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ÖZET 

Elmas KOÇ 

Biyonik Mimarlığın Bina Kabuk Sistemlerinde Kullanımı 

Yüksek Lisans Tezi 

Konya, 2021 

Biyonik mimari, doğada var olan ve doğanın döngüsüne her zaman uyum sağlayabilen, 

doğada yaĢamlarını doğaya zarar vermeden sürdüren canlılar ve canlı organizmaların 

incelenerek ve ilham alınarak mimariye aktarılmasıdır. Binaların çevre ile ilk etkileĢime 

girdikleri yer bina kabuğudur ve binanın iç ve dıĢ ortamı arasında bir ara yüz 

oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı biyonik kabuklarını nasıl enerji etkin, 

sürdürülebilir, ekolojik çözümler sunduğunu ve çevreyle nasıl bütüncül çözümler 

sağlayabileceğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda farklı iklim bölgelerinde 

bulunan biyonik kabukların bulundukları çevre ile nasıl uyum sağladıkları incelenmiĢtir. 

Farklı iklim bölgelerinde bulunan mevcut altı biyonik kabuk örneği incelenmiĢtir. 

Biyonik kabuk örnekleri üzerinden bir değerlendirme modeli geliĢtirilmiĢtir. Bu 

değerlendirme modelinde binaya biyonik kabuğun makro ya da mikro boyutta 

entegrasyonun yapıldığının belirlendiği adaptasyon ölçeği; kabuk kontrolünün dıĢsal ya 

da içsel hangi sistemle kontrol edilebildiğini belirlendiği kontrol tipi; biyonik 

kabukların çevresel koĢullara hangi zaman aralıklarında tepki verdiğinin belirlendiği 

zaman dilimi incelenmiĢtir. Son olarak biyonik kabukların güneĢ kontrolü, doğal 

havalandırma, doğal aydınlatma, nem kontrolü, termal kütle ve yenilenebilir enerji 

açısından kabuk performansları incelenmiĢtir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 

biyonik kabuk sistemlerinin enerji etkin, sürdürülebilir, ekolojik çözümler sunduğu ve 

yenilenemez enerji kaynağı tüketiminin ve HVAC sistemlerinin enerji yükünü azalttığı 

tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler 

Biyonik, biyonik kabuk sistemler, biyonik mimari, kabuk sistemler  
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ABSTRACT 

Elmas KOÇ 

Bionic Architecture Review on Building Envelope System 

Master‟s Thesis 

Konya, 2021 

 

Bionic architecture is the examination and inspiration of living things and living 

organisms that exist in nature and can always adapt to the cycle of nature, and live in 

nature without harming nature. The first place where buildings interact with the 

environment is the envelope of the building and forms an interface between the interior 

and exterior of the building. The purpose of this study is to reveal how bionic envelopes 

offer energy-efficient, sustainable, ecological solutions and provide holistic solutions 

with the environment. Six existing bionic envelope samples found in different climatic 

regions were examined. An evaluation model has been developed over the examples of 

bionic envelope. In this evaluation model, the adaptation scale, in which it is determined 

whether the bionic shell is integrated into the building in macro or micro dimensions; 

type of control by which shell control can be controlled, external or internal; The time 

period in which it was determined that the bionic envelopes responded to environmental 

conditions was examined. Finally, the envelope  performances of bionic shells in terms 

of solar control, natural ventilation, natural lighting, humidity control, thermal mass and 

renewable energy were investigated. Bionic envelopes were evaluated in line with these 

determined criteriaAs a result of the evaluations, it has been determined that bionic 

envelope systems offer energy-efficient, sustainable and ecological solutions and reduce 

the energy load of non-renewable energy source consumption and HVAC systems. 

 

Keywords 

Bionic, bionic envelope systems, bionic architecture, envelope systems   
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1.GĠRĠġ 

Binalar, tarih öncesi zamandan beri kullanılan basit yaĢam alanlarından geliĢerek 

oluĢmuĢlardır. Çağlar boyunca insanlar, doğal yasa anlayıĢını benimseyerek; rahatça 

yaĢayabilmek, temel ihtiyaçlarını ve üretim ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için binalar 

inĢa etmiĢlerdir ve bunun için doğal kaynakları ve teknolojiyi kullanmıĢlardır. Binaların 

ilk iĢlevleri, insanları dıĢarıdan gelebilecek tehlikelere karĢı korumak ve insanlara daha 

uygun yaĢam alanları sağlamaktı. Daha sonraki dönemlerde teknolojinin de 

geliĢmesiyle birlikte bina tasarımları geliĢmiĢ ve bunun beraberinde bina içerisindeki 

konforun sağlanabilmesi için bazı teknolojilere ihtiyaç duyulmuĢtur.  

Geçtiğimiz yüzyılda bina içerisindeki konforun sağlanabilmesi için kullanılan HVAC 

(ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme) teknolojilerinin geliĢmesiyle bina 

formları da önemli ölçüde değiĢip geliĢmiĢtir.  HVAC teknolojisinin geliĢimi daha 

yenilikçi tasarımlar yapılmasını sağlarken devamında yüksek enerji tüketimine ve çevre 

kirliliğine sebep olmuĢtur. Bununla birlikte 1970‟lerde yaĢanan enerji krizinden sonra 

en çok kullanılan fosil yakıt kaynaklarının tükenmez olmadığı 

ortaya çıkmıĢtır. YaĢanan enerji krizinden sonra doğal kaynakların verimli kullanımı 

küresel bir sorun haline gelmiĢtir. Kentsel yapılaĢmanın hızlıca geliĢmesiyle inĢaat 

sektörü enerji tüketiminin %40‟lık gibi büyük bir bölümünü oluĢturmakta ve yayılan 

karbondioksit miktarının büyük bir miktarını inĢaat sektörü tarafından açığa 

çıkmaktadır (Gabrijelčič, 2016; Omer, 2008). Kullanılan enerji tüketimini en aza 

indirebilmek için insan, doğa ve binalar arasındaki iliĢki tekrardan gözden geçirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Enerji etkin, sürdürülebilir binaların geliĢimi teĢvik edilmektedir. Buda 

enerji verimliliğini artırmak, ekolojik çevreyi korumak ve sürdürülebilir geliĢmeyi 

devam ettirmek için oldukça önemlidir. 

Doğa insanlar için yaĢamın baĢlangıcından bu yana her zaman ilham kaynağı olmuĢtur. 

Milyonlarca yıllık evrimin ardından, organizmaların içsel yapıları ve iĢlevleri önemli 

ölçüde geliĢmiĢtir; organizmalar çevrelerine sürekli uyum sağlar ve çevrenin negatif 

etkilerini azaltır. Teknolojinin geliĢmesi ve enerji tüketiminin artmasıyla birlikte 

insanoğlu doğada yaĢayan canlıların yaĢam döngüleri boyunca doğaya zarar vermeden 



2 

 

nasıl yaĢamlarını sürdürebildiklerini incelemeye baĢlamıĢtır. Doğadan ilham alınan 

tasarım yaklaĢımlarından biri de “biyonik” tir. 

Biyonik terimi ilk olarak Jack Steele tarafından 1960‟da ortaya çıkmıĢtır (Wahl, 2006). 

Teknik bilim disiplini olan biyonik yeni tasarım fikirleri, çalıĢma prensipleri ve sistem 

kompozisyonlarının yanı sıra bilimsel ve teknolojik yenilikler için teori, prensip ve yeni 

fikirlere katkıda bulunan disiplinler arası bir konudur. Biyolojik tasarım kurallarını 

kullanarak tasarlanan biyonik binalar, çevresel döngüyü sürdürmek, çevre dostu binalar 

elde etmek ve çevre ile olan iliĢkilere uyum sağlamak için inĢa edilmiĢtir.   

Biyonik mimari doğada yaĢayan organizmaların morfolojik, fizyolojik yapılarının 

incelenerek mimari tasarımla bütünleĢtirip biyolojik yasaların kullanılması prensibini 

benimsemektedir. Aynı zamanda biyonik mimari yapının hem dıĢ morfolojisini hem de 

iç fonksiyonlarını mükemmelleĢtirmeye çalıĢarak, bir binanın yaĢam döngüsü boyunca 

enerji tasarrufu, su tasarrufu malzeme koruması ve çevreyi korumasını sağlamaktadır. 

Doğayla birlikte konforlu çalıĢma ve yaĢam alanları oluĢturmaktadır.  

Bina kabuğu binaların çevreyle etkileĢime girdiği ilk yer olduğu için oldukça büyük 

öneme sahiptir. Bina kabukları birçok bileĢenden oluĢmaktadır. Bu bileĢenler binayı 

dıĢarıdan saran elemanlardır. Bunlar binada bulunan duvarlar, kapılar, pencereler, 

zemine oturan döĢeme ve duvarlar, çatı, çatı pencereleri, ıĢık ve havalandırmayı 

sağlayan diğer açıklıklardır. Bina kabuğu, binada büyük bir yer kaplamaktadır. Ġyi 

tasarlanmıĢ bir bina kabuğu insan doğa ve yapı arasındaki bağı kuvvetlendirerek doğaya 

minimum hasar verilmesine olanak sağlanabilecektir. 

Çevresel zorluklarla karĢılaĢtığımız dünyada iklim değiĢikliklerine ideal bir Ģekilde 

yanıt verebilen, böylece yüksek etkinliği korurken en iyi konforu ve iç mekân kalitesini 

sağlayan biyonik bina kabukları için önemli bir gereksinim vardır. Biyonik bina 

kabukları, belirli hareketleri sayesinde, binadaki kullanıcı konforunu artırırken aynı 

zamanda enerji verimliliği sağlayarak doğal döngüye katkı sağlamaktadır. Bina kabuk 

tasarımlarında verimliliği elde edebilmek için kabuk tasarım performanslarında etkili 

olan güneĢ kontrolü, doğal havalandırma, doğal aydınlatma, nem kontrolü, termal kütle, 

yenilenebilir enerji kriterleri üzerinden tasarım stratejileri belirlenerek çevre için daha 

duyarlı olabilecek Ģekilde tasarlanan biyonik bina kabuk tasarımlarının etkisi ortaya 

konmuĢtur. Belirlenen tasarım kriterleri doğrultusunda biyonik bina kabuklarının 
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incelemesi yapılarak tablolaĢtırılmıĢ ve bu kabukların enerji etkinlik, sürdürülebilirlik, 

enerji verimliliği açısından nasıl katkı sağladıkları ve ekosisteme nasıl adapte oldukları 

incelenmiĢtir.  

Kullanılan enerji tüketimini, çevre kirliliğine sebep olan yenilenemeyen enerji 

kaynakları tüketimini azaltmak, çevresiyle bütüncül çevre dostu, sürdürülebilir, enerji 

etkin binalar tasarlamak, mevcut sistemlere iyileĢtirmeler sunabilmek için doğada 

yaĢayan organizmaların morfolojik, fizyolojik yapılarının incelenerek teknolojiyle 

birlikte tasarıma aktarıldığı biyonik yaklaĢım ele alınmıĢtır.  

Ġnsanoğlunun yapay olarak tasarladıklarını iyileĢtirmek için doğa her zaman bir çözüm 

yolu bulmuĢtur. Biyonik çalıĢmaların amacı ise doğanın oluĢturduğu bu çözüm 

yollarının ölçütünü yapmak ve tasarıma aktarmaktır. Bu tasarımların her birinin bir 

süreci ve bir tasarım yöntemi bulunmaktadır.  Biyonik mimari de, mimarlık alanında 

dünya çapında dikkat çekmiĢtir ve sürdürülebilir bir bina çevresinin oluĢturulmasını 

kolaylaĢtıracak bir yenilik kaynağıdır. Yapılan literatür taraması sonucu biyonik 

mimarlıkla ilgili yeterli makale ya da tez bulunmadığı gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢma ile 

biyonik mimari ve biyonik mimarinin bina kabuk sistemleri üzerinden incelenmesi 

yapılarak literatüre kaynak oluĢturması hedeflenmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı farklı iklim 

bölgelerinde bulunan biyonik kabuk örneklerinin incelemelerinin yapılması, 

sürdürülebilirlik ve ekolojik döngüye nasıl katkı sağlayabileceğinin ortaya konmasıdır. 

Bu bağlamda; 

• Bina kabuğu tasarımı, bileĢenleri ve bina kabuğu tasarımında bina kabuğundan 

beklenen performanslara, 

• Ġklim koĢullarına dayalı enerji etkin tasarımda yapı kabuğunun yerine, 

• Biyonik kavramı, biyonik çalıĢma alanları, biyonik tasarım ve süreci, biyonik 

tasarım yöntemleri, biyonik tasarım ilkelerine,  

• Biyonik mimari kavramına ve diğer doğa tabanlı tasarım yaklaĢımlarının biyonik 

mimari kavramından hangi noktada ayrıldığına, 
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• Kabuk tasarımında biyonik mimarinin önemine ve farklı iklim bölgelerinde bulunan 

biyonik kabukların değiĢen çevre ve hava koĢullarına nasıl tepki verdiğine, biyonik 

kabukların ekolojik döngüye nasıl katlı sağladığına bakılmıĢtır.  

Bu tez çalıĢmasında dünyanın faklı iklim bölgelerinde bulunan altı biyonik kabuk 

incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada incelenmek için belirlenen biyonik kabuk örnekleri; 

• A iklim kuĢağından; Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma Seraları 

• B Ġklim KuĢağından; Al Bahar Kuleleri, 

• C Ġklim KuĢağından; Paris Arap Enstitüsü, Heliotrope Binası,  

• D Ġklim KuĢağından; Gemini Evi ve Milwauke Sanat Müzesi‟dir.   

Belirlenen iklim bölgelerinde bulunan yapılar kartlar haline dönüĢtürülerek inceleme 

metodolojisi geliĢtirilmiĢtir. Bu metod kapsamında biyonik kabukların; 

• Adaptasyon ölçeği, kontrol tipi ve zaman dilimi içeriklerinden oluĢan biyonik kabuk 

tasarım kriterlerinin değerlendirilmesi, 

• Bina kabuğunun esinlenildiği biyolojik ilham kaynağının, esinlenilen özelliğinin ve 

bu özelliğin biyonik kabukta nasıl kullanıldığının belirlenmesi 

• ÇalıĢmanın ikinci bölümünde biyonik kabukların güneĢ kontrolü, doğal 

havalandırma, doğal aydınlatma, nem kontrolü, termal kütle ve yenilenebilir enerji 

kabuk performansları incelenmiĢtir. 

 Bu kartların kıyaslaması yapılarak dünya genelinde bina kabuğunun biyonik mimari 

incelemesi literatüre özet sunulmuĢtur.  

Yapı kabuğu, binanın iç ve dıĢ ortamı arasında bir ara yüz oluĢturmaktadır. Sürekli 

değiĢen hava koĢullarından dolayı bina kabuğu tasarlanırken dikkat edilmesi gereken 

birtakım özellikler vardır. ÇalıĢma kapsamında ilk olarak bina kabuğu ve tasarım baĢlığı 

altında bina kabuğu bileĢenlerinden bahsedildikten sonra bina kabuğu 

performanslarından olan güneĢ kontrolü, doğal havalandırma, doğal aydınlatma, nem 

kontrolü, termal kütle ve yenilenebilir enerji irdelenmiĢtir. Bölümün sonunda iklim 

kuĢaklarına dayalı enerji etkin tasarımında bina kabuğunun öneminden bahsedilecektir.  

Üçüncü bölümde ise doğadan ilham alınarak tasarıma aktarılan biyonik kavramından ve 

tarihçesinden bahsedilmiĢtir. Biyonik kavramını, doğa kaynaklı tasarıma aktarılan diğer 



5 

 

ekolojik mimari, biyomimikri, biyofilya, biyofilik gibi kavramlardan hangi noktada 

ayrıldığı bu bölümde bahsedilecektir. Biyoniğin malzeme bilimi, madde bilimi, robotik 

bilim, enerji bilimi, nano biyonik… gibi birçok çalıĢma alanı mevcuttur. Biyoniğin 

çalıĢma alanlarından bahsedildikten sonra bu bölümde biyonik tasarım ve sürecinden, 

biyonik tasarım yöntemlerinden biyonik tasarım ve ilkelerinden bahsedilecektir. Bu 

bölümde son olarak biyonik mimari kavramından ve biyonik bina kabuğu tasarım 

kriterleri değerlendirilecektir. Bunlar biyonik kabukların cepheye makro ya da mikro 

boyutta entegre edildiklerinin belirlendiği adaptasyon ölçeği; dıĢsal ya da içsel kontrolle 

değiĢen çevre koĢullarına tepki vermesini sağlayan bina kabuğu kontrol biçimi; binanın 

gün içerisinde çevresel ve iklimsel koĢullara tepki olarak saniyelik, dakikalık, saatlik, 

günlük veya yıllık periyotlarla verdikleri tepkilerin belirlendiği zaman dilimidir. Daha 

sonraki bölümde incelenecek olan biyonik kabuklar bu kriterler üzerinden 

değerlendirilecektir.  

Materyal metod bölümünde dünyada farklı iklim bölgelerinde bulunan biyonik 

kabukların bulundukları çevre ile nasıl uyum sağladıkları incelenmiĢtir. Gerekli literatür 

taraması sonucunda farklı iklim bölgelerinde bulunan mevcut altı biyonik kabuk örneği 

incelenmiĢtir. Bu biyonik örneklerin ilk olarak genel bilgileri verildikten sonra her bina 

kabuğunun doğadan esinlendikleri canlı ve bu canlıda hangi özelliklerinden ilham 

alınarak tasarıma aktarıldıkları tespit edilmiĢtir.  Biyonik kabuk örnekleri üzerinden bir 

değerlendirme modeli geliĢtirilmiĢtir. Bu değerlendirme modelinde binaya biyonik 

kabuğun makro ya da mikro boyutta entegrasyonun yapıldığının belirlendiği adaptasyon 

ölçeği; kabuk kontrolünün dıĢsal ya da içsel hangi sistemle kontrol edilebildiğini 

belirlendiği kontrol tipi; biyonik kabukların çevresel koĢullara hangi zaman 

aralıklarında tepki verdiğinin belirlendiği zaman dilimi incelenmiĢtir. Son olarak 

biyonik kabukların güneĢ kontrolü, doğal havalandırma, doğal aydınlatma, nem 

kontrolü, termal kütle ve yenilenebilir enerji açısından kabuk performansları 

incelenmiĢtir. Bu belirlenen kriterler doğrultusunda biyonik kabukların 

değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Her bir örnek için künyeler oluĢturulduktan sonra genel 

bir tabloyla karĢılaĢtırılması yapılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. Tüm bu incelemeler 

sonucunda biyonik kabukların tasarlanırken ne gibi tasarım yöntemlerine gidildiği, 

nelere dikkat edildiği, doğanın sunduğu örneklerin ne olduğu, iklime bağlı olarak 

biyonik kabuk tasarımlarının nasıl Ģekillendiği ve sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağladığı 
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hakkında sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda biyonik kabuk 

sistemlerinin enerji etkin, sürdürülebilir, ekolojik çözümler sunduğu ve yenilenemez 

enerji kaynağı tüketiminin ve HVAC sistemlerinin enerji yükünü azalttığı tespit 

edilmiĢtir. 
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2.BĠNA KABUĞU VE TASARIMI 

Doğa ile binanın etkileĢime ilk girdiği, binayı çevresel ve iklimsel değiĢikliklere karĢı 

koruyan ve iĢlevini yansıtması için binaya estetik bir kentsel görünüm kazandıran aynı 

zamanda binanın karakteristik özelliğini yansıtan binanın en önemli elemanlarında biri 

bina kabuğudur (Hassan, 2008). Kabuk tıpkı canlı derisi gibi hareket ederek kendini 

ayarlar ve dıĢ ortam koĢullarına karĢı uyum sağlar, dıĢarıdan gelen farklı etkenlere karĢı 

binayı korur ve binada yaĢayan canlılar için ıĢık, ses, iklim ve hava kalitesi gibi 

vazgeçilmez ihtiyaçların sağlanmasında ve konfor seviyesinin yükseltilmesinde önemli 

rol oynayan yapı elemanıdır (Yılmaz, 2006 ). Aynı zamanda kabuk bina hakkında bilgi 

vermekte, binanın biçimini ve iĢlevini, birbirine bağlar ve binayı bizlere açıklar binayı 

gizleyip kamufle edebilmekte ya da binayı gösteriĢli hale getirip dikkatleri binanın 

üstüne çekebilmektedir (Mcintosh, 2007). 

Bina kabuğu tasarımı mimarlar için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bina kabuğu 

yapıyı estetik olarak değerlendirdiğimiz de karĢımıza çıkan ilk katmandır. Ġç ortamı dıĢ 

ortamdan ayıran yatay, düĢey, eğrisel, eğimli olabilen duvarlar, kapılar, pencereler, 

zemine oturan döĢeme ve duvarlar, çatı ve çatı pencereleri, kullanarak ıĢık ve 

havalandırmayı sağlayan açıklıklardan oluĢan yapı bileĢenlerinin tamamını oluĢturan 

tüm yapı bileĢenlerini kapsamaktadır (Kumar & Raheja, 2016). 

Geleneksel binalarda, bina kabuğunun temel görevi bina sakinleri için güvenli ortam 

sağlamak ve iç mekân korunmasını sağlamaktı. Geleneksel binalarda yaz ve kıĢ 

aylarında yanmaya karĢı dayanıklı yalıtım için iyi olan kalın ve kolay ulaĢılabilir 

malzemeler göz önünde bulundurularak bina kabuğunda kullanılmaktaydı. Zamanla 

teknolojinin de geliĢmesiyle birlikte daha rahat ve fonksiyonel iç mekânlar 

sağlayabilmek için bina kabuğunun kullanım anlayıĢı ve bina tasarımlarında 

değiĢiklikler meydana gelmiĢtir (Manríquez, Fuentes, & Guerrero, 2006). Bina kabuğu 

tasarımındaki en büyük değiĢiklikler 19. yüzyılda çelik, betonarme, cam ve perde 

duvarların icadı ile meydana gelmiĢtir. 20. yüzyılın baĢlarında ise model mimariyle 

birlikte yapı kabuğu tasarımı iyice değiĢmiĢtir ve hafif metal, çelik veya betondan 

yapılan cam perde duvarlı yapılar kabuk tasarımlarına eklenmiĢtir (Arnold, 2016). 

Bina kabuğu, iç ve dıĢ ortam arasında ara yüz oluĢturarak bina kullanıcılarına konforlu 

ve güvenli bir ortam sağlanmasında etkin rol oynamaktadır. DıĢ ortam koĢulları stabil 



8 

 

değildir ve sürekli değiĢkenlik göstermektedir. Hava sıcaklığı, rüzgâr, nem, güneĢ 

ıĢınlarının geliĢ açısı, yağmur, kar, gürültü vb. birçok çevresel etken gün içerisinde 

değiĢmektedir. Sürekli olarak değiĢen çevre koĢullarına karĢı, bina kabuğunun stabil 

özellik göstermesi enerji tüketiminin artmasına neden olmakta ve bu da birçok problemi 

beraberinde getirmektedir. Bu genellikle bina kabuğu tasarlanırken çevresine büyük 

ölçüde duyarsız Ģekilde tasarlanması sonucu oluĢmaktadır. Bunun sonucu, enerji 

tüketimi ve diğer doğal kaynakların kullanımı artmaktadır çünkü konfor 

gereksinimlerini karĢılamak, gerekli olan ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme 

(HVAC) ve yapay aydınlatma sağlamak için önemli mekanik ve elektrik sistemlerinin 

kurulması gerekmektedir (Loonen, Trčka, Cóstola, & Hensen, 2013). 

ĠnĢaat sektörünün çevre üzerindeki olumsuz etkisi oldukça fazladır. Dünyadaki iklim 

değiĢikliği ve enerji kaynaklarının hızla tükenmesi gibi nedenlerden dolayı, bu 

olumsuzlukları en aza indirgeyebilmek için bina kabuğuna bir takım görevler 

düĢmektedir (Hassan, 2008). Bina kabuğu aynı zamanda boyut olarak binanın en büyük 

elemanıdır. Bundan dolayı kabukta önemli miktarda malzeme kullanılmaktadır ve 

malzemelerin somut enerjisi ile iliĢkili maliyeti de göz önünde bulundurularak binanın 

sürdürülebilir olması oldukça önemlidir. Yani bina kabuğu tasarlanırken inĢaat, iĢletme, 

bakım, yenileme ve yıkım süreçleri de düĢünülerek bir binanın yaĢam döngüsü boyunca 

çevre dostu ve binada kullanılacak malzemeler açısından verimli olması binanın 

sürdürülebilirliği açısından önemlidir (Hassan, 2008). 

Bina kabuğu tasarlanırken dikkat edilmesi gereken birtakım özellikler vardır. Yapının 

bulunduğu konuma ve çevresel koĢullara uygun duvar kullanımı, çatı tasarımının 

geliĢtirilmesi, pencere açıklıklarının boyutları ve yerleĢimleri, güneĢ kırıcı elemanların 

uygun Ģekilde boyutlandırması ve konumlandırmasını sağlamak gibi tasarımcının bina 

kabuğu tasarlarken dikkate alması gerektiği pasif tasarım özellikleri vardır (Gibberd, 

2009). 

2.1 Bina Kabuğu BileĢenleri 

Bina kabukları birçok bileĢenden oluĢmaktadır. Bu bileĢenler binayı dıĢarıdan saran 

elemanlardır. Bunlar binada bulunan duvarlar, kapılar, pencereler, zemine oturan 

döĢeme ve duvarlar, çatı, çatı pencereleri, ıĢık ve havalandırmayı sağlayan diğer 

açıklıklardır. 
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Duvarlar, bina kabuğunun baskın bir kısmıdır ve binanın estetiğinden ödün vermeden 

bina içinde termal ve akustik konforu sağlarlar. Duvarın termal direnci (R değeri) 

özellikle duvar ve toplam kabuk alanı arasında ki oranın fazla olduğu yüksek binalarda, 

bina enerji tüketimini önemli ölçüde etkilediği için oldukça önemlidir (Sadineni, 

Madala, & Boehm, 2011). 

