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Projelerimiz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sergi Alanı

Hatay Bitki Müzesi 
Konsept Projesi

Tasarım Kayseri Koramaz Müzesi 
Konsept Projesi

Üretim
Mersin Akkuyu NGS
Tanıtım Merkezi

Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi

Kepez Bilim MerkeziDünya ve toplum her yönden değişirken, müzelerin de bu değişimi takip etmesi 
kaçınılmaz. Boyut Model olarak bu değişime ayak uyduruyor, müzeleri sıradan sergi 
alanları olmaktan çıkartıp alternatif birer gelişim, sosyalleşme, paylaşım ve aktarım 
merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. 

Yeni nesil müzeler bilimsel ve sanatsal bilgiyi yayan mekanlardır. Bu durumun topluma 
kazandıracağı bakışın, ilerleyen zamanlarda bilgiyi üreten bir kitlenin de temeli 
olduğunu düşünüyoruz.

Toplumdaki bilime ve sanata ilişkin ilgiyi, bilgiyi arttırmak için deneyim odaklı mekanlar 
tasarlıyoruz. Hem içerik hem de yöntem açısından çeşitlilik ve farklılık odaklı düşünerek 
bu alanda yaşanacak dönüşümün öncüsü olmayı amaçlıyoruz.



2018-2020

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi
Uzay ve Astronomi
Uluslararası Uzay İstasyonu
Simülasyon



Genel Görünüm







Astronomi ve Uzay



Güneş’in Sesi

Ay ve Güneş 
Tutulması
Ölçeklendirilmiş dünya modeli ve ona 
bağlı olan ay, ışıklı güneş modelinin 
önünde dönmektedir. Ay ve güneş 
tutulmasına denk gelen evrelerde 
modeller duraklar ve sergi evrenin 
durumunu sesli olarak açıklar.

İçeriden aydınlatılan Güneş modeli ve 
infografikler ile Güneş hakkında bilgiler 
verilir hatta güneşin sesi dinlenebilir.



Teleskop şeklindeki sergi 
yukarıda asılı olan dokuz adet 

gezegen ile entegre bir 
şekilde çalışır ve üzerindeki 

dokunmatik ekran sayesinde 
ziyaretçinin belirli bir sürede 

gezegenleri avlaması 
beklenmektedir. Bu sergide 

Güneş Sistemi’ndeki 
gezegenlerin özellikleri 

anlatılmaktadır. 

Gezegen
Avcısı

Kendi Teleskobunu Yap
Ray üstünde hareket ettirilebilen 
mercekler teleskobun çalışma 
sistemini anlatır ve ziyaretçilerin 
mercekleri ayarlayarak teleskobun 
ilerisinde duran küçük Jüpiter 
modeline odaklaması beklenir.

Galileo’nun
Teleskobu
Galileo'nun basit teleskobu ile modern bir 
teleskobun optikleri ve odak kabiliyetleri 
kıyaslanabilir. 05



Dalga Boyları ve Işınım
Arkadan aydınlatmalı grafik panel ve hareketli ekran, radyo 
dalgalarından gama ışınlarına kadar elektromanyetik 
spektrumu gösterir.

Üç metre uzunluğundaki salınan fiber optik ip 
yardımıyla elektromanyetik spektrum dalgaları 

hakkında bilgiler verilir, ziyaretçi kontrol düğmesi 
ile dalgaların farkını izleyebilir.



Ziyaretçiler bir tartının üzerine 
çıkarak kendi ağırlıklarının Dünya'da 
ve diğer gezegenlerde ne kadar 
olduğunu görebilirler.

Uzay Tartısı

Planetaryum
25 kişilik mini 

planetaryumda çağlar 
boyunca yaşanan 

astronomik yenilikler, 
keşifler ve evrenin 
işleyişinin anlatılır.

Güneş Sistemi’ndeki gezegenleri anlatan bir sergidir. 
Sergi üzerindeki gezegenler mekanik bir çark 

yardımı ile kendi etraflarında ve güneş modelinin 
etrafında gerçek oranlarda dönebilmektedir. 

