
Ersin Arioglu - 1 

BILIM MERKEZI VAKFI – II 
 

BILGI TOPLUMUNA DÖNÜSÜMÜN MÜJDESI 
 

 Dr. Ersin ARIOGLU – Bilim Merkezi Vakfi 
  Yönetim Kurulu Baskani 
 
 
Geçen hafta yayinlanan yazimda, CBT okurlarina, yeni ögrenme alani olarak ortaya 

çikan  Bilim Merkezleri’nin kisa tarihçesi, kavramlari, Türkiye’de BILIM MERKEZI kurmak 

üzere harekete geçen Bilim Merkezi Vakfi’nin vizyonu-amaçlari-hedefleri-kuruculari, 18 

Nisan 1998’de açilan Deneme Bilim Merkezi’nin kurulma nedenleri, Vakfin is plani ve 

finansman programi hakkinda yine bu sütunlarda bilgiler sunmustum. Bugünkü yazimda, 

Istanbul Bilim Merkezi’nde yer alacak gösteri birimleri’nin (exhibit) konulari ve bilim 

merkezinin programlari hakkinda bilgiler vermek istiyorum. Bunlar çok önemlidir, çünkü 

Bilim Merkezlerinin vizyonu ve amaçlari, sergi konulari ve programlar (aktiviteler) yardimi 

ile gerçeklestirilir. Bu iki nitelik birlikte Bilim Merkezi’nin kisiligini olusturur. 

 
GÖSTERI BIRIMLERININ KONULARI 

 
Istanbul Bilim Merkezi’nde çagdas kavramlar daha da gelistirilmistir. Tasarimlarda, global 

kavramlarin yaninda Türkiye’nin bazi özel konularina gösteri birimleri ile önem verilmesi 

planlanmistir. Örnegin : Deprem, kiyilarimiz-denizlerimiz, meslek sahibi olmanin önemi, 

Türkiye’nin tabii zenginlikleri, arkeolojik zenginlikleri, Türk endüstrisinin lokomotif 

sektörleri gibi.  

 
Insanlik bugün gelistirdigi teknolojiler ile bir milyar isik yili uzakligi gözlemleyebilmekte, 

milimetrenin milyon kere milyonda birini görebilmekte, saniyede bir trilyon islem 

yapabilmekte ve alti santimetrekarelik bir alana doksan bin sayfalik bilgi 

sigdirabilmektedir. 2000’li yillara girerken insanligin yogunlastigi arastirma konulari ise 

söyle gruplandirilabilinir : 

Q Evrenin, günes sisteminin ve hayatin baslama teorileri. 

Q Dünya ekolojik sistemi. 
Q Daha saglam ve uzun ömürlü fakat daha hafif yeni malzemeler. 

Q Gen bilgileri ve tipta uygulamalari. 
Q Insan düsünce potansiyeli, ögrenmenin mekanizmalari. 
 

Iste Istanbul Bilim Merkezinde teknolojinin ulastigi bu seviyeler belgelenmekte, ve 

günümüzün  son arastirma konulari hakkinda bilgiler sunan gösteriler planlanmaktadir. 
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Bilim Merkezimizin gösteri birimleri ile ilgili kavramlar, global seviyede planlanmakta fakat 

özellikle halkimizin pedegojik, ailesel, ergonometrik karakterleri de özenle 

gözetilmektedir. Gösteri birimlerinde güvenlik ve saglamlik kadar sanata ve estetik 

endiseler üzerinde de dikkatle durulmaktadir. 

 
Istanbul Bilim Merkezinde, üç tip gösteri yer alacaktir. 

Q Fiziki gösteri birimleri 

Q Sanal gösteriler  (Bilgisayarlar içindeki yazilimlarla sunulan gösteriler) 

Q Bilim Merkezi yapisinin özelliklerinden dogan gösteriler 

 
Birinci tip fiziki gösteriler ziyaretçilerin bizzat dokunarak (hands-on), oynayarak, 

yaparak ve deney gerçeklestirerek bilgi sahibi olduklari gösterilerdir. Fiziki gösteriler, 

sanal gösteri birimleri ile destekleneceklerdir. Bu ikinci tip gösteriler ziyaretçilerin 

bilgisayar tuslarina dokunarak karsilikli etkilesim (interaktif) ile bilgi sahibi olduklari 

gösterilerdir. Burada gösteri sanaldir ve özel yazilimlarla ziyaretçiye sunulmaktadir. 

