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HAKKIMIZDA
Sur Bilişim, bilim merkezlerine, çocuk 
müzelerine ve müzelere yönelik etkileşimli 
sergiler geliştiren tasarım, mühendislik 
ve teknoloji şirketidir. Bünyesindeki içerik 
geliştirici, tasarımcı ve mühendislerle 
projelerini geliştirdiği çalışmaların 
üretimini tamamlayarak ilgili mekânlara 
uygulamasını yapar. Tematik ortamlar 
oluşturur. İnteraktif, zengin içerikli ve 
yüksek teknoloji ürünü sergiler geliştirir. 
Ziyaretçi ve müşteri merkezli yaklaşımıyla, 
uluslararası standartlardaki tasarım ve 
üretim kabiliyetleriyle sektörün proaktif 
firmalarındandır.



SERGİ 

Taklitçi Robot

SERGİLENDİĞİ YER

The DoSeum Çocuk 
Müzesi,  ABD
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TAKLİTÇİ ROBOT • Taklitçi Robot 
ziyaretçilerin yaptıkları el ve 
kol hareketlerini tekrarlar. 
Eğlenceli ve yüksek teknoloji 
ürünü bir sergi ünitesidir.
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3D KUM HAVUZU • 3D Kum Havuzu kum, sensör ve projektör yardımıyla, sanal 
topoğrafya ve suyu birleştiren eğlenceli bir artırılmış gerçeklik sergisidir.
Düzenek üzerinde bulunan sensörler sayesinde gerçek zamanlı olarak 
şekillenen kum yüzeyi; renkli derinlik haritası, izohips eğrileri, yağmur, 
sanal su birikintileri ve akıntılarını etkileşimli bir şekilde ziyaretçilerin 
beğenisine sunar.

SERGİ

3D Kum Havuzu

SERGİLENDİĞİ YERLER

Kocaeli Bilim Merkezi 
İETT Bilim Otobüsü 
Winchester Bilim Merkezi, İngiltere 
Ashville Bilim Müzesi, ABD 
Pacific Bilim Merkezi, ABD 
Ankara Feza Gürsey Bilim Merkezi 
Rize Fatma-Nuri Erkan BİLSEM
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SERGİ

Periyodik Tablo

SERGİLENDİĞİ YERLER

Kocaeli Bilim Merkezi 
Ankara Feza Gürsey Bilim Merkezi 
Rize Fatma-Nuri Erkan BİLSEM

PERİYODİK TABLO • Ziyaretçiler dev bir dokunmatik 
ekran üzerinde periyodik tablodaki elementleri 
sürükleyerek tepkimeye sokarlar ve reaksiyon 
sonucu oluşan bileşikleri eğlenceli animasyonlarla 
deneyimlerler.
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KONYA 
BILIM
MERKEZI

. .

.
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KONYA BİLİM MERKEZİ • Konya 
Bilim Merkezi 8 galeriden 
oluşmaktadır. 

PROJE  

Konya Bilim Merkezi

KURUM

TÜBİTAK 
Konya Bilim Merkezi

TEMA

Evrenimiz 
Yeni Ufuklar

BİTİŞ TARİHİ

Eylül 
2016

YER

Konya

Konya Bilim Merkezi, farklı ve etkileyici mimari tasarımı ile ülkemizin 
dünya standartlarındaki ilk bilim merkezlerinden biridir.
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ROBOT PROGRAMLAMA • Robot Programlama her 
biri farklı hareket kabiliyetlerine sahip üç robottan 
oluşmaktadır. Ziyaretçiler her bir robotun önünde 
bulunan dokunmatik ekran aracılığıyla robotları 
programlayarak kendilerine verilen hedefleri 
gerçekleştirmeye çalışır. Sergi ünitesinde ziyaretçilere 
basit programlama ve algoritma geliştirme deneyimi 
sunulur. Robotların top taşıma, renge göre ayrıştırma 
ve hedef vurma görevleri bulunmaktadır. Her bir 
robot için kolay ve zor olmak üzere iki programlama 
seçeneği sunulmaktadır.