Bir bina kabuğunda ki pencere ve kapılar kabukta olan açıklıkları ifade etmektedirler.  

Bu açıklıklar, binada termal konfor ve optimum aydınlatma seviyelerinin 

sağlanmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır.  Bina kabuğu tasarımında estetik 

açıdan bakıldığında da kapı ve pencereler oldukça önemlidirler.  Kapıların dikkate 

alınmadan tasarlanması sonucu genellikle binaların içinde ve dıĢında kontrolsüz hava 

hareketine sebep olmaktadırlar. Bu bina içindeki konfor ve enerji verimliliğini 

etkileyebilmektedir. Bundan dolayı bina kabuğun da kendiliğinden kapanan kapılar ve 

döner kapılar kullanılmakta ve böylece hava hareketinin azaltılarak düzenlenebilmesine 

yardımcı olmaya çalıĢılmaktadır (Gibberd, 2009).  

Bina kabuğunda kullanılacak olan pencere ve camlarında tasarımları ve bulundukları 

yerler önemlidir. Bir pencere tarafından sağlanabilecek yıllık enerji tasarrufunun, 

pencerenin sadece ısı iletkenliğine (U-değeri) ve güneĢ ısı kazancı katsayısına (SHGC 

veya g-değeri) değil, aynı zamanda yönlendirme, iklim koĢulları, yalıtım seviyesi, 

taban alanı vb. yapı parametrelerine bağlı olduğu gözlemlenmiĢtir. Son yıllarda cam 

teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir.  Bu teknolojiler arasında güneĢ 

kontrol camları, yalıtım camı üniteleri, düĢük emisyonlu (low-e) kaplamalar, boĢaltılan 

camlar, aerojeller ve gaz boĢluğu dolguları ile çerçeve tasarımlarındaki geliĢmeler yer 

almaktadır (Robinson & Hutchins, 1994). 

Çatılar, güneĢ ıĢınlarına ve diğer çevresel değiĢikliklere son derece duyarlı olan bina 

kabuklarının önemli bir parçasıdır ve bundan dolayı bina sakinleri için iç mekân konfor 

koĢullarını etkilemektedir. Spor kompleksleri, oditoryumlar, sergi salonları gibi büyük 

çatı alanlarına sahip binalarda, çatılar büyük miktarlarda ısı kazancı ya da kaybına 

sebep olmaktadır. Çatı mimarisindeki değiĢiklik nedeniyle tropikal iklimlerde bazı 

pasif soğutma teknikleri uygulanabilmektedir. Bunlar arasında minimum güneĢ ıĢığına 

sahip kompakt bir hücresel çatı düzeni, kubbeli ve tonozlu çatılar, doğal veya mekanik 

olarak havalandırılan çatılar, mikro havalandırmalı çatılar, yüksek çatılar ve çift çatılar 
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bulunmaktadır. GüneĢ emiciliğini azaltmak için beyaza boyanmıĢ çatı yüzeyleri, nem 

ve gölge sağlamak için bitki örtüsüyle kaplı çatılar, beton gibi yüksek termal kapasiteli 

malzemelerin kullanılması da oldukça yaygınlaĢmıĢtır. Çatı gölgeleme ise, güneĢ 

radyasyonunun çatı yüzeyi üzerindeki etkisini azaltmanın bir yoludur. Ekonomik çatı 

gölgeleme genellikle piĢmiĢ toprak kiremit, saman, hurma dalları, ters toprak kapları 

gibi çatı kaplamaları, güneĢ radyasyonunun çatı yüzeyi üzerindeki etkisini azaltmanın 

baĢka bir yoludur. Yüksek güneĢ yansıtma ve yüksek emisyon, bir çatı kaplamasının 

seçimini düzenleyen gündüz ve gece faktörleridir (Sadineni vd., 2011). 

Duvarlar, pencereler, kapılar, çatılar bina kabuğunun dıĢarıdan bakıldığında gözle 

görülebilen elemanlarıdır. Diğer kabuk elemanları ise kabuğun bir parçası olup zeminle 

bağlantı sağlayan fakat tasarım olarak göz ile dıĢarıdan bakıldığında görülmeyen 

zemine oturan döĢeme ve duvar elemanlarıdır. Bunlar yapının zeminle iliĢkisini kuran 

kabuk elemanlarıdır. Bina kabuğunun önemli bir bileĢeni olmasına rağmen, iyileĢtirme 

yapılırken ve enerji verimliliği artırılırken yapının bu bölümü genellikle göz ardı 

edilmektedir fakat bu bölümü yalıtmak, enerji tasarruflu bir yapıya sahip olmanın kritik 

bir bileĢenidir. Binalardaki ısı kayıplarının  yaklaĢık %10-15'inin bodrum duvarları ve 

döĢemeleri nedeniyle kaybedildiği tahmin edilmektedir (Hanania, Stenhouse, & Donev, 

2017). 

2.2 Bina Kabuğundan Beklenen Performanslar 

Dünya enerjisinin yaklaĢık %40'ını tükettiği ve çevre sorunlarına yol açtığı için inĢaat 

sektöründe enerji tüketimini azaltmaya büyük bir ihtiyaç vardır. ĠnĢaat sektöründeki 

enerjinin yaklaĢık %50'si ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) 

amaçlı kullanılmaktadır. Yapı kabukları, binadaki enerji tüketimini önemli bir Ģekilde 

etkileyen birçok fonksiyona sahip özel yapı elemanlarından oluĢur. Kabukların termal 

ve enerji verimliliğini artırmak, binaların enerji tüketimini azaltacaktır. Yapı kabukları 

çatılar, dıĢ çevre ile temas halinde olan dıĢ duvarlar ve yerdeki zeminleri içermektedir 

(Najafi, Faizi, & Khanmohammadi, 2018). 

Yapı kabuklarının birçok iĢlevi vardır. Bunlardan en önemli olanları, iç mekânı 

çevrelemek, iç ve dıĢ ortam arasında sınır oluĢturmak, hava koĢullarını (sıcaklık, nem, 

hava akımı) kontrol etmek, iç mekânın aydınlatmasını sağlamak, temiz hava ve 

https://energyeducation.ca/encyclopedia/Energy_efficient_building_design
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Energy
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havalandırmayı sağlamak, dıĢardan binayı izleyen gözlemciye bina hakkında bilgi 

vermektir. Bu fonksiyonlar arasında, termal konforu etkileyen çevresel koĢullandırma 

fonksiyonu, binanın enerji fonksiyonunu etkileyen en önemli iĢlevdir. Binaların dıĢ 

yüzeyleri dıĢ çevre ile en çok etkileĢime girdikleri yerlerdir ve bu nedenle termal konfor 

oluĢturmada ve dıĢ doğal çevre ile enerji alıĢveriĢinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Binaların veya dıĢ yüzeylerinin temel iĢlevi, değiĢen çevre koĢullarına uyum 

sağlayabilmektir, bu nedenle binanın enerji performansı ve kullanıcıların konforu esas 

olarak yapı kabukları tarafından belirlenmektedir. Yapı kabuklarının ana iĢlevleri 

arasında güneĢ radyasyon kontrolü, doğal havalandırma sağlanması ve iç ve dıĢ mekân 

arasındaki ısı değiĢiminin azaltılması bulunmaktadır (Auer, 2011). 

Sıcaklık, güneĢ radyasyonu, hava akımı ve nem gibi çevresel faktörler yapı kabuğunun 

termal performansını etkilemektedir. Ġçerideki ve dıĢarıdaki ısı konforunu ve ısı 

transferini belirlemede en önemli unsur olduğu düĢünüldüğünde, kabuğun termal 

fonksiyonu çok önemlidir (Sözer, 2010). Bu nedenle, sürdürülebilir binaların 

tasarımındaki en önemli parametre yapı kabukları için en uygun çözümleri elde etmektir 

(Heiselberg vd., 2009). 

Yapı kabuğunda enerji verimliliğini etkileyen faktörler güneĢ radyasyonu, havalandırma 

ve iç ve dıĢ arasındaki ısı transferidir. Isı transferi; radyasyon, konveksiyon 

(havalandırma), iletim ve faz değiĢimi (rutubet ve nem) yoluyla olmaktadır. Farklı yapı 

kabuğu sistemleri, ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji tüketimini azaltmaya ve ısı 

transferini kontrol etmeye çalıĢmaktadır. Ayrıca farklı yapı kabuğu uygulamaları için 

yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanması, bina fosil enerjisine bağımlılığı 

azaltmaktadır. Isı transferini kontrol etmek ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji 

sağlamak için yapı kabuklarına farklı uygulamalar entegre edilebilinmektedir. Kabuğu 

oluĢturmak için iĢlevsel verimlilik aramak ve çevresel iĢlevlerin bunlara entegre 

edilmesi gerekmektedir (Najafi vd., 2018). Buna göre, kabuk verimliliğini artırmak ve 

enerji tüketimini azaltmak için yapı kabuğundan beklenen farklı performanslar vardır. 

Beklenen bu performanslar, ısıtma ve soğutma, radyasyon kontrolü, termal düzenleme 

ve uyarlanabilir stratejiler sağlayan yerel ve merkezi olmayan enerji üretimini 

içermektedir. 
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Yenilenebilir enerjilere dayalı farklı enerji üretim sistemleri yapı kabuklarına entegre 

edilebilmektedir. Bu sistemlerin bina kabuğuna uygulanmaları sayesinde bina içerisinde 

kullanılacak olan soğutma, ısıtma, havalandırma ve aydınlatma için gerekli enerjiyi 

sağlanabilecektir. 

Günümüzde, binalarda enerji üretim sistemlerinin neredeyse tamamı güneĢ enerjisine 

bağımlıdır. Bu teknikler sıfır enerjili binaları elde etmek için kullanılabilinmektedir. 

Böylece, bu sistemler yenilenemeyen enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltır ve bina 

enerji tüketim maliyetlerini azaltır. Bunlara örnek olarak yapı kabuklarına güneĢ 

kollektörleri olarak entegre edilmiĢ güneĢ sistemlerini verebiliriz. Bununla birlikte, ısı 

pompaları ve rüzgâr türbinleri gibi diğer enerji kaynakları da enerji sağlayıcılar olarak 

bina kabuklarına entegre edilebilinmektedirler (Heiselberg, 2011). 

Ġyi tasarlanmıĢ bir bina kabuğunun özellikleri, bina sakinlerinin termal koĢullarını 

sağlamak, konforun desteklediği, dıĢ ortamdan gelebilecek gürültüleri kısıtlamak, 

yüksek miktarda enerji tüketimi gerektirmeyen üretken ve sağlıklı iç ortamları sahip 

sağlamaktır. Bunun içinde bina kabuğu tasarımı destekleyecek bazı aktif ve pasif yapı 

kabuk tasarım stratejileri vardır (Hassan, 2008). Bu kabuk tasarım stratejileri bina 

kabuğunun sürdürülebilirliğe katkı sağlamasına ve enerji etkin tasarım kriterlerine 

uyabilmesi için uygulanabilecek bir takım kabuk tasarım elemanları ve özelliklerini 

içermektedir. Bina kabuğunun sürdürülebilirlik ve enerji etkin tasarım özellikleri ile 

ilgili en önemli performans parametreleri aĢağıdaki gibidir: 

• Gün ıĢığı ve Görsel Konfor 

• Termal Konfor 

• Enerji Verimliliği 

Bu fonksiyonel gereksinimler, bina kabuğu teknolojilerinin ve tasarım stratejilerinin 

performansını değerlendirmek için temel özelliklerdir. Bina kabuğu tasarlanırken enerji 

verimliliğini ve düĢük CO2 emisyonunu sağlamak için enerji kullanımını en aza 

indirmek entegre tasarım yaklaĢımının bir baĢka etkenidir (Monna, 2014). Bina kabuğu 

tasarım değerlendirmesinde aĢağıdaki tasarım alternatifleri ve teknolojileri de özellikle 

dikkate alınmalıdır. 
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• GüneĢ Kontrolü 

• Doğal Havalandırma 

• Doğal Aydınlatma 

• Nem kontrolü  

• Termal Kütle 

• Yenilenebilir Enerji  

2.2.1 GüneĢ Kontrolü 

Termal ve görsel konfor, cephede binaya giren ıĢığın kontrol edilmesine bağlıdır. 

Binaya giren ıĢık miktarı doğrudan bina içindeki sıcaklığın artıĢıyla iliĢkilidir ve bu da 

kullanıcıların iç konforunu etkiler. 

Enerji korunumlu bina kabuğu tasarlarken genellikle yerleĢim yerinin iklimsel 

özelliklerine bağlı pasif ısıtma sistemleri olarak tasarlanır. Enerji tüketimini en az 

seviyede tutabilmek için binada kullanılacak olan, bu sistemlerin binanın konumuna 

göre uygun biçimde, uygun boyutta tasarlanması gerekmektedir. Havanın sıcak olduğu, 

ısıtmanın istenmediği zamanlarda ısıl yükten korunmak için güneĢ kontrol sistemleri 

kullanılır. Bina dıĢ yüzeyine, içine veya pencere doğramalarına gerekli mimari detaylar 

çözümlenerek yerleĢtirilen güneĢ kontrol elemanları ile hem güneĢ enerjisinden 

yararlanmak hem de güneĢin ısısal etkilerinden korunmak mümkündür (Alemdağ, 

2014). 

Örneğin panjurlar, binanın genel görünümünü etkilemeden güneĢ ıĢığını kısıtlamak için 

basit bir yol sağlayabilmektedir. Alternatif olarak güneĢ enerjisi stratejisi olarak 

cepheye bütünleĢmiĢ gölgeleme elemanları da kullanılabilmektedir.  

GüneĢ sistemleri, ısıtma, havalandırma ve elektrik üretimi gibi farklı iĢlevler 

sağlamaktadır ve güneĢ enerjisine dayalı olarak çalıĢan sistemlerdir (Fuschillo, 1975). 

GüneĢ sistemlerinin ekonomik olarak uygulanabilir olması için, çatılar ve cepheler de 

dahil olmak üzere yapı kabuklarına entegre edilmesi gerekmektedir ve entegrasyon 

sadece güneĢ sisteminin tasarımının, mimari tasarıma dahil edildiğinde mümkündür.   
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2.2.2 Doğal Havalandırma 

Bina içerisindeki havanın kaliteli olması insan sağlığı ve verimli çalıĢabilme açısından 

oldukça önemlidir. Günümüzde çarpık kentleĢmeye bağlı olarak birbirinin rüzgârını 

kesen yapılaĢmalar giderek artmaktadır. Bu düzensiz yapılaĢmalardan dolayı doğal 

havalandırmadan yararlanılamayıp yapay havalandırma yoğun biçimde 

kullanılmaktadır. Bunların sonucunda iç mekân kalitesi azalıp, sağlıksız ortamlar 

oluĢmakta ve soğutma yükü artmaktadır. 

Binada ki iç hava kalitesinin oluĢturulmasında etkili bir havalandırma sağlanması 

oldukça önemlidir. Havalandırma doğal ve mekanik sistemlerle sağlanabilmektedir. 

Fakat mekanik havalandırma yerine doğal havalandırma kullanılması ekonomik ve 

çevresel faydalar sağlamaktadır. Çünkü bir binanın yaĢam döngüsü boyunca tükettiği 

toplam enerji miktarının % 94,4„ü HVAC (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, 

Ġklimlendirme) sistemleri için tüketilmektedir (Yüksek & Esin, 2011). 

Doğal havalandırmanın bina kabuklarında en yaygın kullanıldığı yöntemi açılabilen 

pencerelerdir. Rüzgâr kanatları ile de pencerelerle sağlanan doğal havalandırma daha 

etkin bir hale getirilebilmektedir. Pencereler dıĢında ise havalandırma rüzgâr ve güneĢ 

enerjisinin kullanıldığı faklı çözümlerle de sağlanabilmektedir (Engin, 2012). 

2.2.3 Doğal Aydınlatma 

Temel ıĢık kaynağı olan gün ıĢığı, binalarda doğru tasarlandığı zaman iç hacimlerde 

aydınlatmayı sağlayarak sadece kullanıcıların görsel konforunu sağlamakla kalmaz aynı 

zamanda herhangi bir yorgunluk, stres olmadan eylemlerin verimli ve etkin bir Ģekilde 

gerçekleĢtirebilmelerinde kolaylık sağlamaktadır. Doğru bir tasarım bina kullanıcıları 

için önemli olmakla birlikte aynı zamanda binanın enerji tüketim miktarını da önemli 

miktarda azaltmaktadır. Binanın içine dağılan gün ıĢığı doğal bir ısı sağlar ve mekanik 

sistemlerinde daha verimli çalıĢmasına destek olur. Doğal aydınlatma yöntemlerinin 

amacı yapılarda gün ıĢığından maximum yararlanılıp yapay aydınlatma kullanımının 

azaltılmasına yöneliktir (Kazanasmaz, 2009).     

Doğal aydınlatmada en basit kullanılan yöntem pencere ve çatı penceresi açıklıklarıdır. 

Fakat büyük yapılarda bu yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı pencere ve 
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çatı pencerelerinin yetersiz kaldığı yapılarda binaların iç kısımlarını da aydınlatabilmek 

için farklı sistemler geliĢtirilmiĢtir. (Görgülü, Kocabey, Yüksek, & Dursun, 2010)   IĢık 

rafları, ıĢık tüpleri, çeĢitli cam türleri (fotokromik camlar, termokromik camlar, 

elektrokromik camlar, gazokromik camlar) ve prizmatik paneller diğer doğal aydınlatma 

sistemlerindendir (Yener, 2007). 

2.2.4 Nem Kontrolü 

Bina kabuğunun iĢlevlerinden biri de bina kullanıcısı için bina içerisinde termal (ısıl) 

konfor koĢullarının oluĢturulmasını sağlamaktır. Binalarda ki nem ve suyun sebep 

olabileceği hasarlar oldukça önemlidir. Nem ve su kullanılan malzemelerin hasar 

almasına ya da bozulmasına sebep olmaktadır. Bu hasar ve bozulmalar önlenmediği 

zaman yapısal ve strüktürel olarak ileri boyutta hasarlara sebep olabilmektedir ve bu 

durum oldukça tehlikelidir (Ünalan & Gökaltun, 2008). 

Bina kabuğunda kullanılan yapı malzemeleri genelde gözenekli yapıya sahiptir bu 

nedenle nemi bünyelerine alıp dıĢarı atma, depolama ve iletme gibi özelliklere sahiptir. 

Fakat bu yapı malzemeleri birlikte kullanıldıkları zaman malzemelerin farklı nem 

geçirgenlik özelliklerinden dolayı taĢınan nem, katmanlar arasında birikebilmektedir. 

Kabukta oluĢabilecek sorunlardan biri de tasarım ve uygulama hatalarından dolayı 

yoğuĢmanın oluĢmasıdır. Bunun sonucunda kullanılan yapı malzemesinin ya da bina 

kabuğunun beklenen performansı gösterememesi meydana gelebilmektedir (Koçlar & 

Altun, 2005). 

2.2.5 Termal Kütle 

Termal kütle, ısıyı emebilen, depolayabilen ve daha sonra serbest bırakabilen yüksek 

ısı kapasiteli malzemeleri ifade etmektedir. Termal kütle enerji depolayabilen, bir 

binanın duvarları, bölmeleri, tavanları, zeminleri ve mobilyaları gibi bina bileĢenlerini 

içermektedir.  Hem iç hem de dıĢ yollardan elde edilen ısıyı emdikten sonra kademeli 

olarak serbest bırakarak iç ortam sıcaklığının düzenlenmesine yardımcı olmaktadır 

(Sadineni vd., 2011). Termal kütle optimizasyonu, yapı malzemelerinin termo fiziksel 

özelliklerinden, bina oryantasyonundan, ısı yalıtımından, havalandırma ve yardımcı 

soğutma sistemlerinden etkilenmektedir. Bu pasif bina enerji verimliliği tekniği, termal 
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kütlenin gece havalandırmasıyla soğutulabildiği gece boĢ kalan ofisler gibi binalar için 

daha fazla etkilidir (Balaras, 1996). 

Bina kabuğunun termal kütlesi, binanın toplam termal kütlesine katkıda 

bulunabilmektedir ve ısı ve serinlik depolamak için enerji verimli binalarda 

kullanılabilmektedir.  KıĢın, güneĢten gelen ısı, öğleden sonra ve akĢamları kullanılacak 

olan ısıtma ihtiyacını azaltmak için bina kabuğunda ki yüksek termal kütle yapısında 

saklanabilir. Aynı Ģekilde, binayı soğuk gece havasıyla yıkayarak, binanın termal kütlesi 

gece boyunca binalarda yapay soğutma gereksinimini azaltarak serinlikte 

depolayabilmektedir.  Bu etki, bina kabuklarında, tuğla, taĢ ve beton gibi yüksek termal 

kütle etkisine sahip olan malzemelerin kullanılmasıyla sağlanmaktadır (Gibberd, 2009) 

2.2.6 Yenilenebilir Enerji  

Ġnsanoğlu baĢlangıçta yaĢamak için gerekli olan ihtiyaçlarını doğal kaynaklar kullanarak 

karĢılamıĢlardır. Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte enerji ihtiyacı giderek artmıĢtır. Bu 

giderek artan enerji ihtiyacını karĢılamak için insanoğlu verimli bir Ģekilde enerji 

üretebileceği kaynaklara yönelmiĢtir ve fosil gibi doğada var olan yakıtları kullanmaya 

baĢlamıĢlardır. Geçen süre zarfında bu kaynaklarında zaman içerisinde tükenebileceği 

anlaĢılmıĢtır. Uzun süre zarfında doğada oluĢan bu enerji kaynaklarının yakılarak 

kullanılmasından dolayı dünyanın ekolojik döngüsünde ciddi hasarlar meydana 

gelmiĢtir. Bu durumdan dolayı küresel iklim değiĢiklikleri ve doğal ve yaĢamsal 

döngüde olumsuz etkilere neden olmuĢtur (Aykal, GümüĢ, & Özbudak, 2009). Bundan 

dolayı enerji kaynaklarının yenilenebilir olmasının yanı sıra sürdürülebilir olması da 

büyük bir önem kazanmıĢtır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlar 

yenilenemeyen enerji kaynaklarındandır. GüneĢ, rüzgâr, su ve jeotermal gibi doğal 

enerji kaynakları yenilenebilir olmalarının yanında aynı zamanda kullanıldıkları zaman 

çevreye zarar vermeyen temiz kaynaklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu yenilenebilir 

enerji kaynakların kullanımı sürdürülebilir ve ekolojik mimari için oldukça büyük bir 

öneme sahiptir. 

GüneĢ ve rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından en çok kullanılanlardandır. 

GüneĢ ve rüzgâr enerji sistemlerinden aktif-pasif sistemler olarak iki Ģekilde 

yararlanılabilmektedir. Her iki enerji sisteminde de pasif sistemlerden binanın kendi 
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elemanlarının enerjiyi toplayıp-dağıtması yardımı ile, aktif sistemlerden ise güneĢ ve 

rüzgâr gücünden elektrik elde edilmektedir. GüneĢten elektrik elde etmek için güneĢ 

toplayıcıları, güneĢ pilleri rüzgârdan elektrik elde etmek için ise rüzgâr tribünleri 

kullanılmaktadır (Özburak, 2016). 

Sistemlerin en iyi verimi sağlayabilecek Ģekilde tasarlanması ve buna uygun Ģekilde 

konumlandırılması gerekmektedir. Bunun için de direkt olarak rüzgârdan ve güneĢten 

etkilenmesi gerekmektedir bundan dolayı sistemler konumlandırılırken en çok verim 

alınabilecek yer yapı kabuğudur. Bina ile bütünleĢik tasarımlarda çatı, pencere, cephe 

duvarları sistemlerin en çok konumlandırıldığı yerlerdir. ġekil 1 ve 2‟de rüzgâr ve 

güneĢten enerji üreten binalara örnek verilmiĢtir. 

 

ġekil 1: Strata Tower ve yapı kabuğuna entegre rüzgâr tribünleri 

 (Kaynak: GPedia, y.y.) 
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ġekil 2: Almanya Malburg’da çocuk bakım evi ve yapı kabuğuna entegre 

fotovoltaik paneller 

(Kaynak:Archdaily, 2015) 

2.3 Ġklim KoĢullarına Dayalı Enerji Etkin Tasarımda Yapı Kabuğunun Yeri 

Yapının iç mekân kalitesini korumak ve enerji tüketimini azaltmak için iklimle uyumlu 

bina kabuğu tasarlamak bina performansını önemli ölçüde artırmaktadır (Orhon, 2016). 

Ġç mekân konforu bozulduğu zaman (olumsuz değiĢimler meydana geldikçe) bina 

içerisinde olması gereken konforu sağlamak için aktif konfor sistemlerinin harcayacağı 

enerji miktarı önemli ölçüde artmaktadır. Bu harcanan enerji miktarını azaltmak için 

kullanılan yollardan biri de iklime dayalı yapı kabuğu tasarımıdır (Lakot, 2007). 