 
Üçüncü tip gösteri, diger kelimelerle yapinin elemanlarinin gösteri birimi haline 

getirilmesi, Türk Bilim Merkezi Vakfi’nin dünya bilim merkezleri için gelistirdigi yeni bir 

uygulama ve yeni bir kavramdir. Henüz denenmemistir. Istanbul Bilim Merkezi’nde ilk 

defa uygulanacaktir. Yapinin tasiyicilarindan sensörler ve bilgisayarlar yardimi ile 

üzerindeki yüklere karsi davranisi hakkinda bilgiler alinacaktir. Adeta telefonla alo kiris-

yükün ne kadar sorusu kiris tarafindan cevaplanacaktir. Ayrica mimaride renk oyunlari 

ile çesitli göz yanilmalarina nasil düsüldügü vurgulanacaktir. Yapi tesisatlari binada 

sarfedilen enerjinin yönetimi için akilli yapi kavramlari ile donatilarak, ziyaretçilere 

gösteriler halinde sunulacaktir. 

 
Istanbul Bilim Merkezi’nde sunulan tüm gösteriler birbirini tamamlayan bes konu halinde 

gruplanmistir. Konular ve gösteri birimlerinin tüm tasarimlari henüz kesinlesmemistir. 

Ancak çalismalarimizin bu asamasinda vardigimiz kararlar söyle özetlenebilir. 

 
Konu – I : BILIM (91 gösteri) 

Matematik gösterileri, fizik gösterileri, kimya gösterileri, tartismali bilim (isik partikül 

müdür? Yoksa dalga midir?). Evrendeki dört kuvvet, kaos teorisi, DNA, genler, gen 

havuzu, küremiz neden isiniyor v.b. 
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Konu – II : TEKNOLOJI ve ARAÇLAR (82 gösteri) 

Mekanik (Güç transferleri, fren kavrami, yapilara tesir eden yükler, deprem) Bütünlesik 

fabirka üretimi (Bir oyuncak top üretim fabrikasinda üretim simülasyonu ve kalite kontrol 

kavramlari) Yeni malzemelerin tanitilmasi (Yeni malzemelerle daha dayanikli fakat hafif 

bir bisiklet tasarimi) v.b. 

 
Konu – III : YASAYAN GEZEGEN DÜNYA (93 gösteri) 

Evrim teorileri, evrende yalniz miyiz, yazi nasil icat edildi-nasil yayildi, dünya nüfusu ve 

senaryolar, dünya yiyecek üretim kapasitesi ile ilgili senaryolar, kirlenen su nasil aritilir, 

su çevrimi, dünya enerji stoklari, alternatif enerjiler, Türkiye’nin dogal güzellikleri-

kiyilarimiz-denizlerimiz-jeolojimiz, Türkiye’nin ekolojisi-erezyon, uzayimiz, Türkiye’nin 

arkeolojik zenginligi v.b. 

 
Konu – IV : KÜRESEL EKONOMI (75 gösteri) 

Haberlesme (yazili, sözlü, dijital) finansal hareketlilik (yeni islere yatirim – döviz kurlari 

neden degisir – sirket hissesi sahipligi) insan hareketliligi (uçak, hizli tren, metro nedir?) 

Aile bütçesi, gelir dagilimi v.b. 

 
Konu – V : INSAN ve TOPLUM (68 gösteri) 

Dil (kendi siirini yaz), müzik (kendi müzigini bestele), mekan (ailene uygun ev insa et), 

kinetik (spor gösterilerinin kinetigi, insan vücudunun fiziksel kabiliyetleri), psikoloji; 

matematiksel mantik, bellek, algilama, birlikte yasam ve tolerans, insan sagligi v.b. 

 
Böylece Istanbul Bilim Merkezi’nde yaklasik 5 konu halinde 409 adet gösteri birimi 

sergilenecektir. Bu gösteri birimleri yaklasik 1500 kisiyi ayni anda mesgul edebilecektir. 

 

PROGRAMLAR 
 

Bilim Merkezleri çok aktif kuruluslardir. Istanbul Bilim Merkezi’ni ortalama günde 3000 kisi 

ziyaret edecektir. Bu ziyaretçi kapasitesinin saglanmasinda en büyük unsur gösteri 

birimleri kadar, bilim merkezinde yürütülen programlardir. Programlarin dinamikligi, 

canliligi, sagladigi tatmin, uyandirdigi merak ziyaretçilerin sayisini etkileyen en önemli 

unsurlardir. 