Hareketli Güneş Sistemi



Mini Tiyatro
Bilgilendirici videoların gösterildiği mini 

tiyatro, sunumlar ve seminerler için 
kullanılabilir. Odayı çevreleyen led ışıklar, 

uzay modülünün penceresinden 
esinlenilerek tasarlanan ekrandaki 

gösteri ile uyumlu bir atmosfer yaratır. 



Uzayda
Yaşam

Modülü

Dünya’nın etrafında dönen büyük bir 
uzay aracı modellenmiştir. 

İçerisinde ise uzay istasyonundaki 
bir astronotun yaşamı ve bilimsel 

çalışmaları ile ilgili bilgiler içeren 
infografik ve üniteler bulunur.

Uluslararası
Uzay İstasyonu



Kas ve kemik kaybına engel olan egzersizlerle ilgili 
bilgi verilmekte ve uzayın yarattığı dönme hissi 
interaktif bir şekilde deneyimlenmektedir.

Modülün içinde astronotların yerçekimsiz ortamda 
kullandıkları uyku tulumları, gıda paketleri RFID teknolojisi 
ile desteklenerek sergilenmekte. 



Robotik Kol
Kumanda kolu ile hareket ettirilen gerçek bir robot, 
kargo konteynerlarının uzay istasyonuna ürünleri 
nasıl naklettiğini oyunlaştırarak anlatır.

Uzayda Bitki Yetiştirme
İnteraktif sergide Uzay modülünde nasıl bitki 
yetiştirildiği ve bazı canlıların yerçekimsiz 
ortamdaki davranışları gözlemlenebilir 



Eşleştirme Oyunu

Meteoroitler

Bu panelde uzay teknolojisini günlük 
hayatımızda kullandığımız bir teknoloji ürünü 
ile ilişkilendirmek üzerine kurgulanan bir 
eşleştirme oyunu sergilenmektedir.

Mikro meteoroid örneklerinin büyüteç 
ile incelenmesine imkan veren standda 
aynı zamanda materyallerin hiper hız 
etkilerine gösterdikleri tepkilerin 
deneyimlenmektedir.



Uyduların ne olduğunu 
açıklayan infografikler ve 

paneller ziyaretçilere kendi 
uydu modellerini yapma 

fırsatı verir.

İnteraktif Küre
Anlık verilerin aktarıldığı; kara 
parçalarındaki yeşil alan kaybı, 
buzulların erimesi, şehirleşme gibi 
değişimlerin kronolojik olarak 
izlendiği haritalar küre şeklindeki 
dünya modeline dört projeksiyon 
tarafından mapping teknolojisi 
ile yansıtılır. Ziyaretçiler tarafından 
dokunmatik ekran aracılığıyla 
kontrol edilebilir.



Bu alanda ziyaretçiler Ay yüzeyindeki bir 
kraterin bire bir kopyası üzerinde, EMU 

sırt çantaları ve elastik iplerle tavana 
bağlanarak yürümeyi deneyimler. 

Ünitenin temel amacı Ay’daki düşük yer 
çekimini ve atmosferi kullanıcıya 

hissettirmektir.

Ay’da Yürüyüş
Simülatörü
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Kepez Bilim Merkezi
Duyularla Bilim
Hareket ve Enerji
Algı ve İllüzyon
Laboratuvar
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Duyularla Bilim
Ud Telleri

Büyük bir ud formundaki 
ünitenin üzerindeki teller, 

dokunulduğunda sesin 
farklı dalga boylarını 

görselleştirir.



Boşlukta 
Ses 
Vakum düzeneği kurulmuş fanus ve 
içinde çalan zil sayesinde havasız 
ortamda sesin iletilmediğini 
ve duyulmadığı anlatılır.

Vokal Sesler
İnsan ses çıkarırken gırtlağının aldığı şekli 
taklit eden odacıklara körük ile hava üflenerek 
çalıştırılan ünitede ziyaretçiler, duydukları 
seslere yakın sesler elde etmeye çalışır.