Yapı kabuğunun tasarımını etkileyen özellikler iklimsel koĢullara göre değiĢiklik 

göstermektedir. Kabuk tasarımına gidilirken iklim koĢullarına uygun tasarımlar 

yapılması oldukça önemlidir. Havanın soğuk olduğu dönemlerde kabukta kullanılan 

malzeme, duvardaki açıklıklar, doğal gün ıĢığı gibi faktörler tasarımda önem 

kazanmaktadır (ġenyurt & Altin, 2014). Mimari yapıların, çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerini en aza indirebilmeleri için, yapıların bulundukları konumdaki iklim 

koĢullarına göre tasarımlara gidilmesi gerekmektedir. Böylece hem doğal yöntemlerle 

konfor koĢulları sağlanmıĢ hem de gereksiz enerji tüketimi en aza indirilmiĢ olmaktadır. 
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Köppen iklim sınıflandırılması tüm dünyada en sık kullanılan iklim sınıflandırma 

yöntemlerinden biridir. Köppen iklim sınıflandırılması; sıcaklığın aylık ve yıllık 

dağılımlarını, yağıĢın yıl içindeki dağılımını ve yağıĢın bitki örtüsüyle olan iliĢkisine 

dayanmaktadır (Öztürk, Çetinkaya, & Aydın, 2017). Ġklim sınıflandırılmasına göre 

iklimler 5 ana kuĢakta ve 24 tipte toplanmıĢtır. ġekil 3„te beĢ ana Köppen iklim tipinin 

mekânsal dağılımı gösterilmektedir.  

 

ġekil 3:Köppen ikliminin 5 ana tipinin Dünya üzerindeki yeri 

(Kaynak: „World Map”, t.y.) 

Bu iklim kuĢakları; 

• Lacivert renkle gösterilen bölge: A iklim kuĢağı – Sıcak ve Nemli Ġklimler 

• Kırmızı renkle gösterilen bölge B Ġklim KuĢağı- Kurak Ġklimler 

• YeĢil renkle gösterilen bölge C Ġklim KuĢağı- Ilıman Ġklim 

• Mor renkle gösterilen bölge D Ġklim KuĢağı- Soğuk Ġklim 

• Gri renkle gösterilen bölge E Ġklim KuĢağı- Kutup Ġklimleri „dir (Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü, 2015). 

A iklim kuĢağı, tropikal iklim yani sıcak ve nemli iklim bölgelerinde, yaz mevsimleri 

sıcak, kıĢ mevsimi ise ılık geçer, yağıĢ miktarı ve rutubet oranı fazla ve nem oranı 

oldukça yüksektir (Soysal, 2008). Nem oranının fazla olmasından dolayı, nemin 
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bunaltıcı etkisinden korunmak için çatı ve bina aralarında boĢluklar oluĢturulup, geniĢ 

açıklıklı pencereler tercih edilerek rüzgârdan maksimum oranda fayda sağlanarak doğal 

havalandırma sağlanmıĢ olunmaktadır. Isıtmanın istenmediği dönemlerde güneĢ 

kontrolü sağlanmalı, güneĢ ıĢınımından korunmak için beyaz ya da açık renkli cepheler, 

ayrıca ısı depolama kapasitesi düĢük olan ahĢap gibi malzemelerin tercih edilmesi 

gerekmektedir. Yağmurlu havalarda ise yağmurdan korunmak için saçaklı çatılar tercih 

edilebilmektedir (Erçin, 2005; Lakot, 2007). 

B iklim kuĢağı yani sıcak-kurak iklim bölgelerinde ise yazları sıcak ve kurak, kıĢları ise 

soğuk geçmektedir. Yaz-kıĢ gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı oldukça fazladır 

bundan korunabilmek için yapı kabuğunda ısı depolama kapasitesi yüksek, termal kütle 

etkisi sağlayabilecek kalın duvarlar kullanılması gerekmektedir. Yazları zeminden 

yansıyan güneĢ ıĢınlarından korunmak için pencereler yükseklerde konumlandırılmalı 

ve ısınmadan korunmak için pergola, panjur gibi gölgeleme elemanlarıyla yapı 

kabuğunu desteklemek ve yapılarda düz çatıları kullanılması gerekmektedir. GüneĢ 

ıĢınımdan korunmak için açık renkli cepheler tercih edilmesi gerekmektedir (Erçin, 

2005; Soysal, 2008). 

C iklim kuĢağı yani ılıman iklim bölgelerinde ise ortalama sıcaklık 10-15 °C ve yaz kıĢ 

ayları arasındaki sıcaklık farkı oldukça azdır. Bu iklimin en belirgin özelliği aĢırı sıcak 

ya da aĢırı soğuk havanın olmayıĢıdır. KıĢ mevsimlerinde ısıtmanın istenebileceği 

dönemlerde güneĢ ıĢınımının ısıtıcı etkisinden faydalanmak, yaz mevsiminde ise 

soğutma isteneceği dönemlerde güneĢ kontrolünü ele almak ve rüzgârdan faydalanarak 

doğal havalandırma oluĢturulabilecek tasarımlara gitmek oldukça önemlidir. Yapı 

kabuğu tasarlanırken cephede girinti-çıkıntılarla hareketlilik sağlanıp ve geniĢ 

pencereler tasarlanıp desteklenirse ısı kontrolü ve doğal havalandırma kabuk yardımıyla 

sağlanmıĢ olunacaktır. Gölgeleme ihtiyacından dolayı geniĢ saçaklı eğimli çatılar, hafif 

malzemeler kullanılmalıdır. Yapı kabuğu havanın daha sıcak olduğu ılıman iklim 

bölgelerinde açık renkli, kıĢları daha soğuk geçen ılıman iklim bölgelerinde ise koyu 

renkli tercih edilmelidir (Erçin, 2005). 

D iklim kuĢağı yani soğuk iklim bölgelerinde hava koĢulları yazları soğuk kıĢları ise 

rüzgârlı ve sıcaklık 0°C‟nin altındadır (Erçin, 2005). AĢırı soğuk, karlı ve rüzgârlı 

havalarda oluĢabilecek ısı kayıplarını önlemek gerekmektedir bundan dolayı ısı kaynağı 
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dıĢarıda olmak yerine içerideymiĢ gibi tasarlanıp uygulanması gerekmektedir, böylece 

ısı kaynağı korunmuĢ olur. Ayrıca yapı kabuğunda ısı geçirme kat sayısı küçük olan 

pencereler, kalın duvarlar, yoğun kardan dolayı kırma çatılar tercih edilmelidir. GüneĢ 

ıĢınımına karĢı yutuculuğu fazla olan siyah ya da koyu renkli ve ısı depolama kapasitesi 

yüksek olan masif duvarlar tercih edilmelidir (Lakot, 2007; Soysal, 2008). 

E iklim kuĢağı yani kutupsal iklim de ise yıl boyunca kar yağıĢı vardır ve her yer 

karlarla kaplıdır. Sıcaklıkların yılın her ayında ortalama 0 °C 'den daha düĢük olduğu ve 

bu nedenle sıcak yazların yaĢanmadığı bir iklim türüdür ve bazı polar iklim bölgeleri 

daha soğuktur ve ortalama sıcaklıklar -40 °C ‟ye kadar inebilmektedir. Kutupsal iklim 

hakim olan bölgelerde güneĢ yıl boyunca eğik geldiğinden dolayı güneĢlenme süresi 

fazla olsa bile sıcaklık artıĢı gözlenmemektedir (Bada, 2018). AĢırı soğuklardan dolayı 

yerel mimarlıkta bina tasarımları iglolar Ģeklindedir. Karın sıkıĢtırılmasıyla yapılan 

kubbe Ģeklindeki yapılardır. 
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3. BĠYONĠK MĠMARĠ 

Geçtiğimiz yüz yılda birçok mimar, doğadan esinlenme yoluyla tasarım yöntemlerini 

geliĢtirdiklerini yapılar ve yayınladıkları manifestolar ile bizlere göstermiĢlerdir. 

Tarihsel sürece bakıldığında doğadan esinlenme cephelerde renk, doku, desenlerle ve 

kütle tasarımında, dekoratif öğelerde ise doğanın taklidi ile yapılmasıyla kendini 

göstermiĢtir. Bu doğrultu da ise analoji ve metafor kullanımından yararlanılmıĢtır. 

Metafor kullanımı mimari de kendini doğadaki objelerin taklidi ile ya da doğada 

gözlenen oranlarla göstermektedir. Metafor kullanımına dair daha iyi bilinen konulara 

dayanarak daha az bilinen konuları aydınlatmada yararlı olur Ģeklinde tanımlama 

yapılabilir (Gündoğdu ve Arslan, 2020). 

 Bu kavramlar tasarımcıya çıkıĢ noktası sağlamak adına yardımcı olmaktadır ancak 

kullanımı formla sınırlandırılmıĢ olup, mimari de yüzeysel kalmaktadır. Bunun yanında 

doğanın üretken halinin modern zamanda tasarıma aktarılabileceği düĢünülmüĢtür 

(DeLanda, 2005). 

Doğa ve biyoloji insanlar için her zaman büyük bir ilham kaynağı olmuĢ ve yeni 

malzemeler üretilirken çoğu zaman doğanın bize sunduğu örneklerle tasarıma 

gidilmiĢtir. Bu bölümde öncelikle biyonik kavramı irdelenmiĢtir. Doğadan ilham alan 

ve tasarıma yansıtılan doğa kaynaklı yaklaĢımlar incelendikten sonra biyonik mimari 

kavramı ve biyonik kavramının diğer doğadan kaynaklı yaklaĢımlardan hangi noktada 

ayrıldığına değinilmiĢtir. Daha sonra biyonik kavramının sınıflandırılması, biyonik 

tasarım sürecinin iĢleyiĢi, hangi tasarım yöntemlerinin kullanıldığını ve en sonunda ise 

biyonik tasarım ilkelerine yer verilmiĢtir. 

3.1 Biyonik Kavramı  

Var olduğu ilk zamandan bu yana doğa,  doğada yaĢam sürdüren diğer canlılar 

insanoğlunun dikkatini çekmiĢtir. Doğa ve biyoloji her zaman ilham kaynağı olmuĢtur. 

Ġnsanoğlu yeni üretimlerinde doğanın sunduğu örneklerle tasarlamıĢtır. Ġnsanların 

yaĢam alanlarının ve yaĢam tarzlarının kolaylaĢıp geliĢmesinde kuĢların uçması, 

balıkların yüzmesi, böceklerin kendi yuvalarını inĢa etmesi her zaman ilham kaynağı 

olmuĢtur. Ġnsanoğlu doğa ve doğada yaĢayan canlıların bizlere sunduğu örnekleri 
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inceleyerek ve uygulayarak yaĢam kalitesini belirli bir düzeye getirmiĢtir. Günümüzde 

de doğadan ilham yapı tasarımları devam etmektedir. 

Leonardo Da Vinci (1452-1519), sanatçı bilim adamı, filozof ve ilk biyonik araĢtırmacı 

olarak kabul edilmektedir (Chakrabarti, 2017). ġekil 4‟ te görüldüğü gibi kuĢların 

uçuĢunu inceledikten sonra uçan aygıtlar, paraĢütler icat etmiĢtir.  

 

ġekil 4:Da Vinci’nin uçan aygıt tasarımı 

(Kaynak: Landrus, 1967) 

Aynı Ģekilde Leonardo‟dan esinlenen Hezarfen Ahmet Çelebi kuĢların uçuĢlarını 

incelemiĢ ve Ġstanbul‟da Galata Kulesi‟nden çıkıp boğazı geçip Üsküdar‟a inen bir uçan 

aparat geliĢtirmiĢtir (Clifford, 2011). 16. yy „da Ġngiliz Mathew Baker gemi inĢaatında 

bir uskumru kuyruğu ve marina balığının baĢının modelinden ilham alarak gemi gövdesi 

tasarlamıĢtır. Mimar Nervi 20.yy‟ın ilk yarısında, uyluk kemiğinden ilham alıp 

soyutlayarak binalarda tavanları desteklemek için basınç ve gerilime dayanıklı kaburga 

benzeri beton taĢıyıcılar tasarlamıĢtır. Uyluk kemiği ve The Plazo del Lavoro‟nun uyluk 

kemiğinden ilham alınıp tasarıma aktarılan beton taĢıyıcılar Ģekil 5‟te gösterilmiĢtir. 

Nervi‟nin çalıĢmaları doğa, estetik, statik, malzeme ve inĢaat teknolojisi arasında güçlü 

bir iliĢki olduğunu göstermektedir  (Clifford, 2011). 
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ġekil 5:Ġnsanın uyluk kemiği kesiti ve The Plazo del Lavoro taĢıyıcı sistemi 

( Kaynak: Longitudina, t.y. ; Nervi‟‟, 2018) 

Doğadan ilham alınarak yapılan tasarımlar hem estetik açıdan hem de kullanım 

açısından oldukça elveriĢlidir. Ġnsanlığa ve çevreye olan katkısı da yadsınamaz bir 

gerçektir. Bundan dolayı ekolojik tasarımlar zaman içerisinde oldukça önem 

kazanmıĢtır. 

Ekolojik tasarımın önem kazanması ve biyomimikri stratejisine paralel olarak, doğanın 

tasarım derslerini uygulamak için daha teknolojik yönelimli bir yaklaĢım olarak 1960‟lı 

yıllarda ABD Hava Kuvvetleri mühendisi BinbaĢı J.E. Steele'in ortaya attığı 'biyonik' 

terimi kullanılmaya baĢlandı (Wahl, 2006). Biyonik, doğada bulunan biyolojik yöntem 

ve sistemlerin mühendislik sistemleri ve modern teknolojinin olanakları ile incelenmesi 

ve tasarımlarda uygulanmasıdır. Bilimsel bir disiplin olarak biyonik yaklaĢım, biyolojik 

sistemlerde gözlemlenen yapı sürecini ve geliĢimsel ilkelerin teknik olarak 

gerçekleĢtirilmesine ve uygulanmasına yönelik bir sistem yaklaĢımını benimsemektedir. 

Alman biyonik araĢtırmacılarının öncülerinden olan Nachtigall 1970 yılında biyonik 

terimini: “Doğa ilkelerinin teknik uygulaması ” Ģeklinde özetlemiĢtir (Nachtigall, 1997). 

Teknik biyoloji, doğanın yapılarını, prosedürlerini ve evrimsel ilkelerini teknik fizik ve 

ilgili disiplinler açısından araĢtırmakta ve biyonik araĢtırmacılar bu temel sonuçları 

tekrar teknolojiye yansıtmaya çalıĢmaktadır. Böylece insanlara ve çevreye faydalı yeni 

çözümler için önerilerde bulunmaktadırlar. (Natchtigall, 2008). 

Biyonik tasarımlar, 'doğal icatların' teknik uygulamalarla incelenmesi ve aktarılması ile 

elde edilmektedir. Evrim boyunca, doğa bu icatları milyonlarca yıl boyunca geliĢtirmiĢ, 

iyileĢtirmiĢ ve test etmiĢtir. Bunu yaparken, herhangi bir soruna yönelik çözümler iyice 



25 

 

analiz edilmelidir ve sonrasında, çözümlere teknik çözümler ve soyutlamalar 

uygulanmaktadır ve bu soyutlamalar da teknik uygulamalara aktarılmaktadır (Biokon, 

t.y.). Böylece çevre dostu çözümler bulunmuĢ olmaktadır ve doğa tahribatı en aza 

indirilmektedir.  

"Biyonik" kelimesi, biyoloji ve elektronik olmak üzere iki kelimeden 

oluĢmaktadır. Bununla birlikte, Almanca'da, ikinci kısım, bu bağlamda mühendislik 

anlamına gelen 'Technik'ten gelmektedir ve „„biotechnik‟‟ olarak kullanılmaktadır.  

Biyonik tanımı farklı kiĢiler tarafından tanımlanmıĢtır. AĢağıdaki biyonik tanımı Alman 

Mühendisler Birliği (VDI) tarafından 1993 yılındaki konferansta önerilmiĢtir:  

"Bilimsel disiplin olan biyonik kavramı, doğada bulunan biyolojik sistemlerin yaĢam 

döngüsü olan üretim, kullanım ve geri dönüĢüm süreçlerinin uygulanması ve 

kullanılması ile ilgili bir bilim dalıdır. "  

Son yıllarda VDI „nın tanımının geniĢletilmesi gerektiği düĢünülmüĢtür çünkü biyonik 

aynı zamanda teknolojiyi insanlara ve çevreye daha iyi fayda sağlayacak Ģekilde 

etkilemektedir ve bu da VDI‟ nın tanımında yoktur.  

Nachtigall "Biyonik, insanlar, doğal çevre ve teknoloji arasında daha iyi bir iliĢki için 

doğada gerçekleĢtirilen geliĢim süreçlerinden ve geliĢim ilkelerinden öğrenmek 

anlamına gelir." Ģeklinde tanımı geniĢletmiĢtir (Natchtigall, 2008). 

Neumann ise; “Biyonik, canlı sistemlerin yapım, süreç ve evrim prensiplerinin teknik 

uygulamalara sistematik olarak aktarılmasından sorumlu bilimsel disiplindir” demiĢtir. 

Bu tanımın geniĢletilmesinde Neumann, biyo-sistemler arasında veya biyo-sistemler ve 

çevreleri arasındaki etkileĢimin, ekonomik ve yönetim sistemlerine de uygulanabilecek 

yönlerinin önemini vurgulamaktadır (Neurohr & Dragomirescu, 2007). 

Alman Mühendisler Birliği (VDI), geleceğin teknolojisine yaklaĢımları tanımlamak ve 

değerlendirmek için genel bir önlem Ģemasına karĢılık gelen birkaç özetleyici kavram 

geliĢtirmiĢtir (Neumann 1993). ġekil 6‟da bu kavramlar gösterilmektedir. VDI ayrıca 

biyoniği biyoloji ve teknoloji arasındaki bağlantı olarak görmektedir.  Biyoloji, biyonik 

ve teknoloji; klasik bilimleri (fizik, kimya ve mühendislik) canlı ya da uyaran olarak 

kabul eder. VDI, teknik prosedürü analiz, değerlendirme, uygulama ve gerçekleĢtirme 

olarak ayırmaktadır. VDI, değerlendirme ve uygulama arasındaki ara yüzü, biyonik 
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tasarımlar aracılığıyla "doğadan öneriler" getirilen en iyi fırsat olarak görmektedirler 

(Natchtigall, 2008). 

 

ġekil 6:VDI fikirlerine göre biyoloji ve teknoloji arasında biyonik tasarımların 

kurulması 

(Kaynak:Natchtigall, 2008) 

3.2 Doğa Kaynaklı Mimari YaklaĢımlar ve Biyonik Mimari Kavramı 

BaĢlangıçtan bu yana insanoğlunun yaĢamanı idame ettirebilmesi için doğayla sıkı bir 

iliĢkide olması, kendi ihtiyaçları doğrultusunda doğayı örnek almaları ve doğadan 

esinlenmeleri gerekmiĢtir. Yunan filozof Demokritos bu durumu Ģu Ģekilde ifade 

etmiĢtir: „‟Hayvanları taklit ederek önemli Ģeyler öğreniyoruz. Bizler örümcekten giysi 

dokumayı, kırlangıçlardan ev inĢa etmeyi, kuğulardan ve tarla kuĢlarından Ģarkı 

söylemeyi öğrenmiĢ çıraklarız‟‟. Demokritos‟un söylediği gibi doğadaki bu döngü 
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tasarıma taĢınmıĢtır (BeyaztaĢ, 2012). Ġnsan ve doğanın daha iç içe yaĢadığı geçmiĢ 

dönemlerde, birbirleriyle olan uyumlu iliĢki etkileĢim sağlamaktaydı. Bu etkileĢimin en 

önemli ayağı ise, barınma ihtiyacından doğan doğa-mimarlık iliĢkisidir (Gündoğdu ve 

Arslan, 2019). 

Yapılan ilk barınaklar doğadan toplanan malzemelerle doğada zaten var olan yapılar 

gözlemlenerek inĢa edilmiĢtir. Dolayısıyla bilimsel olarak mimarlığın, doğadan 

esinlenme, öğrenme, uyarlama ve uygulama yönteminin kullanıldığı ilk alan olduğu 

söylenilebilir (Arslan ve Gönenç, 2013). Mimari yapılaĢmayla birlikte doğal tahribata 

sebebiyet vermektedir. Günümüzde, insanların doğal çevresiyle olan bağlantılarını 

onarmaya çalıĢarak, onlar için daha yaĢanabilir yapılar oluĢturma amacıyla, 

problemlerin çözümlerini yine doğadan aranmaktadır. Bu doğrultu da yönünü doğaya 

çevirmiĢ olan mimari, doğadaki oluĢum ve sistemleri ayrıntılı biçimde inceleyerek 

doğanın üretkenliğinde feyz almıĢtır. 

Milyonlarca yıllık evrimsel süreç boyunca doğa, sistemlerin kalitesini ve verimliliğini 

sağlayan sürekli adapte edebilen bir süreçle organizmalarını geliĢtirmiĢtir. Doğa her 

zaman ekonomik problemlere çözüm bulan bir ilham kaynağıdır. Ġnsanoğlunun günlük 

hayatta kalma mücadelesinde karĢılaĢtığı sorunlarla nasıl baĢa çıkacağına dair ipuçlarını 

doğadan almıĢtır. Doğadan ve biyolojiden ilham alan birçok perspektif ve anlayıĢ 

vardır. Doğa temelli yapı tasarımı doğa insan iliĢkisinin mimariyle entegrasyonuyla 

gerçekleĢmektedir. Bu bakıĢ açısıyla geliĢen ekolojik tasarım, yeĢil bina tasarımı, 

biyonik, biyomimetik, biyomimikri, biyofilya, biyomorfi gibi tasarım yaklaĢımları 

vardır. Bu tasarım yaklaĢımları doğaya saygılı, doğayla iç içe tasarımın benimsendiği 

yaklaĢımlardır. Bunlar farklı yazarlar tarafından farklı isimlerle tanımlanmıĢ, 

birbirlerine çok benzer hedefleri olan tasarım yöntemleridir. (Coelho & Versos, 2014). 

• Ekolojik tasarım; doğada yaĢayan canlılarla ve çevreyle olan iliĢkilerinde doğaya en 

az zarar verecek Ģekilde, minimum enerji tüketimiyle tasarım yapılmasıdır. Ekolojik 

tasarımda binanın yaĢam döngüsü boyunca (tasarım, yapım, kullanım, yıkım, geri 

dönüĢüm) doğal kaynakların en iyi Ģekilde kullanılması ve çevreye minimum hasar 

veren, doğal çevreye duyarlı bir tasarım hedeflemektedir. Bu tasarımın temelinde 

insan- doğa iliĢkisi bulunmaktadır (Slocum, 2021; Uslusoy, 2012). 
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• YeĢil bina diğer adıyla sürdürülebilir bina tasarımı, esnek ve değiĢen ortam 

koĢullarına uyum sağlayarak, binalarda uzun kullanım ömrünü hedefleyen 

tasarımdır. YeĢil bina tasarımında; enerjinin verimli bir Ģekilde kullanılması, temiz 

su kaynaklarının korunması, sağlık ve güvenlik açısından oluĢabilecek risklerin en 

aza indirgenmesi, sağlıklı iç mekân hava kalitesinin oluĢturulması, biyolojik 

çeĢitliliğin korunması hedeflenmektedir  (Arslan, 2015). 

• Ekolojik ve yeĢil bina (sürdürülebilir bina) tasarımları farklı tasarım yaklaĢımları 

tarafından amaç edinilmiĢtir. Bu tasarım anlayıĢları doğrultusunda  gelecekler 

nesiller için daha yeĢil bir dünya bırakılabilmesinin yanında dünyadaki su döngüsü, 

hava döngüsü, hayvan ve bitki topluluklarının doğasının korunmasının sağlanması 

hedeflenmektedir. Ekolojik döngünün bozulmadan tasarımlara gidilmesi 

sürdürülebilirlik açısından da oldukça önemlidir. 

• Enerji etkin bina tasarımlarında yapının yaĢam döngüsü boyunca (tasarım aĢaması, 

yapım aĢaması, kullanım aĢaması, yıkama aĢaması) ekosisteme zarar vermeyecek 

Ģekilde, binaların enerjiyi en etkin Ģekilde harcaması hedeflenmektedir. Bina 

tasarımında; binanın konumu, çevresindeki binaların konumu, yapının bulunduğu 

bölgedeki iklimsel veriler, bina kabuğuna iliĢkin parametreler dikkate alınmaktadır. 

Bu parametreler doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu 

yapılmaktadır (Arslan, 2015; Uslusoy, 2012). 

• Biyomimikri diğer isimleriyle biyomimetik ya da biyomimesis karmaĢık insan 

problemlerini çözmek için doğa modellerini, sistemlerini ve elementlerini taklit eder 

(Vincent, Bogatyreva, Bogatyrev, Bowyer, & Pahl, 2006). Biyomimikri (yaĢam 

anlamıma gelen „bios‟ ve taklit anlamına gelen „mimesis, mimicry‟) doğanın zaman 

içinde test edilmiĢ kalıplarını ve stratejilerini taklit ederek sürdürülebilir çözümler 

arayan bir tasarım disiplinidir (Vincent vd., 2006). 

• Biyofilya diğer adıyla biyofili terimi ise „biophilia‟ kavramından gelmektedir. 

Biyofilya „yaĢam sevgisi ya da yaĢayan sistemlerin sevgisi‟ anlamına gelmektedir 

ve doğal çevreyle insan arasındaki bağı temsil etmektedir (''ĠyileĢtiren Mimari'', 

2018) . Biyofilya Edward O. Wilson tarafından ; "Ġnsanlığın doğal dünyaya 

doğuĢtan gelen yakınlığı olduğuna inandığı Ģeyi tanımlamak için kullanılan 

terimdir" Ģeklinde açıklanmıĢtır (Kellert & Wilson, 1993). 
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• Biyofilik tasarım, insanların fiziksel zihinsel ve sağlık refahın için doğaya bağlı 

kalmanın doğal eğilimidir ve doğrudan ya da dolaylı olarak doğanın, mekân ve 

koĢullarının doğal çevreyle olan bağlantısını artırmak için mimarlık alanında 

kullanılan bir kavramdır. Binada ve kentsel ölçekte, ortamlar için sağlıklı çevre 

koĢulları oluĢturmakla birlikte ekonomik faydaları da olmaktadır (Calabrese & 

Dommert, 2018). 