 
Klasik bir programlama su sekilde olusturulur. 

 
Q Geçici sergi : (6 ayda bir geçici sergi alaninda yeni bir konu sergilenecektir). 
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Q Interaktif Bilim Tiyatrosu : Bilimin toplumsal önemi, genetik arastirmalarin etik 

boyutu, bilim tarihi gibi konulari isleyen oyunlar sergilenecektir. Ortalama iki ay süre 

içinde konular yenilecektir. 
 

Q Haftalik programlar : Özel bilim gösterileri, küçük skeçler, paneller, belgesel filimler. 
 

Q Günlük programlar : Tur liderli geziler, konferanslar, bilimsel münazaralar, fikri ve 

üretimi olanlarin sergileri, internet haberleri, büyük laboratuvarlardan haberler, aktüel 

bilimsel olaylarla ilgili haberler. 

 
Ayrica Istanbul Bilim Merkezi, okullara özel konulu programlarda hazirlayacaklardir. Bu 

programlar için ögretmenler önceden bilim merkezine gelerek çalisacaklar ve ögrencileri 

için bilim merkezinin imkanlarindan nasil faydalanacaklarini planlayacaklardir. 

Ögretmenlerimizin egitimi için de özel programlarin sunulmasi planlanmaktadir. 

 
Diger taraftan bilgisayar aglari vasitasiyla bilim merkezimize okullardan ve evlerden 

ulasmak mümkün olacaktir. Hazirlanacak özel yazilimlar yardimi ile sanal ziyaretçiler 

sanki hakiki ziyaretçiler gibi bilim merkezini sanal olarak ziyaret edip bilgi 

toplayabilecekler ve arzu ettikleri konular üzerinde arastirma yapabileceklerdir. Bilim 

Merkezimizde  ögrenciler, ögretmenler ve Istanbullular için özel yaz programlari da 

düzenlenecektir. 

 

DIGER PROGRAMLAR ve SERVISLER 

 
Bilim Merkezimizin bahçesinde bir açik hava bilim bahçesi yer alacaktir. Burada 

Türkiye’nin arkeolojik zenginligi bir açik müze seklinde sergilenmesi düsünülmektedir. 

Ayrica Türkiye’nin jeolojik yapisina örnekler vermek üzere bir jeoloji müzesi’nin bahçede 

yer almasi tartisilmaktadir. 

 
Bilim Merkezimiz de kesif odalari, gösteri birimi üretim atelyeleri, sanat atelyeleri, siniflar, 

toplanti odalari, dokümantasyon merkezleri, kütüphaneler, kitap ve bilim oyuncaklarinin 

satilacagi dükkanlar da bulunacaktir. Ayrica ziyaretçilere hizmet etmek üzere hizli servis 

veren bir lokanta ve keyifli kafelerde tasarlanmaktadir. Ziyaretçilerin otopark ihtiyaci için 

500 araçlik bir alan ayrilacaktir. 
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BILIM MERKEZI ZIYARETÇILERI 

 
Istanbul Bilim Merkezi yillik 1.200.000 gerçek ziyaretçi kabul edebilecek kapasitede 

tasarlanmaktadir. Bilim Merkezlerinin esas ziyaretçileri, diger kelimelerle asli müsterileri 

ögrenciler, ögretmenler, aileler, arastirmanlar ve sanatçilardir. Bu ziyaretçiler bizzat bilim 

merkezine gelerek ziyaret eden gerçek ziyaretçiler oldugu gibi, bilgisayar aglari üzerinden 

sanal ziyaretçilerde olabilir. Turistlerde ziyaretçi olarak potansiyel müsterilerdir. Istanbul 

Bilim Merkezine yaklasik yilda 80.000 turistin gelecegi tahmin edilmektedir. Bu nedenle 

ve ayrica Istanbul Bilim Merkezi uluslararasi bilimsel ilgiye açik olacagi için gösteri 

birimlerinin açiklamalari Türkçe ve Ingilizce olacaktir. Ayrica yönlendirme levhalarinda 

Almanca/Fransizca/Rusca ve Arapça lisanlarinin da kullanilmasi düsünülmektedir.  

 
Bilim Merkezlerinin ziyaretçileri yapilan istatistiksel arastirmalar sonunda genelde üç 

gruba ayrildigi gözlenmistir. 

 
Q Sik Gelen Ziyaretçiler 

- Yilda 4 kereden fazla gelenlerdir. 