SERGİ

Sırt Roketi Simülatörü 
 

SERGİ

Robot Programlama

SIRT ROKETİ SİMÜLATÖRÜ • Sırt Roketi Simülatörü NASA tarafından 
kullanılan İnsan Manevra Ünitesininin (Manned-Maneuvering Unit/
Jetpack) bir astronot tarafından uzay boşluğunda kullanımını simüle 
eder. Ziyaretçiler 6 eksenli simülatörü hareket ettirerek dev ekranda 
görüntülenen uzay gemisini tamir eder. Ses, görüntü ve 6 eksende 
hareketle gerçekçi bir uzay deneyimi yaşatan Sırt Roketi Simülatörü, 
astronotların heyecanlı dünyasını deneyimleten yüksek teknoloji ürünü bir 
sergi ünitesidir. 
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SÜRÜ ROBOTLAR • Sergi ünitesinde bulunan 30 adet 
sürü robot ziyaretçilerin dokunmatik ekran üzerin-
den seçtikleri davranışa uygun olarak hareket eder. 
Ziyaretçiler bir araya gelme, dağılma, ışık gösterisi, 
ışığa yönelme, senkronize hareket ve simon der ki 
davranışlarından birini seçer. Başlangıç pozisyonlarını 
ve anlık lokasyonlarını belirleyemeyen robotlar, 
birbirleriyle iletişim kurarak ve titreşim motorlarıyla 
hareket ederek seçilen davranışı gerçekleştirir. 

SERGİ

Geveze Robot

PROJE

Konya  
Bilim Merkezi

GEVEZE ROBOT • Geveze Robot özel bir yazılım 
aracılığıyla ziyaretçilerle konuşabilen sanal bir 
avatardır. Ziyaretçiler sergi ünitesinde bulunan 
mikrofonu kullanarak Geveze Robot ile iletişim 
kurar. Geveze Robot ziyaretçiden gelen yanıtlara 
göre konuşmayı yönlendirir. Ziyaretçi istediği 
anda konuşmayı sonlandırabilir.

SERGİ

Sürü Robotlar

PROJE

Konya  
Bilim Merkezi
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FEZA 
GÜRSEY 
BILIM 
MERKEZI

. .
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FEZA GÜRSEY BİLİM MERKEZİ 

• Feza Gürsey Bilim 
Merkezi’nde 50 adet 
etkileşimli sergi ünitesi 
bulunuyor. Eğlenceli bilim 
gösterileriyle ziyaretçilere 
etkileşimli deneyimler 
sunuyor. 

FEZA GÜRSEY BİLİM MERKEZİ • 1993 yılında kurulan Feza 
Gürsey Bilim Merkezi ülkemizde kurulan ilk bilim 
merkezidir.

PROJE

Feza Gürsey 
Bilim Merkezi

KURUM

ANFA A.Ş.

SERGİLER

Periyodik Tablo 
Kabarcık Yarışı 
Tekerlekli Sandalye Yarışı 
Robot Programlama 
3D Kum Havuzu

BİTİŞ TARİHİ

Haziran 2017

YER

Ankara
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SERGİ

Tekerlekli Sandalye Yarışı

PROJE

Feza Gürsey Bilim Merkezi

TEKERLEKİ SANDALYE YARIŞI• 
Ziyaretçiler tekerlekli 
sandalyelere oturarak 
birbirleriyle yarışır. 
Tekerlekli sandalyenin 
tekerleğini çevirdikçe 
karşılarında bulunan 
ekranda çeşitli engelleri 
aşarak ilerleyen 
ziyaretçilere kat ettikleri 
yol kat, kalan mesafe 
ve hızlarının gösterimi 
yapılır. Bitiş çizgisine 
daha kısa sürede ulaşan 
ziyaretçi yarışın galibi 
olur. 

KABARCIK YARIŞI • Kabarcık Yarışı sergisi, farklı akışkanlık değerlerine 
sahip sıvıları konu alır Ziyaretçiler tüplerin içine hava pompalayarak 
oluşturdukları hava kabarcıklarını ve bu kabarcıkların farklı sıvılardaki 
davranışlarını gözlemler.

SERGİ

Kabarcık  Yarışı

PROJE

  Feza Gürsey 
Bilim Merkezi
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IETT 
BILIM 
OTOBÜSÜ

.

