37: Hoberman’ın katlanabilir jeodezik kubbesi. 

2.3.6 Kinetik mimari ile ilgili proje örnekleri 

Bu tez kapsamında ele alınacak projeler, üretilecek modele örnek teşkil etmesi 

açısından kinetik sistemlerin çatı ve örtü strüktürlerinde kullanıldığı projeler 

olacaktır. Ele alınacak ilk proje şemsiye strüktürlere bir örnektir. Çelik strüktürlerle 

tekstillerin bir arada kullanıldığı çok çeşitli sistemler vardır. Çelik sistemlere 

tekstillerin gerilmesi sonucu oluşan bu sistemleri hemen her tür işletme hava 

koşullarından geçici olarak korunmak amaçlı kullanmaktadır. Bu sistemler arasında 

kinetik özellik taşıyan ve en çok kullanılan şemsiye strüktürlerdir.  

Buro Happold’un Bodo Rash ile birlikte tamamladığı Suudi Arabistan, Medine’deki 

Hz. Muhammed Camii’nin avlusuna yapılan uygulama bir şemsiye strüktür 

örneğidir. Çöl iklimi olması nedeniyle gündüz hava sıcaklığı çok yüksek derecelerde 

sürmektedir, dolayısıyla bu avluya ibadet amaçlı gelen ziyaretçilere korunaklı bir 

mekân yaratılması düşünülmüştür. Normal şemsiye strüktürlerden farklı olarak çelik 

aksam tekstilin altına değil üzerine yerleştirilmiş böylece istenilen hareketin elde 

edilmesi kolaylaştırılmıştır. Toplam 12 adet olan bu şemsiyeler açıldıklarında hem 

görünüş hem de kapladıkları alan açısından avluya tam oturmaktadırlar.  
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 (a) 

(b)

Şekil 2.38: a) Hz. Muhammed Camii’nin avlusuna uygulanan şemsiye strüktürlerin 
       çalışma mekanizması. b) Şemsiye strüktürlerin yapı detayları (Taher, 2006). 
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Şemsiyelerin açılıp kapanmaları bilgisayar kontrolünde sağlanmaktadır. Her tür hava 

koşulu ve sıcaklık derecesi bilgisayara bilgi olarak aktarılmaktadır. Aktarılan bilgiler 

belirlenen yazılıma göre değerlendirilmekte ve şemsiyelerin açılıp açılmayacaklarına karar 

verilmektedir. Şemsiyenin açılmasını sağlayan kanatları ana kolona yerleştirilmiş hidrolik 

sistemler hareket ettirilmektedir. Bu hidrolik sistemin basınç kontrolü, şemsiyelerin açılma 

hızı ve 12 şemsiyenin koordine hareketi kolonlara yerleştirilmiş olan elektronik kontrol 

sisteminin ana bilgisayara veri göndermesi sayesinde sağlanmaktadır. Detaylı düşünülen 

sistemde yağmur yağdığında yağmur suyu açılan şemsiyelerin kolonlarındaki orta 

boşluktan caminin drenaj sistemine yönlendirilmektedir. Ayrıca şemsiyelere monte edilen 

aydınlatmalarla geceleri caminin aydınlatılması da sağlanmaktadır (Url-4).  

• Responsive Skylights 

Michael A. Fox’un kurduğu M.I.T.’nin Kinetik Tasarım Laboratuarı’nda yapılan 

çalışmalarda ortaya çıkan projede, kinetik bir çatı pencere sistemi tasarlanmıştır.  

Projeyle amaçlanan, üretilen tepki verebilen çatı, pencere sistemlerinin 

uygulandıkları mekânda en iyi ısı ve ışık seviyesinin yaratılmasıdır. Öncelikli hedef 

doğal ışıktan en iyi şekilde yararlanmak, doğal havalandırma sistemlerini kullanmak 

dolayısıyla enerji tasarrufu sağlamaktır. 

 

Şekil 2.39: Responsive Skylights projesi. 
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Üretilen ilk örnek altı üniteden oluşur ve her ünitede sekiz ayrı panel ve servo-

motora bağlanan bir kablo bulunmaktadır. Ünitelere bağlı konum belirleyici 

algılayıcıların bilgisayara bilgi göndermesiyle kontrol sağlanmaktadır.  

Her panelde alüminyum çerçeve(4) üzerinde pleksiglas panel(3), onun üzerinde 

güneş filmi ve nem bariyeri(2) ve en üstte de bir fotovoltaik hücre paneli(1) 

bulunmaktadır (Fox, 2002). 

     

(a)                                                                  ( b) 

Şekil 2.40:  a) Panelde bulunan katmanlar. b)  Panelin çalışma mekanizması 
       (Fox, 2002). 

Kullanıcının başka açılardan gölge sağlamak gibi ihtiyaçları sonucu bir üniteyi 

herhangi bir pozisyona ayarlaması durumunda, sistem bunu gözlemleyip hafızasına 

alabilmekte ve bu tip fonksiyonları daha sonra otomatik olarak yerine 

getirebilmektedir.  

Bundan sonraki tüm projeler 2008 yılında kurulan ABI (Adaptive Building Initiative) 

firmasına ait projeleridir. ABI, Hoberman Associates ve Buro Huppold firmalarının 

çevrelerine duyarlı ve sürdürülebilir tasarımlar üretmek amacıyla ortaklaşa 

kurdukları bir firmadır. Her türlü uyarlanabilir bina cephe sistemini güneşten 

yararlanma, ısı kontrolü, geri dönüştürülebilirlik, enerji tasarrufu açılarından 

değerlendirerek üretmektedirler (Url-2). 

• Emergent Surface, Linear Shading System 

Emergent Surface Museum of Modern Art, New York’ta 2008 yılında sergilenen, 

sürekli hareket ederek değişen bir yüzey tasarımıdır. Yüzey yedi adet demir çubuk ve 
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üzerlerindeki alüminyum panellerden oluşmaktadır. Çubuklar 24 adet servo-motor 

yardımıyla kontrol edilmektedirler. Bu çubuklara verilen eğim sayesinde 

döndürüldüklerinde bir noktada paneller kapalı bir yüzey oluştururlar, bir noktada ise 

sadece çubuklar varmış görüntüsü oluşur. Bunun dışında çubukların döndürülmesiyle 

sayısız şekil oluşmaktadır. Sistem dış cephe güneş kırıcı tasarımının geldiği noktaya 

dair etkileyici bir örnektir. 

 

 

Şekil 2.41: Linear Shading System’ın döndürüldükçe oluşturduğu şekillere ait 
       örnekler. 

• Aldar Central Market, Grid Shading System 

Gridlerden oluşan kinetik güneş kırıcı çatı sistemi Birleşik Arap Emirlikleri, Abu 

Dhabi’de bulunan tarihi alışveriş merkezine yeni bir yorum olarak Foster & Partners 

şirketi tarafından tasarlanmıştır. 2011 yılında tamamlanması planlanan yapı İslami 

dokuyu bozmamaya özen gösterilerek binanın yapısına uygun alüminyum ve demir 

karkas üzerine lamine ahşap ince kafeslerden inşa edilmiştir. Sistem aşağıda görülen 

şekilde değişik oranlarda açılıp kapanabilen bir mekanizmayla çalışmaktadır. 
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Şekil 2.42: Aldar Central Market’ın güneş kırıcı çatı sistemi. 

 

Şekil 2.43: Çatıdaki güneş kırıcıların açılıp kapanma mekanizması. 

• POLA Ginza Building Facade,  Custom Mechanism 

Japon kozmetik firması POLA’nın Tokyo’daki Nikken Sekkei ve Yasuda Atelier 

tarafından tasarlanan gösteri merkezi binası için özel bir güneş kırıcı sistem 

tasarlanmıştır. Burada sistem binanın çift camlı cephesinin içerisine yerleştirilmiştir. 

Akrilik plakaların şekillendirilip bükülmesiyle oluşturulan sistem 185 operatör 

mekanizmayla değişik biçimlerde açılıp kapanarak hem binanın güneşle olan 

iletişimini kurmakta hem de dış cepheye etkileyicilik katmaktadır.  
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a)      b) 

Şekil 2.44:  a) POLA Ginza Binası’nın gündüz görünüşü b) Binanın gece görüntüsü 
 ve cephesindeki ışık değişimleri. 

• Adaptive Shading Esplanade, Linear Structure  

Adaptive Shading Esplanade, 2006 yılında Building Centre Trust, Londra’da 

düzenlenen 100 yılın yapı buluşları sergisinde sunulan ABI firmasına ait bir güneş 

kırıcı sistem örneğidir.  3 adet dörtgen parçadan oluşmaktadır. Her bir parça şeffaf 

mavi cam ve alüminyum kullanılarak yapılmıştır. Bu parçalar destekle başlı başına 

bir sistem oluşturabilir, bir bina cephesine bütünleşerek çalışabilir ya da açık arazide 

örtü olarak mekânlar yaratabilirler.  

  

Şekil 2.45: Destekle ayakta duran dörtgenlerin hareketine ait görüntüler. 

• City of Justice (AP + TSJ), Linear Shading System  

Foster & Partners firması tarafından İspanya’nın Madrid şehrinde yapımına başlanan 

ve 2011 yılında tamamlanması beklenen “City of Justice” büyük bir adalet sarayıdır. 

ABI firması, dairesel yapının merkezindeki avluyu kapatmak için güneş kırıcı bir 

sistem tasarlamıştır. Açılıp kapanabilen ve güneşin hareketlerine göre dönebilen 

alüminyum panel sistem güneşten maksimum yararlanma sağlanması için özel olarak 

tasarlanmıştır.  
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Şekil 2.46: Altıgen panel sisteminin işleyiş mekanizması. 

 

Şekil 2.47: Panellerin bina cephesinde konumlanma şekilleri. 

2.3.7 Belirlenen çıktı ve sonuçlar 

Kinetik mimarlık başlığı altında incelenen örneklerden de anlaşılabileceği gibi 

değişen hava şartları dâhil her türlü koşula adapte olabilen yapılar yaratılması kinetik 

sistemlerin mimaride kullanılmaları ile mümkün olabilecektir. Elde edilen teknolojik 

gelişmeler ve sürdürülen araştırmalar mekân kullanımında mimarlara yeni ufuklar 

açılmasını sağlamaktadırlar. Michael Fox’un sınıflandırmasında da görüldüğü gibi 

geliştirilen bağlantı mekanizmaları ve çeşitli malzemelerin bilgisayar parçalarıyla 

birleştirilmeleri sistemlerin kendi kendilerine hareket edebilmelerini sağlamalarının 

yanı sıra bu sistemlerin yarı-otonom ya da otonom olarak işleyebilmelerinin de 

yolunu açmıştır. Örneklerde de görülebileceği gibi bütün şekillenme dışında 

parçalara ait tasarımlarında çeşitlilik kazanmasıyla sadece güneş kırıcı ya da güneşi 

kontrol eden sistemlerde değil her alanda birçok yeniliğe imza atılmaya başlanmıştır. 