- Çogunlugu 15 yas ve daha büyüktür. 

- Gelir seviyeleri yüksektir, meslekleri vardir veya mesleklerini seçmislerdir. 

 
Q Ara-Sira Gelen Ziyaretçiler 

- Yilda bir kere gelirler. 

- Çogunlugu 4 ila 14 yas arasi çocuklardir. 

- Gelir seviyeliri orta düzeydedir. 

- Meslekleri konusunda kararli degillerdir. 

 
Q Zor Gelen Ziyaretçiler 

- 2 ∼ 5 yilda bir gelirler. 

- Gelir seviyeleri düsüktür. 

- Belirli bir  meslekleri yoktur ve kararsizlik gösterirler. 

 
Bilim Merkezlerinin basarisi ara-sira gelen ziyaretçileri, sik  gelenlere; zor gelen 

ziyaretçileri de ara-sira gelen ziyaretçi yapabilme becerileri ile ölçülür. Bunun 

saglanmasinda interaktif gösteri birimleri kadar dinamik-canli programlarin da büyük rölü 

vardir. 
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BILIM MERKEZI PROJELERI GÜZEL PROJELERDIR 

 
Bilim Merkezlerinin bir ülkede hizmete sunulmasi çok önemli bir toplumsal olaydir. 

Toplumun bilime duydugu ilginin arttigini belgeleyen en açik gösterge bilim merkezlerinin 

ortaya çikmasidir. Özellikle projenin devletin disinda baslatilmis olmasi ve Devletin 

katkisinin azligi hareketin kuvvetini, bilime toplumsal ilginin siddetini gösterir. Bu nedenle 

Vakfimiz tarafindan örgütlenen bilim merkezi kurma tesebbüsü halkimizin bilime 

susamisliginin açik bir belgesidir. 
 
Bilim Merkezi projeleri çok büyük kitleleri ilgilendirir. Eger yilda bir milyon ziyaretçiyi 

agirlamak üzere bir bilim merkezi kuruluyorsa, olay bütün yurttaslari ilgilendirecektir. Bu 

nedenle böyle bir proje, süratle ulusallasir ve toplumun prestij projesi haline dönüsür. 

Nitekim Vakfimizin projesi de hizla ulusal bir boyuta ulasmistir. 

 
Dünyadaki son 10 yil içinde olusan siyasal degisimler Türkiye’ye ekonomik gelisim 

olanaklari sunmaktadir. Son iki yil içinde ülkemizin yasadigi siyasal tecrübeler ve 

toplumda egitim için olusan olumlu rüzgar, Türkiye’nin egitim bilincini artirmistir. Bugün, 

Türkiye bu gelisimleri akillica degerlendirmek zorundadir. Türkiye’yi mutlu ve güvenli 

yarinlara tasiyacak, algilama kapasitesi yüksek, girisimci, sorun çözen evrensel 

rekabete hazir bir neslim yetistirilmesi ülkenin en büyük ve en önemli hedefi 

olmalidir. Türkiye bunu bugün basarmalidir ve inaniyorum ki basaracak güçtedir. Görev 

her Türk’ündür. Bu nedenle Türkiye bütün bireyleri ve güçleri ile degisimi, bilgiyi, bilimi, 

bilimsel arastirmayi, egitimi çok ciddiye almak zorundadir. 

 
Bilim Merkezleri bilimi halk diline tercüme eden, toplumda merak duygusu ve bilim suuru 

uyandiran, anlamli ögrenme saglayan, bilim konusunda sinerji yaratan projelerdir. Bütün 

bu hususlar daha kaliteli bir demokrasiye giden yoldur. Diger kelimelerle toplumsal 

degisimin müjdesidir. 
 
Atatürk : Asil ugrasmaya mecbur oldugumuz görev; kültürde ve fazilette dünya 

birinciligini tutmaktir diye vasiyet etmisti. TUTKUMUZ BENZERSIZ BIR BILIM 

MERKEZI KURMAKTIR. Katkiniza ihtiyacimiz var. Katilin bize… 

 
NOT : CBT okuyuculari, iki sayidir devam eden BILIM MERKEZI VAKFI – Bilgi Toplumuna 

Dönüsümün Müjdesi baslikli yazimda yer alan fikirlerle ilgili gürüslerini, katkilarini ve 

önerilerini  0216-321 9013  nolu faksima iletebilirler. Ilginizi bekliyorum. Pesin tesekkürler. 