. .
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İETT BİLİM OTOBÜSÜ • İETT Bilim 
Otobüsü’nde 14 sergi ünitesi 
bulunuyor.  Bunlardan 
bazıları: Akıllı Otobüsler, Enerji 
Masası, Geridönüşüm Robotu 
ve Akıllı Şebekeler.

PROJE

İETT Bilim 
Otobüsü

KURUM

İETT

TEMA

Enerji ve Çevre 
Teknolojileri

BİTİŞ TARİHİ

Mart 
2016

İETT Bilim Otobüsü İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullara hizmet 
veren gezici bir bilim merkezidir.
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AKILLI ŞEBEKELER • 
Ziyaretçiler elektrik 
tüketim miktarını 
değiştirerek elektrik 
santrallerinde üretilen 
elektrik miktarındaki 
değişimi gözlemler. 
Sergi ünitesinde basit 
bir mantıkla “Akıllı 
Şebeke Sistemleri” 
anlatılmaktadır.

SERGİ

Akıllı Otobüsler

PROJE

İETT Bilim 
Otobüsü

AKILLI OTOBÜSLER • Ziyaretçiler zeminle herhangi bir bağlantısı 
olmadan hareket eden, model uydular ile kontrol edilen ve trafik 
kurallarına uygun ilerleyen otobüsleri gözlemler.

SERGİ

Akıllı Şebekeler

PROJE

İETT Bilim 
Otobüsü
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GERİDÖNÜŞÜM KUTUSU • Kağıt, plastik, metal, 
elektronik ve cam malzemeleri geridönüşüm 
kutusuna atan ziyaretçilere; atılan malzemenin 
cinsine göre ekrandan verilen ilginç mesajlarla 
geridönüşüm bilinci kazandırılması amaçlanır.

SERGİ

Enerji Masası

PROJE

İETT Bilim 
Otobüsü

ENERJİ MASASI • Su, rüzgar ve güneş enerjisinin 
gerçek türbin ve panellerle betimlendiği; elde 
edilen gerilimin voltmetrelerle ölçümünün 
yapılarak ziyaretçilerle paylaşıldığı etkileşimli bir 
sergi ünitesidir.SERGİ

Geridönüşüm 
Kutusu

PROJE

İETT Bilim 
Otobüsü

17 •
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Moskova
Innopark
Çocuk
Müzesi
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Moskova
Innopark
Çocuk
Müzesi

INNOPARK • Innopark 
Çocuk Müzesi 
etkileşimli bir müze 
olmasının yanısıra 
eğitim veren, bilimsel 
atölyeler yapan ve 
festivaller düzenleyen 
bir kuruluştur. 

INNOPARK • Innopark, her yaş grubundan çocuğa hizmet veren ve 
etkileşimli sergilerden oluşan bir çocuk müzesidir.

PROJE

Innopark Çocuk 
Müzesi

KURUM

Innopark

SERGİLER

Ay’da Yürüyüş 
Uzaytopu 
Periyodik Tablo 
Şimşekler 
3D Kum Havuzu

BİTİŞ TARİHİ

Nisan 
2016

YER

Moskova, Rusya
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SERGİ

Kinetik Sanat Eseri

KİNETİK SANAT ESERİ • Sergi ünitesinin hareketli kısmı tavandan sarkıtılan tellere bağlı ve 
birbirinden bağımsız hareket eden metal uçaklardan oluşur. Ziyaretçilerine görsel bir şölen 
sunan kinetik sanat eserinin çeşitli konseptlerde uygulamaları yapılabilmektedir.

KÂŞİF • iBeacon teknolojisinin kullanıldığı bir mobil uygulama olan Kâşif’te, artırılmış gerçeklik 
desteği, 3 boyutlu modeller, yaya navigasyonu ve karşılama mesajları özellikleri bulunur. 
Ziyaretçi davranışlarıyla ilgili ölçme ve değerlendirme imkânı sunan sanal bir rehberdir.

DENEYİM

Kâşif
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SERGİ

Roket

ROKET •  Ziyaretçilerin düğmeye basmasıyla birlikte fırlatma için geri sayım başlar 
ve aniden metrelerce havalan roket izleyicilere keyifli bir fırlatma deneyimi sunar.
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SERGİ

Tesla Bobini

TESLA BOBİNİ • Yüksek voltajlı elektrik atlamalarının görsel ve işitsel olarak ziyaretçilere 
sunulduğu büyüleyici bir sergi ünitesidir.