Dahası kinetik sistemlerin doğadaki mekanizmalardan esinlenilerek tasarlanmalarıyla 

bu sistemler çok daha hızlı ve verimli hale gelmektedirler ve bu sayede hem 

enerjiden hem de maliyetten tasarruf sağlanmaktadır.  

Tez kapsamında geliştirilecek olan Urban Cot’ta da kinetik sistemlere ait 

mekanizmalar kullanılacaktır. Hedeflenen üretilecek sistemin kinetik özellikler 
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taşıması ve sistemin her açıdan bir güneş kırıcıdan daha verimli hale gelmesinin 

sağlanmasıdır. Bu da hareketli bir panel sistemi geliştirilerek sağlanmaya 

çalışılacaktır. Doğal kinetik sistemlerden referans alınarak üretilen sistemlerin 

sağladığı avantajlar incelendiğinde Urban Cot’un doğal bir kinetik sistem incelenerek 

üretilmesi öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Böylece sistemin hareket 

mekanizmasına en uygun mekanizma amaca göre kolayca belirlenecek, enerji ve 

dayanıklılık açısından en verimli mekanizmanın seçilmesi kolaylaşacaktır. Sistemin 

çalışma mekanizmasındaki aksaklıkların daha rahat giderilebilmesi ve sistemin 

geliştirilmeye açık olmasının sağlanması için ise sonraki hedef, üretilecek kinetik 

sistemin doğru bağlantı elemanlarıyla donatılması olacaktır. Doğru bağlantı 

elemanları uygun kontrol mekanizması şemasının seçilmesiyle ortaya çıkacak ve 

mühendislerin de incelemeleri doğrultusunda sisteme ekleneceklerdir. Sonuç olarak 

hareketli ve doğal koşullara ayak uydurabilen bir sistem geliştirilmiş olacaktır. 
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3. İHTİYAÇ DUYULAN SİSTEM ve GEREÇLER 

Urban Cot kinetik bir sistem olması dolayısıyla çalışmak için bazı mekanizmalara 

ihtiyaç duymaktadır. Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi bu mekanizmalar robotik 

sistemler, yazılım ve bunlara destek olacak olan mekanik donanımlardır.  

3.1 Donanım 

Sisteme ait donanımlarda ilk parça sistemin çalışmasını sağlayan temel eleman olan 

motordur. Önceki bölümlerde aktüatörler başlığı altında motor çeşitlerinden kısaca 

bahsedilmektedir. Urban Cot’ta üretilecek olan panellerin hareketini sağlayacak 

aktüatör pnömatik aktüatörlerdir. Pnömatik aktüatörlerin yaklaşık 5 adet çeşidi 

bulunmaktadır. Kurulacak olan sistemde ne çeşit bir aktüatör kullanılacağına ise bu 

işte uzman olan mekanik mühendisleri karar verir. Kullanılacak aktüatör, sistemin 

ihtiyaç duyduğu basınç miktarına, maliyete, alana, enerji miktarına göre 

değişmektedir.  

Urban Cot’ta pnömatik aktüatörlerin çalışmasını sağlayacak olan uyarı tepkisel 

dolaylı kontrol sisteminin parçası olan bir bilgisayar ve dâhilindeki yazılımın 

komutları doğrultusunda sağlanacaktır. Yazılıma işlenecek bilgiyi ise paneller 

üzerine yerleştirilmiş olan algılayıcılar sağlayacaktır.   Yazılımdan gelecek bilgiyle 

hareket ettirilen pistonlar Urban Cot’un güneş pilleriyle kaplanmış olan panellerini 

harekete geçirmeyi sağlayacaktır. Güneş pilleri, güneş enerjisini elektrik enerjisine 

dönüştüren sistemlerdir. Dönüştürülen elektriğin depolanması ve istenildiği zaman 

kullanılabilmesi için de bir aküye ihtiyaç duyulmaktadır. Geliştirilecek olan Urban 

Cot’in yüzey alanına yani depolayacağı elektrik miktarına göre bir akü seçilerek 

araziye yerleştirilecektir.  Bu donanımların diğer tasarım elemanlarıyla ve 

birbirleriyle olan iletişimlerinin yürütülmesi de gerekli kablolar ve bağlantı 

elemanlarının temin edilmesiyle sağlanacaktır.  
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3.2 Yazılım 

Günümüzde bilgisayarın kullanıldığı her tür işlem için ayrı bir yazılım mevcuttur. Bu 

yazılımlardan bu tez kapsamında temel olarak iki tür yazılımdan yararlanılacaktır. 

Birincisi sistemin tasarım aşamasında kullanılacak olan CAD yazılımı, diğeri ise 

sistemin mekanizma işleyişini düzenleyecek olan yazılım. İlk olarak mekanik 

sistemlerdeki yazılımlar incelenecektir. 

Kinetik ve robotik sistemlerin içlerinde türlü türlü yazılımlar bulunabilmektedir. 

Kinetik sistemlerin çalışma biçimlerinden tepkisel dolaylı kontrol, yaygın tepkisel 

dolaylı kontrol ve buluşsal tepkisel dolaylı kontrol sistemleri daha karmaşık sistemler 

olmaları sebebiyle akışın yürütülmesinde bir yazılıma ihtiyaç duyarlar. Bu yazılım 

sayesinde, önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, algılayıcılardan alınan bilgilerin 

aktüatörler tarafından yönetilmesinde doğru kararın verilmesi ve takip edilmesi 

sağlanmaktadır. Bu tip sistemlerle birlikte kullanılabilecek birçok yazılım dili 

mevcuttur. Bu yazılım dilleri kullanılarak her tür ölçek ve türdeki mekanizmaların 

kontrolü için yazılımlar gerçekleştirilebilir. Basit bir robotik ya da kinetik sistemde 

kullanılacak yazılım Java ya da C++ gibi herkes tarafından bilinen diller yardımıyla 

yazılabileceği gibi robotik/kinetik sistemlerin parçaları olan belirli uygulamalara özel 

yazılımlarda bulunmaktadır. Örneğin yerleştirilen kamera ile sağlanan görme 

fonksiyonuna bağlı hareket edebilmeyi sağlayan özel bir yazılım bulunabilmektedir. 

RoboRealm bunlardan biridir (Url-7). Bu yazılıma benzer değişik firmaların değişik 

olanaklar sağlayan yazılımları vardır;  Orca, RoboMind, Microsoft Robotics 

Developer Studio, vb. Robotlar için özelleşmiş yazılımların yanı sıra Siemens, 

Mitsubishi, Hitachi gibi çeşitli teknolojik ürünler üreten firmaların mekanik 

aksamları için üretilmiş yazılımlarda vardır (Url-15). Bu yazılımlar firmanın ürettiği 

mekanizmanın çalışma prensibi göz önünde bulundurularak bir mühendis tarafından 

özel olarak yazılmaktadır. Yazılım sistemin tasarım aşamasında yapılan 

denemelerden sonra bir bilgisayar yazılımcısı ya da mühendis kontrolünde sisteme 

adapte edilir.  

Bu tez sonucu oluşturulacak sistemin tasarım aşamasında tasarıma yardımcı olan 

yazılım çeşidi ise CAD yazılımlarıdır. Bu yazılımlar sayesinde tasarımcılar daha az 

çaba sarf ederek daha nitelikli çizimler elde edebilir hale gelmişlerdir. Aynı zamanda 

tasarlanan ürünlerin üç boyutlu gerçekçi görüntüleri de rahatlıkla üretilebilmektedir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Robotics_Developer_Studio�
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Robotics_Developer_Studio�
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Kurulacak sistem parametrik olarak tasarlanmak isteniyorsa bir yazılımdan yardım 

alınması tasarım sürecini çok hızlandıracaktır. Parametrik tasarımda, özellikle 

mimari ve ürün tasarımında kullanılabilecek birçok CAD programı mevcuttur. 3D 

Studio Max, Maya, Rhinoceros gibi CAD programlarının ana ara yüzlerinin yanı sıra 

kullanıcının kendine ait eklentiler (plug-in) oluşturabilmesi için yazılım bölümleri de 

bulunmaktadır. Bu tez kapsamında tasarlanacak olan donatının tasarımı da 

parametrik olarak gerçekleştirilecektir ve bunun için bir CAD programından yardım 

alınacaktır. Mevcut CAD programlarının incelenmesi sonucu bu parametrik donatı 

için kullanılacak en uygun programın Rhinoceros olduğuna karar verilmiştir.  

Rhinoceros parametrik yüzey tasarımı yapmak için en elverişli programlardan biridir. 

Bu yüzden mimarların yanı sıra en fazla ürün tasarımcıları tarafından 

kullanılmaktadır. Her türlü karmaşık şekle rahatça hâkimiyet sağlamaya olanak 

vermesi ve her ölçekte çalışmayı gerçekleştirebilmesiyle geniş bir kullanıcı kitlesine 

hitap edebilmektedir. Bu program tasarımın skeç aşamasından üretim aşamasında 

yapılacak analizlere kadar her basamakta kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca 

diğer program formatlarıyla da uyum içinde çalışabilmektedir. Kullanılacak program 

olarak Rhinoceros seçilirken göz önünde bulundurulan en önemli etken 

Rhinoceros’un ürettiği Grasshopper adlı eklentinin kullanımının sağlayacağı kolaylık 

olmuştur. Yapılan araştırmalar ve diğer tasarımcılarla yapılan fikir paylaşımları 

doğrultusunda parametrik olarak üretilecek olan bu örtü sisteminin rahatça güneş 

panelleriyle donatılabilmesi için Grasshopper eklentisinin kullanılmasının kolaylık 

sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Daha sonra istenilen aşamada tasarım üzerinde 

değişiklik yapmaya olanak sağlaması, kullanıcının kendi eklentisini 

oluşturabilmesine olanak vermesi, ara yüzündeki kullanım kolaylığı ve istenildiğinde 

Rhinoceros’un ana ara yüzüyle de uyum içinde çalışabilmesi kararın alınmasındaki 

diğer etkenlerdir. Bunlara ek olarak Grasshopper, Rhinoscript ile kıyaslandığında 

grafik bir ara yüze sahip olması açısından daha az yazılım bilgisiyle aynı oranda 

karmaşık algoritmalar oluşturulmasına da olanak sağlamaktadır (Url-8). 