Işık 
Adası

Farklı renk, form ve kalınlıklarda akrilik 
mercekler ile ışık kaynağı sayesinde ışığın 
farklı kırılma indeksleri incelenebilir. 
Gökkuşağı oluşumu gözlemlenebilir.

Renkli 
Gölgeler
Kırmızı, mavi ve yeşil (RGB) spotlardan 
gelen ışıklar beyaz duvar üzerinde 
cisimlerin renkli gölgelerini oluşturur. 
Kesiştikleri noktada oluşan beyaz alan 
ise ışığın bileşenlerini anlamamıza 
yardımcı olur. 



Kulak Hileleri Polarize Kolon
Üzerindeki üç adet kulaklık ile 

ses algısını farklılaştıran bir 
deneyim sunmaktadır.

Akrilikten aydınlatılmış sütunun içine yerleştirilen 
şekiller çıplak göz ile görülemez. Ziyaretçiler ancak 
ünitenin önündeki lens yardımıyla yan panellerdeki 
yansımalarını izleyebilir, şekilleri gözlemleyebilir. Bu 
düzenek ile polarize olmuş ışığın ne olduğu anlatılır.



Hareket ve Enerji



Dişliler
Farklı boyut ve profillerdeki 
dişlilerle oynayarak çeşitli 
zincirler yaratacak 
ziyaretçilerin bu 
mekanizmaların nasıl 
çalıştığını deneyimlemesi 
hedeflenmektedir.

Kasnaklar
Basit makineler ile ilgili bilgi vermek 
için çeşitli düzenekler sunulmaktadır. 

Ziyaretçilere makaraların ne işe 
yaradığını anlatmak için kendi 
ağırlıklarını çekebilecekleri bir 
deneyim yaşatılır.



Ağırlık ve Yer
Çekimi İstasyonu

Üç ayrı üniteden oluşan sergide yukarıdan bırakılan ama 
farklı eğimlerde ilerleyen, fırlatma açısı ayarlanan ve aynı 
koşullarda farklı kütlelere sahip topların nasıl hareket 
ettiği gözlemlenebilir.

Hava Basıncı
İstasyonu
Bernoulli ilkesini anlatan ünitede hava 
üfleme hortumları ve her bölmedeki farklı 
toplar ile ziyaretçi hava basıncı ile 
hareket arasındaki ilişkiyi deneyimler.



Galton  Kutusu
Üçgen platformun tepesinden serbest 
bırakılan topların aşağıdaki haznelerde 
birikmesinin gözlemlenebildiği ünitede 
olasılık hesapları anlatılmaktadır.

Bu ünitde ziyaretçiler alt taraftaki sabunlu 
su haznesi ve onunla beraber çalışan 
mekanizma sayesinde kendilerini 
dev bir balonun içine hapsedebilir. 
Balonun içindeyken üfleyerek onu 
genişletebilir, şekli ile oynayabilirler.

Dev Balon



Manyetizma
İndüksiyonun ve 
elektromanyetizmanın nasıl 
çalıştığını anlatan bir deney 
düzeneği sergilenmektedir.

Devre 
Oluşturma Motor
Ziyaretçiler çeşitli devre 
parçalarını bir araya getirir 
ve elektrik akımının nasıl 
çalıştığı deneyimler.

Bu ünite motorların yapısını 
ve elektriği nasıl hareket 
enerjisine çevirdiğini 
anlatmaktadır.



Dönen
İllüzyonlar
Bozulan halkalar, Benham 
diski ve derinlik değiştirici 

bölümlerinde çeşitli 
diskleri çevirerek ortaya 

çıkan illüzyonları gözler ve 
değerlendirir.

Algı ve İllüzyon



Çarpık Oda
Kapalı bir odada mekânsal algının çarpıtılması 
üzerine kurgulanmıştır. Kasıtlı olarak deforme 
edilen odada farklı açılardan farklı perspektifler 
algılanabilir. Ziyaretçiler buradaki görüntülerini 
odaya entegre olan kamera ile fotoğraflayabilir, 
isterlerse kendilerine mail gönderebilirler.