• Biyomorfi terimi ise, doğa referanslı sanatsal tasarım ögelerini, doğayı ve canlı 

organizmaları ve onların sistemlerini araĢtıran ve anımsatan doğal olarak oluĢan 

desen veya Ģekiller üzerine modeller çıkarmaya çalıĢan mimariyi kavramsal, strüktür 

ve form bağlamında etkileyen mimari akımdır (Zeytün, 2014). 

• Morfogenetik ya da diğer adıyla morfogenesis ise biyolojide morfoloji ya da biçim 

bilimi, hayvan, bitki ve mikroorganizmalar gibi canlıların yapı ve biçimin inceleyen, 

fiziksel özelliklerini (boyut, biçim, parçalar arasındaki iliĢki) araĢtıran bilim dalıdır 

(Cambridge, t.y.).  Morfogenetik mimarlık, sadece yapıyı oluĢturmakla kalmayıp 

aynı zamanda morfo-genetik algoritmalar ile düzenlenen yeni nano-teknolojik 

geliĢmeleri de kapsayan tasarımlar oluĢturmayı amaçlamaktadır (Önder, 2012). 

• Biyonik tasarım ise doğa ve doğada yaĢayan canlıların yaĢam döngüleri boyunca 

değiĢen çevre koĢullarına verdikleri tepkileri, doğaya zarar vermeden evirilerek nasıl 

yaĢamlarını sürdürdüklerini inceleyerek teknolojiyle birlikte tasarıma aktarılmasını 

sağlamaktadır. Teknolojiyle birlikte tasarımlarda hareketin sağlanması çevresel ve 

iklimsel değiĢikliklere yapıların verdiği tepkilerle doğaya daha uyumlu tasarımların 

gerçekleĢmesine olanak sağlamaktadır. 

Özetleyecek olursak doğadan ilham alınan birçok tasarım yöntemi vardır. Bu tasarım 

yöntemlerinin ortak yönleri doğa ve doğada yaĢayan canlı ve cansız varlıkları 

kendilerine rol model olarak almalarıdır. Ekolojik ve sürdürülebilir bina tasarım 

yöntemlerini benimseyerek ve doğadan ve doğada yaĢayan canlıları inceleyerek ve 

onlardan ilham alarak tasarıma gitmeleri bu tasarım yöntemlerinin ortak özellikleridir. 

Bunlardan bazıları doğadaki organizmalarla tasarıma gidip iyileĢtirmeler yaparken 

bazıları ise doğadan izlediklerini teknolojiye aktarıp iyileĢtirmeler yapmaktadırlar. 

Biyonik tasarımın diğer doğa tabanlı tasarımlardan ayrıldığı nokta ise doğadan ilham 

aldıklarının, teknik çözümlerle birleĢtirerek tasarıma aktarılmasıdır. 
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3.3 Biyonik ÇalıĢma Alanları 

Doğanın icatları her zaman insan baĢarısına ilham vermiĢ ve sıklıkla akıllı ürünler, 

akıllı süreçler, etkili algoritmalar ve akıllıca yapılandırılmıĢ sistemler Ģeklinde 

teknolojik ilerlemeye yol açmıĢtır. Doğanın icatlarından en iyi Ģekilde yararlanmak 

için biyoloji ve mühendislik alanları arasındaki boĢluğu kapatmak önemlidir. 

Bununla birlikte, biyoniklerin üç ana alana uygulanan analojik araĢtırma açısından 

yapılandırılabileceği konusunda fikir birliği vardır. Bunlar: 

• Yapı biyonikleri: doğa yapıları; 

• Biyoniklerin iĢlenmesi: doğa yöntemleri ve süreçleri; 

• Bilgi biyonikleri: veri aktarımı, geliĢimsel ve evrimsel stratejiler  

Tablo 1‟de ayrıntılı bir Ģekilde, biyonik sınıflandırma, belirli uygulama alanlarına göre 

verilmiĢtir (Walter, Isenmann, & Moehrle, 2011).  

Tablo 1: Biyoniğin ana alanları ve uygulama alanları 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kaynak:Walter vd., 2011) 

Biyoniklerin 

ĠĢlenmesi 

 

Bilgi Biyonikleri 

Yapı Biyonikleri 

Biyonik Maddeler 

Biyonik Prostodonti 

Biyonik robotik 

     BĠYONĠK 

Biyonik Enerji 

Biyonik Mimari 

Biyonik Sensör 

Kinematik Biyonik 

Nöro-Biyonik 

Biyoniklerin Evrimi 

Biyoniklerin Süreci 
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3.4 Biyonik Tasarım ve Süreç 

Biyonik çalıĢmalar, biyolojiyi ve mekaniği birleĢtiren, insanlara geliĢmiĢ güçlerle 

donatılmıĢ cihazlar üreten, doğuĢtan gelen veya sonradan edinilmiĢ fiziksel kısıtlamaları 

telafi etmek ya da sadece geliĢtirmeler yapan bir bilim olarak sunulmaktadır. Biyonik 

çalıĢmaların temel amacı, insanın yapay olarak tasarladıklarını iyileĢtirmek için 

milyonlarca yıl boyunca doğanın, oluĢturduğu, test ettiği ve geliĢtirdiği Ģeylerin bir 

ölçütünü yapmaktır. Doğal süreçlerin ve sistemlerin sistematik olarak incelenmesi ve 

analizi, daha sonra yeni tasarımlara aktarılan bir referans kaynağıdır (Coelho & Versos, 

2014). 

Biyonik bilginin çeĢitli kaynaklarını araĢtırmak için çeĢitli yaklaĢımlar vardır: sezgisel 

yaratıcılıktan sistematik araĢtırmaya, resmi araĢtırmadan çözümlere benzetmeye kadar. 

Biyonik tasarım yaklaĢımı, tasarımcının sadece doğal Ģekillere değil, aynı zamanda 

mekanik ve morfolojik özelliklere de dikkat ederek doğal fenomenleri gözlemleme 

yeteneğini geliĢtirmeye dayanmaktadır. Bu özelliklerle birlikte, yeni biyonik ürünlerin 

gerçekleĢtirilmesinde hem ekonomik açıdan avantajlı hem de kullanılan malzemelerin 

ve yapıların çevre dostu olması büyük önem taĢımaktadır. Kullanılan araç ve süreçlerin 

yanı sıra, biyonik çalıĢmacılar tarafından öngörülen proje yaklaĢımı da oldukça 

önemlidir. Amaç, yeni bir bilgi düzeyine ulaĢmak ve eğitim alanındaki ürün geliĢtirme 

sürecini yenileyebilecek bir yöntem uygulamaktır. Tablo 2‟de doğal yapının analizden, 

ürün geliĢtirmeye kadar olan sürecin diyagramı verilmiĢtir (Brebbia, 2008).  

Tablo 2: Doğal yapı analizinden ürün geliĢtirmeye kadar olan sürecin diyagramı 

 

 

 

 

 

 

 

(Kaynak: Brebbia, 2008) 

Süreç ve Planlama 

Doğadan Yapılar Analiz DönüĢüm 

Yapı Etkinliği  

Kontrol 

    KarĢılaĢtırma 

       Değerlendirme 

Uygulamalı Örnek 

     Ġlkeler ve tanımı 

        Uygulama 

  Ürün GeliĢtirme 
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Bu süreç, yeni ürün ve hizmetlerin inovasyon, üretim ve değerlendirilmesinde bir dizi 

stratejiyi içermektedir. Doğa, sürekli evrim ve adaptasyonda bir mega sistem olarak, 

sürdürülebilir çözümlerin geliĢtirilmesi için örnek ve ilham kaynağı olmuĢtur. Bundan 

dolayı biyolojik çözümlerden elde edilen analojilere ve öğretilere dayanan sürdürülebilir 

çözümlerin ve ürünlerin tasarımını özümsemek, düzenlemek ve sağlamak için biyonik 

tasarım süreci oldukça önemlidir. Örnek olarak, çevresel etkisi düĢük ve yenilenebilir 

kaynaklara dayanan malzemelerin kullanımı sürdürülebilir ürünlerin tasarımına katkıda 

bulunmaktadır. Biyonik tasarım, çevreye duyarlı ürün tasarımının yaratıcı bir süreci 

olarak ortaya çıkmaktadır (Coelho & Versos, 2014). 

3.5 Biyonik Tasarım Yöntemleri 

Doğa, türlerin sistematik olarak evrimleĢtiği çevreye adapte oldukları ve yalnızca en 

güçlünün hayatta kaldığı uyum ve yenilenme ortamıdır. Doğada olduğu gibi bir ürünün 

planlanması ve geliĢtirilmesinde de tasarım sürecinin yinelenmesi ve sürekli olarak 

değerlendirilebilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bundan dolayı ürünün geliĢtirme 

yöntemleri sürekli olarak ürün üretiminin her aĢamasında ayarlanabilmeli ve yeniden 

yapılandırılabilmelidir (Versos & Coelho, 2013). Biyonik tasarım yöntemi tasarımcıya, 

doğadaki biçim ve iĢlev arasındaki iliĢkiden esinlenilerek tasarıma ulaĢacakları bir 

süreçte yardımcı olur. Versos ve Coelho „ya göre iki farklı biyonik tasarım yöntemi 

vardır. Bunlardan biri tasarım probleminden baĢlayıp biyonik çözüme yönlenme, diğeri 

ise biyolojik çözümden tasarım problemine doğru olan yönlenmedir. Yani biri soruna 

doğayı araĢtırarak doğadan çözüm bulmaya çalıĢırken diğeri ise doğada çözümünün 

bulunduğu bir sorunun aranmasıdır (Drahansky vd., 2016). Bu iki yöntemde de ortak 

olan süreçler bulunmaktadır. Tablo 3„te bu tasarım süreçleri gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3: Problemden Çözüme ve Çözümden Probleme Doğru Biyonik Tasarım 

Yöntem Süreçleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kaynak:Drahansky vd., 2016) 

3.5.1 Problemden Biyonik Çözüme Doğru Yönlendirme 

Tasarım özeti ve problem tanımı aĢamasında bir problem belirlenir, problemin net bir 

tanımı yapılmakta ve çözümler aranmaktadır. Yani problemin ihtiyaçları, fonksiyonları, 

gereksinimleri, bakımı ve onarım kolaylığı, kararlılığı, formu ve ürünün yaĢam 

döngüsünün sonunda geri dönüĢtürülebilir olması için hangi malzemelerle yapılacağı 

gibi sorunları Ģematik, çevresel ve ekonomik yönleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. 

Sorunun yeniden yapılandırılması aĢamasında ise problemin gereksinimlerine karĢılık 

gelebilecek biyolojik çözümler çıkarılmaktadır yani doğanın bu tür problemlere nasıl 

çözüm bulduğu ve iĢlevlere nasıl çözümler getirdiği incelenmektedir (Helms, Vattam, & 

Goel, 2009). 

Çözüm seçimi aĢamasında, doğada probleme benzer zorlukları ele alan çözüm modelleri 

bulunmakta ve ihtiyaçlar belirlendikten sonra bulunan fonksiyonlar ve özellikleri için 

Çözüm Tanımlama Tasarım Özeti ve Problem Tanımı 

Sorunun Yeniden Yapılandırılması 

Çözümün Seçimi 

Çözüm Analizi 

Kavram OluĢturma 

Detay ve BitiĢ 

Çözümün Analizi 

Kavram OluĢturma 

Detay ve BitiĢ 

Çözümün Yeniden Formüle Edilmesi 

Sorun (Problem) Aranması 

Tasarım Özeti ve ĠliĢkilendirme Ġlkeleri 

Doğrulama 

Doğrulama 



34 

 

ihtiyaçlar belirlenmekte, literatür taramaları, saha gözlemlemeleri yapılıp, biyolog ve 

uzmanlardan bilgi alıĢveriĢi yapılarak problemi en iyi çözecek ve yanıtlayacak biyolojik 

çözümler bulunmaya çalıĢılmaktadır. Böylece bir önceki aĢama daraltılmıĢtır (Junior, 

Guanabara, Silva, & Platcheck, 2002). 

Çözüm analizinde ise mevcut problemlerle ilgili bulunan biyolojik çözümlerin 

gözlemleri yapılmakta ve bunların biçimsel, yapısal ve iĢlevsel fonksiyonları 

belirlenmekte ve incelenmekte ilaveten morfolojik olarak analizi yapılmaktadır. 

Bundan sonraki kavram oluĢturma, doğrulama ve detay-bitiĢ süreçleri ise her iki tasarım 

yönteminde de aynıdır. Bu ortak aĢamalardan; 

Kavram oluĢturma aĢamasında önceki adımlarda ortaya çıkan çözümler ve projenin 

ihtiyaçlarından çıkarılan doğal modellere dayalı fikirler ve ilkeler bu aĢamada eskizlerle 

ve 3D modellerle geliĢtirilir. Doğrulama aĢamasında problemin ihtiyaçların uygun olup 

olmadığının ve belirtilen hedeflere ulaĢmak için proje ihtiyaçları ve hedefleri arasındaki 

iliĢki doğrulanır ve en uygun konseptler seçilir. Detay ve BitiĢ aĢamasında ise imalat için 

teknik çizimler yapılmakta, malzemeleri üretim süreci ve bileĢenleri amacına uygun 

olarak ayrıntılı olarak tanımlanmakta ve prototipi yapılmaktadır.   

3.5.2 Biyonik Çözümden Tasarım Problemine Doğru Yönlendirme 

Çözüm tanımlama aĢamasında; ilk baĢta doğada bulundukları koĢullara uyum sağlayan, 

büyüyen ve geliĢen çok sayıda yapının incelenmesi yapılmaktadır ve yapıların kendi 

problemlerine nasıl biyolojik çözümler bulduğu veya yapıların biyolojik özellikler 

tanımlanmaktadır. 

Çözümün analizi olan ikinci aĢamada çözümün Ģekli, yapısı, organizasyonu ve ilkelerini 

algılayarak analizi yapılır ve çözümün temel ilkeleri belirlenmektedir. 

Çözümün yeniden formüle edilmesi aĢamasında ise bir önceki aĢamada belirlenen genel 

ilkeler daha ayrıntılı olarak incelenmekte ve bu doğal çözümün biyolojik ve mekanik 

özellikleri arasında bağlantı kurulmaktadır.  

Sorun bulma kısmında ise var olan çözüm için tam olarak çözümlenememiĢ bir problem 

bulunmaktadır. Bu problemin sorunları ve ihtiyaçları belirlenip listelenmektedir. 
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Bir sonraki aĢama olan tasarım özeti ve iliĢkilendirme bölümünde ise önceki adımda 

belirlenen ihtiyaç ve sorunlara göre tasarım gereklilikleri belirlenmektedir. Biyolojik 

çözümlerden çıkarılan ilkelerle proje gereklilikleri arasındaki iliĢki ve uyulması gereken 

çevresel ve ekolojik yönler belirlenmektedir. 

Bundan sonraki aĢamalar problemden biyonik çözüme doğru yönlendirme sürecinin son 

tasarım aĢamalarıyla aynı yolu izlemektedir. Ġlk baĢta ortaya çıkarılan çözümler 

eskizlerle ve 3D modellerle desteklenmekte, sonradan problemin ihtiyaçlarına uygun 

hedefler belirlenerek uygun konseptler seçilmekte ve malzemeler de seçilerek teknik 

çizimler yapıldıktan sonra prototipi yapılmaktadır. (Versos & Coelho, 2013).  

3.6 Biyonik Tasarım ve Ġlkeleri 

1970‟lerden bu yana, özellikle Nachtigall‟ın öncü çalıĢmaları sayesinde, biyonik 

mühendisler ve teknolojistler için gittikçe daha etkili bir destek disiplin haline gelmiĢtir 

(Nachtigall, 1997). Nachtigall biyonik tasarım ilkelerini aĢağıdakiler gibi açıklamıĢtır: 

1. Katkı yapısı yerine entegre 

2. Tek tek öğelerin maksimize edilmesi yerine, bütünün optimizasyonu 

3. Tek iĢlevsellik yerine çok iĢlevsellik 

4. Belirli ortamlara uyarlanmıĢ ince ayar 

5. Enerji israfı yerine enerji tasarrufu 

6. GüneĢ enerjisinin doğrudan ve dolaylı kullanımı 

7. Gereksiz dayanıklılık yerine geçici sınırlama 

8. Atık biriktirme yerine toplam geri dönüĢüm 

9. Doğrusallık yerine ağlar 

10. Deneme-yanılma sürecinde geliĢim    (Wahl, 2006) 

Ġlke 1: Katkı yapısı yerine entegre: 

Teknoloji, yapıları bireysel elemanlardan bir araya getirip kendileri için bunları en uygun 

hale getirirken, doğa neredeyse tamamen "entegre yapılar" ile çalıĢmaktadır; bu bireysel 

elemanlar mevcut olmasına rağmen genellikle komĢu elemanlarla morfolojik veya 
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iĢlevsel olarak ayrılamazlar (Nachtigall, 2010). Yani doğada bulunan tekil bir elemanın 

yaptığı iĢlevi yapay olarak tasarlarken aynı iĢlevi yapabilmesi için birçok eleman 

kullanmamız gerekebilmektedir. Doğada ki elemanlar kendileri iĢinde oldukça entegre 

yapılardır.  

Örnek verecek olursak pistonlu bir pompa piston, conta, silindir, giriĢ valfi, çıkıĢ valfi…  

gibi birçok elemandan oluĢmaktadır. Fakat bu tasarıma ilham olan kabuk böceğinin 1/10 

mm olan tükürük borusu tek bir elemandan oluĢmaktadır ve teknik olarak o boyutta 

minyatür plastik enjeksiyon kalıplama konstrüksiyonu henüz geliĢmemiĢtir. Piston 

pompaları elemanların bir araya gelmesiyle optimize edilirken, kabuk böceğinin tükürük 

borusu doğada tek elemandan oluĢmaktadır. 

Ġlke 2: Tek bir ögeyi en üst düzeye çıkarmak yerine bütünü en iyi duruma getirme: 

Günümüzde teknolojinin, odak noktası bir öğenin iĢlevini en üst düzeye çıkarmaktır ki 

bu çoğu zaman istenen bir durum değildir. Doğada ise, bireysel unsurların en üst düzeye 

çıkarılması yoktur, çünkü bu genellikle diğer parçaların bozulmasına sebep olur. Doğada 

amaç genel sistemin optimizasyonudur.   

Buna örnek verecek olursak kanın hematokrit değeri (kırmızı kan hücrelerinin 

oluĢturduğu hacmin, toplam kan hacmine oranın), bütüne bakmanın ne kadar yararlı 

olduğunu göstermektedir. Bu değerin optimizasyonu birbiriyle çeliĢen iki gereksinime 

bağlıdır. Bir yandan, kırmızı kan hücrelerinin sayısı mümkün olduğunca çok olmalıdır, 

çünkü bu, O₂‟nin bağlanmasını sağlar ve oksijenin taĢınabilirliğini arttırır,  bununla 

birlikte, mümkün olduğu kadar küçüktür, çünkü bu, akıĢ hızını artırabilir ve böylece 

zaman biriminde daha fazla oksijen taĢınabilmektedir. Bu gereksinimler birbiriyle ters 

düĢmektedir fakat bu duruma doğal olarak bir çözüm bulunmuĢtur. Doğa her iki yönü de 

en üst düzeye çıkarmaz, bunun yerine hacim akıĢını yani doğal hematokritin mümkün 

olan en yüksek hacim akıĢının elde edildiği katı ve sıvı kan bileĢenlerinin bir 

karıĢımında olacağı Ģekilde en uygun hale getirmektedir (Nachtigall, 2010). 

Ġlke 3: Tek ĠĢlevlilik Yerine Çok ĠĢlevlilik: 

Teknoloji bireysel görevleri yerine getirmek için bireysel unsurlar geliĢtirilmektedir 

yani teknik tasarımlarda, her bileĢenin genellikle çok özel bir görevi vardır. Doğada, bir 
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bileĢenin genellikle karĢıt ve optimize edilebilen çeĢitli iĢlevleri vardır veya bir görev 

diğer unsurlarla iĢbirliği içinde çalıĢmaktadır. 

Buna örnek olarak sineğin yumurta kabuğunu verebiliriz. Yumurta kabuğu kitinden 

oluĢmaktadır mikroskop altında farklılaĢmalara sahiptir. Kabuğun üç farklı iĢlevi vardır; 

-  Hafiftir ve yeterince stabildir. 

-  Dayanıklıdır ve yeterince esnektir. 

- Kabuktan, su buharının geçmesine izin verirken, dıĢarıdan damlayan suların (zararlı 

mikroplar içerebileceğinden dolayı) içeri girmesine izin vermez. Bu iĢlevlerin hepsi 

doğada tek bir malzeme olan kitinde bulunmaktadır (Nachtigall, 2010). 

Ġlke 4: Çevreye uygun ince ayar: 

Hayvanlar ve bitkiler yaĢadıkları ortama ve çevre koĢullarına uyum sağlamak için buna 

uygun Ģekilde morfolojik ve fizyolojik olarak değiĢkenlik gösterebilmektedir. 

Örneğin altın kartallarının ve ospreyler kartallarının ayakları Ģekil 7‟de görüldüğü gibi, 

farklı yaĢam koĢullarına uyum sağladıkları için farklı özelliklere sahiptir. Altın kartal 

kürk taĢıyan küçük memelileri avlar ve bundan dolayı kavisli ve keskin pençeleri vardır. 

Pençelerinin alt kısımları çok pürüzlüdür ve bu avını kürkünden yakalamasına yardımcı 

olur. Öte yandan osprey kartallar, daha çok balıkları avlarlar. Kavisli olan pençeleri altta 

çivili ve hafif bir emme etkisi yaratmakta, böylece kaygan balıkları tutmayı 

kolaylaĢtırmaktadırlar (Nachtigall, 2010). Biyonik tasarımların her türlü çevre 

koĢullarına ve çevresel faktörlere adapte olabilecek Ģekilde tasarlanması gerekmektedir. 

 

ġekil 7: Kartal ayak tipleri 

(Kaynak:Morawetz, 2012) 
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Ġlke 5: Enerji israfı yerine enerji tasarrufu: 

Her canlının ömrü boyunca sadece belirli bir miktarda enerjisi vardır. Bu nedenle, 

bunları tüm yaĢam süreçlerinde az miktarda kullanmak ve genel sistemde mümkün 

olduğunca az tüketmek oldukça önemlidir. Enerji ihtiyacımızdan dolayı, enerjiyi 

depolamak oldukça önemlidir ki bunun içinde teknolojiyi kullanırız. 

Bir balık yavaĢ yüzerse daha az enerji harcar. Ancak bu, çevreden gelebilecek 

tehlikelere karĢı riskini artırmaktadır. Bununla birlikte, daha hızlı yüzerse, daha az 

yumurta bırakabilmekte ve üreme Ģansını azaltmaktadır. Ancak balık kas-iskelet 

sistemini ve yumurta oluĢum mekanizmasını mümkün olduğunca az enerji kullanacak 

Ģekilde geliĢtirirse, bu ikileme karĢı koyabilmektedir (Nachtigall, 2010). 

Ġlke 6: GüneĢ enerjisinin doğrudan ve dolaylı kullanımı: 

Ġlke 5'te açıklanan enerji ikileminden kurtulmak için hayvanlar ve bitkiler güneĢ 

enerjisini doğrudan veya dolaylı olarak kullanmaktadırlar. Örneğin, sürüngenler 

vücutlarını doğrudan güneĢ ıĢığı ile ısıtırlar, çayır köpekleri yuvalarını havalandırmak 

için güneĢ kaynaklı rüzgâr hareketlerinden yararlanır ve güneĢ ıĢığı fotosentez için bir 

enerji kaynağı sağlar. Ġnsanlar, güneĢi zaten bir enerji kaynağı olarak kullanmaktadırlar 

(Nachtigall, 2010). 

Ġlke 7: Gereksiz dayanıklılık yerine geçici sınırlama: 

Doğa sadece gerekli olduğu kadar sağlam bir yapıya sahiptir. Bazen teknik tasarımlarda 

olduğu gibi gereksiz yere dayanıklı veya kararlı olması gerekmez. Zaman sınırı, 

malzeme ve enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Bir mantar, sadece sinekler tüm 

sporları taĢıyana kadar sağlam kalması gerekmektedir. Sporların taĢınması bittiğinde 

mantarın kısa süreli görevi bittiğinden dolayı parçalanmaktadır. 

Mimaride modüler parça kullanımı; ıĢık kullanımı ve ısı yalıtımı açısından en son 

teknolojiye karĢılık gelmektedir. Modüller teknolojiye aktarıldığı zaman sabit 

olmadıkları için bozulma anında bozulan parça çıkarılıp yeniden yerine yenisi ya da 

daha yeni teknolojiyle üretilmiĢi takılabilmektedir. Örnek verecek olursak günümüzde 

kullandığımız geleneksel tuğla konstrüksiyonu 20, 30 yıllık süre zarfında hareketsiz, 

sabit ve eski teknolojiyle kullanılmak yerine modüler Ģekilde kullanıldığı zaman 

bulunduğu zamanın teknolojik geliĢmelerine uyum sağlayabilecek ve bozulmalar 
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olduğu zaman beklemeden çıkarılıp değiĢtirilebilmesi mümkün olacaktır (Nachtigall, 

2010). 

Ġlke 8: Atık birikimi yerine geri dönüĢüm: 

Doğa atık üretmez. Bir organizma ölürse, malzemesi fiziksel faktörlerin (sıcaklık, UV 

ıĢını) veya organik-kimyasal ve inorganik-kimyasal reaksiyonların etkisi altında 

parçalanmaktadır. En sonunda, maddeler yeni bir inĢaat süreci için kullanılabilir hale 

gelmektedir. Benzer Ģekilde, bir üretimden kaynaklanan atık ürünler sonraki üretim için 

baĢlangıç malzemeleri olmalıdır (Nachtigall, 2010). Böylece sürdürülebilir malzeme 

kullanımı artırılması ve doğa tahribatının azaltılması hedeflenmiĢtir. 