3.3 Robotik Elemanlar 

3.3.1 Pnömatik sistemlerin tasarıma katılımı 

Pnömatik Yunanca’da pneuma, yani nefes anlamına gelmektedir. Buradan hareketle 

basınçlı havanın davranışlarını inceleyen bilim dalı olarak da tanımlanmıştır. 
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Pnömatik işleticiler canlılarda hücre işleyişindeki hidrolik sistemlerle aynı mantıkta 

çalışan parçalardır. Aslında her canlı basınç değişimiyle çalışan bir tür işleticidir. Bir 

hareket yaratmak için sıvı basınç değişimini kullanan sistemler hidrolik sistemler, 

gaz basınç değişimini kullanan sistemler pnömatik sistemlerdir. Canlılar da 

hücrelerine besin almak ya da sıvı dengesini sağlamak için basınç farkından 

yararlanırlar. Pnömatik işleticiler, bir çeper içerisindeki gaz basıncındaki artış ya da 

düşüş sonucu oluşan itilme-çekilme, gevşeme-kasılma hareketiyle çalışırlar. Balon, 

top ya da sabun köpüğündeki gibi çok az malzeme kullanılarak oluşturulmuş ince bir 

kabuktan oluşurlar. Ama dış ve iç basınç dengelenmesi sayesinde dayanıklıdırlar. 

Hava ile doldurulmaları ve malzeme tasarrufu sağlamaları sayesinde ise ucuza mal 

edilmektedirler. Hava basınçlı sistemleri kullanmak enerji tasarrufu açısından da çok 

önemlidir.  

Pnömatik işleticiler, eskiden beri kullanılan motorların yeni nesil temsilcisi olarak 

tanımlanmaktadırlar. 1930’lardan günümüze kadar çeşit çeşit pnömatik işletici 

geliştirilmiştir. Pnömatik kaslar (PM) ise pnömatik işleticilerin neredeyse tüm 

özelliklerini bünyesinde barındıran, esnek kauçuktan yapılmış silindirik bir sistem 

veya plastik tüp bir mekanizmadan oluşan sistemlerdir. En çok kullanılanları örgü 

kaslar, örgü kaslardan ise McKibben olarak da bilinen yapay pnömatik kaslardır 

(PAM) (Daerden & Leferber, 2002). Yapay pnömatik kasların üretimleri çok yeni 

olmasına rağmen çok sık kullanılmaktadırlar. Pnömatik kaslar günümüzde her tür 

robot yapımında; hareketli makineler, takma uzuvlar, insansı robotlar, vb. 

kullanılmaktadırlar. Üretimleri ucuzdur ve iskelet kaslarına benzerlikleri kullanım 

alanlarını genişletmektedir. Genellikle lateks, silikon kauçuk ya da naylon liflerden 

yapılırlar.  

Diğer yapay kaslara göre pnömatik kasların sağladığı birçok avantaj vardır. 

Öncelikle hafiftirler, bunu sağlayan kullanılan malzemenin hafif olmasının yanı sıra 

gaz bileşenlerle çalışıyor olmalarıdır. Buna rağmen iç basınçlarını dengeleyerek 

yüksek miktarda güç uygulayabilirler. Elastik yapıları sayesinde canlıların kasları 

gibi hareket edip şekil alabilmektedirler. Sessiz çalışırlar ve bozulduklarında 

yenisiyle değiştirilmeleri kolaydır. Çalışırken çevreyi kirletmezler ve eski motor 

sistemlerinin aksine su altında da çalışabilirler. Bir diğer yandan, kullandıkça çok 

uzun ömürlü olmadıkları görülmüştür ama bunu uzatmak için halen çalışılmaktadır. 

Hareketlerinin kasılıp gevşemeyle sınırlı olması ve sadece doğrusal yönde hareket 
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etmeleri de uygulama alanlarını az da olsa kısıtlamaktadır. Birden fazlasının birbirine 

bağlı olması koşuluyla iki yönlü hareket edebilirler. Eğer pnömatik kaslar birbirlerine 

bağlılarsa ve kaslardan birinci kas kasıldıysa, ikinci kasılıp onu esnetene kadar 

birinci o şekilde kalacaktır. Bu kasılmalar yine doğrusal bir aktüatör ile 

yönetilmektedir. 

   

(a)       (b) 

Şekil 3.1: a) Bir pnömatik kasın kasılıp gevşeme hali. b) İkili bağlanan pnömatik 
kasın çalışma mekanizması. Biri hava ile dolduğunda diğerinin havası 
boşalır (Daerden & Leferber, 2002). 

Pnömatik kasların ne kadar hareket edeceği ve güç uygulayacağı iç gaz basınçları 

ayarlanarak kontrol edilir. İç basıncı da girilen verilere göre kontrol etmek için 

basınç regülatörüne ihtiyaç vardır. Kasın içerisine bir basınç algılayıcı yerleştirilir ve 

bu algılayıcıdan alınan veriler regülatöre iletilerek sistemin dengesi sağlanır (Choi & 

Lee & Lee, 2006). Basıncın ayarlanması sayesinde en hassas işlerde bile 

kullanılabilmektedirler. Örneğin cam fabrikasında en narin objelerin bile kırılmadan 

paketlenmesi pnömatik kaslar sayesinde sağlanmaktadır (Daerden & Leferber, 2002). 

3.1.1.1 MUSCLE – HRG ve ONL 

Kas Oosterhuis‘in ONL firması ve yine Oosterhuis’in kurduğu TU Delft 

Üniversitesi’nde bulunan HRG’nin (Hyperbody Research Group) ortak projesi olan 

MUSCLE, Non-Standart Architecture sergisi için tasarlanmıştır. Bu proje 

Oosterhuis’in önceki bölümlerde incelenen Trans-ports projesinin bir parçasıdır. 

Trans-ports projesinin tamamında olduğu gibi bu projede de amaçlanan yapıları 

statik hallerinden çıkarıp, daha dinamik ve iletişim kurabilir hale getirmektir. 

Programlanabilir yapı tasarımlarına örnek olarak tasarlanan proje yapay kas 

sistemleriyle yani pnömatik kaslarla çalışmaktadır. Yumuşak bir birim üzerine 

gerilebilir pnömatik kaslardan bir ağ oluşturulmuştur ve bu kaslara uygulanan hava 
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basınç miktarına dayalı olarak birimin eni, boyu, yüksekliği değişmektedir. Aynı 

zamanda birim hareketlere göre çeşitli seslerde çıkararak çevresiyle iletişim 

kurmaktadır. Birimin üzerinde gizlenmiş olan algılayıcılar, sergiye gelen ziyaretçileri 

algılayarak onların hareketlerine tepki vermektedir. Sistemin 3 boyutlu bir modeli de 

ekrana yansıtılmıştır ve hangi kas ve parçanın hangi pozisyonda olduğu aynı anda 

oradan da takip edilebilmektedir. Bu sayede çok kısa sürede ziyaretçilerin, birimin 

hangi hareketlerine ne tepki verdiğini keşfettikleri ve birim ile oynamaya başladıkları 

görülmüştür.  

Sistem algılayıcılar, aktüatörler ve pnömatik kaslardan oluşur. Algılayıcılar 

ziyaretçilerden aldıkları hareket bilgilerini sinyallere dönüştürerek bilgisayara iletir. 

İlgili yazılımda sinyaller işlem görür ve aktüatörlere iletilerek hareket gerçekleştirilir. 

Birimde üç çeşit algılayıcı bulunmaktadır ve her algılayıcı sisteme çok çeşitli bilgiler 

iletmektedir. Bu kadar çok verinin aynı anda yönetilmesi ve tepki oluşturulması 

yazılıma yani algoritmalara ve parametrelere bağlıdır. Bu sistemin tüm kontrolü 

yazılımdadır. Dolayısıyla sistemin tasarımcıları da programlamacılardır (Url-3). 

  

Şekil 3.2: MUSCLE projesinin ziyaretçi ile iletişimi. Ziyaretçilerin hareket ve 
      temaslarına göre şekil değiştiren kas mekanizması (Url-3). 

3.3.1.2 Muscle Prototypes 

TU Delft Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalar kapsamında MUSCLE gibi başka 

projelerde vardır. Bu projeler Muscle Prototypes başlığı altında yürütülmektedir. 

Sunulan prototip araştırmaları Muscle Tower 1, Muscle Tower 2, The Muscle Body, 

The Muscle Space, The Bamboostic ve The Muscle Facade’dır. Bu prototiplerde en 

çok kullanılan sistem ProA (Pro-active Architecture) adı verilen sistemdir. 

Tasarlanan her parçanın internete bağlı olması ve oradan alınan komutlarla da 

yürütülebilmesi mantığı üzerine kurulu olan sistemdir. Bu sayede mekânlar 
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çevreleriyle gerçek zamanlı olarak algılayıcılar ve kaslar yardımıyla iletişim 

kurabilmektedirler. Bu çalışan protipler göstermektedir ki binaya ait her birimde, 

cephe, çatı, binaların yapıları ve ya iç mekân düzenlemelerinde ProA sistemin 

kullanıldığı sistemler tasarlanabilir. Muscle Tower 1 ve 2 birbirine geçirilmiş 

çubuklardan oluşmaktadırlar. Tasarımları ve üzerlerine yerleştirilen algılayıcının 

işlevleri doğrultusunda çevrelerindeki insanlara, seslere ve hareketlere doğru 

yönelebilmekte, eğilip bükülebilmektedirler. 

    

(a)        (b) 

Şekil 3.3: a) Muscle Tower 1 b) Muscle Tower 2 (Oosterhuis ve Biloria, 2008). 

The Muscle Body, kendisi başlı başına bir mekân oluşturmaktadır ve içerisinde 

bulanan insanların etkilerine göre PVC karkasında bulunan 26 adet kastan oluşan 

yapısıyla şeklini değiştirebilmekte, şeffaflık düzeyini azaltabilmekte ve ses 

çıkartabilmektedir. The Bamboostic ise tabanında bulunan pnömatik kaslar 

yardımıyla kendisine yaklaşan insanlara doğru eğilebilmektedir. The Muscle Space 

de Muscle Body ile aynı özelliklerde insanlarla iletişim kurabilen bir pasaj yapısıdır. 