İhtiyaca göre çok amaçlı bir kullanım alanı sunar. Mekanın renkli ve 
enerjik tasarımı duvarları çevreleyen ışıklı formlar ile de desteklenmiştir. 
Çocukların ergonomisi göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve 
üretilmiştir. 

Laboratuvar



2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sergi Alanı



Türkiye ile Almanya Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları’nın 
ortak çalışması olan proje, kamu binalarında enerji 
verimliliğinin sağlanmasını, bu binaların enerji 
maliyetinde düşüş ve tasarruf açısından öncü olmasını, 
ulusal düzeyde sosyal, ekonomik fayda ve farkındalık 
yaratmayı amaçlamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sergi alanında projeyi 
ziyaretçilere anlatmak için detaylı bir maket ve interaktif 
bir ünite tasarlanmış, üretilmiştir.



Ziyaretçiler bu ünite ile örnek bir yapıyı kesitleri ile detaylı 
bir şekilde inceleyebilir. İnteraktif ekranlar üzerinden  

videolara, animasyonlara ve infografiklere 
kolaylıkla ulaşabilir. Ekrandan takip edilen bilgiler 

eş zamanlı olarak ışıklı ve hareketli parçalar sayesinde 
maket üzerinde de gözlemlenebilir.

Aynı zamanda çocuklara özel olarak 
geliştirilen arayüzler, eğlenceli oyunlarla öğrenilen 

bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaktadır.



2012-2013

Mersin Akkuyu NGS
Bilgilendirme Merkezi



Temel amacı halkın proje ile ilgili bilgilendirilmesi olan Mersin 
Akkuyu NGS Bilgilendirme Merkezi çok amaçlı bir iletişim 
merkezidir.

Nükleer sanayinin tarihi ve gelişimi, fizik bilimindeki başarılar, 
enerji gelişiminin düzeyi, nükleer endüstri ve ilgili altyapının 
gelişimine bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sosyo-ekonomik kalkınması hakkında bilgiler verilmektedir.



Bu merkezlerde nükleer güç santralinin çalışma
prensibi görsel olarak tanıtılmaktadır. Nükleer güç
santralinin yerleşimi, reaktör ve diğer maketler ile

her açıdan tanıma olanağı bulunmaktadır.



Hatay Bitki Müzesi 
Konsept Projesi

Hatay EXPO 2021

2020
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Hatay’a özgü endemik 
bitkilerin interaktif 

düzenekler, mekanik ve 
dijital tasarımlar ile 

tanıtılması

Bitki Müzesi



Hatay’a özgü 
endemik bitkiler 

interaktif düzenekler, 
mekanik ve dijital 

tasarımlar ile tanıtılır.

Sergi Alanı



Pavilion Medeniyetlerin Hatay yöresinde inşa ettiği önemli yapılar ve tarihi olaylar, 
model ve projeksiyon desteği ile sesli ve görüntülü olarak anlatılır.
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Meydan Waterprint, ışıklı su gösterileri  ve kuru havuz Vaziyet Planı



Hatay’ın taş sokaklarından esinlenerek oluşturulan Sokak bölümü, 
Müze’nin ana aksını oluşturmaktadır. Sokağın parçası olan geniş duvar 
sergileme alanı olarak kullanılacaktır.

Sokak
Şifalı bitkiler ve aromatik 
çayların sergilenmesi & 
satışı

Cafe



2019

Kayseri Koramaz Müzesi 
Konsept Projesi



Müzenin girişi yeniden tasarlanmış;
bilet satışı, müzeshop ve gişe alanı eklenmiştir.
Süreç, arazideki eski müze alanının yapısı ve 
sahip olduğu taş doku korunarak ilerletilmiştir.     

Mimar Sinan’ın yapıtlarının 
sergilendiği açık hava minyatür 

parkı, alandaki ağaçlara zarar 
verilmeden yerleştirilmiştir. 



Yapıya ek olarak, modern bir çizgiyle tasarlanan sosyal alanın 
müzeye katma değer sağlaması amaçlanmaktadır.
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