MANYETİK SIVI • Ziyaretçiler 
çevirme kolunu kullanarak 
manyetik sıvıda oluşan 
eşsiz desenleri gözlemler.

SERGİ

Manyetik Sıvı
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UZAY BİSİKLETİ • Dairesel bir 
hareket halkası içerisinde 
bisiklet sürme fırsatı sunan 
Uzay Bisikleti, kullanıcı 
üzerinde oluşan G etkisi 
sayesinde benzersiz 
bir deneyim oluşturan 
etkileşimli ve ikonik bir 
sergi ünitesidir. Kullanıcılar 
belirli bir süre içerisinde 
attıkları tam tur kadar puan 
kazanarak yarışırlar. Ayrıca 
kullanıcı üzerinde oluşan 
G kuvveti izleyicilerle 
paylaşılır.

UZAYTOPU • Uzaytopu; astronotların uzayda karşılaştıkları çok eksenli hareketi yeryüzünde deneyimleme fırsatı sunan 
etkileşimli ve ikonik bir sergi ünitesidir. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Uzaytopu’na binen kullanıcılar 
mekanizmanın farklı eksenlerdeki hareketleriyle unutulmaz bir deneyim yaşarlar. Uzaytopu, TÜV Avusturya sertifikasına 
sahiptir.

SERGİ

Uzaytopu

SERGİ

Uzay  Bisikleti



HAMSTER TEKERLEĞİ • Ziyaretçiler döner 
mekanizma içinde koşarken kaç kalori 
harcadıklarını ve egzersizin vücutlarına ne 
gibi olumlu etkileri olduğunu deneyimleme 
fırsatına sahip olur. Sergi ünitesinde üretilen 
elektrik kadar lamba aydınlatılır.

SERGİ

Uçak Fırlatıcı

UÇAK FIRLATICI • Atık kâğıtlardan yaptıkları 
uçakları birbirleriyle yarıştıran ziyaretçilere 
kendi uçak tasarımlarını geliştirme, hedef 
vurma ve hız rekoru kırma deneyimleri 
sunulur.

SERGİ

Hamster Tekerleği

24 •
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SERGİ

Depar 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERGİ

Fırtına

DEPAR • Ziyaretçiler 15 metrelik bir parkurda kendi aralarında veya 
Olimpiyat koşucularıyla yarışır. Ziyaretçilerin kendi aralarındaki 
dereceleri, ulaştıkları en yüksek hız ve ivme değerleri ve ortalama 
hızları skor tabelasında grafiklerle birlikte gösterilir.

FIRTINA •  Fırtına odasına 
giren ziyaretçiler, 
saatte 120 km/sa hıza 
ulaşan yapay rüzgârla 
unutamayacakları bir 
deneyim yaşar. Sergi 
ünitesinde opsiyonel 
olarak yağmur deneyimi 
de sunulmaktadır.
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KUYRUKLU YILDIZLAR • Özel 
olarak aydınlatılan su 
havuzuna otomatik 
olarak bırakılan ince 
kuru buz parçaları, 
yaptıkları dönme-öteleme 
hareketiyle kuyruklu 
yıldızları andırır ve 
izleyicilere etkileyici bir 
görsel şölen sunar.

SERGİ

Kuyruklı Yıldızlar

SERGİ

Ay’da Yürüyüş

AY’DA YÜRÜYÜŞ • Ay’da Yürüyüş sergisinde 
astronotların Ay yüzeyindeki hareketi simüle 
edilir. Yukarı yönde oluşturulan kuvvetle 
belirli oranda hafifletilen ziyaretçilere Ay’da 
yürüme deneyimi eğlenceli bir şekilde 
sunulur.
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SUR BİLİŞİM
Çiğdem Mh., 1561.Sok., Yurtkent Sit., B Blok, 
No:6/23, 06530, Çankaya, Ankara, Türkiye

+90 532 485 00 95

nihat@surbilisim.com
www.surbilisim.com