The Muscle Facade ise aldığı hava durumu bilgileri ve algılayıcılarının da desteğiyle 

hava şartlarına göre rengini ve şeklin değiştirebilen bir dış cephe tasarımıdır. 

(Oosterhuis ve Biloria, 2008) 
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(a)        (b) 

Şekil 3.4: a) The Muscle Body.  b) The Bamboostic (Oosterhuis ve Biloria, 2008). 

   

(a)        (b) 

Şekil 3.5: a) The Muscle Space b) The Muscle Facade (Oosterhuis ve Biloria, 2008). 

Prototiplerin birçoğunda araştırmacılar algılayıcılar, çevre ve model arasındaki 

iletişimi sağlamak için Virtools adlı 3 boyutlu gerçek zamanlı uygulamalar 

oluşturmaya yönelik olan bir yazılım kullanmaktadırlar. Bu yazılım çoğunlukla 

gerçek zamanlı simülasyon oyun sistemlerinde ve robot araştırmalarında 

kullanılmaktadır (Url-9). İleride yaşayan mekânlar üretilmesi üzerinde çalışıldığı 

düşünülürse bu tip bir yazılımın sistemle uyumlu çalıştığı görülebilecektir. Pnömatik 

kas sistemlerini oluşturmak için ise Festo adlı bir firmanın ürettiği sistemler 

kullanılmıştır. Bu firma her türlü robotik sistemin geliştirilmesi üzerinde 

çalışmaktadır. Ürettiği kas sistemleri dışında su altında ve havada hareket edebilen 

modeller geliştirmeye yönelik çalışmaları da bulunmaktadır (Url-10).  
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3.3.2 Algılayıcılar 

Günümüzde çeşitli sektörlerde çeşitli amaçlar için kullanılan yaklaşık 200 çeşit 

algılayıcı vardır; güvenlik ve takip algılayıcıları, ışık algılayıcıları, iklim/hava/nem 

algılayıcıları, basınç algılayıcıları, ses/titreşim algılayıcıları, kimyasal algılayıcıları, 

uzaklık/hız/ivme algılayıcıları, ısı algılayıcıları, yoğunluk/güç algılayıcıları, 

radyasyon algılayıcıları, duman detektörleri, …vb. Karlsruhe Üniversitesi’nde 

algılayıcılar üzerine çalışan bir grup, günlük hayatta kullanılan bilgisayar 

teknolojileri içerisinde en fazla kullanılan yedi ana algılayıcı çeşidini belirlemiştir; 

hareket, güç/basınç, ısı, ışık, nem, ses ve uzaklık algılayıcıları (Beigl ve diğ, 2004). 

Bu tez kapsamında geliştirilen tasarımda güneş takip algılayıcıları ve nem 

algılayıcıları kapsamında olan yağmur algılayıcıları kullanılacaktır.  

3.3.2.1 Güneş takip algılayıcıları 

Güneş takip algılayıcıları güneş pilleriyle donatılmış olan panellerden elde edilen 

enerji verimliliğini arttırmak amaçlı kullanılmaktadırlar. Verimliliği arttırmak için ya 

güneş pillerinin sayısı arttırılacak ya da pil üzerine düşen ışın miktarı arttırılacaktır. 

Pil sayısını arttırmak maliyeti de arttıracak ve daha fazla alan kaplayacaktır, bu 

nedenle pil üzerine düşen ışın miktarının arttırılması daha kazançlı olacaktır. Pil 

üzerine düşen ışınlardan doğru yararlanılması için pilin ışınların geldiği yöne 

odaklanması gerekmektedir. Bu da güneşin hareket yönünün takibiyle olacaktır.  

Piyasada üretilen güneş takip sistemlerinin birçoğu güneş panellerine eklenen GPS 

(Global Positioning System) yani küresel konumlandırma sistemi yardımıyla güneşin 

yönünü bulmaktadır. Otomotiv, askeri sistemler, telekomünikasyon gibi birçok başka 

sektörde de kullanılan bu sistem, her an güneşin matematiksel konumunu belirlemek 

üzere programlanarak sisteme eklenebilmektedir. GPS’in yeterli olmadığı takip 

sistemlerinde, sisteme ek olarak başka algılayıcılar da yerleştirilebilir. Bu 

algılayıcılar sistemde istenilenlere göre seçilmektedir.   

Güneş takip sisteminin çalışabilmesi için sisteme küçük bir de aktüatör yani motor 

eklenmelidir. Yapılan araştırmalar sonucu böyle bir sistemde her tür motorun, DC 

(direk akım) ya da AC (alternatif akım), kullanılabileceği görülmüştür. Fakat her 

birinin avantaj ve dezavantajları vardır. Bazılarının ölçüleri büyük ama maliyetleri 

düşük, bazılarının ise teknik özellik az ama ölçüleri küçük ve maliyetleri düşüktür. 
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Motor seçimi kurulacak sistemin enerji ihtiyacına ve yer kapasitesine göre bir 

mühendis tarafından seçilmelidir (Liang ve Wang, 2007) . 

3.3.2.2 Yağmura, neme duyarlı algılayıcılar 

Ortamda yağmur başlayıp başlamadığını anlamamıza yarayan yağmur algılayıcıları 

birkaç şekilde oluşturulabilir. Birinci seçenek olarak var olan nem algılayıcıların 

sadece çok yüksek miktarda nem algıladıklarında, yani havanın içerisinde normalde 

bulunabilecek nem düzeyinin çok üzerinde bir oranda nem algıladıklarında uyarı 

vermeleri sağlanabilir. İkinci seçenek yağmur damlalarını algılamaya yönelik 

kurulan sistemdir. Günümüzde çoğunlukla otomobil sektöründe silecek sistemlerinde 

araçların konforunu arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu algılayıcı sistemler 

arabanın ön camına kızıl-ötesi ışınlar göndermektedirler. Sistemde bulunan kızıl-

ötesi algılayıcılar, artan nem ve yağmur damlalarından dolayı ışını 

algılayamadıklarında silecekler hareket etmeye başlar ve sistem görevini tamamlamış 

olur. Kızıl-ötesi ışınlar tekrar kesintisiz algılanabildiğinde silecekler yine sistem 

tarafından durdurulur.  Daha gelişmiş sistemlerde dijital ya da analog çözümlemeyle 

yağmurun ya da karın şiddetine göre silecek hızı da ayarlanmaktadır (Url-6). 

 

Şekil 3.6: Düşen yağmur damlası kızıl-ötesi ışığın yansımasını engeller. 
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Bu sistemler otomobil sektörü dışında da binalara ait iklimlendirme sistemlerinde, 

pencere, kapı otomasyon sistemlerinde meteorolojide ve her türlü yıkama sistemi 

bulunan elektronik alete entegre edilerek kullanılmaktadırlar. Bu tez kapsamında 

pencere kapı otomasyon sistemlerine benzer bir yaklaşımda tasarlanacak olan 

sisteme ekleneceklerdir.  

3.3.3 Güneş pilleri 

Güneş pilleri yani güneş hücreleri (solar cell) güneşten soğurdukları enerjiyi elektrik 

enerjisine dönüştürürler. Bunu fotovoltaik etki yardımıyla gerçekleştirmektedirler. 

Güneş pilleri birbirlerine paralel ya da seri bağlanıp güneş panel ya da modüllerine 

monte edilerek kullanılmaktadırlar.  

İlk güneş hücresi Charles Fritts tarafından 1883’te selenyuma eser miktarda altın 

kaplanarak icat edildi. 1941’de Russell Ohl silikon güneş hücresini icat etti ve 

ilerleyen yıllarda güneş hücrelerinin enerji verimliliği gittikçe arttırıldı.  

Güneş ışığındaki fotonlar güneş hücrelerine çarparlar ve yarı iletken madde 

yardımıyla emilirler. Çarpma sonucu yarı iletken maddeden elektronlar kopar. Bu 

elektronlar fotonların çarpmasıyla oluşan ısı sonucu ikinci yarı iletken katmana 

doğru hareket ederler. Yarı iletken katmanlardan biri negatif iyon yüklü katmandır (n 

tipi), diğer katman ise pozitif iyon yüklü katmandır (p tipi). Negatif ve pozitif iyon 

yüklü olmaları katmanlarda kullanılan malzemenin cinsiyle ilgilidir. Örneğin, 

silisyum maddesi kullanılarak n tipi bir katman yaratılması isteniyorsa 4 elektronu 

olan silisyum 5 elektronu olan fosfor gibi en dış yörüngesinde bir fazla elektronu 

olan bir maddeyle birleştirilir. Sonuçta oluşan maddedeki fazla elektron sayesinde 

negatif yüklü bir bileşen oluşturulmuş olur. Bu elektron güneş enerjisiyle birleşince 

çekirdekteki protonun etkisinden koparak serbest harekete başlar. Bu serbest 

elektronun hareketi sayesinde katmanlar arası yerleştirilen tellerde artı-eksi kutuplar 

oluşur ve güneş hücresi pil halini alır. Böylece elektrik enerjisinin oluşturulur. 

Fotonların hareketi tabloda görülmektedir. 
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Şekil 3.7: Fotonların çarpması sonucu negatif ve pozitif iyonların katmanlar arası 
hareketi. 

Bir güneş hücresi, güneş enerjisinin % 25’e kadarını soğurabilir. Bu oranın 

laboratuar çalışmalarıyla %40’lara çıkarılması hedeflenmektedir. Bu soğurulan 

enerjiden ise marka ve çeşitlerine göre değişmekle birlikte ortalama 12 volt enerji 

üretir. Daha fazla enerji istenildiğinde birçok güneş hücresi birbirine bağlanarak 

1000 volta kadar enerji elde edilebilir. Elde edilen enerjinin fazlası istenilen çeşit ve 

büyüklükteki aküler kullanılarak depolanabilmektedir (Aldous, 2000). 

Güneş pilleri birçok çeşit maddeden üretilebilirler, fakat en çok kullanılan kristal 

maddeler;  kristal silisyum, galyum arsenit, amorf silisyum, kadmiyum tellürid, bakır 

indiyum diselenid, …vs. dir. 

 

Şekil 3.8: Silikon güneş pilleri dışında bir de ince film güneş pilleri üretilmiştir 
      (Crabtree ve Lewis, 2007). 
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(a)    (b)   (c) 

Şekil 3.9:  a) Çatı güneş paneli uygulaması. b) Güneş panelleriyle çalışan sokak 
lambası. c)  Japon AIST enstitüsünün ürettiği güneş film yapraklardan 
oluşan ağaç (Url-16). 

