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planetaryum nedir?
Türkçeye "gökevi" olarak tercüme edilebilen
"planetaryum", ülkemizde "keþif kubbesi", veya
"uzay tiyatrosu" olarak da bilinir.
Planetaryum; izleyicilerini bulunduklarý dünyadan
alýp evrenin egzotik gök cisimlerine taþýyarak
onlara görsel þölenler yaþatabilen bir yarým
küre yolculuðudur.
Planetaryum kavramý, kendi evrimi içinde,
modern planetaryumun icat edildiði günden
beri sürekli deðiþmiþtir.
Planetaryum teknolojisi ilerledikçe, planetaryum
tasarýmlarýnýn ve kullanýlan sistemlerin
geliþmesinin yaný sýra, gösterilerin görsel ve
iþitsel sýnýrlarý da olabildiðince geniþlemiþtir.

misyonumuz
Ülkemizdeki okullara astronomi ve uzay ile ilgili eðitim faaliyetlerini
besleyecek eðitsel bir kaynak olarak destek vermek.
Belediyelerin, kamu kurumlarýnýn, medyanýn ve astronomi - uzay ile
ilgili topluluklarýn yararýna hizmet sunmak.
Ýþ dünyasýna ve sivil toplum kuruluþlarýna yönelik konferans, seminer
vb. etkinliklere ev sahipliði yapmak.
Ýnsanýmýzýn kiþisel geliþimine katkýda bulunmak ve ufkunu geliþtirmek.
Öðrenmeyi eðlenceli hale getirmek ve eðitimde görsellikle kalýcýlýðý
saðlamak.

neden planetaryum?
Planetaryum, baþta çocuklarýmýz olmak üzere tüm katýlýmcýlarda;
 Öðrenmeyi eðlence haline getirir,
 Eðitimde görsellikle kalýcýlýðý saðlar,
 Ýnsanýmýzýn ufkunu geniþletir,
 Bilimsel çalýþmalarý heveslendirir,
 Bulutlara deðil, uzaya odaklanmayý saðlar.

eðitime güncel ve farklý bakýþ
Planetaryumun esnek yapýsý, eðitimcinin konular üzerinde hakimiyet
kurmasýný saðlar.
Üç boyutlu, ayrýntýlý ve oval simülasyonlar sayesinde, öðrenciler dersleri
çok daha kolay bir þekilde kavrar.
Fen bilimleri, matematik, tarih, coðrafya derslerinin öðrencilerin
anlayabileceði þekilde üç boyutlu olarak tasarlanmasýný ve anlatýlmasýný
mümkün kýlar.
Okullar; bilim þenlikleri, proje yarýþmalarý ve okulun diðer etkinliklerinde
yapýlan gösterilerle izleyiciler üzerinde farklýlýk oluþturabilirler.

festivallerinizin rengi
Planetar yum gösterileri deðiþik kültürel aktivitelerle de
zenginleþtirilmektedir. Üniversitelerde kariyer günleri, gençlik
þölenlerinde, bilim sanat merkezlerinde, uzay haftasý kutlamalarýnda,
yerel yönetimlerin þenliklerinde, lazer gösterileri, konserler ve tiyatro
performanslarýyla zenginleþtirilmiþ þovlar, planetaryumun ziyaret
edilmesine ve yaþadýðýmýz evrenle ilgili ufkumuzun açýlmasýna
yardýmcý olacaktýr.

alýþveriþe kýsa bir mola
SkyPlanetaryumla bir AVMnin tam ortasýnda da karþýlaþabilirsiniz.
Alýþveriþte maðaza maðaza gezmekten yorulduðunuz bir anda,
eðlenirken öðreneceðiniz ve farklý dünyalara yol alacaðýnýz bir
planetaryum kubbesi görebilirsiniz. Kim bilir belki de giriþ kuponu
size bir maðazanýn ya da AVMnin hediyesi olacaktýr.

kadromuz referansýmýzdýr
SkyPlanetaryum olarak; sahip olduðumuz taþýnabilir planetaryumlarla,
ülke çapýnda yürüttüðümüz "gezegenevi" organizasyonlarýnda, öncelikle
uzay teknolojileri alanýnda bir eðitim programýný dikkate almaktayýz.
Bu kapsamda çeþitli eðitim programlarý, kýsa süreli bilim kamplarý,
konferanslar, yayýn faaliyetleri, öðrencilere yönelik yarýþmalar, þenlikler
ve benzeri etkinlikler düzenliyor, üniversiteler, öðretim kurumlarý,
AVMler ve iþ dünyasýna hizmet verip uzayýn derinliklerine doðru
yolculuða çýkýyoruz.
Sizinle de karþýlaþmak dileðiyle...

Sizi uzayda büyüleyici bir gezintiye çýkarýyoruz.
Yýldýz patlamalarý, Satürn halkalarý, gezegenler...
Eðitici, eðlenceli ve üç boyutlu bir seyri
ayaðýnýza getiriyoruz.
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