
Gökevi
(Planetaryum)

Etkinlik Ücreti: 
Ücretsiz 

Etkinlik Süresi    /    Gezi Süresi  
~40 dakika  / ~80 dakika

Etkinlik Sınıf Düzeyi: 
6. sınıf ve üzeri 

Katılımcı Sayısı: 
En fazla 40 öğrenci  
En az 1 öğretmen 

Etkinlik Gün ve 
Başlangıç Saatleri:  
Hafta içi her gün 
10:30 ve 13:30 

Etkinlik Binası:
Bilim Merkezi

Program
Sergi alanına gelen okul grubu* eğitmen(ler) tarafından 
karşılanarak Bilim Merkezi içerisinde kurulumu yapılan  gökevi 
sisteminin önüne alınır. Gruba gerekli açıklamalar (güvenlik 
tedbirleri vb.)  yapılır. Öğretmenden seyredilecek gösterim 
bilgisi öğrenilir ve gökevi sistemi içerisinde gösterim seyredilir.  
Gökevi gösteriminin ardından isteyen okul grupları “Klasik 
Otomobil Sergisi (KOS)” ve “Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi 
(BTTS)” binalarını ve “Açık Hava Sergisi’ni (AHS)” bireysel 
(eğitmensiz) gezerek gezisini tamamlamaktadır. Seanslara 
yönelik önerilen gezi programı aşağıda sunulmaktadır.  

Rezervasyon
Rezervasyondan önce lütfen bu belgenin ikinci sayfasını 
inceleyin!. 

Daha sonra lütfen rezervasyon formunu indirin ve indirdiğiniz 
belgenin ikinci sayfasında rezervasyon başlığı altında sunulan 
işlem basamaklarını gerçekleştirin.

          ODTÜ

Toplum ve Bilim Merkezi 

Tanıtım
Gökbilim eğitiminde çok önemli bir yere sahip olan Gökevleri 
(Planetaryumlar); bugüne kadar bilinen tüm gökcisimlerinin, 
hareketlerinin, neden oldukları değişimlerin ve olayların özel 
projektörlerle bir kubbeye yansıtıldığı hem eğitim-öğretim hem 
de eğlence amacıyla kullanılan özel yapılardır. Merkezimizde 
kubbe çapı yedi metre olan Digitarium® Gamma taşınabilir 
gökevi sistemi bulunmakta ve 2008 yılından beri hizmet 
vermektedir. Etkinlikte gösterimler aracılığıyla öğrencilerimizin 
çeşitli bilimsel konular hakkında farkındalığını artırmak 
amaçlanmaktadır. 

* Etkinliğe gelen okul grubu 6. sınıf veya üzeri sınıf seviyelerinde olmalı 
ve belirtilen katılımcı sayısını geçmemelidir. Aksi durumda etkinliklik 
gerçekleştirilmemektedir. 

10:30 Seansı 
10:30-11:10    Gökevi (Planetaryum) Gösterimi
11:10-11:50     KOS, BTTS, AHS Gezisi 
Toplam Gezi Süresi: 80dk.

13:30 Seansı 
13:30-14:10    Gökevi (Planetaryum) Gösterimi
14:10-14:50    KOS, BTTS, AHS Gezisi 
Toplam Gezi Süresi: 80dk.
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https://tbm.metu.edu.tr/bm/
https://tbm.metu.edu.tr/kos/
https://tbm.metu.edu.tr/btts/
https://tbm.metu.edu.tr/ahs/
https://tbm.metu.edu.tr/files/rezervasyon/ODTU_TBM_Rezervasyon_Formu.docx


Gökevi 
(Planetaryum) Sınıf Seviyeleri 

Gösterimler 
Ortaokul Lise Yükseköğretim

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Önlisans ve üzeri

Evrendeki Vaha
https://youtu.be/zVJYMm8eJsQ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Astronot
https://youtu.be/b2hl-eseyuA

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Yaşayan İklimimiz 
https://youtu.be/_Nh5JNquSbk

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Muhteşem Teleskop
https://youtu.be/KOo1Nl8Ms00

X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bizler Gökbilimciyiz
https://youtu.be/5p87wE4oV0g 

X X X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Güneş: Yaşayan Yıldızımız
https://youtu.be/D9Vtsm2m2QQ

X X X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dışarıda
https://youtu.be/OGkHrPx0Qx4

X X X X ✓ ✓ ✓ ✓

Dünya’dan Evren’e Yolculuk 
https://youtu.be/supbGvp3c_g

X X X X ✓ ✓ ✓ ✓

Karanlık Madde Gizemi 
https://youtu.be/pI4EMPE-MQI

X X X X X ✓ ✓ ✓

Görmek!
https://youtu.be/9ohkq2vZyJc 

X X X X X ✓ ✓ ✓

Not:    “✓” simgesi, ilgili gösterimin bakılan sınıf seviyesi tarafından seyredilebileceği anlamına gelmektedir. 
 “X” simgesi, ilgili gösterimin bakılan sınıf seviyesi tarafından seyredilemeyeceği anlamına gelmektedir. 

Öğretmenlerimizin ziyaret öncesinde alt kısımda tanıtım videolarının YouTube bağlantı adresleri sunulan 
gösterimleri incelemesi, öğrencileri ile birlikte öğrencilerinin sınıf seviyesine uygun bir gösterimi 
seçmesi ve ziyaret esnasında seçtikleri gösterimin adını eğitmene söylemesi gerekmektedir. 
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