Günümüzde üretilen enerjinin %80 - %85’i fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil 

yakıt kaynakları sınırlıdır ve bunlar yakılarak enerji üretilmeye çalışıldığında ortaya 

sera gazları ve zehirli atıklar çıkmaktadır. Güneş enerjisi ise sınırsızdır, sağlığa ve 

çevreye zararsızdır.  Dünyadaki 3 trilyon varil yakıttan üretilebilecek enerji güneşin 

dünyaya 1,5 günde sağladığı enerji kadardır. Şu anda dünyadaki su ve diğer ısıtma 

sistemlerinin sadece %0,3’ü, elektrik üretiminin ise %0,015’i güneş enerjisinden 

sağlanmaktadır (Crabtree ve Lewis, 2007). 

3.4 Belirlenen Çıktı ve Sonuçlar 

Yapılan araştırmalarda da görülebileceği gibi günümüzde güneş enerjisinden 

faydalanan bir sistem oluşturmak eskisi kadar karmaşık ve maliyetli bir işlem 

olmaktan çıkmıştır. Artık sadece küçük hesap makineleri değil bir yapının tümü 

güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle enerji ihtiyacını karşılayabilir 

hale gelmiştir. Çevreye iklim şartlarının değişmesine yol açacak kadar zarar veren 

fosil yakıtların kullanımı yerine güneş enerjisinden faydalanılması mimar, mühendis 

ve tasarımcıların özellikle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu bölümde 

incelenen her bir mekanizma tüm donanım, kurulum ve bilgi desteğiyle her yerde 

bulunabilecek olan sistemlerdir. Bu parçaların her biri ilerleyen teknoloji sayesinde 

oldukça küçük boyutlarda bulunabilmektedirler. Öyle ki, bir oyuncak robotta bile 

algılayıcı, motor, yazılım ve pnömatik kaslar bulunmaktadır. Tasarlanacak olan 

kentsel donatıda kullanılacak olan motor ve pnömatiklerin boyutları işlevleri 
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doğrultusunda daha büyük olacaksa bile sistemin bir mekanik yük olmayacağı 

aşikârdır. 

Urban Cot’ta başarılmak istenen tez süresince incelenen bu donanımların doğru 

koşullar altında ve uygun mantık zincirinde bir araya getirilmeleridir. Tasarımın 

uygulama aşamaları da düşünülerek tamamlanmasından sonra gerekli robotik 

donanımlar mühendisler tarafından onların yönlendirmesi ve tasarımcının istekleri 

doğrultusunda sisteme eklenmelidir. Böylece elde edilecek etkileşimli sistemin 

üretebileceği enerji miktarı arttırılırken, kentsel bir tasarım objesi de 

oluşturulabilecektir. Buna ek olarak seçilen her bir donanımın halen teknolojik 

gelişimleri devam eden donanımlar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. İleride 

gelişen güneş pilleriyle daha fazla enerji elde edilebilir, daha küçük motor ve aküler 

kullanılarak mekanik elemanların kapladığı alan azaltılabilir, pnömatik kaslar 

geliştirilerek daha hassas hareketler sağlanabilir ve gerekli algılayıcı desteğiyle 

sistem bütünüyle hareket edebilir bir donatıya da dönüştürülebilir. Yazılım alanında 

sağlanacak olan ilerlemenin de yardımıyla Urban Cot başlığı altında kullanıcılara 

yüzlerce çeşit donatı sistemi tasarlama imkânı sunulabilecektir. 
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4. KİNETİK BİR KENTSEL DONATI TASARIMI 

4.1 Projenin Gelişim Süreci  

Tez konusu seçilirken öncelikle ortaya çıkarılacak tasarımın her türden kullanıcının 

yararlanabileceği türde bir tasarım olması gerektiği düşünülmüştür. Başlangıç olarak 

kamusal alanlarda uygulanacak olan bir projenin daha çok insana yarar sağlayacağı 

da göz önünde bulundurulmuştur. Aynı zamanda geliştirilecek olan örneğin ileride 

kamusa alanlar dışında uygulanan mimari yapılarda da kullanılabilir olmasının 

geliştirilebilirlik ve uygulanabilirlik gibi konularda çalışılabilmesi açısından önemli 

bir adım olduğuna karar verilmiştir.  

Tez kapsamında ilk olarak kamusal alanlarda ne türde projelere ihtiyaç olduğu 

araştırılmıştır. Özellikle Türkiye temel alınarak düşünüldüğünde, şehirlerdeki 

meydanların yeterince etkili kullanılmadığı görülmüş, meydanların kullanıcı odaklı 

alanlar olmadığı fark edilmiştir. Sadece meydanlarda değil, projelendirilen birçok 

parkta da insanların toplanıp sosyalleşebileceği alanların yokluğu göze batmaktadır. 

Bu değerlendirme sonucu insanların korunabileceği ve altında toplanabileceği, 

gerektiğinde başka etkinlik ve amaçlar için de kullanılabilecek bir donatı sistemi 

oluşturulmasına karar verilmiştir. Önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi bu donatının 

doğada uyum içinde yer alacak ve onunla uyum içinde çalışacak, teknolojiden 

robotik sistemler yardımıyla olabildiğince faydalanarak bulunduğu ortamın kinetik 

hareketine eşlik edebilecek bir sistem olması en önemli özelliğidir. Ortaya çıkacak 

sistemin insanları hava şartlarından koruyabilmesi ve toplanma alanı oluşturmasının 

yanı sıra kendi enerjisini sağlaması ve fazladan enerji elde etmeye yardımcı 

olabilmesi de amaçlanmaktadır.  

Disiplinler arası işbirliğinin teknolojik gelişmeler açısından çok önemli olduğu 

incelenen örneklerle de desteklenerek ortaya konmuştur. Kinetik sistemlerin de 

disiplinler arası işbirliği sonucu ortaya çıkan bir dal olarak özellikle mimari alanda 

birçok gelişmeye öncülük yapacağı öngörülebilmektedir. Hâlihazırda disiplinler arası 

bir çalışma platformu olan biyomimikri ile robot teknolojilerinden faydalanarak 
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geliştirilen Urban Cot, doğadan seçilecek olan bir sistemden esinlenilerek,  onun 

kinetik yapısı incelenerek tasarlanacak ve robotik mekanizmalarla donatılacaktır. 

Daha önce de belirtildiği gibi güneş kırıcı ve bulunduğu çevreye enerji sağlayıcı bir 

sistem olacak olan Urban Cot, kinetik sistemler başlığı altında incelenen örneklerde 

konuşlandırılmış olanlara benzer bir mekanizma içerecektir.  

Sistemin tasarımına öncelikle biyomimikrinin incelenmesiyle başlanmıştır. İkinci 

bölümde yapılan araştırmalardan ve incelenen biyomimetik sistemlerden de destek 

alınarak böyle bir örtü sisteminin doğadaki karşılığının ne tür bir canlı ya da 

ekosistem olabileceği araştırılmıştır. Doğadan seçilecek olan canlı ya da ekosistemin 

güneşe duyarlı bir sistem olması temel esastır. Fakat güneşe duyarlı olmak doğadaki 

sistemleri ayrıştırmak için yeterli bir tanım değildir. Bu noktada güneşe duyarlı olan 

bu sistemin güneşten faydalanarak hem kendine hem de çevresine yetecek derecede 

enerji üretebilen bir sistem olması koşulu aranmıştır. Sistemin enerji üretebilmesi 

için çeşitli teknolojik donanımlara ihtiyaç duyacağı saptanarak robotik sistemler ve 

mimaride kullanımları incelenmiştir. Robotik sistemlerin incelenmesi sırasında 

görülmüştür ki sistemin hareket kabiliyetine sahip olmasıyla daha fazla enerji 

edilebilecektir. Hareketli yani kinetik sistemler üzerine yapılan araştırmalar kinetik 

mimarlık başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda doğadaki diğer kinetik 

sistemler ve onların çalışma prensipleri de araştırılarak bu konuda geliştirilen benzer 

sistemler incelenmiştir.  

Bağlantılı araştırma ve çalışmaların gösterdiği yolda örnek olarak seçilecek sistemin 

bitki türlerinden biri olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Doğadaki kinetik 

sistemlerin yaprak hareket mekanizmalarının incelenmesinin sonucu kinetik 

sistemlerin temel prensiplerini taşıdıkları görülmüş ve bitki hareketleri araştırılmaya 

başlanmıştır. Sistemin güneşi takip etmesi amaçlandığından ilk incelemeler 

fototropik bitkiler üzerine gerçekleştirilse de heliotropik bitkilerin çalışma sisteminin 

yapılacak tasarıma daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Buradan hareketle bir 

sonraki bölümde incelenecek olan Alp Dağları’nda yetişen ve Alplerin düğünçiçeği 

olarak da bilinen çiçeğin sistemin esin kaynağı olmasına karar verilmiştir. 

Sistemin hareket mekanizma oluşturulurken incelenen aktüatör çeşitlerinden 

pnömatik sistemler seçilmiştir. Bu seçimin nedeni heliotropik bir bitkinin yapısının 

en çok pnömatik kas sistemlerinde elde edilen hareket yapısına benzemesidir. 

Oluşturulacak sistemde her bir panel bir çiçek olarak görülmektedir yani her bir 
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panel altında onu hareket ettiren pnömatikler ve üzerlerindeki güneş filmleriyle bir 

enerji kaynağı olacaktır.  

Urban Cot’un parametrik bir donatı olarak tasarlanması planlanmaktadır. Bu 

parametrik donatının iskelet ve yüzey yapısının yazılacak program vasıtasıyla 

şekillenmesinden sonra üzeri istenilen büyüklükteki panellere bölünecektir. Her bir 

panel oluşturulacak kinetik sistem mekanizmasının ilk öğeleridir. Bu panellerin 

hareketlerinin sağlanabilmesi için taşıyıcı/iskelet sistem üzerine pnömatik kaslar 

yerleştirilecek ve paneller bu kaslara monte edilecektir. Her bir panelin ortalama 4 

adet pnömatik kas ile hareket etmesi beklenmektedir. Bu sayı panelin büyüklük ve 

biçimine göre değişebilecektir. Robot sistemlerin incelendiği bölümde Urban Cot’ta 

algılayıcı ve aktüatörler bulunacağından bahsedilmişti. Bu algılayıcılar panellerin 

üzerine yerleştirilecektir, pnömatik kaslarda aktüatör olarak görev yapacaklardır.  