Ġlke 9: Doğrusallık yerine ağ oluĢturma: 

Ağ oluĢturma, doğada insan teknolojisinden çok daha karmaĢıktır. Biyoloji genellikle 

statik olarak çalıĢır ve kararlı sistemler oluĢturmak için kendi kendini organize eder. 

"Doğada her Ģey ağa bağlanmakta ve doğada en son olarakta birbirine bağlanmaktadır, 

en karmaĢık insan teknolojilerindekinden çok daha güçlüdür" (Godina, 2018). 

Ġlke 10: Deneme yanılma sürecinde geliĢme: 

Evrim sırasında, çevresel koĢullar değiĢtiği zaman türlerin adaptasyonunu etkileyen 

genetik materyallerde küçük değiĢiklikler (mutasyon) meydana gelmektedir. Bu 

değiĢikliklerle daha iyi baĢa çıkanlar hayatta kalmaktadır. Doğanın yapılarını ve 

prosedürlerini geliĢtirdiği yöntemler bile (evrim yöntemleri) büyük bir baĢarıyla 

teknolojik kullanım için hazırlanabilmektedir. Rechenberg'e göre, buna evrim stratejisi 

denmektedir. Gerçekte hedeflenen bir Ģekilde inĢa edilen teknolojideki evrim stratejisini 

taklit etme giriĢimleri giderek artmaktadır. Ekolojik inĢaat için doğal sistemlerin bu on 

temel ilkesi, biyoniğin on temel yasası olarak da adlandırılabilinmektedir (Nachtigall, 

2010) (Morawetz, 2012). 

Günümüzde teknolojinin de geliĢmesiyle birlikte yaĢam standartlarımızda değiĢmeye 

baĢlamıĢtır buna bağlı olarak binaların biçimleri ve fonksiyonlarında değiĢiklikler 

oluĢmaya baĢlamıĢtır. Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte ortaya çıkan akıllı bina 

sistemleri, sahip oldukları teknolojiyle bulundukları ortamları kontrol edebilmekte ve 

bununla birlikte gelecekteki teknolojik geliĢmelere adapte olabilme özelliklerine sahip 

sistemlerdir. Ancak bu geliĢmelerin olumlu etkileri olduğu gibi çevre kirliliği ve 
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kaynakların tüketilmesi gibi olumsuz etkileri de olmaktadır. Son yıllarda bu problemlere 

farklı alanlarda farklı yaklaĢımlar önerilmektedir (Boduroğlu & Seçer KariptaĢ, 2010). 

Enerjinin bilinçsiz tüketimiyle birlikte doğal denge gün geçtikçe bozulmaktadır. Doğal 

dengeyi korumak ve yüksek enerji tüketimini önlemek için inĢaat sektöründe birtakım 

önlemler alınması gerekmektedir. Bu bağlamda mimarlar binaların olumsuz etkilerini ve 

gereksiz enerji tüketimini azaltmak için birtakım tasarım ilkelerine gitmeleri 

gerekmektedir ki bu tasarım ilkelerinin bize en büyük yol göstericisi doğa ve doğada 

yaĢayan canlılardır. Doğa var olduğu ilk günden beri insanlara örnek ve yol gösterici 

olmuĢtur. Doğanın bize sunduğu bu örneklerle tasarıma gidilmesi binada enerji 

performansı ve bina verimliliği artırmakta, çevre kirliliğini ve gereksiz enerji 

tüketiminin azaltılmasında yardımcı olmaktadır.  

3.7 Biyonik Mimari 

Biyoloji, insanın kendisi ve bu gezegenin yaĢayan dünyası hakkında bilgisi olan çok 

geniĢ bir bilimdir. Ġnsanoğlu, insanlığın baĢlangıcından beri, yapıların ve yaĢam 

alanlarının tasarlanmasında ve inĢa edilmesinde doğadan ilham almaya ve yapılarda 

doğal ham maddeyi kullanmaya çalıĢmıĢlardır, günümüzde de devam etmektedir. 

KuĢların yuvaları, kunduzların su üstlerine kurdukları evleri, arıların kovanları, 

termitlerin höyük tepeleri bunlara birkaç örnektir ve bu hayvanlar malzeme seçiminde 

doğada bulunan organik malzemeleri (dal parçası, iğne yaprak vs.) kullanmaktadırlar. 

Mimari iĢlevler genellikle karmaĢıktır ve doğada bulunan biyolojik, organik dokular 

bize baĢarılı örnekler sağlamaktadır. Bu sadece tek iĢlevli elemanların üst üste 

birleĢmesiyle değil aynı zamanda çok iĢlevli elemanları geliĢtirme sürecinin 

entegrasyonunu da içermektedir, bu da daha yüksek bir geliĢim aĢamasında bize yeni 

özellikler sağlamaktadır (Vincent vd., 2006). Gelecekte içinde yaĢadığımız ve 

çalıĢtığımız mekânlar, özellikle bulundukları çevreye adapte olan ve tüm enerji ve su 

ihtiyaçlarımızı çevre ortamından sağlayabilen canlı organizmalar olarak iĢlev görmek 

üzere tasarlanabilirler (El-Zeiny, 2012). Bu da doğanın incelenmesiyle ve doğanın 

tasarıma aktarılmasıyla mümkün olacaktır. 

Günümüzde modern mimarinin iĢlevi bir yaĢam alanı tasarlamaktan çok daha fazlasıdır 

ve bir binanın yapısı ile iĢlevinden daha fazlasını içermesi gerekmektedir. Böylece 
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tasarım sürecinde mimarlara büyük görevler düĢmektedir. Biyonik mimari, mimarlara 

çeĢitli doğal organizmalardan ilham verip mimariyi canlandırarak binanın güneĢ ıĢığını, 

doğal kaynakları daha iyi kullanabileceği çözümleri bulmak için bir yol sağlamaktadır. 

Aynı zamanda biyonik malzeme kullanımı doğa tahribatını azaltıp, doğayla bütünleĢik 

ve doğayla iç içe sürdürülebilir yapılar tasarlamamızda biyonik mimari büyük bir 

öneme sahiptir. 

Biyonik mimari doğa ve doğaya dayalı bulguların tasarım ve bina teknolojilerine adapte 

olmasıdır. Bu disiplindeki tüm yapılar doğadan esinlenilmiĢ kuralları takip etmektedir.  

Biyonik mimarlık düzeni ve çizgileri doğal (biyolojiden alınan) formlardan ödünç alan 

etkileyici binaların tasarımı ve inĢası için bir harekettir.  

Biyonik mimari, çevresel değiĢikliklere cevap veren, doğaya zarar vermeyen ve doğaya 

uyum sağlayan doğal bir mimari oluĢturmayı amaçlayan zorlu mimari fikirlerin 

uygulanmasına katkıda bulunan tasarım ve inĢaattaki en son geliĢmeleri içeren çevresel 

bir görüĢe dayanan mimari yaklaĢımdır (Umorina, 2019). BaĢka bir deyiĢle biyonik 

mimari, doğanın ilkelerine dayanan mimari formların biyonik ustalığıdır, yani binaları 

büyütmek, değiĢtirmek, hareket ettirmek ve de yere, yeraltına, su altına ve hava 

ortamına uyum sağlayacak hale getirmektedir. Biyonik mimari aynı zamanda yaratıcı 

bir bilimdir çünkü bilimsel araĢtırma ve pratiğini sentezler, yapay bir yaĢam alanı 

oluĢtururken doğanın örgütsel araçlarını ve ilkelerini kullanmaktadırlar (Vorobyeva, 

2018). 

DeğiĢen çevreye uyum sağlamak için organizmalar yapılarını ve formlarını 

mükemmelleĢtirmek ve çevreye uyum sağlayacak Ģekilde geliĢtirmek zorundadır. 

Böylece doğada çevreye en uygun olarak yani adapte olarak hayatta kalabilmektedir. 

Kullanılan yapı, materyal ve malzemeler çevreye uyum sağlayacak Ģekilde 

geliĢtirilmelidir. Buda doğadan örnek alarak ve onu taklit ederek gerçekleĢebilir. Bu 

bakımdan Pacheco ve Reddi‟ye ( 2011; 2012)göre:  

Biyonik mimari "AraĢtırma ve geliĢtirme farklı ölçeklerde gerçekleĢtirildiği zaman, 

enerji verimliliği konusu mimaride nano teknolojinin etkisine güçlü bir Ģekilde 

bağlıdır." Ģeklinde ideada bulunmuĢlardır. Biyonik mimari yapılar bazen organizmaların 

somut formlarına benzemektedir. Farklı mekanik prensiplerle birlikte, biyonik farklı 

yapı ve formlara sahiptir (Alderseywilliams H., 2003) . Biyonik mimarlık yapıları genel 
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olarak, sınırlı malzemelerin en iyi Ģekilde üretilmesinin önemini vurgular ve bu çevre 

dostu konsept yeĢil binaların temel fikrini desteklemektedir. 

Doğadan tasarım sürecinde prototipler büyük öneme sahiptir. Prototip, bir tasarımı, 

süreci ya da kavramı test etmek üzere inĢa edilmiĢ ürünün erken modeli ya da 

sürümüdür (Blackwel & Manar, 2015). Doğa her zaman prototip olarak kullanılabilecek 

iyi bir örnektir. Biyoprototip ise yapılacak ürün ya da tasarıma biyolojiyi ilham alarak 

yani prototip olarak doğa ve doğadaki süreçlerin örneklerinin kullanılmasıdır. Örneğin 

lotus çiçeğinin çamurlu ortamlarda yetiĢmesine rağmen çiçeğin yaprakları yaprak 

üstünde bulunan küçük çıkıntılar sayesinde daima temiz kalmaktadır. Lotus çiçeğinin bu 

özelliği araĢtırıldıktan sonra biyo prototip olarak kullanılarak binalarda kullanılabilecek 

leke tutmayacak biyonik boya malzemeleri üretilmiĢtir. Mimaride Ģeker, bambu kamıĢı 

gibi malzemelerin güçlü görünmeseler bile esnek olan içyapıları sayesinde eğilip 

kırılmaması incelenerek kolon sistemleri, deniz kabuğu, salyangoz kabuğu, yumurta 

kabuğu, fındık kabuğu gibi ince kabuklu malzemelerin sağlam ve dayanıklı yapısı 

incelenerek kabuk sistemler, örümcek ağlarının esnek, ekonomik ve sağlam yapıları 

incelenerek kablo yapısı, hücre yapısının ve sabun köpüklerinin iç basınçları 

incelenerek membran yapıları gibi çözümü zor sistemleri çözmek için biyo prototipler 

kullanılmıĢtır. Biyonik tasarımda  ise ağaçların iĢlevini taklit ederek ağaç Ģeklinde enerji 

ve oksijen üretebilen ağaç benzeri Ģemsiyeler, sarmaĢık bitkisinin fotosentezi taklit 

edilerek bina kabuklarına entegre edilebilecek yaprak Ģeklinde PV paneller, cennet kuĢu 

çiçeği bitkisinin tozlaĢma mekanizması incelenerek menteĢesiz güneĢ kırıcılar ve 

ayçiçeği bitkisinden ilham alınarak bina kabuğuna entegre edilebilecek güneĢin gün 

içerisindeki konumuna göre güneĢten aldığı ıĢığı bina içerisini aydınlatmak için 

kullanılacak bir sistem tasarlanmıĢtır. Bu prototipler ve biyonik örnekleri tablo 4‟te 

gösterilmiĢtir. 
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Tablo 4: Biyo prototipler ve biyonik örnekler 

Biyonik 

Yapı 

Prototipleri 

 
Strüktür Modeli 

Biyonik 

Yapı 

Örneği 

 

Ağaç 

 

Ağacın iĢlevini taklit 

ederek hava temizler 

ve O2 üretmektedir. 

Dallarında bulunan 

PV paneller sayesinde 

elektrik üretmektedir 

(Sugár, 2017) 

TREEPO

D 

 

SarmaĢık 

bitkisi 

 

SarmaĢık bitkisinin 

fotosentez etkisi taklit 

edilerek tasarlamıĢtır.  

Yapraklarında 

bulunan PV paneller 

sayesinde elektrik 

üretimi 

gerçekleĢmektedir 

(Hammer, 2016) 

SOLAR-

IVY 
 

Cennet kuĢu 

çiçeği 

 

Cennet kuĢu 

çiçeğinden ilham 

alınarak tasarlanan 

menteĢesiz belirli 

açılarla açılıp kapanan 

gölgeleme elemanıdır 

(Lienhard vd., 2012). 

Flectofin 

 

Ayçiçeği 

bitkisi 

 

Ayçiçeği bitkisinin 

güneĢe yönelimi ilham 

alınarak tasarlanan 

optik sistem güneĢin 

konumuna göre güneĢi 

toplayarak iç 

mekânlara 

iletmektedir (Yuan 

vd., 2017). 

Himawari 

Optik 

Sistem 

 

Kaynak: Yazar(2021) 

3.8 Biyonik Bina Kabuğu Tasarımı 

Binalar, statik ve sabit kalma eğilimindeyken, canlı organizmalar evrim yoluyla 

çevrelerine adapte olurlar ve kısa sürede çevrelerinde ki değiĢen koĢullara cevap 

verirler. Biyonik, doğa taklidi değil, doğanın özellik ve ilkelerini gözlemleme ve bu 
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ilkelerin sofistike teknolojik çözümlere dönüĢtürülmesi ve geliĢtirilmesini sağlamakla 

ilgilidir. Bunun sonucunda bina kullanıcılarının iç ortamlarını düzenleyip onları tatmin 

edecek Ģekilde adapte edebileceği ve etkileĢime girebileceği yeni elemanlar 

üretebilmektir (Badarnah & Knaack, 2007).  

Bina kabuğu ve biyonik analoglarını çizebilmek için her birinin ortak yönlerini analiz 

etmek oldukça önemlidir. Bu, doğayı ve mimari tasarım sürecini etkileyen ana 

benzerliklerin ve itici güçlerin değerlendirilmesini içerir. Bina kabuğu iskeleti (yapıyı) 

örten, sistemleri (mekanik, tesisat ve elektrik) düzenleyen ve iç mekânlarını tanımlayan 

ince bir zardır. Bina kabuğu, ıĢığa, havaya, neme, sese ve ısıya tepki veren farklı 

katmanlardan ve filtrelerden oluĢtuğu için doğal cilde benzemektedir. Doğal ciltlerde 

karĢımıza çıkan özellik cildin kalite ve iĢlevlerine cevap verirken iç koĢulları 

koruyabilmesidir. Doğal cilde benzeyen bina kabuğu, kontrollü ve kontrolsüz ortamın 

sınırını oluĢturmaktadır. Hem iç hem de dıĢ kuvvetlerin sonuçlarının yapılandırılmasıdır 

ve aynı zamanda bina çevresi ve bina arasında bir filtre görevi görmektedir. Ġç ortam 

konforunun da sağlanmasında etkili olan bina kabuğu tasarımı oldukça büyük bir öneme 

sahiptir.  

Biyonikte en çok tercih edilen tasarım yaklaĢımlarından biri mevcut doğal yapı ve 

yapıların belirli bir iĢleve sahip olduğu ve bu iĢlevlere uygun fonksiyonların mimariye 

aktarılmasıdır. Mimari fonksiyonlar (aydınlatma, havalandırma gibi) genellikle 

karmaĢıktır fakat doğadaki biyolojik organik dokular bu karmaĢıklıkları çözmemizde 

yardımcı olurlar. Gelecek içinde yaĢadığımız ve çalıĢtığımız mekânlar özel olarak 

yerleĢtirilmiĢ, tüm enerji ve su ihtiyacını çevrelediği ortamdan karĢılayan canlı 

organizmalar olarak iĢlev görecek Ģekilde tasarlanabilir (El-Zeiny, 2012).Bu tasarımlar 

ancak doğayı gözlemleyerek olabilmektedir. 

Günümüzde modern mimarlığın iĢlevi basit yaĢam alanları tasarlamaktan, bir binanın 

yapısı ve iĢlevinden daha fazlasına ihtiyaç duymaktadır. Mimarlar gelecek nesillerin 

beklentilerini azaltmadan mevcut kullanıcılarında ihtiyaçlarını karĢılamak zorundadır. 

Bu da tasarım kararlarından baĢlayıp kullandığımız yapı malzemelerine kadar her 

süreçte iyi bir süzgeçten geçirdiğimiz ve doğaya minimum düzeyde zarar vermemizi 

sağlayacak tasarımlar yapmamızı gerektirmektedir.  
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Biyonik mimari fonksiyon, mimarın çeĢitli doğal organizmalardan ilham alması ve 

mimariyi canlandırmasıyla binanın güneĢ ıĢığından ve doğal kaynaklardan daha iyi 

faydalanabilmesi için bu problemleri biyonik bir Ģekilde çözmemize olanak 

tanımaktadır. Böylece doğayla bütüncül ve doğaya entegre edilebilen yapılar 

tasarlanmıĢ olur. 

Bitkiler ve bakterilerin doğadaki yaĢam aktivitelerini sağlamak ve doğal enerji 

döngüsünü desteklemek için güneĢe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu canlılar fotosentez 

yoluyla güneĢ enerjisini depolarlar ve kimyasal enerjiye dönüĢtürürler. Mimarlık 

alanında ise binalar güneĢ enerjisi kullanımıyla ya da binaları ve güneĢ enerjisini 

bütünleĢtirecek bir taĢıyıcı olarak kullanabilmektedirler (Yuan vd., 2017). GüneĢ 

enerjisinin kullanım sistemleri binanın özellikle kabuk bölümünde bu sistemlerin 

kullanılmasıyla sağlanabilir. 

Bitkilerin bazı kısımları güneĢ ıĢığını algılayabilmekte ve bu foto-sensör organlarıyla 

güneĢ ıĢığını aktif bir Ģekilde izleyerek veya güneĢten kaçınarak kullanabilmektedirler. 

Örneğin ayçiçeği, yer fıstığı ve pamuk bitkilerinin yaprakları gündüzleri gün ıĢığını 

takip edebilmekte fakat geceleri yapraklarını kapatmasıyla birlikte bazı yaprak saplarını 

sarkıtmaktadırlar. AraĢtırmacılar, fototropik yapraklı bitkilerin sabit yapraklı bitkilere 

oranla %30-40 oranında daha fazla güneĢ ıĢığını emebildiğini bulmuĢlardır (Lu, 2003). 

Doğada gözlemlenen bu hareket sayesinde ıĢığa yönelebilen PV panel ve bina 

tasarımlarına gidilmiĢ böylece yenilenebilir enerji üretiminin artırılması ve 

yenilenmeyen enerji kaynağını tüketiminin azaltılması hedeflenmiĢtir. 

Binalarda havalandırmanın pasif yolu olarak doğal havalandırma teknolojisi önemli bir 

konu haline gelmiĢtir ve bu tür sistemlerin insanların sağlığı ve konforu için özellikle 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Mimaride doğal havalandırma yöntemlerinden biri 

termit dağların (termit yuvaları) havalandırma sistemleri yenilikçi bina sistemlerine 

ilham vermektedir. Termitlerin bu havalandırma sistemleri incelenmiĢ ve bina içinde 

doğal havalandırmanın sağlandığı, yapay havalandırma kullanımının aza indirgendiği 

binalar tasarlanmıĢtır.  

Afrika ve Avusturya karayollarında oluĢan termit dağlar 3-8 m yüksekliğindedir. 

Termitler / termit dağlar ve insan/ gökdelen ölçekleri orantılandığında termit dağların 

yüksekliği 1500m uzunluğunda bir gökdelene denk gelmektedir. Termitlerin bu Ģekil 
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oluĢumları incelenerek gökdelen tasarlanmıĢtır. Dubai‟de bulunan Burç Halife buna 

örnektir.  Termit yuvası ve Dubai bulunan günümüzde en yüksek bina olan Burç Halife 

Ģekil 8„de gösterilmiĢtir. Burç Halife‟nin yüksekliği 828m yüksekliğindedir.  

        

ġekil 8: Termit yuvası,  Burç Halife 

(Kaynak: ''Burj Khalifa'', 2004; ''Ekosistem Mühendisleri Termitler'', 2016) 

Statik ve sabit olan geleneksel bina kabukları gün boyunca veya yıl boyunca hava 

koĢullarındaki değiĢikliklere ve kullanıcının değiĢen tercihlerine yanıt vererek uyum 

sağlayabilme gibi bir imkânı yoktur. Biyonik bina kabukları ise doğadaki canlıların 

yaĢayıĢ biçimlerinin ve adaptasyon süreçlerinin incelenerek tasarıma aktarılmasıdır. 

Böylece bina içerisindeki enerji alıĢ-veriĢini aktif bir Ģekilde yönetebilme ve bina 

kullanıcısının konforunu aktif bir Ģekilde gerçekleĢtirebilme yeteneğine sahiptir. Hâkim 

meteoroloji koĢullarına ve konfor ihtiyaçlarına hareket ederek cevap verebilen biyonik 

kabuklar, bina içerisinde kullanılacak olan enerji tüketim miktarını hareketleri sayesinde 

büyük ölçüde azaltmaktadırlar. Biyonik bina kabukları aktif, akıllı ve dinamiktirler. 

Sürekli olarak değiĢen çevre koĢullarına farklı davranıĢlar sergileyerek bina 

performansını artırırlar ve HVAC sistemleri kullanımını azaltarak enerji tasarrufuna 

katkıda bulunurlar ve iç ortam kalitesini artırırlar. 

Diğer sistemler gibi biyonik kabuklarında kategorize edilebileceği birbirlerinden 

bağımsız farklı olabilecek özellikleri vardır. Bu sınıflandırma da kendi arasında alt 

kategorilere ayrılabilmektedir.  Bu sınıflandırma aĢağıda ve ayrıntılı bir Ģekilde 

açıklanmıĢtır. Bunlar:  
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• Biyonik bina kabuğu adaptasyon ölçeği 

• Biyonik Bina kabuğu kontrol tipi 

• Biyonik bina kabuğu zaman dilimi‟ dir. 

3.8.1 Biyonik Bina Kabuğu Adaptasyon Ölçeği 

Bina kabuğunun biyonik adaptasyonu, mekanizmaların nasıl çalıĢtığı ile ilgilidir. Bu 

adaptasyonlar makro ya da mikro ölçekteki özellikler ya da davranıĢlara dayanmaktadır. 

Bu davranıĢlar tek baĢlarına kullanıldığı gibi kombinasyonları da mümkündür (Loonen 

vd., 2013). 

Makro ölçek adaptasyonun bina kabuğunda daha çok uyarlanabilen ölçektir bu da belirli 

bir tür gözlemlenebilir hareketin mevcut olduğunu göstermektedir ve genellikle bina 

kabuğunun konfigürasyonunda enerji değiĢikliklerine yol açmaktadır. Bunlar da; 

• bina kabuğunun dıĢındaki tamamlayıcı bileĢenler, 

• bina kabuğunun alt sistemleri, 

• tüm cephenin hareketi, 

• bir bütün olarak bina aracılığıyla olabilmektedir (Loonen vd., 2013). 

Bina kabuğunun makro özellikleri; katlama, menteĢe, yuvarlama, ĢiĢirme, döndürme, 

kıvırma gibi özellikleri gerçekleĢtirebilen hareketli parçalar ile elde edilmektedir. 

(Wikipedia, 2014) 

Mikro ölçek adaptasyon değiĢiklikleri ise, bir malzemenin iç yapısını etkilemektedir. 

Burada uyarlanabilirlik termofiziksel veya opak optik özellikler değiĢikliklerle ya da 

formdan diğerine enerji alıĢveriĢi yoluyla kendini göstermektedir (Loonen vd., 2013). 

Mikro ölçek adaptasyonunda, genellikle akıllı malzemeler düĢünülmektedir. Bu 

malzemeler sıcaklık, ısı, nem, ıĢık, elektrik veya manyetik alanlar gibi dıĢ uyarılara 

tepki vererek iletkenlik, geçirgenlik, hacimsel geniĢleme ve çözünürlük dahil olmak 

üzere farklı özellikler göstererek adaptasyonu sağlamıĢ olurlar (Addington & Schodek, 

2005). 

Kısaca belirtecek olursak bir malzeme iç enerjisini yapısını ve termo-fiziksel veya optik 

özelliklerini değiĢtirirse mikro ölçek olarak kabul edilmektedir. Makro ölçekte ise, PV 

paneller gibi bir malzemenin özelliklerini etkilemeden enerji değiĢimi 
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gözlemlenmektedir (Mols, Blumberga, & Karklina, 2017). Yani makro olarak 

sınıflandırılan hareketli bileĢenler aracılığıyla değiĢiklikler gösterebilir ya da doğruda 

mikro olarak adlandırılan bileĢen ya da malzemelerin içinde olabilmektedir (Koyaz & 

Tavil, 2018). 

3.8.2 Biyonik Bina Kabuğu Kontrolü 

Biyonik bina kabuğunun baĢarılı bir Ģekilde çalıĢabilmesi için etkili bir kontrol oldukça 

önemlidir. Ġki faklı kontrol tipi vardır. Bunlar; 

• DıĢsal kontrol 

• Ġçsel kontrol „dür. 

DıĢ kontrol türünde, mevcut durumun istenilen durumla karĢılaĢtırılmasına dayanarak, 

davranıĢlarını değiĢtirerek geribildirim yapmaktadır.  Bu dıĢ kontrol sistemlerinin 3 

temel bileĢeni vardır. Bunlar sensörler, iĢlemler ve aktivatörlerdir.  

Ġç kontrol türü ise kendiliğinden ayarlanan sistemlerdir. Bunlar sıcaklık bağıl nem, 

yağıĢ, rüzgâr hızı ve yönü, güneĢ radyasyonu gibi çevresel uyarıcılar tarafından 

otomatik olarak dengelenmesidir (Loonen vd., 2013). 

