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İSTANBUL AKVARYUM
Bilgilendirme Kiosku
Genel bakış

İstanbul Akvaryum, dünya denizlerinde yaşayan balık türlerinin içinde
bulunduğu, kendi türündeki akvaryumlarla kıyaslandığında; gezi güzergahı,
temalandırması, interaktifliği, yağmur ormanları ve yeni nesil teknolojisiyle
dünyanın en yeni akvaryumu olarak nitelendirilebilir. İstanbul Akvaryum projesi,
10 Mart 2003 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edildi.
Projenin işletmesi; Nuhoğlu İnşaat, Metal Yapı, Alt ve Üst İnşaat ve Nas İnşaat olmak
üzere 4 büyük şirketin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor.
Kendi alanında ‘ilk’lere ve ‘en’lere imza atmış olan İstanbul Akvaryum’da ziyaretçiler, coğrafi
bir rotayı takip ederek Karadeniz ile başlayan ve Pasifik’e kadar uzanan toplam 16 tema ve
1 adet yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapabiliyor. Toplamda 6 bin 800
metreküp su hacmine sahip 64 adet tankla 100 dönümlük bir arazi içine kurulu akvaryum,
1,2 kilometre uzunluğundaki gezi güzergahında, 1.500 çeşit deniz ve kara canlısını
barındırıyor.

Mevcut durum

22 bin metrekarelik, 2 katlı dev akvaryum projesinde, akvaryum alanları önünde yer alacak
ve akvaryumlarda bulunan canlılar hakkında bilgi verecek kiosklara ihtiyaç duyuluyordu
Söz konusu kiosk modeli gerek tasarımıyla İstanbul Akvaryum’un tematik yapısına uyum
sağlayacak, gerekse fonksiyonları itibariyle tüm ziyaretçilerin rahatlıkla kullanabileceği ve
kolayca bilgi alabileceği bir kaynak olacaktı.

Ki Çözümü

Projenin beklentilerine en uygun model olarak Kiosk İnnova’nın INF 130 modeli seçildi.
Proje kapsamında İstanbul Akvaryum için toplam 39 adet bilgilendirme kiosku üretildi.
Hangi Kiosk modelinin kullanılacağına hem müşterinin ürünleri kullanacağı yerde, hem de
Seyrantepe’deki kiosk üretim tesisinde yapılan toplantılar neticesinde birlikte karar verildi.
Kiosk İnnova’nın standart bilgilendirme kiosku modelimiz olan INF 130’u çalıştıracak yazılım,
üçüncü parti bir tedarikçi tarafından sağlandı. Kiosk içerisindeki uygulama, 3 boyutlu bir
tanıtım yapacağı için, PC konfigürasyonu standardın dışında daha kuvvetli PC bileşenleri
kullanılmasını gerektirdi. Bu yüzden kabin ve ekran, standart bileşenler olarak kalırken,
PC konfigürasyonu yeniden tasarlandı. Kiosk kabini üzerinde birbirinden farklı renkler ve
giydirmeler yapılarak kullanılacağı ortamda çekici bir görünüm kazanması sağlandı. 17 inç
büyüklüğündeki LCD dokunmatik ekranların ve özel PC’lerin kullanıldığı proje; iş geliştirme,
proje yönetimi, Ar-Ge, üretim, kalite kontrol ve teknik ekipler tarafından yaklaşık 3 aylık bir
zaman zarfında tamamlandı. Yazılım testleri için ise kiosk yazılım ekibinden destek alındı.

Sonuç

Projeyi 2010 yılının son çeyreğinde alarak 39 adet INF 130 model kiosku yılbaşında teslim
eden Kiosk İnnova, İstanbul Akvaryum için yaptığı bu ilk projede başarısını kanıtladı.
Bu proje sayesinde İstanbul Akvaryum, yüksek teknolojiye sahip, kurumsal kimliğini
kusursuz yansıtan, estetik ve kullanışlı kiosklarıyla, ziyaretçilerine akvaryum içerisindeki
balıkları detaylı bir şekilde tanıtacak bir altyapıya kavuştu. Ayrıca 3D uygulama barındıran
teknolojisiyle mekânı ve içerikleri daha da çekici kılan bu kiosklar sayesinde İstanbul
Akvaryum, daha fazla ziyaretçiyi ağırladı ve ağırlamaya devam ediyor.