Paneller pnömatik kaslar vasıtasıyla algılayıcılardan alınan bilgiler doğrultusunda 

hareket ettirilecektir.  

Benimsenecek olan çalışma prensibi ise Michael Fox’un kinetik sistemleri çalışma 

mekanizmalarına göre ayırırken isimlendirmiş olduğu tepkisel dolaylı kontrol 

sistemidir (Fox, 2002). Yani algılayıcılar çevreden aldıkları bilgiyi bilgisayara 

aktaracaklar, bilgiler yazılım kontrolünden geçirilerek işleme konulacak yani 

pnömatikleri harekete geçirecektir. Pnömatiklerin hareketiyle paneller istenilen yöne 

hareket edecek ve enerji üretimi başlayacaktır. Bilgisayar bünyesindeki yazılımın 

geliştirilmesi sistemin geliştirilmesine de olanak sağlayacaktır. Bu gelişim ileride 

sistemin dönüştürülmesi planlanan çalışma prensibi olan buluşsal tepkisel dolaylı 

kontrol sistemine de bir geçiş olarak görülmektedir. Urban Cot’un bu çalışma 

prensibi ile çalışmaya başlamasıyla sistemin öğrenebilme yeteneği de kazanabilmesi 

amaçlanmaktadır. Yapılan tüm bu incelemelerin sonunda gerekli diğer donanım, 

yazılım ve mekanik donanım bilgisi de çözümlenerek sistem geliştirilmesi 

tamamlanmıştır.    

4.2 Projenin Esin Kaynağı / Alpine Buttercup (Ranunculus Adoneus) 

Tropizm sözlükte yönelim ya da serbest hareket eden ve özellikle küçük 

organizmaların, ışık kaynağı gibi uyaran bir kaynağa (pozitif) ya da karşı tarafa 

(negatif) doğru yer değiştirme hareketi olarak tanımlanmıştır. 
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Bir canlının gün içinde güneşi takip etme eylemine heliotropizm denmektedir. 

Heliotropizm fototropizm ile sıkça karıştırılmaktadır. Fototropizm bir ışık kaynağına 

dönme, heliotropizm güneşi sürekli olarak takip etmek anlamına gelmektedir (Hart, 

1990). Bu nedenle projenin esin kaynağı olarak fototropik bir bitki yerine heliotropik 

bir bitki seçilmesine karar verilmiştir.  

Heliotropizm ağaçların yapraklarında daha fazla sayıda görülürken çiçeklerin 3-4 

çeşidinde bulunmaktadır. Bunlardan biri de Alpler’in Düğünçiçeği olarak da bilinen 

Alpine Buttercup adlı çiçektir. Heliotropizm genellikle kutup bölgesi çiçekleri ya da 

yüksek dağ çiçeklerinde görülür. Bunun sebebi soğuk ortamda barınmaya çalışan 

çiçeğin güneş ışınlarını takip ederek ısısını arttırmaya çalışmasıdır. Heliotropik kar 

bitkileri, aslında ışının içerisindeki mavi ışığa tepki gösterirler ve sabahın ilk 

ışıklarıyla doğuya, akşamüstü de güneybatıya doğru yönelirler (Galen & Stanton, 

1993). 

 

Şekil 4.1:  Alpina buttercup (Alplerin düğünçiçeği). 

Heliotropik bitkiler iki başlıkta incelenmektedir; diaheliotropik bitkiler, 

paraheliotropik bitkiler. Diaheliotropik bitkiler güneş ışınlarına dik hareket ederler, 

paraheliotropik bitkiler ise paralel. Diaheliotropik bitkilerde fotosentez çok verimli 

bir şekilde yapılmaktadır, çünkü ışınlara dik hareket etme güneş ışınlarından 

maksimum şekilde yararlanmayı sağlar. 
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4.3  İhtiyaç Duyulan Bilgiler ve Programın Kullanımı 

Yazılım bu tez kapsamında ortaya konulacak donatının geliştirilmesindeki en önemli 

araçlardan biridir. Özgün bir çalışma mekanizması olan bu sistemin nasıl 

tasarlanacağı ve hangi aşamalardan geçmesi gerektiği ortaya konulacak yazılım 

sayesinde anlaşılacaktır. 

 Urban Cot programı önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi Rhinoceros’un 

bünyesinde çalışan Grasshopper eklentisiyle geliştirilmeye başlanmıştır. Program 

yazımına ait tüm temel bu programda oluşturulmuştur. Bu eklenti kullanıcının 

rahatlıkla anlayabileceği ve kullanabileceği bir ara yüze sahiptir. Genellikle bu 

eklenti kullanılarak üretilen program parçaları diğer programlardan farklı olarak 

eklentinin yazım dili görüntüsünü ara yüz olarak kullanmaktadırlar. Çünkü bu eklenti 

anlaşılması güç matematiksel formüllerden oluşan bir yazım dili yerine basit 

komutlardan oluşan butonların birbirlerine bağlamasıyla çalıştırılan bir yazım diline 

sahiptir. Aynı zamanda bu butonların altlarına sayısal barlar eklenebilmekte ve 

verilerin sayısal kontrolleri de kolayca sağlanabilmektedir. Bu avantajlar görülerek 

program yazımı Grasshopper eklentisinde tamamlanmış ve program kullanıcının da 

rahatlıkla kullanabileceği hale getirilmiştir. Daha sonra kullanıcının yazılıma ait 

komutlarında bulunduğu bir ara yüzde çalışmasının kafa karışlığına yol açtığı, yanlış 

komut butonlarına müdahale edilebilir bir ortamın da programda aksamalara neden 

olduğu görülmüş ve Grasshopper’dan bağımsız çalışan bir ara yüz daha tasarlanarak 

kullanım çok daha kolay hale getirilmiştir. Buradan hareketle bu bölümde öncelikle 

Grasshopper’da programın komutları tanıtılacak ve tasarlanan ikinci ara yüzden 

bağımsız olarak gerçekleştirilen çalışma sistemi incelenecek daha sonra da yazılan 

ara yüz tanıtılacaktır. Programın temel kısmı Grasshopper ara yüzü tasarlanan ikinci 

ara yüz de Urban Cot ara yüzü olarak adlandırılmıştır. 

4.3.1 Grasshopper ara yüzü 

Tasarımın oluşturulmasına başlamadan önce kullanıcının hazırlaması gereken bazı 

veriler vardır. Ortaya çıkacak olan donatıdan beklenen çevresel uyum koşullarının 

sağlanabilmesi adına öncelikle donatının oturtulacağı alanın 2 ve ya 3 boyutlu bir 

planının Rhinoceros’a yüklenmesi gerekmektedir. Bu plan Rhinoceros’la uyumlu 

dosya kaydetme seçeneklerine sahip herhangi bir 2D ve ya 3D programında 

oluşturulabilir. Yükleme donatının tasarlanması aşamasında Rhinoceros’un 
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çalıştırılmasından sonra Rhinoceros’ta bulunan “File” bölmesinden “import” 

seçeneği kullanılarak kolayca yapılabilmektedir. Bundan sonraki adım donatının 

yüzey şekillenmesinin yaratılmasıdır.  

 

Şekil 4.2:  Hazır yüzeyin programa çağırılması. 

Bu aşamada eğer kullanıcı mevcut bir yüzeyi kullanmak isterse alan planıyla birlikte 

bu yüzeyi de programa yükleyebilme seçeneğine sahiptir. Eğer mevcut bir yüzey 

yoksa Rhinoceros’a ait ara yüzü kullanarak 2 ya da 3 adet çizgi çizmesi 

beklenmektedir. Çizilen bu çizgiler oluşturulacak tasarımın temel şekillendirici 

elemanları olacaktır. Dolayısıyla çizgilerin eğrisel mi yoksa doğrusal mı olacakları 

tasarımın oturtulacağı alanın şekillenmesiyle doğru orantılı olarak belirlenmelidir.  

 

Şekil 4.3:  Yüzeyi oluşturmak için kullanıcının çizdiği çizgiler. 
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Çizgiler çizildikten sonra Rhinoceros’ta bulunan bir diğer komutla bu çizgilere bağlı 

bir yüzey oluşturulacaktır.   

 

Şekil 4.4:  Rhinoceros’ta oluşturulan yüzey. 

İhtiyaç duyulan yüzeyin oluşturulmasından sonra eklentinin Rhinoceros’a katılması 

sağlanmalıdır,  mekanizmanın yüzey üzerine yerleşimi ve tasarımın tamamlanması 

bu şekilde sağlanabilecektir. Hazırlanan eklenti Rhinoceros’ta sol üst köşede bulunan 

“Command”  kısmına “Grasshopper” yazılıp “Enter” tuşuna basılmasıyla çağırılır.  

 

Şekil 4.5:  Eklentinin programa çağırılması. 

Grasshopper eklentisi açıldığında onun içine de yazılmış olan Urban Cot eklentisi 

çağırılır.  
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Şekil 4.6:  İstenilen eklentinin dosyadan çağırılması. 

Eklenti açıldığında görülen pencerede yazılıma ait tüm veriler bulunmaktadır. 

Karmaşık bir ağ gibi görünse de Grasshopper özellikle yazılım diline hâkim olmayan 

bir kullanıcı için çok kolay bir ara yüze sahiptir. Yinede kullanıcının programın 

yazılımı içerisinde kaybolmaması için tasarımın geliştirilmesinde kullanılacak 

butonlar sağ tarafta programın kalan kısmından ayrı bir şekilde konumlandırılmış ve 

sarı barlar içerisinde işlevleri tanımlanmıştır.  

 

Şekil 4.7:  Eklentinin ekrandaki ilk görüntüsü. 

Program akışı yukarıdan aşağıya doğru sırlanan komutların tanımlanmalarıyla 

sürdürülmektedir. Her bir komut uygulanırken komutların altlarında bulunan turuncu 

tanımlama butonlarına sağ tuş ile tıklanır ve burada bulunan “Set One …” tanımı ile 
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istenilen obje program üzerinde işaretlenerek tanımlanır. Tanımlanan objenin sayısal 

ayarları ise yine komutların altlarında bulunan, yanlarında Slider yazan barlardaki 

sayıların arttırılması ya da azaltılmasıyla yapılır.  

Bu sıralamadaki ilk komut Güneşi sembolize eden nokta’dır. Bu komut sonraki 

aşamalarda yüzey üzerine konulacak panellerin takip edecekleri yönü yani güneşi 

temsil eden noktayı belirleyen komuttur. Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi 

üzerlerine güneş pilleri yerleştirilmiş olan paneller gün boyu Alpina Butttercup gibi 

yüzlerini güneşe 90 derecelik açıyla dönerek güneşi takip edeceklerdir. Program 

sonlandırıldığında bu noktanın hareket ettirilmesi sonucu panellerin hareketi 

gözlemlenebilecektir. 

