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Türk araştırmacılar yen� nes�l "yumuşak robotlar"
gel�şt�r�yor
B�lkent Ün�vers�tes�nden araştırmacılar, ahtapot, salyangoz, fare g�b� hayvanların
esneyeb�l�r vücut özell�kler�nden es�nlenerek yen� nes�l yumuşak yapılı robotlar
gel�şt�rmeye başladı.
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ANKARA - Selma Kasap/Ahmet Sertan Usul

B�lkent Ün�vers�tes�nden araştırmacılar, ahtapot, salyangoz, fare g�b� hayvanların

esneyeb�l�r vücut özell�kler�nden es�nlenerek yen� nes�l "yumuşak robotlar" gel�şt�rmeye

başladı. Metal g�b� sert malzeme yer�ne pol�mer ve plast�k g�b� k�myasal malzemeler

kullanılan yen� tasarım robotlara çok dar bölgelerden rahatlıkla geçeb�lme özell�ğ�

kazandırılıyor.

B�lkent Ün�vers�tes� K�mya Bölümü Öğret�m Üyes� Yrd. Doç. Dr. B�lge Baytek�n, B�rleşm�ş

M�lletler (BM) 11 Şubat Dünya B�l�m Kadınları Günü dolayısıyla AA muhab�r�ne, akadem�k

çalışmalarına �l�şk�n b�lg� verd�.

B�l�msel çalışmalarının daha çok yumuşak malzemeler yan� pol�merler üzer�ne yoğunlaştığını

anlatan Baytek�n, bu konuda değ�ş�k uygulamalar yaptıklarını, bunlar arasında yumuşak

robotların bulunduğunu d�le get�rd�.

Geleneksel olarak robotların metal g�b� sert malzemeden yapıldığını, b�lg�sayar programları �le

tasarlanan elektron�k devreler aracılığıyla kontrol ed�ld�ğ�n� anlatan Baytek�n, dünyada

canlılardan yan� hayvan, b�tk� ve hatta �nsanlardan �lham alınarak yapılan malzeme ve

s�stemler kullanılarak yen� nes�l yumuşak robotlar yapab�lmen�n yollarının arandığını �fade ett�.

Bu yen� nes�l robotların, yapımlarında kullanılan pol�mer ve plast�k g�b� k�myasal malzemeler�n

yumuşaklığı neden�yle "yumuşak robotlar" olarak adlandırıldığını bel�rten Baytek�n, bu

robotların yapıldıkları malzemen�n get�rd�ğ� haf�fl�k, kıvraklık, engeller� kolay aşab�lme, az

enerj� �ht�yacı ve �nsanlarla uyumlu çalışab�lme g�b� pek çok avantaj bulunduğunu �fade ett�.
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Yumuşak robotlardak� yumuşak malzemey� aynen canlılarda olduğu g�b� k�myasal

reaks�yonlarla hareket ett�rme ve programlama üzer�ne çalıştıklarını b�ld�ren Baytek�n, bunun

yanında yumuşak robotları ışık �le programlama üzer�ne de araştırmalar yaptıklarını söyled�.

Yumuşak robotların arama kurtarma çalışmaları, dar alanlardan geçme ya da engeller� aşma

g�b� değ�ş�k görevlerde kullanılab�leceğ�n� d�le get�ren Baytek�n, şöyle devam ett�:

"Yumuşak robotlar dünyada da çok yen� b�r alan. Son 10 yıldak� çalışmalar, ağırlıklı olarak

daha çok robot�k ve malzeme alanının kes�şt�ğ� yerlerde yürütülüyor. B�zler de henüz bu

kavramı öğrenme ve deneysel çalışmalar yapma aşamasındayız. Yarın hemen etrafta

ahtapotlara benzer şek�lde yumuşak robotların gezmes�n� beklem�yoruz ama buradak�

b�lg�yle yumuşak protezler, �nsan yardımcısı ya da savunma sanay�s�nde kullanılacak robotlar

yapab�lmey� umuyoruz.

Yumuşak robotları, elektron�ğ�n, elektr�k enerj�s�n�n dışında başka kaynaklarla çalıştırmaya

çalışıyoruz. Bunun mümkün olduğunu da gördüğümüz çalışmalarımız var. Yumuşak

robotların ş�şme, ger�lme g�b� kas hareketler�n� ahtapot, salyangoz ya da fare g�b� canlılarda

olduğu g�b� k�myasal tepk�melerle yapmasını sağlamaya çalışıyoruz ve şek�l değ�şt�rerek

çeş�tl� hareketler� yapmaları üzer�ne araştırmalar yürütüyoruz. Böylece çok dar alanlardan

rahatlıkla geçeb�lecek yumuşak robotlar yapmaya çalışıyoruz."

23 Avrupalı ek�p yumuşak robot üzer�ne çalışmaya
başladı
Baytek�n, yen� nes�l robotlar üzer�ne yaptıkları çalışmaların TÜBİTAK tarafından fonlanan

ROBOCOM++ �s�ml� b�r proje kapsamında devam edeceğ�n� bel�rterek, AB konsors�yumunda

23 Avrupalı araştırma grubuyla çalışacaklarını b�ld�rd�.

ROBOCOM projes�nde yumuşak robotların yaşayan b�r canlı g�b� hareket etmes�n� sağlamaya

çalışacaklarını bel�rten Baytek�n, robotun �lk protot�p� �ç�n çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kadınlar b�l�m �ç�n çok uygun
B�lge Baytek�n, B�lkent Ün�vers�tes� k�mya bölümünden mezun olduktan sonra Almanya ve

ABD'de l�sansüstü eğ�t�m�n� tamamladığını, B�lkent Ün�vers�tes�nde araştırmalarına devam

ett�ğ�n� anlattı.

2017 Türk�ye B�l�mler Akadem�s� (TÜBA) GEBIP ödülü, 2016 B�l�m Akadem�s� BAGEP ödülü �le

2015 Loreal-UNESCO "Genç B�l�m Kadınlarına Destek Ödülü" sah�b� olduğunu aktaran

Baytek�n, Sc�ence derg�s�nde de �k� makales�n�n yayımlandığını söyled�.

Kız öğrenc�ler�n b�l�mle uğraşmalarına yönel�k öner�lerde bulunan Baytek�n, dünyayı daha

yaşanır, daha güzel b�r yer yapmanın yolunun b�l�mden geçt�ğ�n� ve kadınların da bu görev

�ç�n uygun olduğunu d�le get�rd�. B�l�m �nsanı olmayı hayat tarzı olarak gördüğünü �fade eden

Baytek�n, "Saat 17.00 oldu had� ev�me g�dey�m, d�ye b�r şey b�l�mde yok. Çocuğumla

oynarken, bulaşık yıkarken, günlük �şler�m� yaparken b�le aklımdak� sorulara yanıt arıyorum.

B�r k�ş�de merak varsa b�l�m �nsanı olab�l�r. Ben bu merak konusunu kız çocuklarında daha

çok görüyorum." d�ye konuştu. 
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