3.8.3 Biyonik Bina Kabuğunda Zaman Dilimi 

Binalar çeĢitli çevresel etkilere maruz kalmaktadırlar. Biyonik bina kabukları bu 

çevresel etkilere belirli zaman aralıklarında tepki verebilmektedir. Bu zaman ölçekleri 

saniye, dakika, saat, günlük ve mevsimsel olarak ayrılmaktadır.  

Yapı kabuklarının tepki süreleri farklı sınıflandırmalar üzerinden değerlendirildiği 

zaman kısa, orta ve uzun olarak gruplandırılmaktadır. Kısa sürede verilen tepkiler 

saniye ve dakika; orta sürede verilen tepkiler saatlik ya da günlük uzun sürede verilen 

tepkiler ise mevsimsel olan değiĢimleri içermektedir (Koyaz & Tavil, 2018).   

Materyal metod bölümünde incelenecek olan biyonik bina kabuklarının bu bölümde 

açıklaması yapılmıĢ olan biyonik bina kabuğu adaptasyon ölçeği, biyonik bina kabuğu 

kontrol tipi ve biyonik bina kabuğu zaman dilimi yani biyonik bina kabuğu tasarım 

kriterlerine göre değerlendirmeleri yapılacaktır. 
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4.MATERYAL METOD 

Tez çalıĢmasının bu bölümü araĢtırmanın materyali ve metodu hakkında ayrıntılar 

içermektedir. Biyonik bina kabukları ve bu kabuklarla ilgili alt bölümleri 

kapsamaktadır. 

4.1 AraĢtırma Materyali 

Bu çalıĢmada biyonik bina kabuğu üzerine incelemeler yapılmıĢtır.  Türkiye‟de biyonik 

mimari ile ilgili yeterli miktarda kaynak bulunamadığı için çoğunlukla yabancı 

kaynaklardan literatür taraması yapılmıĢ ve incelenmiĢtir. Birincil kaynaklara 

ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu incelemeler için farklı iklim bölgelerinde bulunan biyonik 

bina kabukları bulunmuĢ, iklim tiplerine göre sınıflandırılmıĢ ve bilgiler toplanmıĢtır.  

Yapılan literatür taramasına göre A iklim kuĢağından (sıcak ve nemli iklim) ve B iklim 

kuĢağından (kurak iklim ) bulunabilen tek örnek olması nedeniyle sadece birer örnek 

incelenmiĢtir. E iklim kuĢağından (kutupsal iklim) ve Türkiye‟den biyonik bina kabuğu 

örneği bulunamadığından araĢtırmaya dâhil edilmemiĢtir. AraĢtırmalar sonucunda en 

çok biyonik kabuk örneği C iklim kuĢağında bulunmaktadır. Bundan dolayı C iklim 

kuĢağında bulunan 3 örnek incelenmiĢtir. Bu kapsamda bulunan örnekler iklim 

bölgelerine göre ayrılmıĢ binalar ve biyonik kabukları ile ilgili detaylı açıklamalar 

aĢağıdaki bölümde verilmiĢtir. Biyonik bina kabukları incelenecek yapılar Ģekil 9‟da 

Dünya Köppen iklim tiplerine göre incelenecek örneklerin haritası verilmiĢtir.  

 

ġekil 9: Dünya Köppen iklim tiplerine göre incelenecek örnekler 
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Bunlar; 

• Lacivert renkle gösterilen bölge A iklim kuĢağından; Singapur Körfez Bahçeleri 

Soğutma Seraları 

• Kırmızı renkle gösterilen bölge B Ġklim KuĢağından; Al Bahar Kuleleri, 

• YeĢil renkle gösterilen bölge C Ġklim KuĢağından; Paris Arap Enstitüsü, 

Heliotrope Binası,  

• Mor renkle gösterilen bölge D Ġklim KuĢağından; Gemini Evi ve Milwauke 

Sanat Müzesi‟dir.  

Öncelikle binaların konumlarındaki iklim bilgilerinden bahsedilecek daha sonra ise 

binaların mimarları, tamamlanma yılları, yüksekliği ve kat sayısı, iĢlevleri ve binalar 

hakkında genel bilgi verilecektir.  

4.1.1. Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma Seraları / Singapur 

Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma Seraları‟nın konumlandığı Singapur‟da tropikal 

iklim hakimdir. Singapur‟da en kurak aylarda bile yağıĢ miktarı oldukça fazladır. 

Koppen- Geiger iklim sınıflandırılmasına göre A iklim kuĢağında yer almaktadır. Yıllık 

ortalama sıcaklık 26.8 °C, yıllık ortalama yağıĢ miktarı ise 2378 mm‟dir (ClimateDate, 

t.y.) 

 

ġekil 10:Singapur Körfez Bahçeleri 

(Kaynak: The Gardens, t.y.) 
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Singapur‟da bulunan Gardens By the Bay diğer adıyla Körfez Bahçeleri, Wilkinson 

Eyre Mimarlık tarafından tasarlanmıĢ ve 2012 yılında yapımı tamamlanmıĢtır. ġekil 

10‟da gösterilen Singapur Körfez bahçeleri ağaçları andıran kuleleri, kabuk Ģeklindeki 

seraları ve 30 m yüksekliğe sahip Ģelaleler ile donatılan Singapur‟daki büyük bir 

tropikal bahçedir (Mimdap, 2013).  

KıĢ Bahçeleri ortaklaĢa 20.000 metrekarenin üzerinde bir alanı kaplamaktadır ve körfez 

kıyısından 58 metre yüksekliğe ulaĢmaktadır (Archdaily, 2013). Bu kıĢ bahçeleri Bay 

South Garden‟ın odak noktasını oluĢturmaktadır. Ġki ana biyoma ayrılmıĢ olan bu 

yapılar yaklaĢık olarak 20.000 m² „yi aĢan bir alanı kaplamaktadır ve dünyanın en 

büyük iklim kontrollü seralarından biridir ve her türlü hava koĢullarına uyum 

sağlayabilmektedir (Yapı, 2012). Bu biyomların biri çiçek kubbesini ve bulut ormanı 

olarak tanımlanmıĢtır. Çiçek kubbesi ılıman fakat kurak günleri ve serin gece 

koĢullarını sağlayarak akdeniz baharını, bulut ormanı ise gündüzleri nispeten ılıman, 

geceleri ise hafif soğuk ve yüksek nem oranına sahip olan tropikal dağ bölgelerini taklit 

edecek Ģekilde tasarlanmıĢtır (Terri, 2011).  

4.1.2 Al Bahar Kuleleri / Abu Dabi-BirleĢik Arap Emirlikleri 

Al Bahar Kuleleri‟nin konumlandığı Abu Dabi Ģehrinde çöl iklimi hâkimdir. Abu Dabi‟  

de yıl boyunca çok az miktarda yağıĢ görülmektedir. Koppen- Geiger iklim 

sınıflandırılmasına göre B iklim kuĢağında yer almaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 26.8 

°C, yıllık yağıĢ miktarı ise 75 mm‟dir (ClimateDate, 2020). 
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ġekil 11: Al Bahar Kuleleri 

(Kaynak: Demirel, 2016) 

Al Bahar Kuleleri, Aedas mimarlık Ģirketi tarafından 2012 yılında tasarlanmıĢtır. 

BirleĢik Arap Emirlikleri‟nin baĢkenti olan Abu Dabi‟de bulunan Al Bahar Kuleleri 

Ģekil 11‟de gösterilen 29 katlı, 145m yüksekliğinde olan ikiz kulelerden oluĢan 

yapılardır. Bina Arap Emirlikleri‟nin Yatırım Konseyi‟nin (ADIC) yeni genel merkezi 

ve bir bankanın genel merkezi olarak kullanılmaktadır  

4.1.3 Paris Arap Enstitüsü / Paris-Fransa 

Paris Arap Enstitüsü‟nün bulunduğu Paris‟te sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir. Paris‟te 

en kurak aylarda bile yağıĢ miktarı oldukça fazla görülmektedir. Koppen-Geiger iklim 

sınıflandırmasına göre C iklim kuĢağında yer almaktadır. Paris‟te yıllık ortalama 

sıcaklık 11.3°C, yıllık ortalama yağıĢ miktarı ise 637mm‟ dir (ClimateDate, t.y.). 
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ġekil 12: Paris Dünya Arap Enstitüsü 

(Kaynak: Arch365, 2017) 

Arap Dünya Enstitüsü Binası, Jean Nouvel tarafından tasarlanmıĢtır. Paris‟te Rue des 

Fosses Saint Bernard„ da yer almaktadır. 1987 yılında yapımı tamamlanan bu bina 

16.894 m2‟ lik bir alana inĢa edilmiĢtir. ġekil 12‟de Paris Dünya Arap Enstitüsü 

gösterilmiĢtir.  Enstitü ofislerinin yanında binada müze, kütüphane ve restoran alanı 

bulunmaktadır. Jean Nouvel Enstitü binasıyla Ağa Han Mimarlık Ödülü‟nü kazanmıĢtır. 

Jean Nouvel bu proje ile Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazanmıĢtır (Goldberger, 2010).  

4.1.4 Heliotrope Binası / Freiburg- Almanya 

Heliotrope Binası‟nın bulunduğu Almanya‟nın Freiburg im Bresgau Ģehrinde sıcak ve 

ılıman bir iklim hakimdir. Freiburg‟da en kurak aylarda bile yağıĢ miktarı oldukça 

fazladır. Koppen-Geiger iklim sınıflandırılmasına göre C iklim kuĢağında yer 

almaktadır. Freiburg‟da yıllık ortalama sıcaklık 10.4°C, yıllık ortalama yağıĢ miktarı ise 

887 mm‟dir (ClimateDate, t.y.). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fa_Han_Mimarl%C4%B1k_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
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ġekil 13: Heliotrope Binası 

 (Kaynak: Oregonian, 2012) (Oregonian, 2012) 

Heliotrope binası, mimar Rolf Disch tarafından 1994 yılında, Freiburg Almanya‟da 

konut olarak inĢa edilmiĢtir. ġekil 13‟te gösterilen 3 katlı bina dairesel bir kat planına, 

silindirik bir Ģekle sahiptir ve güneĢin hareketiyle birlikte dönebilmektedir. Heliotrope 

binasının ön yüzeyi tamamen cam kaplı ve arka tarafı ise izole edilmiĢ Ģekildedir (Sun 

F, Yin B, 2008).  

4.1.5 Milwaukee Sanat Müzesi Ouadracci Pavyonu / Wisconsin- ABD 

Milwaukee Sanat Müzesi‟nin bulunduğu Amerika‟nın Wisconsın eyaletinde bulunan 

Milwaukee Ģehrinde soğuk ve ılıman iklim görülmektedir. Miwaukee‟ de en kurak 

aylarda bile yağıĢ miktarı oldukça fazladır. Koppen-Geiger iklim sınıflandırmasına göre 

D iklim kuĢağında yer almaktadır. Milwaukee‟de yıllık ortalama sıcaklık 8.4°C, yıllık 

yağıĢ miktarı ise 810mm‟ dir (ClimateDate, t.y.). 
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ġekil 14: Milwaukee Sanat Müzesi 

 (Kaynak: Hursley, 2010) 

Milwaukee Sanat Müzesi Eero Saarinen tarafından tasarlanmıĢtır. Müze ilk olarak savaĢ 

anıtı olarak tasarlanmıĢ daha sonrasında ise hem müze alanını büyütebilmek hem de 

Ģehir için kentsel bir imge oluĢturabilecek Ģekil 14‟ te gösterilen Quadracci Pavyonu 

mimar Calatrava tarafından tasarlanmıĢ ve 2001 yılında inĢa edilmiĢtir. (Inhabıtat, 

2010).  

4.1.6 Gemini Evi / Graz- Avusturya 

Gemini Evi‟nin bulunduğu Avusturya‟nın Graz Ģehrinde soğuk ve ılıman bir iklim 

görülmektedir. Graz Ģehrinde en kurak aylarda bile yağıĢ miktarı oldukça fazladır. 

Koppen-Geiger iklim sınıflandırılmasına göre D iklim kuĢağında yer almaktadır. Graz‟ 

da yıllık ortalama sıcaklık 8.3°C, yıllık ortalama yağıĢ miktarı ise 858 mm‟dir 

(ClimateDate, t.y.). 
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ġekil 15: Gemini Evi 

(Kaynak: Weiz, 2016) 

Gemini Evi, Avusturya‟nın Graz kasabasında 2001 yılında mimar Erwin Keltenegger 

tarafından rezidans binası olarak tasarlanmıĢtır. Gemini evi fikri programcı Roland 

Mösl tarafından gelmiĢtir ve içlerinde makine mühendisi, elektrik elektronik teknolojisi, 

PV ve kontrol konusunda uzmanların bulunduğu bir ekip tarafından yıllarca 

planlandıktan sonra 7 ay içerisinde inĢa edilmiĢtir (Klement, 2003). ġekil 15‟te 

gösterilen Gemini Evi 125 m² alana sahip gövdesi, 10.38 m çapında ve 7.15m 

yüksekliğinde olan silindirden oluĢmaktadır (Anonim, 2007).  

Gemini evi tasarlanırken küresel iklim, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik gibi 

sorunlar dikkate alınarak tasarıma gidilmiĢtir. Binada bulunan güneĢ enerjisi, jeotermal 

kollektörler ve ısı pompası sayesinde sıcak su üretimi, binanın ısıtılması, 

havalandırılması sağlanmaktadır. Gün ıĢığı kullanım ihtiyacına göre tasarlanmıĢ 

kompakt yapı, güneĢe doğru sürekli bir yönelim göstermektedir. Evde bulunan akıllı 

sistem evdeki gün ıĢığı kullanımını, havalandırma sistemini, enerji tüketimini… vb 

sistemleri kontrol etmektedir. Bu sistem evdeki tüm verileri toplar kontrol eder düzenler 

ve izler ayrıca bina kabuğunda bulunan güneĢ panellerini yönlendirerek enerji 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zylinder_(Geometrie)
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yönetimini sağlamaktadır. Odada bulunan sensörler kullanıcıların ıĢığını, sıcaklığını ve 

varlığını sürekli kontrol etmektedir ve odada 10 dakika boyunca kimsenin 

bulunmadığını fark ederse ısıtıcının seviyesini düĢürüp ıĢığı kapatmaktadır (Klement, 

2003) 

4.2 AraĢtırma Metodu 

Ġnsanoğlu mimari tasarımlar yaparken, doğadan çözüm yöntemlerinin incelemesinden 

beri çeĢitli metodolojiler ortaya çıkmıĢtır. Bu doğadan yaklaĢım yöntemlerinden biri de 

biyoniktir. Biyonik tasarımlar doğanın çözümlerini tasarıma aktarırken günümüz 

teknolojisini de kullanarak yenilikçi çözümler otaya koymaktadır. Biyonik tasarımlar, 

sürdürülebilir, ekolojik, enerji etkin tasarımlar için çözümler aramaktadır. Bu çalıĢma 

kapsamında biyonik kabuklar incelenip, değerlendirilmesi yapılmıĢtır.   

Bu çalıĢmada incelenen altı biyonik kabuk önerisi literatür taraması sonucu Koppen 

Geiger iklim sınıflandırılmasına göre dünyanın faklı iklim bölgelerinde bulunan biyonik 

kabuklar arasından seçilmiĢtir. Seçilen bu biyonik kabuklar; 

• A iklim kuĢağından; Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma Seraları 

• B Ġklim KuĢağından; Al Bahar Kuleleri, 

• C Ġklim KuĢağından; Paris Arap Enstitüsü, Heliotrope Binası,  

• D Ġklim KuĢağından; Gemini Evi ve Milwauke Sanat Müzesi‟dir.   

Türkiye‟den ve E iklim kuĢağından biyonik kabuk örnekleri bulunamadığı için 

değerlendirme kapsamına alınamamıĢtır.  

Belirlenen iklim bölgelerinde bulunan yapılar tek tek incelenerek, kartlar haline 

dönüĢtürülmüĢtür. Bu kartların kıyaslaması yapılarak dünya genelinde bina kabuğunun 

biyonik mimari incelemesi literatüre özet sunulmuĢtur. Bu değerlendirme kartları tablo 

5‟te verilmiĢtir. 

Bu kapsamda oluĢturulan biyonik kabuk bazlı değerlendirme tablosu;  

1. Binanın adı, 

2. Binanın görseli, konumu, iklimi, mimarının yer aldığı yapı kimliği, 

3. Biyonik kabuğun binadaki konumundan sonra, çalıĢmanın üçüncü bölümünün 

sonunda elde edilen, adaptasyon ölçeği, kontrol tipi ve zaman dilimi içeriklerinden 
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oluĢan biyonik kabuk tasarım kriterlerinin değerlendirilmesi, 

4. Bina kabuğunun esinlenildiği biyolojik ilham kaynağının görseli, esinlenilen özelliği 

ve bu özelliğinin kullanılarak biyonik kabukta nasıl kullanıldığının belirlenmesi, 

5. Biyonik kabukların çalıĢmanın ikinci bölümünde bulunan güneĢ kontrolü, doğal 

havalandırma, doğal aydınlatma, nem kontrolü, termal kütle ve yenilenebilir enerji 

kabuk performanslarının saptanması 

bölümlerinden oluĢmaktadır.  

Tablo 5: Biyonik Bina Kabuğu Ġnceleme Tablosu 

Bina Adı 

Yapı 

Kimliği 

 

Konum  

Ġklim  

Mimarı  

Biyonik Kabuk Tasarım Kriterleri 

 

Binadaki Konumu  

Adaptasyon Ölçeği  

Kontrol Tipi  

Zaman Dilimi  

 

 

Biyo Ġlham Kaynağı 

Esinlenilen 

Özellik 
 

Bina 

Kabuğunda 

Kullanımı 

 

Biyonik Kabuk Performansı 

GüneĢ Kontrolü  

Doğal Havalandırma  

Doğal Aydınlatma  

Nem Kontrolü  

Termal Kütle  

Yenilenebilir Enerji  

 

Bu bağlamda ilk olarak biyonik tasarım kriterleri değerlendirilecektir. Bu tasarım 

kriterleri kabuğun binadaki konumu, adaptasyon ölçeği, kontrol tipi, zaman dilimidir. 

Biyonik kabuğun yapıdaki konumundan bahsedildikten sonra biyonik kabuktaki belirli 
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bir hareketin gözlemlenebildiği makro boyutta mı yoksa kabukta kullanılmıĢ olan bir 

malzemenin iç yapısına entegre olarak yani mikro boyutta mı entegre edildiği 

incelenecektir. Sonra sıcaklık, yağıĢ, nem, rüzgâr… vb çevresel koĢullara göre biyonik 

kabukların kullanıcı tarafından denetiminin sağlanabileceği içsel kontrol ya da çevresel 

koĢullara göre uyarıcılar aracılığıyla bir bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak 

kontrolün sağlandığı dıĢsal kontrol tipi açısından biyonik kabuklar incelenecektir. Ġçsel 

ve dıĢsal kontrol tipleri belirlenecektir. Bina kabukları, çevresel etkilere belirli zaman 

dilimlerinde tepki vermektedirler. Bunlar kısa, orta ve uzun zaman dilimi olarak 

değerlendirilmektedir. Bu zaman dilimlerini daha da açacak olursak kısa zaman dilimi 

saniyelik ve dakikalık, orta zaman dilimi saatlik ve günlük, uzun zaman dilimi ise 

mevsimsel süreçleri içermektedir. Tasarım kriterlerinde son olarak kabukların çevresel 

koĢullara verdiği tepki süreleri incelenecektir. 

Biyonik kabuklar doğada bulunan canlı organizmalardan ilham alınarak tasarıma 

aktarılmaktadır. Biyonik kabuğun tasarım aĢamasında doğada bulunan hangi canlı 

organizmadan ilham alınarak tasarıma aktarıldığı ve kabuğa bu tasarımın ne Ģekilde 

yansıdığı bu baĢlık altında tespit edilecektir. 

Ġyi tasarlanmıĢ bir bina kabuğunda termal konfor, görsel konfor ya da enerji 

verimliliğinin sağlanması beklenmektedir. Bunlar bazı kabuk performansları aracılığıyla 

sağlanmaktadır. Bu performanslar güneĢ kontrolü, doğal havalandırma, doğal 

aydınlatma, nem kontrolü, termal kütle ve yenilenebilir enerjidir. Biyonik kabukların bu 

performanslar üzerine etkileri incelenecektir.  Tablolarda kullanılan bu veriler genel 

bulgular bölümünde değerlendirilecektir. Bu doğrultuda farklı iklim bölgelerinde 

bulunan kabukların sürdürülebilirlik, enerji etkinlik ve ekolojik etkisi üzerine 

saptamalar yapılacaktır. 
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5. ARAġTIRMA BULGULARI 

ĠncelenmiĢ olan biyonik kabuk örneklerinin literatür taraması ve araĢtırmalar sonucu 

elde edilen bilgiler doğrultusunda araĢtırma metodu bölümündeki parametrelere göre 

incelenerek ve tablolaĢtırılmıĢtır.  

5.1 Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma Seraları Biyonik Bina Kabuğu Özellikleri 

  

ġekil 16:Körfez Bahçeleri Soğutma Seraları Yapı Kabuğu 

(Kaynak: Mimdap, 2013) 

Biyonik kabuk tasarım kriterleri açısından bakıldığında Singapur Körfez Bahçeleri 

Soğutma Seraları yapı kabuğunda özel bir çift camlı sistem kullanılmıĢtır. Bu sistem 

yapı kabuğuna gelen ıĢığın yaklaĢık % 65‟inin, güneĢ ıĢınının ise yalnızca %35‟inin 

geçmesine izin vermektedir. Bu cam sistemin üst kısmında tüm cephe hareketine 

eklentili olarak bulunan ve çoğunlukla üçgen Ģekilli kumaĢlardan oluĢan biyonik 

gölgeleme sistemi bulunmaktadır (Wiley, 2011). ġekil 16‟da Soğutma Seraları yapı 

kabuğu gösterilmektedir. Kabuğa makro boyutta entegre edilen bu gölgeleme sistemi 

yapı kabuğundan iç mekâna olduğunca fazla ıĢığın girmesine izin vermek için ızgara 

kabuğu ve kemerlerden oluĢan ikili sistemden oluĢmaktadır. Izgara kabuk kısmı oldukça 

kırılgandır ve yalnızca kendi ağırlığını ve camın ağırlığını destekleyecek Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Bina kabuğunda rüzgâr yüküne karĢı korunmak için kabuk yüzeyinden 

uzağa yerleĢtirilen ve ızgara kabuğun geometrisine uygun radyal olarak düzenlenmiĢ 

kemerler bulunmaktadır (Maier, 2012). Üçgen Ģekilli bu kumaĢlar ise bu kemerlere 

eklentili olarak tasarlanmıĢtır. 



61 

 

  

 

ġekil 17: Sera Binaları Biyonik kabuk gölgeleme sistemlerinin açık ve kapalı 

durumdaki çizimleri 

(Kaynak: Wilkinson, t.y.) 

Yapı kabuğundaki her gölgeleme elamanı dıĢsal (harici) bir kontrolle gün içerisindeki 

güneĢin koĢullarına bağlı olarak Ģekil 17‟de gösterildiği gibi tamamen uzatılıp 

açılabilmekte ya da kapatılabilmektedir. KıĢ bahçelerinin içindeki sensörler sıcaklık, 

nem ve ıĢık seviyeleri gibi çevresel koĢulları izlemektedir. IĢık seviyesi istenilen 

seviyede olduğu zaman, kemerlerin altında bulunan gölgeleme elemanları toparlanarak 

sistem devre dıĢı bırakılır böylece gün ıĢığından oldukça fazla faydalanılabilmesine 

olanak tanınmıĢ olur. IĢık seviyeleri artıp, istenilmeyecek bir seviyeye ulaĢtığı 

zamanlarda ise harici gölgeleme sistemi devreye girmektedir. Kemerlerde bulunan 

kablolar aracılığıyla gölgeleme elemanları karĢı tarafa doğru çekilerek, tamamen 

açılmaktadır. Bu biyonik gölgeleme elemanının açılıp kapanabilmesi saatlik periyotlarla 

gerçekleĢebilmektedir. Gölgeleme elemanı görsel olarak ananas deseni oluĢturmaktadır 

(Kolarevic & Parlac, 2015). ġekil 18‟de bu gölgeleme sistemlerinin kapalı ve açık hali 

gösterilmektedir. 

  

ġekil 18: Soğutma Seraları gölgeleme sistemlerinin açık ve kapalı hali 

(Sheppard, 2012) 
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Bina kabuğunda bulunan bu gölgeleme sistemi, yapraklarına dokunulduğu zaman 

yapraklarını kapatan mimosa pudica diğer adıyla küstüm otu bitkisinin yapraklarını 

açılıp kapanması ilham alınarak tasarlanmıĢtır. Böylece güneĢin gün içindeki konumuna 

göre açılıp kapanan gölgeleme sistemi tasarlanmıĢtır.  

Küstüm otu bitkisinden ilham alınarak tasarıma aktarılmıĢ olan biyonik kabuk 

elemanlarının açılıp kapanması sayesinde güneĢin gün içerisindeki koĢullarına bağlı 

olarak binaya girecek olan güneĢ ıĢınları kontrol edilebilmektedir. Bu kontrol sayesinde 

yapıdaki istenmeyen ısı kazancı azaltılabilmektedir. Buna bağlı olarak yapı içinde 

kullanılacak olan soğutma yükü ihtiyacı da azalmaktadır. Tablo 6‟ da Singapur Körfez 

Bahçeleri Soğutma Seraları kabuğunun biyonik tasarım kriterleri açısından 

değerlendirilmesi verilmiĢtir.  