 

Şekil 4.8:  Güneşi sembolize eden noktayı tanımlayan komutlar. 

İkinci komut ise yüzeyin ve ana bölmelerin şeklinin tanımlanacağı komuttur. Birinci 

ray ve İkinci ray komutlarıyla oluşacak iskeletin şekillenmesi tanımlanırken, 

hazırlanan yüzey de “Yüzeyi girmek için” yazan komutla tanımlanır. Yüzey 

komutlarının tanımlanması bitirildiğinde ortaya iskelet yani taşıyıcı sistem çıkacaktır.  
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Şekil 4.9:  Yüzeyi oluşturmayı ve ya tanıtmayı sağlayan komutlar. 

Sonraki adım taşıyıcı sistem üzerine panellerin yerleştirilmesidir. Bunun için 

istenilen panel formu programa tanıtılmalıdır. Öncelikle Rhinoceros’ta istenilen 

geometri seçilerek bir yüzey çizilir. Bu yüzey panel olarak programa tanıtılacaktır. 

Eğer kullanılacak panelin formu mevcut ise Rhinoceros’un içerisine “import” edilir. 

Panellerin en boy ölçüleri ise panel sayısına bağlı olarak program tarafından 

belirlenecektir. Panel sayısı “Paneller” başlığı altındaki sliderlar yardımıyla 

ayarlanabilmektedir. Paneller yüzeyi oluşturan iki eksen boyunca birbirlerinden 

bağımsız olarak arttırılıp azaltılabilmektedir. Program belirlenen yüzeyi istenilen 

panel sayısına bölecektir. Panellerin kalınlığı ise yine eklenti bünyesindeki panel 

kalınlığı komutu kullanılarak ayarlanabilmektedir.  
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Şekil 4.10:  Panel geometrisini, sayısını ve kalınlığını değiştiren komutlar. 

Paneller iskelet üzerine yerleştirildiğinde panellerin seçilen noktaya doğru 

yöneldikleri çok net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Eğer nokta tutulup başka bir 

yere çekilirse panellerde üst yüzeyleri bu noktaya dönecek şekilde onu takip 

edeceklerdir. Tasarım uygulamaya geçirildiğinde panellerin bu hareketi iskelet ile 

aralarına yerleştirilecek olan pistonlar yardımıyla sağlanacaktır. Bu nedenle program 

akışında bir sonraki komutla pnömatik pistonlar için gereken alan ayarlanacaktır. 

“İskeletin plakalardan uzaklığı” olarak tanımlanmış komut yardımıyla değişik piston 

türleri için değişik aralıklar bırakılabilmektedir.  

Son olarak oluşturulan iskeletin ortama uyumu ve dayanıklılığının sağlanması için 

gereken ayaklar arası boşlukların ayarlanması sağlanmalıdır. U ve V olarak 

adlandırılan 2 eksen doğrultusunda yerleştirilmiş olan iskeletin parçalarının x ve y 

ekseni boyunca ki konumlarının ayarlanmasıyla denge ve yerleşim alanına uyum 

sağlanabilecektir. Bu ayarlamalar Birinci Grup ve İkinci Grup başlıkları altındaki 

ayarlama barlarıyla yapılır.   
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Şekil 4.11:  İskeletin plakalardan uzaklığını ve kalınlığını değiştiren komutlar. 

 

Şekil 4.12:  İskelet sisteminin konumunu değiştirmeyi sağlayan komutlar. 

Eğer kullanıcı ortaya çıkan tasarımdan memnun değilse ya da herhangi bir aşamaya 

geri dönerek bir değişiklik yapmak isterse her aşamaya istediği noktada geri dönerek 

yeniden değerlendirebilecektir. Örneğin, kullanıcı ana yüzey formundan memnun 

değilse yüzeyi oluşturan, tasarıma başlanıldığında ilk olarak çizilen eğrisel ya da 

doğrusal çizgileri yeniden şekillendirebilir ya da panellerin sayısını, kalınlığını, 

yüksekliğini, vs. yeniden ayarlayabilir.  

Tüm komutlar bittiğinde donatıya ait tüm panelleri kapalı görmemizi sağlayan bir 

tuşta bulunmaktadır. Donatının üretimi tamamlandığında panellere yağmura duyarlı 
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algılayıcılar yerleştirilecek ve yağmur yağdığında panellerim tamamı kapanarak 

korunaklı bir ortam sağlayacaklardır. Bu tuş ile donatının bu durumda nasıl 

konumlandırılacağı görülebilecektir. Tuşun aktif hale gelebilmesi için hareketli 

panellerin önizlemesinin olduğu tuş etkisiz hale getirilir kapalı panel görünümü aktif 

hale getirilir. 

 

Şekil 4.13:  Donatının tamamen kapandığı konumdaki görüntüsü. 

Donatı tasarımı tamamlandıktan sonra eğer program yardımıyla panellerin üretime 

hazırlanması istenirse, programın ara yüzünde bulunanyumurta şekliyle sembolize 

edilen “bake” tuşuna basılması yeterli olacaktır. “bake” komutu panel ve taşıyıcıları 

modelin kalanından koparacak ve herhangi bir CNC makinesine gönderilmeye yani 

üretime hazır hale getirecektir. 
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Şekil 4.14:  Donatıyı CNC’ye göndermeye hazır hale getiren “bake” komutu. 

4.3.2 Urban Cot ara yüzü 

Urban Cot ara yüzüne erişim de Grasshopper ara yüzünde olduğu gibi öncelikle 

Rhinoceros’un açılmasıyla sağlanmaktadır. Daha sonra Rhinoceros’un komut 

bölümüne Grasshopper yazılarak Grasshopper eklentisi çağırılır. Grasshopper’a ait 

file bölümünden hazırlanan Grasshopper dosyası açılır. Bu pencere sadece Urban Cot 

ara yüzü ile iletişimi kurmak üzere açılır, donatı tasarımı süresince bir daha 

kullanılmayacaktır. Bu yüzden küçültülebilir ve ya ekranın altına indirilebilir.  

 

Şekil 4.15:  Grasshopper eklentisinden programın çağırılması. 
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Bu işlem sonrasında hazırlanan Urban Cot ara yüzü çalıştırılır. 

 

Şekil 4.16:  Urban Cot ara yüzü çalıştırıldığında açılan pencere. 

Program çalıştırıldığında açılış penceresi kullanıcıyı karşılar. Kullanıcı sağ altta 

bulunan oklara tıklayarak programdaki ilerlemesini sağlayabilecektir. İkinci 

pencereye geçildiğinde program kullanıcıdan bir tasarım ortamı yüklemesini talep 

etmektedir. Ortamı seç tuşuna basıldığında program bilgisayardan dosya çağırma 

klasörünü açar ve istenilen 2D ve ya 3D ortam doyası tıklanıldığında Rhinoceros ara 

yüzünde açılır.  

 

Şekil 4.17:  Hazırlanan ortamı Rhinoceros’a çağıran komut penceresi. 
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Şekil 4.18:  Rhinoceros’a yüklenen donatının konumlandırılacağı ortam görüntüsü. 

Sonraki adımda güneşin tanımlanması için Rhinoceros ara yüzünde bir nokta 

oluşturulur ve “güneş olarak ata” tuşuna basılarak sonraki aşamaya geçilir. Bu 

noktanın konumu iyi belirlenmelidir; oluşturulacak paneller noktanın konumuna göre 

yönleneceklerdir.  

 

Şekil 4.19:  Güneşi temsil eden noktanın tanımlanmasını sağlayan komut penceresi. 

Güneşinde tanımlanmasından sonra yüzeyin oluşturulma aşaması gelmektedir. Bu 

aşamada program kullanıcıya iki seçenek sunar; raylar oluşturarak yüzey yaratmak 

ya da var olan bir yüzeyin seçimi ile devam etmek. Bu örnekte hazır bir yüzey seçimi 
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yerine rayları oluşturarak yüzey yaratılmasına karar verilmiştir. “Rayları seçerek” 

tuşu tıklandığında bir sonraki pencere ekrana gelecektir.  

 

Şekil 4.20:  Yüzey oluşturulma şeklinin belirlendiği komut penceresi. 

Gelen pencerede “birinci ray”, “ikinci ray” ve “arakesit” tuşları bulunmaktadır. Bir 

önceki bölümde yüzey oluşturmak için anlatılan aşamalarda da görülebileceği gibi 

kullanıcı Rhinoceros ara yüzünde üç adet düz ve ya parabolik çizgi çizerek bir yüzey 

oluşturabilmektedir. İlk iki çizgi yüzeyin şeklini belirlerken üçüncü çizgi de yüzeyin 

üzerinde oluşturulacak kesit çizgilerini tanımlamayı sağlamaktadır.  

 

Şekil 4.21:  Yüzeyi oluşturmaya yarayacak olan ray çizgilerinin seçim penceresi. 
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Tüm çizgiler tek tek seçildikten sonra “panel tasarımına geç” tuşu tıklanarak yüzey 

üzerine döşenecek olan panellerin şekli, kalınlığı ve eksenler üzerindeki sayıları 

belirlenecektir. Öncelikle kulanılmak istenen panel geometrisi Rhinoceros’ta çizilir 

ya da başka bir programdan Rhinoceros’a yüklenir. Bu geometri seçildikten sonra 

“panel geometrisi”  tuşu tıklanarak Urban Cot ara yüzüne tanımlanır. Daha sonra 

Urban Cot ara yüzündeki barlar kullanılarak panel sayıları ve kalınlıkları ayarlanarak 

ayarlar önizlenir ve “tamam” tuşu ile bir sonraki aşamaya geçilir.  

 

Şekil 4.22:  Panel geometrisinin ve sayılarının tanımlandığı komut penceresi. 

