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Mimikri Enstitüsü İnternet Sitesi Açıldı 
 
“Doğadan öğrenme ve tatbik etme” olarak tanımlanan Biyomimikri olgusunun inovasyondan 
dönüşüme, verimlilikten sürdürülebilirliğe, tasarımdan sanata, araştırmadan geliştirmeye, 
üretimden pazarlamaya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunmaya ve yönetimden stratejiye 
yaşamın her alanına dair yüksek nitelikli sınırsız artı değer potansiyelini inceleyip araştırmak, 
toplantı ve etkinlikler düzenleyerek ilgili bilimsel/sektörel gelişmelere katkı sunmak üzere 
hazırlık ve alt yapı çalışmaları sürdürülen Mimikri Enstitüsü, ülkemizde bir ilk olarak TASAM 
tarafından kuruldu ve internet sitesi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayına açıldı.  
 

Biyomimikri çalışmalarının tasarımda, mühendislikte ve bilhassa yeni ürün geliştirilmesinde oldukça etkili 
sonuçlar sağlaması üzerine; yönetim, işletme ve organizasyon gibi alanlarda çalışan bilim insanları ve 
uzmanlar da son zamanlarda bu kavrama daha çok ilgi göstermeye başladı. TASAM Türk Asya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi inisiyatifinde hizmete geçecek Enstitü; “biyomimikri” konusunda uzmanlar, 
akademisyenler, tasarımcılar ve stratejistlerden oluşan yetkin bir ekip tarafından çalışmalarına başlayacak 
ve bilim, sanat, sanayi, iş ve kamu çevrelerinin de sürece dâhil edilmesi ile çalışma alanlarını daha da 
genişletecek. 
 

Verimlilik ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde insani kalkınma politikalarına düşünsel katkı sağlamak 
üzere çalışmalar yapmayı, biyomimikri bazlı tasarım ve strateji geliştirme temelinde ulusal ve global 
düzeylerde proaktif etkileşimler ve öneriler geliştirmeyi amaçlayan Enstitü, küresel pazarlardaki rekabet, 
işletmelerin artan ve yapısal değişim geçiren talebi karşılaması, verimlilik, maliyetlerin düşürülmesi, 
kârlılığın artırılması, yeni pazarlara girilmesi ve mevcutların büyütülmesinde de inovatif katkı sağlamayı 
hedefliyor. Bu mülahazalar çerçevesinde oluşturulması planlanan Mimikri Enstitüsü, mevcut ve muhtemel 
temel değişikliklerin sağlıklı bir şekilde tanımlanması ve iyi anlaşılması için sistematik ve ön alıcı bir yaklaşım 
geliştirilmesi amacını ayrıca gütmektedir. 
 
Enstitü’nün, ilgi alanlarına dair teknolojik, ekonomik, sosyal, siyasi gelişmeler bazında çözüm üretmek, ilgili 
uluslararası gelişmeleri takip edip ileri taşımak, deneyimleri paylaşmak, bilhassa Bilim Diplomasisi, Düşünce 
Diplomasisi faaliyetlerini geliştirmek ve sektörel derinleşmede “rol model” olmak gibi konularda öncülük 
etmesi; kalkınmada biyomimikri, tasarım ve strateji unsurlarının rolünün ve konumunun ortaya konmasına, 
Türkiye ile diğer ülkeler arasında çeşitli aktivitelerle desteklenen ortak bir bilinç oluşturulmasına, 
işbirliğinin gelişmesine ve sivil toplum düzeyinde etkileşimin artırılmasına katkı sunacak. 
 
TASAM tarafından hayata geçirilecek Mimikri Enstitüsü’nün kuramsal ve kurumsal yapısının tanıtılması, 
planlanan ve gerçekleşen faaliyetlerin duyurulması, ilgili detay, çıktı ve yönlendirmelerin dinamik şekilde 
yayınlanıp tüm ilgililer ile birlikte yetkililerle de paylaşılması için ilk etapta tasarlanıp teknik ve içerik boyutu 
temel planda hazırlanan resmî internet sitesine mimikri.tasam.org  adresinden ulaşılabiliyor.  

https://mimikri.tasam.org/