Tablo 6: Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma Seraları Biyonik Kabuk 

Değerlendirilmesi 

Bina Adı: Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma Seraları 

 

Yapı 

Kimliği 
 

Konum Singapur /Singapur 

Ġklim A Ġklim KuĢağı/ Tropikal Ġklim 

Mimarı Wilkinson Eyre Mimarlık 

Biyonik Kabuk Tasarım Kriterleri 

 

Binadaki Konumu Tüm Kabuk 

Adaptasyon Ölçeği Makro 

Kontrol Tipi DıĢsal ( Harici ) 

Zaman Dilimi Saat 

 
Küstüm Otu Bitkisi 

Biyo Ġlham Kaynağı 

Esinlenilen 

Özellik 
Bitki yapraklarının açılıp kapanması 

Bina Kabuğunda 

Kullanımı 

Kabukta kullanılan gölgeleme 

sisteminin açılıp kapanması 

Biyonik Kabuk Performansı 

GüneĢ Kontrolü  

Doğal Havalandırma  

Doğal Aydınlatma  

Nem Kontrolü  

Termal Kütle  

Yenilenebilir Enerji  
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5.2 Al Bahar Kuleleri Biyonik Bina Kabuğu Özellikleri  

 

ġekil 19: Al Bahar Kuleleri Kabuk Yapısı 

(Kaynak: Demirel, 2016) 

Biyonik kabuk tasarım kriterleri açısından bakıldığında Al Bahar Kulelerinin Ģekil 

19‟da gösterilen biyonik kabuk yapısı Abu Dabi‟deki çöl iklimine karĢı uyum 

sağlayabilmesi için güneĢ koruyucu panellerden oluĢmaktadır. Bu güneĢ koruyucu 

paneller binanın kuzey cephesi hariç tüm kabukta bulunmaktadır. Bu biyonik kabuk gün 

içerisinde binanın aĢırı güneĢe maruz kalmasını optimize edebilmek için makro boyutta 

tasarlanan ve tepki olarak açılıp kapanabilen altıgen Ģeklinde düzenlenmiĢ origami 

benzeri bir dizi parametrik Ģemsiye benzeri sistem içermektedir. DıĢsal (harici)  bir 

kontrol sistemiyle dakikalar içerisinde açılıp kapanabilen bu altıgen Ģemsiye benzeri 

sistemlerin Ģekil 20‟de açık ve kapalı hali verilmiĢtir. Bina kabuğu aynı zamanda binada 

koyu renkli cam ve iç panjur kullanım ihtiyacını ortadan kaldırarak içerideki bina 
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kullanıcılarına daha iyi görünürlük sağlamakla birlikte görüĢlerini engellemeyen ancak 

ısı geçirgenliğini ve gün içinde oluĢabilecek ısı kazancını en aza indiren yarı saydam 

ögeler içermektedir (Koyaz, 2018) (Karanouh & Kerber, 2015).  

 

ġekil 20:Al Bahar Kuleleri Kabuk Sisteminin açık ve kapalı hali 

(Kaynak: Demirel, 2016) 

Ġki kulenin her birinde bulunan kabuk sistemi 1.000'den fazla bireysel gölgeleme 

cihazından oluĢmaktadır.  Gölgeleme cihazı sistemleri, paslanmaz çelik destek 

çerçeveleri, alüminyum dinamik çerçeveler ve fiberglas örgü dolgular içermektedir. 

Katlama sistemi, gölgeleme ekranını kesintisiz bir perdeden gölge veya ıĢık sağlamak 

için kafes benzeri bir desene dönüĢtürür ve her gölgeleme cihazı bir dizi gerilmiĢ PTFE 

(politetrafloroetilen) panel içermektedir (Aelenei vd., 2018). 

Al Bahar Kuleleri‟nin biyonik güneĢ koruyucu panelleri lotus bitkisinin, geceleri çiçek 

yapraklarını kapatıp su altına batmaları, gündüzleri ise su üstüne çıkıp çiçeklerini 

açmalarından ilham alınarak petek formunda tasarlanarak biyonik kabuk olarak entegre 

edilmiĢtir. 

Al Bahar Kuleleri biyonik kabuğu güneĢin hareket yönüne yanıt olarak çeĢitli açılarla 

açılarak ya da kapanarak çöl iklimi kaynaklı oluĢabilecek doğrudan güneĢ radyasyonun 

engellenmesi, parlamayı ve güneĢ kazancının azaltılmasını ve dolaylı yoldan doğal 

havalandırmanın sağlanmasına olanak tanımaktadır (Aelenei vd., 2018). Gölgeleme 

elemanı sayesinde güneĢ enerjisi kazanımını yüzde 50'den fazla azalmaktadır ve 

böylece kullanıcıların bina içinde kullanacağı enerji tüketen klima ihtiyacını 
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azaltmaktadır. Ayrıca, gölgeleme elemanları, gelen ıĢığın kontrolü ile görsel konfor 

sağlandığı için yapay ıĢığa daha az ihtiyaç duyulmaktadır (Cilento, 2012). Tablo 7‟de 

Al Bahar Kuleleri kabuğunun biyonik tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi 

verilmiĢtir. 

Tablo 7: Al Bahar Kuleleri Biyonik Kabuk Değerlendirilmesi 

Bina Adı:Al Bahar Kuleleri 

 

Yapı 

Kimliği  

Konum Abu Dabi / Arap Emirlikleri 

Ġklim B Ġklim KuĢağı/ Çöl Ġklimi 

Mimarı Aedas Mimarlık 

Biyonik Kabuk Tasarım Kriterleri 

 

Binadaki Konumu 
Kuzey Cephe 

Hariç Tüm Kabuk 

Adaptasyon Ölçeği Makro 

Kontrol Tipi DıĢsal ( Harici ) 

Zaman Dilimi Dakika 

 
Lotus bitkisi 

Biyo Ġlham Kaynağı 

Esinlenilen 

Özellik 

Bitkinin geceleri çiçek yapraklarını kapatıp 

suya batması, gündüzleri ise sudan çıkıp 

açması 

Bina 

Kabuğunda 

Kullanımı 

ÇeĢitli açılarla açılıp kapanan gölgeleme 

elemanları 

Biyonik Kabuk Performansı 

GüneĢ Kontrolü  

Doğal Havalandırma  

Doğal Aydınlatma  

Nem Kontrolü  

Termal Kütle  

Yenilenebilir Enerji  

 

 



66 

 

5.3 Paris Arap Enstitüsü Biyonik Bina Kabuğu Özellikleri  

Biyonik kabuk tasarım kriterleri açısından bakıldığında Paris Arap Dünya Enstitü binası 

için gün ıĢığından dolayı oluĢabilecek fazla ısınmayı engellemek için daralabilen, fakat 

aynı zamanda gün içerisinde bina içinde ki aydınlatmayı sağlayabilmesi için 

geniĢleyebilen biyonik bir kabuk tasarlamıĢtır. ġekil 21‟te Arap Enstitüsü‟nün güney 

cephesinde bulunan bu biyonik kabuk gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 21: Paris Dünya Arap Enstitüsü biyonik kabuk görünüĢü 

(Kaynak: Arch365, 2017) 

Binaya makro boyutta uyarlanmıĢ olan bu biyonik kabuk bina ısı etkileri ve mekân 

aydınlatmasını dıĢsal olarak tek bir sistemle kontrol edebilmektedir (ġenyapılı, 2015). 

Merceğin çokgen açıklıkları Arap desenlerini yansıtmaktadır. Farklı mercek görselleri 

Ģekil 22‟de gösterilmiĢtir. Desen ve ıĢık özellikleri Arap mimarisinde bulunan, gölgeli 

ıĢık ve mahremiyet manzaralı bir kafes çalıĢma motifi olan müĢrefiyeye (Arap 

konutlarının karakteristik özelliği olan mimari üsluba) bir referanstır (Mohamed, 2015).     
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ġekil 22: Bina kabuğunda bulunan mercekler ve oluĢturdukları desenler 

(Kaynak: Imarabe, t.y.) 

Arap geometrisinden geleneksel motifler üreterek tasarıma aktarılan kabuk 240 

müĢrefiye benzeri mercekler; paslanmaz çelik, alüminyum ve cam çerçeveye dayanan 

1600 eleman üzerinde 30.000 diyaframdan oluĢan geometrik dizi, 240 motor kontrollü 

kamera benzeri diyaframdan oluĢmaktadır. (James, 1987) (Aelenei vd., 2018). Bu 

mercekler, dıĢarıdaki güneĢ miktarına bağlı olarak bina içindeki ıĢık seviyesini 

düzenlenmesi için saniyelik ya da dakikalık periyotlarla açık ya da kapalı durumda 

ayarlanmaktadır böylece gün boyunca binaya giren ve çıkan ıĢığı filtrelenmektedir. 

Binadaki enerji yoğunluğunun iyi kontrol edilmesi ve adaptasyon kabiliyetinin büyük 

ölçüde artması, dıĢarıdaki ıĢık yoğunluğuna göre ayarlanmaktadır (Chen P,2012). Bu 

merceklerin hareketleri, günde maksimum 18 hareket gerçekleĢtirmek üzere 

düzenlenmiĢtir (Imarabe, t.y.).  

Nouvel bina kabuğunu tasarlarken kedilerin gözbebeklerinden esinlenerek tasarıma 

yaklaĢmıĢtır. Doğada kedilerin göz bebekleri ıĢıktaki yoğunluk miktarına göre tepki 

göstermektedir. IĢık yoğunluğu normal olduğu zaman kedilerin göz bebekleri oval 

Ģekildedir, yoğunluğun fazla olduğu öğlen vakitlerinde göz bebekleri ince bir çizgi 

Ģeklinde daralırken, ıĢık yoğunluğunun az olduğu akĢam vakitlerinde ise göz bebekleri 

yuvarlaktır. Bu kedilerin geceleri de yiyeceklerini avlayabilmelerine olanak 

tanımaktadır (Hickman, 1988). Nouvel „da kedilerin gözbebeklerinden ilham alarak 

bina kabuğunda güneĢin konumuna göre daralıp geniĢleyebilen biyonik kabuk 

geliĢtirmiĢtir. Aynı zamanda Arap Enstitüsü bina kabuğundaki diyaframlar, sadece 

müĢrefiye formu değil aynı zamanda insan vücudunun derisindeki gözeneklerin 
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iĢlevlerini de takip etmektedir. Ġnsan derisinde bulunan gözenekler vücut ısısının 

düzenlenmesinde kullanılmaktadır ve bunlar soğutma yöntemidir. Bu gözenekler aynı 

Ģekilde, cephedeki diyaframlar sayesinde tüm binanın soğutma sisteminin bir parçasını 

oluĢturmaktadır (Yiming, 2012). 

Biyonik kabukta PV hücreler kullanılarak, ıĢık seviyeleri ve Ģeffaflık, merkezi bir 

bilgisayar sistemi tarafından kamera lensine benzer bir Ģekilde, ıĢığın% 10-30'una izin 

verecek Ģekilde elektronik olarak kontrol edilmektedir.  Böylece bina içindeki sıcaklığı 

uygun bir Ģekilde tutarlar ve bu diyaframlar açılıp kapanırken gölgeleme ve 

havalandırma sağlanmıĢ olmaktadır (Aelenei vd., 2018). Tablo 8‟de Paris Arap 

Enstitüsü kabuğu biyonik tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi verilmiĢtir. 

Tablo 8: Paris Dünya Arap Enstitüsü Biyonik Kabuk Değerlendirilmesi 

Bina Adı: Paris Dünya Arap Enstitüsü 

Yapı 

Kimliği 

 

Konum Paris /Fransa 

Ġklim C Ġklim KuĢağı/ Sıcak-Ilıman Ġklim 

Mimarı Jean Nouvel 

Biyonik Kabuk Tasarım Kriterleri 

 

Binadaki Konumu Güney 

Adaptasyon Ölçeği Makro 

Kontrol Tipi DıĢsal( Harici ) 

Zaman Dilimi Saniye, Dakika 

 

 
Kedi Gözbebeği, Ġnsan 

Derisindeki Gözenekler 

Biyo Ġlham Kaynağı 

Esinlenilen 

Özellik 

Kedilerin gözbebeklerinin daralıp 

geniĢlemesi, insan derisindeki 

gözeneklerin hava alması 

Bina 

Kabuğunda 

Kullanımı 

Bina kabuğunun daralıp geniĢleyerek 

güneĢ kontrolü ve havalandırma 

sağlaması 

Biyonik Kabuk Performansı 

GüneĢ Kontrolü  

Doğal Havalandırma  

Doğal Aydınlatma  

Nem Kontrolü  

Termal Kütle  

Yenilenebilir Enerji  
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5.4 Heliotrope Binası Biyonik Bina Kabuğu Özellikleri 

 

ġekil 23: Heliotrope Binası Kabuğu 

(Kaynak: Disch, t.y.) 

Biyonik kabuk tasarım kriterleri açısından bakıldığında Ģekil 23‟te gösterilen Heliotrope 

Binası bulundukları Ģehirdeki soğuk hava koĢullarından dolayı güneĢi takip edebilecek 

Ģekilde tasarlanmıĢtır. Tüm cephede etkisini gösteren biyonik kabuk makro boyutta 

entegre edilmiĢtir. Yatak odaları ve oturma alanları kıĢın daha fazla güneĢ ıĢığını 

alabilmek için güneye yönelirken, yaz sıcaklarında ise aĢırı sıcakları engellemek için 

kuzeye dönmektedirler böylece ısı emicisi ve zemin arasındaki açı güneĢ ıĢığının 

toplanmasını sağlamaktadır (Sun, 2008). Ġçsel kontrol sistemi sayesinde ıĢığın hangi 

taraftan bina içine kabul edileceği karar verilmektedir. (Loonen, 2010). 

AhĢap yapı, 100 tonluk evi güneĢi izlemek için döndürebilen, iç mekânlara pasif güneĢ 

kazançlarını ve korkuluklara monte edilmiĢ tahliye edilen güneĢ kolektörlerine aktif 

kazançları en üst düzeye çıkarabilen merkezi bir merdiven Ģaftından bağlantılıdır. ġekil 
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24 „te bu sabit merdiven kısmı gösterilmektedir.  Evin çatı kısmında enerji tüketimini 

aza indirgeyebilmek için PV paneller entegre edilmiĢtir. 

 

ġekil 24: Heliotrope Binası sabit merdiven ve dönen kısımları 

(Kaynak: Virginia Maneval, 2017)  

Heliotrope binası güçlü bir motorla güneĢe tepki olarak konumunu maksimum güneĢ 

kazancı ihtiyacına göre ayarlayabilir veya kendini koruma için güneĢin olduğu 

konumdan uzaklaĢtırabilir. Bina 400° dönme kapasitesine sahiptir (her iki tarafta + 20°). 

Bina, saatte yaklaĢık 15° dönerek güneĢi takip edecek Ģekilde programlanmıĢtır. Gün 

batımında dönmeyi bırakır ve her sabah saat 3'te gündoğumu pozisyonuna döner. Tam 

400°'lik bir devir yaklaĢık bir saat sürmektedir. (Wigginton & Harris, 2002) (Loonen, 

2010). Özel cam bulunan açık cephesi güneĢe maruz kaldığı zaman, eve maksimum 

miktarda enerji ve ıĢık girebilmektedir.  

Heliotrope binası ayçiçeği bitkisinin güneĢe doğru yönelebilmesi özelliğinde ilham 

alınarak tasarlanmıĢtır ve bina tam olarak dönebilecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Binanın 

adı, güneĢin hareketine tepki olarak hareket edip büyüyen bitkileri ifade eden 

heliotropizmden gelmektedir. Hava koĢullarının soğuk olduğu bu bölgede binanın 

dönebilmesi sayesinde güneĢten maksimum kazanç sağlanabilmektedir böylece ihtiyaç 

duyulan ısıtma yükünde kullanılacak olan enerji ihtiyacı azalmaktadır.  
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Heliotrope binasının çatısında güneĢle hizalanan büyük ölçekli bir PV sistem 

bulunmaktadır. Balkon korkuluklarında bulunan vakum tüplü kolektörler ılık su ve 

hacimlerin ısıtılmasını sağlamaktadır (Himawari, 2011). Kabuğun tamamen 

dönebilmesi sayesinde farklı termal özelliklere adapte olabilmesi kolaylaĢmıĢtır ve 

çatıdaki ısı değiĢimi ve PV sistemler sayesinde bina artı enerjili bir ev özelliğine sahiptir 

(Gruber, 2011). Tablo 9‟da Heliotrope Binası‟nın tasarım kriterleri açısından 

değerlendirilmesi verilmiĢtir. 

Tablo 9: Heliotrope Binası Biyonik Kabuk Değerlendirilmesi 

Bina Adı: Heliotrope 

Yapı 

Kimliği 

 

Konum Freiburg/ Almanya 

Ġklim C Ġklim KuĢağı/ Sıcak-Ilıman 

Mimarı Rolf Disch 

Biyonik Kabuk Tasarım Kriterleri 

 

Binadaki Konumu Tüm Kabuk 

Adaptasyon Ölçeği Makro 

Kontrol Tipi Ġçsel Kontrol 

Zaman Dilimi Dakika, Saat 

 
Ayçiçeği Bitkisi 

Biyo Ġlham Kaynağı 

Esinlenilen 

Özellik 
Ayçiçeği bitkisinin güneĢe yönelmesi 

Bina 

Kabuğunda 

Kullanımı 

GüneĢe yönelen bina 

Biyonik Kabuk Performansı 

GüneĢ Kontrolü  

Doğal Havalandırma  

Doğal Aydınlatma  

Nem Kontrolü  

Termal Kütle  

Yenilenebilir Enerji  
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5.5 Milwaukee Sanat Müzesi Quadracci Pavyonu Biyonik Bina Kabuğu Özellikleri 

 

ġekil 25: Milwaukee Sanat Müzesi Ouadracci Pavyonu Kanat Hareketi 

(Kaynak: Hursley, 2010) 

Biyonik kabuk tasarım kriterleri açısından bakıldığında Milwaukee Sanat Müzesi 

biyonik bina kabuğu, iç kısımdaki doğal ıĢığın yoğunluğunu ayarlamak için 

yükseltilebilen veya alçaltılabilen kanat biçiminde güneĢ kırıcı olacak Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Biyonik bina kabuğu müzenin, camla çevrili resepsiyon salonunun üst 

kısmında yer almaktadır ve bina kabuğunda kullanılan kanatların hareketi Ģekil 25‟te 

gösterilmiĢtir. 

Makro boyutta karĢımıza çıkan kanatlar güneĢ radyasyonunun yoğun olmaya baĢladığı 

zaman açılmakta ve  rüzgâr hızları 3 saniyeden fazla 37 km/ s'i aĢtığında içsel bir 

kontrolle kapalı hale gelmektedir.  Aynı zamanda Quadracci Pavyonun kabuğunun 

kanatları sabah ve akĢam olmak üzere 2 kez dıĢsal bir kontrolle saatlik periyotlarla 

açılıp kapanmakta, kanatların açılmıĢ Ģekli ise serginin açıldığını göstermektedir 

(Calatrava, 2016) (Loonen, 2010). Müze alanını örten kabuk uzunluğu, 8 ila 32 metre 

arasında değiĢen 72 çelik kanattan oluĢan güneĢ koruyucusunun kanat açıklığı, en geniĢ 

noktasında 66 metre geniĢliğe yayılmaktadır ve kabuğun ağırlığı 90 tondur (Ataman, 

Rogers, & Ilesanmi, 2006) (Loonen, 2010). 
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Pavilyon kabuğu tasarlanırken büyük bir kuĢun kanatlarının açılıp kapanması 

Calatrava‟ya ilham kaynağı olmuĢtur ve bina kabuğu açılıp kapanan panjurlu bir brise-

soleil bir yapıya sahiptir. Brise-soleil Fransızca da güneĢ kırıcı anlamına gelmektedir.  

Bina kabuğunda bulunan kanat Ģeklindeki güneĢ kırıcı sayesinde güneĢ ıĢığını 

saptırılarak güneĢ kazanımını önlenmekte ve böylece yapıdaki ısı kazancı ve soğutma 

yükü azalmaktadır  (Fenwick, 2013). Tablo 10‟da Milwaukee Sanat Müzesi Ouadracci 

Pavyonu kabuğunun biyonik tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi verilmiĢtir. 

Tablo 10: Milwaukee Sanat Müzesi Ouadracci Pavyonu Biyonik Kabuk 

Değerlendirilmesi 

Bina Adı: Milwaukee Sanat Müzesi Ouadracci Pavyonu 

Yapı 

Kimliği  

Konum Wisconsin /ABD 

Ġklim D Ġklim KuĢağı/Soğuk-Ilıman Ġklim 

Mimarı Calatrava 

Biyonik Kabuk Tasarım Kriterleri 

 

Binadaki Konumu Tüm Kabuk 

Adaptasyon Ölçeği Makro 

Kontrol Tipi 

 Ġçsel Kontrol 

DıĢsal 

Kontrol 

Zaman Dilimi Saat 

 
KuĢ Kanadı 

Biyo Ġlham Kaynağı 

Esinlenilen 

Özellik 
KuĢların kanadının açılıp kapanması 

Bina 

Kabuğunda 

Kullanımı 

GüneĢ kırıcıların kuĢun kanadı gibi 

açılıp kapanması 

Biyonik Kabuk Performansı 

GüneĢ Kontrolü  

Doğal Havalandırma  

Doğal Aydınlatma  

Nem Kontrolü  

Termal Kütle  

Yenilenebilir Enerji  
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5.6 Gemini Evi Biyonik Bina Kabuğu Özellikleri  

 

ġekil 26: Gemini Evi Kabuğu 

(Kaynak: Anonim, 2007) 

Biyonik kabuk tasarım kriterleri açısından bakıldığında Ģekil 26‟da gösterilen ve güneĢi 

takip eden Gemini evi ” Form iĢlevi takip eder.” ilkesi ile tasarlanmıĢtır. Tüm cephede 

etkisini gösteren biyonik kabuğunun kuzey cephesinde neredeyse hiç pencere 

bulunmamaktadır. Güneyde ise geniĢçe bir cam bulunmaktadır. Betondan bir temel 

üzerine KLH teknolojisi(çapraz lamine ahĢap yapı) ile inĢa edilmiĢ olan biyonik ev 

makro boyutta karĢımıza çıkmaktadır. Binanın güney cephesinde bulunan geniĢ cam 

kısmına PV elemanlardan yapılmıĢ Ģeffaf güneĢ koruyucu paneller yerleĢtirilmiĢtir, bu 

paneller ise güneĢin konumuna göre hareket edebilmektedir. Bina kullanıcısının bina 

içindeki konforunu sağlamak için güneĢten korunmanın yanı sıra güneĢ enerjisi 

üretimine de olanak sağlamaktadır ve bu sistemler dıĢsal (harici) bir sistemle kontrol 

edilmektedir. 

Gemini evi günbatımından sonra dönen bina güneĢ penceresini doğuya doğru 

yönlendirmektedir ve gece boyunca bu pozisyonda durmaktadır. Gemini evinin dönüĢ 

açısı 200°’dir ve saatlik periyotlarla dönebilmektedir. 

Gemini Evi tasarlanırken ayçiçeği bitkisi ilham kaynağı olmuĢtur güneĢin gün 
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içerisindeki konumuna göre bina ve bina kabuğuna eklentili güneĢ koruyucuları 

dönebilmektedir. böylece bina kabuğuna ve çatıya entegre edilen PV modüllerin gün 

boyunca güneĢe karĢı hizalanması sağlanmaktadır.  

Cepheye eklentili PV modüller 40m
2
‟lik bir alanı kapsamaktadır. Evin çatı kısmında ise 

iki adet 70 m
2
‟lik PV modüller bulunmaktadır. Bu modüller güneĢi takip etmektedir 

Böylece, hem ısı yalıtımı sağlanmakta hem de PV paneller güneĢi takip ettiği için güneĢ 

enerjisi kazanımı oldukça fazladır.  Ayrıca bina kabuğunda bulunan ısı yalıtımı ve enerji 

kazanımı sayesinde bina tükettiğinden daha fazla elektrik üretmektedir bundan dolayı 

gemini evi artı bir enerji evi olarak sınıflandırılmaktadır (Tauser, 2017). Tablo 11‟de 

Gemini Evi‟nin biyonik tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi verilmiĢtir. 

Tablo 11: Gemini Evi Biyonik Kabuk Değerlendirilmesi 

Bina Adı: Gemini Evi 

Yapı 

Kimliği  

Konum Graz /Avusturya 

Ġklim D Ġklim KuĢağı/Soğuk-Ilıman Ġklim 

Mimarı Erwin Keltenegger 

Biyonik Kabuk Tasarım Kriterleri 

 

Binadaki Konumu Tüm Kabuk 

Adaptasyon Ölçeği Makro 

Kontrol Tipi DıĢsal ( Harici ) 

Zaman Dilimi Saat 

 

Ayçiçeği Bitkisi 

Biyo Ġlham Kaynağı 

Esinlenilen 

Özellik 
Ayçiçeği bitkisinin güneĢe yönelmesi 

Bina 

Kabuğunda 

Kullanımı 

GüneĢe yönelen bina ve PV gölgeleme 

elemanları 

Biyonik Kabuk Performansı 

GüneĢ Kontrolü  

Doğal Havalandırma  

Doğal Aydınlatma  

Nem Kontrolü  

Termal Kütle  

Yenilenebilir Enerji  
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Biyonik bina kabuğu örnekleri incelenmiĢ ve biyonik kabukların özellikleri ve 

değerlendirme kriterleri belirlenerek incelenmiĢ olan her örnek tablolaĢtırılmıĢtır. Bir 

sonraki bölümde elde edinilen bilgiler açıklanarak değerlendirilecek ve genel bir tablo 

oluĢturulacaktır. 

5.7 Genel Bulgular 

Önceki bölümlerde incelenmiĢ olan biyonik kabuk örneklerinin ilk olarak yer aldıkları 

iklim bölgelerindeki değiĢen çevre ve iklim koĢullarına bağlı olarak oluĢan 

dezavantajlara nasıl bir çözüm bulunarak tasarıma aktarıldıkları değerlendirilecektir.  