 

Şekil 4.23:  Panel geometrisi, sayı ve kalınlıkları belirlendikten sonraki önizleme. 
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En son aşama yüzeyi taşıyacak olan iskeletin oluşturulmasıdır. Bu iskelet tanımlanan 

yüzey ile birlikte yüzeye uyumlu olarak program tarafından şekillendirilir fakat 

kalınlık, plakalardan uzaklık, ayak aralıkları gibi değerler kullanıcı tarafından 

düzenlenebilmektedir. İlk olarak iskeletin plakalardan uzaklıkları ayarlanır. Bu 

ayarlama plakalar ile iskelet arasına gelecek olan pnömatik pistonların 

büyüklüklerine ve tasarımlarına göre ayarlanmalıdır. Pistonlara ait bu değerler 

kullanıcı ve birlikte çalışacağı mühendisler tarafından belirlenecektir. İkinci girilecek 

değer iskelete ait kalınlık değerleridir. İskeletin panel ve pistonları taşıyabilecek 

kadar sabit bir halde olması için iskelet kalınlığı da yine seçilen panel kalınlığı, 

ağırlığı ve yüzey büyüklüğüyle orantılı olarak belirlenmelidir.  

 

Şekil 4.24:  İskeletin plakalardan uzaklığının ve kalınlığının belirlendiği komut 
        penceresi. 

İskelet kalınlığı ayarlandıktan sonra iskelete ait bacakların açılım ayarları 

yapılacaktır. Birinci ve ikinci grup iskeletlerin x ve y eksenleri üzerindeki konumları 

ayarlanmalıdır. Bu açıklık ayarları yine iskeletin stabilitesini ayarlamak ve tasarım 

şeklini değiştirmek amaçlı değiştirilmelidir.  
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Şekil 4.25:  İskelet bacak aralıklarının değiştirildiğindeki görüntü. 

Bu işlem de tamamlandığında Urban Cot ara yüzünün sonuna gelinmiş olacaktır. 

 

Şekil 4.26:  Programın bittiğini belirten pencere. 

Programın kullanımı süresince panellerin hareketi görülmek istenirse en başta seçilen 

güneşi temsil eden noktanın yeri değiştirmelidir. Aşağıdaki üç görüntüde güneşi 

temsil eden nokta çeşitli yerlere kaydırılmış ve panellerin hareketi gözlemlenmiştir.  
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Şekil 4.27:  Güneşi temsil eden noktanın değiştirildiği birinci konum. 

 

Şekil 4.28:  Güneşi temsil eden noktanın değiştirildiği ikinci konum. 
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Şekil 4.29:  Güneşi temsil eden noktanın değiştirildiği üçüncü konum. 

4.4 Sistemin Çalışma Prensibi (Algoritması) 

 

Şekil 4.30:  Urban Cot eklentisine ait kodların tümünün görüntüsü. 

Urban Cot eklentisinin genel görüntüsü yukarıdaki gibidir. Çizginin sağ tarafı 

programın yazım dili, sol tarafı ise kullanıcının müdahale ettiği komutları 

içermektedir. Bundan sonra kullanılan her bir komutu bir “pil” olarak 

tanımlayacağız.  
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Yukarıdan aşağıya doğru bağlanan pillerden ilki yüzey oluşturma komutudur. 

“swp2” olarak adlandırılan bu pil sınır çizgilerini vererek yüzey oluşturmakta 

kullanılmaktadır.  Sonraki pil “divide” pilidir. Bu pil yüzeyi oluşturan pile ve 

eksenleri tanımlayan pillere bağlanarak yüzeyi istediğimiz sayıda eşit parçaya 

bölmek için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 4.31:  Yüzeyi oluşturmak ve eşit sayıda panele bölmek için kullanılan kodlar. 

Kullanıcı panel geometrisini programa tanıttığında bu panellerin yüzeydeki 

bölüntülere yerleştirilerek yüzeyi kaplayacak şekilde bükülmelerini sağlayan pil 

“morph” pilidir. Bu noktada panellere istenilen şekil verilmiştir dolayısıyla 

panellerin güneşe yönelmelerini sağlanması gerekmektedir. Bunun için yüzeyi ve 

vektör noktalarını kontrol eden komut pilleri kullanılarak panellerin merkezlerindeki 

yüzeye dik olan vektör ile güneşe dik bakan vektör birbirine eşleştirilmiştir.  
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Şekil 4.32:  Panellerin bükülmesini ve güneşe dik konumlanmalarını sağlayan 
    komutlar. 

Son olarak alt alta birbirini takip eden pil grupları görülmektedir. Bu gruplar İskelet 

sisteminin yüzeyin altına oturtulmasını ve bacaklarının hareket ettirilebilmesini 

sağlayan komutları içermektedirler.  

 

Şekil 4.33:  İskelet sistemini oluşturmak için kullanılan kodlar. 
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4.5 Belirlenen Sonuçlar 

Urban Cot programı, üretilmesi planlanan donatının tasarımının ve 

görselleştirilmesinin en efektif şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Bu program 

yardımıyla uygulanacak olan donatı sistemi uygulama öncesi değişik arazi ve 

uygulama alanı koşullarında denenebilmekte ve koşullara göre tasarım değiştirilerek 

geliştirilebilmektedir. Geliştirilen ara yüz sayesinde tasarım sürecinde atılan her adım 

ön izlemeler halinde görülüp bir ve ya daha fazla adım geri gidilerek tasarım 

geliştirilebilmektedir. Buna ek olarak programın mevcut ara yüzü dışında, ikinci bir 

seçenek olarak Grasshopper’ın kendi ara yüzünden de çalıştırılabiliyor olması 

kullanıcıya açıldığı takdirde programın kullanıcı tarafından da geliştirilebilmesine 

olanak sağlamaktadır.  

Donatı tasarlandıktan sonra kurgulanacak olan ve tasarıma eklenecek olan 

mekanizmalar da istenilen tasarımı oluşturmada tasarımı yapıldığı ara yüz kadar rol 

oynamaktadırlar. Tasarlanan donatının üretimi tamamlandığında öncelikle iskelet 

sistemi seçilen alan üzerine oturtulmalıdır ve plakalar ile iskelet arasına panellerin 

büyüklük ve biçimlerine göre seçilen pistonlar yerleştirilmelidir. Sistemin seçilen 

alana yerleştirilmesinden sonraki tüm hareket enerjisinin sağlanabilmesi için 

plakaların üzerleri montaj yapılmadan önce güneş pilleriyle ve algılayıcılarla 

kaplanmalıdır. Algılayıcılar panellerin değişen hava koşullarıyla ve güneşle olan 

ilişkisinin yürütülmesini sağlayacaktır. Güneş pilleriyle donatılan paneller, 

pistonların kabloları ve bağlantı sistemleri tasarlanan iskeletin içerisinden geçirilerek 

alanda konumlandırılacak olan ana bilgisayara ve motora bağlanmalıdır.  Önceki 

bölümlerde de bahsedildiği gibi bu bağlantı elemanları, kablolar, motor ve gerekirse 

akü tasarlanan donatının büyüklüğüne ve enerji üretme kapasitesine göre 

mühendislerin yönlendirmeleri yardımıyla seçilmelidir. Donatının tüm montajı 

bitirildiğinde bağlantıların kontrolleri yine mühendisler tarafından yapılmalıdır. Tüm 

montaj ve kontroller bitirildiğinde istenilen donatının tasarımı tamamlanmış 

olacaktır.  
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5. SONUÇ 

Urban Cot birçok araştırma ve disiplinden yardım alarak geliştirilen bir donatı 

tasarımıdır. Donatının temeli oluşturulurken biyomimetikten yararlanılarak bir çiçek 

mekanizmasından esinlenilmiş, ilerleyen tasarım aşamalarında ise sistem robotik 

sistemlerle donatılarak kinetik bir donatı tasarımı haline getirilmeye çalışılmıştır. 

Anlaşılacağı gibi bu tip bir sistemin sadece bir yazılımdan oluştuğunu söylemek 

doğru olmayacaktır. Donatının tasarımı kurulum aşamasında da devam edecektir. 

Pnömatik kas, algılayıcı, motor, vb. tüm robotik sistemlerin seçiminde mühendisler 

tasarımcıyı yönlendirmeli ve donatının kurulumunu sağlamalıdırlar. Doantı 

kuruluncaya dek tasarımcının yanı sıra bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi 

ve bilgisayar mühendisinin ekibe dâhil olması sistemin sağlıklı işleyişinin sağlanması 

açısından çok önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca bu tip sistemlerin kurulumları 

tamamlandığında seçilen parçaların tasarımlarının ve uygulama şekillerinin 

değişmesi ve dayanıklılık testlerinin de etkisiyle yazılım sonuçlandırıldığında elde 

edilen görsel tasarımla birebir uymamaları ihtimali her zaman göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çünkü böyle bir tasarım donanımından bağımsız çalışamaz ve 

sistem kusursuz monte edilip çalıştırılıncaya dek tasarımın sonlandırıldığı 

söylenemeyecektir. 

İleride Urban Cot’un yazılım açısından daha da kolay kullanılan ve daha detaylı bir 

program olması üzerine çalışmalara devam edilmektedir. Böylece ortaya çıkan 

donatının verimliliğinin, uyarlanabilirliğinin ve çevreyle uyumunun arttırılması da 

sağlanabilecektir. Başarılmak istenen öncelikli husus tasarımın ilk aşamasında Urban 

Cot donatısının konumlandırılacağı alandan referans alarak, parametrik olarak 

tasarlanmasıdır. Konumlandırılacak alanın planının, eş yükselti eğrisi değerlerinin, 

içerisindeki doğal ya da yapısal elemanların konum ve yüksekliklerinin girilmesi 

sonucu elde edilecek verilerle oluşturulabilecek tasarım olasılıklarının bilgisayar 

aracılığıyla ortaya çıkarılması sağlanmaya çalışılacaktır. Böylece tasarım 

konumlandırılacağı alanla daha da bütünleşebilecektir. Bir ekosistem olarak şehre 

dâhil olan bir canlı ya da organizmanın bir parçası gibi davranmaya 
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başlayabilecektir. Bunlara ek olarak tasarımın ara yüzünün şu an olduğundan daha 

kolay bir tasarıma sahip olabilmesi içinde çalışmalar sürdürülmektedir. Böylece 

kullanıcı Rhinoceros’a ait komutları hiç kullanmadan sadece tasarlanan ara yüz ile 

iletişim kuracak, dolayısıyla kullanım daha da kolay hale gelecektir. Tüm bu 

gelişmeler sağlandığında Urban Cot’tan beklenen sadece bir kentsel donatı tasarım 

programı olmaktan öte her türlü cephe ve örtü sisteminin tasarımında kullanılabilir 

olmasıdır. Bunu mümkün kılacak olanda iskelet sisteminin paneller ile olan 

ilişkisinin doğru kurulması ve hafif strüktürlere dair gelişmelerin iyi takip edilerek 

sisteme dâhil edilmesidir. 
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