A iklim kuĢağında (sıcak, nemli) bulunan Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma 

Seralarında iklime bağlı olarak aĢırı sıcak ve nemli bir hava bulunmaktadır. Soğutma 

Seraları binasında gün içerisinde oluĢabilecek aĢırı ısınmayı önleyebilmek için küstüm 

otu bitkisinde ilham alınarak açılıp kapanan biyonik gölgeleme sistemi tasarlanarak 

iklim problemine çözüm bulunmuĢtur. 

B iklim kuĢağında (kurak iklim) bulunan Al Bahar kulelerinde kurak ve rüzgârlı olan 

çöl iklimine karĢı uyum sağlayabilmesi için lotus bitkisinin çiçeğinin geceleri suya batıp 

gündüzleri sudan çıkması ilham alınarak, yapı kabuğunun dıĢ kısmına hem çöl 

rüzgârlarına karĢı yapının korunmasını sağlayacak hem de gün içerisinde bina içindeki 

fazla ısınmayı engelleyecek, biyonik gölgeleme elemanı tasarlanmıĢtır.  

C iklim kuĢağında (ılıman) havanın aĢırı sıcak ya da soğuk olmamasından kaynaklı; 

Paris Arap Enstitüsü‟nde gün içerisinde güneĢ ıĢınımından kaynaklı oluĢabilecek 

ısınmayı engellemek için kedi göz bebeklerinin daralıp geniĢlemesinden ilham alınarak 

bina içindeki aydınlatmaya doğal yolla sağlayabilmek için geniĢleyip daralan gölgeleme 

elemanı mercekler kullanılmıĢtır. Heliotrope binasında ise güneĢten maksimum kazanç 

sağlayabilmek için ayçiçeği bitkisinden ilham alınarak gün içerisinde dönebilen bina 

tasarlanmıĢtır. 

D iklim kuĢağında (soğuk) ise soğuk iklime bağlı olarak güneĢ ısısından maksimum 

oranda faydalanabilmek için Milwaukee binasında büyük bir kuĢun kanadının açılıp 

kapanmasından ilham alınarak açılıp kapanan güneĢ kırıcı, Gemini evinde ise ayçiçeği 

bitkisinden ilham alınarak güneĢe yönelen bina ve gölgeleme elemanları tasarlanmıĢtır. 
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Sonuç olarak; 

Biyonik kabukların daha çok güneĢ kontrol sistemlerinden oluĢtuğu görülmektedir farklı 

olarak ise hareket edebilen bina örnekleri görülmektedir. Bu biyonik kabuklar ilk olarak 

iklimle iliĢkili olarak gün içerisinde güneĢin konumuna göre uyum göstermektedir. 

Bina kabuğunda adaptasyona uyum sağlayan mekanizmalar iki sınıfta ayırt edilir. Bu 

uyarlanabilir davranıĢlar makro ya da mikro ölçektir. Yapılan incelemeler sonucunda 

örnekleri verilen biyonik bina kabuklarının hepsinde belirli bir tür gözlemlenebilir 

hareket olduğu gözlemlenmiĢtir yani incelenmiĢ olan biyonik bina kabuklarında; 

Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma Seraları‟nda biyonik bina kabuğu dıĢındaki 

tamamlayıcı bileĢen katlanarak; Al Bahar Kuleleri‟nde biyonik bina kabuğu dıĢındaki 

tamamlayıcı bileĢen açılıp kapanarak; Paris Arap Enstitüsü‟nde biyonik bina kabuğu 

dıĢındaki tamamlayıcı bileĢenin açılıp kapanarak; Heliotrope Binası‟nda biyonik bina 

kabuğu bir bütün olarak hareket ederek; Milwaukee Sanat Müzesi Quadracci 

Pavyonu‟nda biyonik bina kabuğu dıĢında bulunan tamamlayıcı bileĢen katlanarak; 

Gemini Evi‟nde biyonik bina kabuğunda ise bina bir bütün olarak hareket ederek makro 

boyutta karĢımıza çıkmaktadır. 

Biyonik bina kabuğu örneklerine zaman dilimi açısından bakıldığında; Singapur Körfez 

Bahçeleri Soğutma Seraları‟nda saatlik, Al Bahar Kuleleri‟nde dakikalık, Paris Arap 

Enstitüsü‟nde saniyelik ve dakikalık, Heliotrope Binası‟nda dakikalık ve saatlik, 

Milwaukee Sanat Müzesi Quadracci Pavyonu‟nda saatlik, Gemini Evi‟nde ise saatlik 

periyotlarla tepki vererek hareket etmektedirler. 

Kabuğun iyi bir Ģekilde çalıĢabilmesi için kontrol tipi oldukça önemlidir. DıĢsal kontrol 

bina kullanıcısının denetimi ile birlikte, içsel kontrol ise sensörler aracılığıyla gün 

içerisindeki mevsimsel değiĢimlere tepki verebilmektedir. ĠncelenmiĢ olan biyonik 

kabuk örneklerinin hepsinde dıĢsal kontrol tipi olduğu farklı olarak ise Heliotrope 

binasında hem dıĢsal hem de içsel kontrol tipi olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Biyonik bina kabukları sürekli olarak değiĢen dıĢ ortam koĢullarına karĢı farklı tepkiler 

verebilmektedir. Biyonik bina kabukları bu tepkileri; engelleyerek filtreleyerek 

dönüĢtürerek toplayarak depolayarak kendine özgü performanslarla sağlayabilmektedir. 

Biyonik bina kabukları incelenen örneklerde; 
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Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma Seraları‟nda Bina kabuğunda tamamlayıcı bileĢen 

olarak kullanılan gölgeleme sisteminin katlanmasıyla güneĢ kontrolü ve doğal 

havalandırma; Al Bahar Kuleleri‟nde Bina kabında tamamlayıcı bileĢen olarak 

kullanılan gölgeleme sisteminin açılıp kapanmasıyla güneĢ kontrolü doğal havalandırma 

ve doğal aydınlatma; Paris Arap Enstitüsü‟nde Bina kabuğunda tamamlayıcı bileĢen 

olarak gölgeleme elemanının açılıp kapanmasıyla güneĢ kontrolü doğal havalandırma 

doğal aydınlatma aynı zamanda kabuğa entegre PV hücreler sayesinde yenilenebilir 

enerji; Heliotrope Binası‟nda Binanın bütün olarak hareket etmesi sayesinde güneĢ 

kontrolü doğal aydınlatma aynı zamanda çatıya entegre PV panellerle yenilenebilir 

enerji; Milwaukee Sanat Müzesi Quadracci Pavyonu‟nda Tamamlayıcı bileĢenin 

katlanmasıyla birlikte güneĢ kontrolü ve doğal aydınlatma; Gemini Evi‟nde Binanın ve 

bütün olarak hareket etmesi ile birlikte güneĢ kontrolü doğal aydınlatma aynı zamanda 

bina kabuğundaki tamamlayıcı bileĢenlerine entegre PV paneller sayesinde yenilebilir 

enerji sağlanmaktadır. Ġncelenen örneklerde biyonik bina kabuklarının nem kontrolünün 

ve termal kütle performansının sağlanabildiği herhangi bir bina kabuğuna 

rastlanmamıĢtır. Ġncelenen biyonik kabukların toplu değerlendirilmesi tablo 12‟de 

verilmiĢtir. 
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Tablo 12: Biyonik Kabukların Değerlendirilmesi 

 

YAPI KĠMLĠĞĠ 

 

BĠYONĠK KABUK TASARIM KRĠTERLERĠ 

 

BĠYONĠK KABUK PERFORMANSI 

Bina 

Adı 
Konum Ġklim Mimarı 

Kabuğun  

Konumu 

Adaptasyon 

Ölçeği 
Kontrol Tipi 

Zama

n 

Dilimi 

Biyo 

Ġlham Kaynağı 

 

Biyo Ġlham 

Esinlenilen Özelliği 

Bina 

Kabuğunda 

Kullanım ġekli 

Kabukta 

kullanımı 

Kabuktaki 

Performansı 

Singapur Körfez 

Bahçeleri Soğutma 

Seraları 

Singapur 

/Singapur 

A Ġklim 

KuĢağı/ 

Tropikal  

Ġklim 

Wilkinson 

Eyre 

Mimarlık 

Tüm 

Kabuk 
Makro 

DıĢsal 

(Harici) 

Kontrol 

Saat 

Küstüm otu 

bitkisi 

Bitki yapraklarının 

açılıp kapanması 

Kabukta 

kullanılan 

gölgeleme 

sisteminin açılıp 

kapanması  

GüneĢ Kontrolü 

Doğal Aydınlatma 

 
Al Bahar Kuleleri 

Abu Dabi / 

Arap 

Emirlikleri 

B Ġklim 

KuĢağı/ 

Çöl 

Ġklimi 

Aedas 

Mimarlık 

Kuzey 

Hariç 

Tüm 

Cephe 

Makro 

DıĢsal 

(Harici) 

Kontrol 

Dakika 

Lotus bitkisi 

Bitkinin geceleri çiçek 

yapraklarını kapatıp 

suya batması, 

gündüzleri ise sudan 

çıkıp açması 

ÇeĢitli açılarla 

açılıp kapanan 

gölgeleme 

elemanları 
 

GüneĢ Kontrolü 

Doğal Havalandırma 

Doğal Aydınlatma 

 
Paris Arap Enstitüsü 

Paris 

/Fransa 

C Ġklim 

KuĢağı/ 

Sıcak-

Ilıman 

Ġklim 

Jean Nouvel 
Güney 

Cephe 
Makro 

DıĢsal 

(Harici) 

Kontrol 

Saniye 

Dakika 

 

 

Kedi gözbebeği, 

Ġnsan derisi 

Kedilerin 

gözbebeklerinin 

daralıp geniĢlemesi, 

insan derisindeki 

gözeneklerin hava 

alması 

Bina kabuğunun 

daralıp 

geniĢleyerek 

güneĢ kontrolü 

ve havalandırma 

sağlaması 

 

 

GüneĢ Kontrolü 

Doğal Havalandırma 

Doğal Aydınlatma 

Yenilenebilir Enerji 

Heliotrope Binası 

Freiburg/ 

Almanya 

C Ġklim 

KuĢağı/ 

Sıcak-

Ilıman 

Ġklim 

Rolf Disch 
Tüm 

Kabuk 
Makro 

DıĢsal 

(Harici), 

Ġçsel Kontrol 

Dakika 

Saat 

Ayçiçeği bitkisi 

Ayçiçeği bitkisinin 

güneĢe yönelmesi 

GüneĢe yönelen 

bina 

 

GüneĢ Kontrolü 

Doğal Aydınlatma 

Yenilenebilir Enerji 

Milwaukee Sanat 

Müzesi Quadracci 

Pavyonu 

Wisconsin 

/ABD 

D Ġklim 

KuĢağı/

Soğuk-

Ilıman 

Ġklim 

Calatrava 
Tüm 

Kabuk 
Makro 

DıĢsal 

(Harici) 

Kontrol 

Saat 

KuĢ kanadı 

KuĢların kanadının 

açılıp kapanması 

GüneĢ kırıcıların 

kuĢun kanadı 

gibi açılıp 

kapanması 
 

GüneĢ Kontrolü 

Doğal Aydınlatma 

Gemini Evi 

Graz 

/Avusturya 

D Ġklim 

KuĢağı/ 

Soğuk- 

Ilıman 

Ġklim 

Erwin 

Keltenegger 

Tüm 

Kabuk 
Makro 

DıĢsal 

(Harici) 

Kontrol 

Saat 

Ayçiçeği bitkisi 

Ayçiçeği bitkisinin 

güneĢe yönelmesi 

GüneĢe yönelen 

bina ve PV 

gölgeleme 

elemanları 

 

GüneĢ Kontrolü 

Doğal Aydınlatma 

Yenilenebilir Enerji 

Kaynak: Yazar (2021)
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6.SONUÇLAR 

Ġnsanoğlu tarih öncesi zamandan beri doğayı ve doğada var olan canlıları incelemiĢler 

ve yeni tasarımlarında doğa her zaman ilham kaynağı olmuĢtur. Teknolojinin de 

ilerlemesiyle birlikte doğadan ilham alınarak yapılan tasarımlar gün geçtikçe geliĢmiĢtir. 

Biyonik kavramı da bu süreçte ortaya çıkmıĢtır. Biyonik kavramı doğada bulunan 

biyolojik yöntem ve sistemlerin mühendislik sistemleri ve modern teknolojinin 

olanakları ile incelenmesi ve tasarımlarda uygulanmasına olarak değerlendirilmektedir. 

Biyonik yaklaĢım, biyolojik sistemlerde gözlemlenen yapı sürecini ve geliĢimsel 

ilkelerin teknik olarak gerçekleĢtirilmesine ve uygulanmasına yönelik bir sistem 

yaklaĢımını benimsemektedir. Doğadaki canlıların birbirleriyle olan organizasyonları, 

çevreye uyum sağlamak için uygun Ģekilde fizyolojik ya da morfolojik değiĢiklikler 

göstermeleri, ömürleri boyunca sadece az miktarda enerji tüketmeleri ve enerji 

tüketiminden kaçınmak için güneĢ enerjisinden doğrudan ya da dolaylı olarak 

faydalanmaları, canlı atıklarının olmaması gibi özellikler biyonik tasarımcıların ilgisini 

çekmiĢtir. Doğanın yapıları ve geliĢtirdiği yöntemler teknolojide kullanım için 

hazırlanabilmektedir. Böylece insanoğlunun doğa tahribatı da indirgenmiĢ olacaktır.  

Bina kabuğu, binanın iç ve dıĢ ortamını ayıran yerdir. Sürekli olarak değiĢen dıĢ ortam 

koĢullarından bağımsız olarak kaliteyi belirleyen ve iç ortam koĢullarını kontrol eden 

ana faktör bina kabuğudur. DıĢ ortam koĢulları yani havanın sıcaklığı, rüzgâr, nem, 

güneĢ ıĢınlarınım geliĢ açısı, yağmur, kar, gürültü gibi birçok çevresel etken gün 

içerisinde sürekli olarak değiĢkenlik göstermektedir. Sürekli değiĢen bu çevre 

koĢullarına karĢı, bina kabuğunun stabil özellikte olması enerji tüketimini artırmakta ve 

diğer problemleri beraberinde getirmektedir. 

Bu çalıĢmada biyonik mimaride bina kabuk sistemlerinin nasıl kullanıldığı 

incelenmiĢtir. Bina içerisindeki konforu sağlamak ve tüketilecek enerji miktarının 

azaltılabilmesi için biyonik bina kabuğundan beklenen bazı performanslar vardır. Bu 

performanslar;  güneĢ kontrolü, doğal havalandırma, doğal aydınlatma, nem kontrolü, 

termal kütle ve yenilenebilir enerjidir. Biyonik bina kabuğunda kullanılacak olan bu 

performanslar enerji tüketiminin azaltılmasına katkı sağlamakla birlikte 

sürdürülebilirliğin sağlanmasına da olanak sağlayacaktır. 
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Biyonik bina kabukları, doğadaki canlıların değiĢen çevre koĢullarına uyum sağlama 

seçeneklerinin incelenerek tasarlanmaktadırlar. Biyonik bina kabukları, değiĢen bu 

çevre koĢullarına tepki vererek gün içerisinde bina kullanıcısının konforunu artırırken 

aynı zamanda kullanılacak olan enerji tüketimini azaltabilmektedir. Bu çalıĢmada farklı 

iklim bölgelerinde bulunan biyonik bina kabuklarının incelemesi yapılmıĢtır. Yapılan 

literatür taraması sonucunda A iklim kuĢağından; Singapur Körfez Bahçeleri Soğutma 

Seraları, B Ġklim kuĢağından; Al Bahar Kuleleri, C iklim kuĢağından; Paris Arap, 

Enstitüsü, Heliotrope Binası, ve D iklim kuĢağından; Gemini Evi ve Milwaukee Sanat 

Müzesi incelenmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında biyonik kabuklar iklim tipi, adaptasyon 

ölçeği, kontrol tipi, zaman dilimi, biyo ilham kaynağı, biyo ilham kaynağının 

esinlenilen özelliği, bina kabuğunda ki kullanım Ģekli ve kabuktaki performansları 

açısından değerlendirilmiĢtir.  

Yapılan araĢtırmalar sonucunda biyonik bina kabuklarının daha çok güneĢ kontrol 

sistemlerinden oluĢtuğu görülmektedir farklı olarak ise hareket edebilen bina örnekleri 

görülmektedir. Bu biyonik kabuklar ilk olarak iklimle iliĢkili olarak gün içerisinde 

güneĢin konumuna göre uyum göstermektedir. Biyonik kabukların hepsinin bina 

kabuğuna makro boyutta entegre edildiği görülmektedir. Zaman dilimi olarak daha çok 

saatlik dilim görülmektedir. Bunun yanı sıra dakika, dakika- saat, saniye- dakika 

periyotlarla hareket eden örneklerde bulunmaktadır. Kontrol biçimi olarak ise daha çok 

dıĢsal kontrollerin olduğu görülmektedir. Ġçsel kontrol örneğinin de olmasıyla birlikte 

hep içsel hem de dıĢsal kontrolle kontrol edilen biyonik kabuklara da rastlanılmıĢtır. 

Biyonik kabuk örneklerinin hepsinde güneĢ kontrolü sağlanmaktadır. Buna ek olarak 

doğal havalandırma doğal aydınlatmanın sağlandığı örneklerde bulunmaktadır. Bina 

kabuğunda gölgeleme elemanlarına ya da çatıya entegre PV paneller aracılığıyla 

yenilebilir enerji üretiminin sağlandı örnekler görülmektedir. Ġncelemeler sonucunda 

bina kabuklarında nem kontrolünün sağlandığı ve termal kütle performansı gösteren 

herhangi bir bina kabuğuna rastlanmamıĢtır. 

Biyonik bina kabuklarında kullanılan bu sistemler sadece iç mekânın termal konforunu 

iyileĢtirmekle birlikte, binalar için düĢük enerji tüketimini de sağlamaktadır. Doğal 

nesnelerin mekanik özelliklerinden, yapısal iliĢkilerinden ve malzeme performansından 

ilham alarak ve bunu bir binanın kabuğunun tasarımına uygulayarak, bina kaynaklarının 
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verimliliği artırılmıĢtır. 

Bir bina tasarlanırken, kabuğunun biyonik yöntemlerden ilham alınarak tasarlanması o 

binanın sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Biyonik kabuklar, ekolojik 

ilkelere ve iklime uyumlu olarak tasarlandıklarında yaĢam döngüleri boyunca binanın 

enerji verimliliğini yönetmektedirler. Gün içerisindeki havanın durumu ve güneĢin 

konumuna göre kabuğun hareket etmesi doğal havalandırmanın sağlanmasına ve doğal 

aydınlatmasına olanak sağlamaktadır.  

ĠncelenmiĢ olan biyonik kabuk örnekleri doğrultusunda biyonik kabuk tasarımlarının 

olumlu ve olumsuz yönleri Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir. 

Olumlu yönleri: 

• GüneĢin gün içerisindeki konumuna göre kabuk hareketi sayesinde binada oluĢacak 

ısı kazancını ya da kaybını istenilen seviyede tutulabilmektedir. 

• Yıl içerisinde tüketilecek olan yenilenemeyen enerji miktarında ve kullanılacak 

yakıt miktarında tasarruf sağlanabilmektedir.  

• Biyonik bina kabuğuna entegre PV paneller sayesinde enerji üretimi, ekolojik 

döngüye katkı ve güneĢ enerjisinden maksimum kazanç sağlanabilmektir. 

• Biyonik bina kabuklarının performansları sayesinde bina kullanıcısının bina 

içerisindeki konforunun sağlanması için kullanılacak HVAC yükü azaltılarak 

yenilenemez enerji kaynağı tüketimi azaltılmasına katkı sağlanabilmektedir.  

• Biyonik bina kabukları modüler Ģekilde entegre edilebildikleri için üretimleri 

kolaydır. Bozulma anında sadece bozulan parçanın çıkarılmasına olanak 

sağlanmaktadır. Böylece tüm kabuk elemanının değiĢtirilmesi yerine tek bir 

modüler parçanın değiĢimi sağlanarak yıllar içerisinde oluĢabilecek performans 

düĢüklüğü engellenmiĢ olmaktadır.  

• DıĢsal ya da içsel kontrol sistemleri sayesinde otomatik olarak insan gücüne gerek 

kalmadan biyonik bina kabukları kontrol edilebilmektedir. 

• Biyonik bina kabukları bina kabuğunun herhangi bir yerine entegre 

edilebilmektedir. 
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• Farklı iklim bölgelerine entegrasyonlarında iklimle uyumlu olabilmeleri için 

tasarımda değiĢikliklere gidilmesi gerekmektedir. Bulunduğu bölgeye özel olarak 

tasarlanmaktadır. 

Biyonik kabuk tasarımında doğadan yaklaĢımlar benimsenmesinden dolayı doğa 

tahribatı en aza indirgenmiĢ ve doğayla bütüncül tasarımlara gidilmiĢtir.  

Olumsuz Yönleri: 

• Ġlk üretim maliyetleri fazladır.  

• Mimarlık, mühendislik, yazılım… vs gibi farklı disiplinlerin bir arada çalıĢmasıyla 

birlikte tasarım üretim aĢaması gerekmektedir. 

Biyonik kabuklar sayesinde yapının bulunduğu bölgeler uygun etkin çözümlerle 

tasarımlar gerçekleĢtirilebileceği gözlemlenmiĢtir. Biyonik kabukların bina kabuğuna 

entegre edilmesiyle birlikte sürdürülebilir, ekolojik ve enerji etkin bina kabukları 

tasarlanabileceği görülmüĢtür. Dünyada ve Türkiye‟de biyonik bina kabukları 

kullanımının yaygınlaĢtırılmasıyla birlikte çevre dostu binalar tasarlanmasıyla birlikte 

doğaya tahribatın en aza indirgenmesi sağlanmıĢ olacaktır.  

Öneriler; 

Bu çalıĢmada yapı kabuğu tasarımlarının önemine değinilmiĢ ve biyonik bina kabuk 

tasarımlarının sürdürülebilirliğe ve ekolojik döngüye nasıl katkı sağladığı incelenmiĢtir. 

Tez kapsamında incelenen projeler doğrultusunda biyonik kabuk tasarımlarının doğal 

döngüye adapte oluĢu ve bina içinde kullanılacak enerji tüketiminin azaltılabildiği 

gözlemlenmiĢtir. Bundan dolayı mimarlar için kabuk tasarımı oldukça önemlidir. Bina 

kabuğu tasarlarken biyonik tasarım kriterleri ele alınarak tasarlanan bir kabuk doğal 

yasaları da etkin bir kullanacaktır.  

Günümüzde biyonik yapı örnekleri oldukça az bulunmaktadır. Türkiye‟de ve diğer 

ülkelerde yaygınlaĢtırılması, binalarda kullanılan enerji tüketimini azaltmakla birlikte, 

enerji etkin malzemelerle tasarlanan bu kabuklar gelecek nesillere de aktarılarak doğa 

tahribatını azaltarak ekolojik döngüye katkı sağlayacaktır. 

ÇalıĢma kapsamında biyonik bina kabukları biyonik tasarım kriterleri (biyonik bina 

kabuğu adaptasyon ölçeği, biyonik bina kabuğu kontrol tipi, biyonik bina kabuğu zaman 

dilimi) ve biyonik kabuk performansları (güneĢ kontrolü, doğal havalandırma, doğal 
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aydınlatma, nem kontrolü, termal kütle ve yenilenebilir enerji) doğrultusunda nitel 

olarak değerlendirilmiĢtir. Biyonik tasarımlarda böyle bir çalıĢmadan yola çıkılarak bina 

tasarımlarında hem teknolojinin hem de doğadaki organizmaların çevreyle olan 

iliĢkilerinin yapısının birleĢtirilmesi için hangi değerlendirme ölçütlerinin olduğu 

belirlenmiĢtir. Gelecek çalıĢmalarda biyonik kabuk örneklerinin enerji simülasyon 

programları (ECOTECT, Energy-10, e-QUEST, Energy-Plus, ESPT,TRNSYS) 

(Harputgil, 2014) aracılığıyla  simüle edilerek performansları hesaplanarak nicel olarak 

değerlendirilmesi yapılabilir. 

 Biyonik kabukların simülasyonları yapılarak bulundukları iklim kuĢaklarından farklı 

iklim kuĢaklarında aynı performansla çalıĢıp çalıĢamayacakları incelenebilir. Biyonik 

kabuklar simüle edilip performanslarının kıyaslaması yapılarak ilerdeki yapılacak olan 

tasarımlara yol gösterici olunabilir.  

Aynı iklim bölgelerinde bulunan farklı yaklaĢımlarla (biyomimikri, enerji etkin tasarım, 

yeĢil mimari.. vb) tasarlanmıĢ kabuk örneklerinin, biyonik kabuk örnekleriyle 

kıyaslaması yapılarak nicel ve nitel olarak incelemeleri yapılarak, performansları 

değerlendirilebilinir. 

Sonuç olarak; 

GeçmiĢten günümüze kadar var olan doğa ve doğada yaĢayan canlılardan esinlenilerek 

tasarıma aktarılan yapılar içerisinde teknolojinin de kullanılmasıyla birlikte biyonik bina 

kabukları iĢlevsellik, sürdürülebilirlik, enerji etkinlik açısından etkin olarak 

kullanılabilecektir. Doğanın gözlemlenerek teknolojiyle birlikte etkin bir Ģekilde rol 

oynaması, doğa- insan, insan-yapı, doğa- yapı iliĢkisinin sağlanması biyonik 

tasarımlarla mümkün olmaktadır. Biyonik olarak tasarlanan yapılar çevreyle daha 

uyumlu olmakla birlikte, enerji etkinlik, çevre dostu, sürdürülebilirlik ve ekolojik döngü 

için oldukça önemlidir. 
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