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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Planetaryumlar, eğitimi pekiştirmek ve öğrencilere daha zevkli ve sürükleyici bir eğitim
deneyimi sağlamak amacıyla kullanılabilecek okul dışı eğitim ortamlarından biridir. Ancak
ülkemizde planetaryum filmleri yeterli sayıda olmamakla birlikte var olanlar da oldukça
pahalıdır. Bizim tarafımızca 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Ünitesi olan “Güneş Sistemi ve
Tutulmalar” ünitesinin konularını baz alarak Türkiye’nin müfredat destekli ilk yerli ve Türkçe
planetaryum filmi hazırlanmıştır. Bu filmi hazırlarken temel amacımız hem öğrencilerin
okulda işlediği konuları görsel ve işitsel bir ortamda pekiştirmesi, hem de Türkiye’de yerli ve
milli, aynı zamanda Türkçe planetaryum filmlerinin yaygınlaşmasına bir ön ayak olmaktır.
Filmimiz 3D modelleme yazılımı olan Blender ve video düzenleme programı olan Adobe
After Effects kullanarak oluşturulmuştur. Ayrıca senaryo yazımı ve ses kaydı da takımımız
tarafından gerçekleştirilmiştir. Garageband ve Windows Video Düzenleme Arayüzü sayesinde
ses ve görüntü düzenlemeleri yapılmıştır. Aynı zamanda film öncesi ve sonrası öğrencilere
uygulamak üzere 12 sorudan oluşan bir çalışma kağıdı hazırlanmıştır. iki uygulama
sonucunda başarı yüzdelerinde artış gözlemlenmiştir.

2. Problem/Sorun:
Özellikle Fen Bilimleri derslerinde öğrencilere öğretilen pek çok müfredat konusunun teoride
kalması öğrencilerin bu konuları anlamasında zorluklara sebep olabilmektedir. Teorik
derslerden sonra öğrencilerin konuları pekiştirmesi için okul dışı eğitim ortamlarında
destekleyici eğitimler yapılabilir. Aynı zamanda, öğrencilerin bir sonraki sene öğrenecekleri
konuları bilmemeleri onlarda kaygıya yol açabilir. Bu durum, öğrencileri psikolojik yönden ve
başarıları yönünden olumsuz etkileyebilir. Öğrencilerin, bir sonraki senenin müfredatı ile yeni
eğitim öğretim yılına başladıkları dönemde karşı karşıya gelmeleri yerine sene sonu,
planetaryumlar gibi okul dışı öğrenme ortamlarında konuların bir önizlemesi onlar için bir
hazırlık niteliğinde olacaktır.Son olarak, ülkemizde fen öğretimi kapsamında okul dışı
öğrenme ortamlarıyla ilgili çalışmalar genelde; müze (Topallı, 2001; Güler, 2011), bilim
merkezi (Tekkumru Kısa, 2005; Bozdoğan, 2007), hayvanat bahçesi (Yavuz ve Balkan Kıyıcı,
2012), enerji konulu geziler (Ertaş, Şen ve Parmaksızoğlu, 2011) ve doğa eğitimlerini
(Yardımcı, 2009) içermektedir. Başka bir okul dışı öğrenme ortamı olan ve ülkemizde sayısı
az ve ulaşılması zor olan planetaryum filmlerinin yerli ve milli olarak üretilmesi ve
planetaryum filmlerinin ülkemizde yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Planetaryumların
özellikle astronomi kavramlarının daha iyi öğretilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Sınıf
dışı ortamlardan biri olan; astronomi kavramlarının daha iyi öğrenilmesinde etkili olan
planetaryumlarla ilgili ülkemizde az araştırma olması dikkat çekmektedir. (Mustafa Çil, 2019:
V, 2)

3. Çözüm
Fen eğitiminde öğrenme ortamı olarak sınıf, laboratuvar ve sınıf dışı olmak üzere üç
ortamdan söz edilmekte ve sınıf dışı ortamlar ile ilgili araştırmaların son yıllarda artış
gösterdiği görülmektedir. Sınıf dışı öğrenme ortamları arasında hayvanat bahçeleri, botanik
bahçeleri, müzeler, bilim parkları, akvaryumlar, sanayi kuruluşları, planetaryum vb. ortamlar
bulunmaktadır. Planetaryumlar ise astronominin ve astronomi kavramlarının öğretilmesinde
ve görselleştirilmesinde oldukça etkilidir fakat özellikle ülkemizde Planetaryumlar’a dair



araştırmaların ve çalışmaların sayısının az olduğu görülmektedir. Bu probleme yönelik
gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda ülkemizde yok denecek kadar az olan ve erişilebilirlik
açısından yetersiz kalan planetaryum filmleri, öğrencilerin sınıfta teorik olarak öğrendikleri
bilgileri, görsel ve işitsel olarak simüle ederek konunun öğrencide pekişmesinde büyük bir
rol oynamaktadır. Bu nedenden dolayı, takımımız tarafından, öğrencilere yönelik,
erişilebilirliği kolay ve ana dili Türkçe olan bir planetaryum filmi hazırlanması amaçlanmıştır
(Şekil-1), (16 Adımda Güneş Sistemi: Planetaryum Filmi Linki:
https://drive.google.com/file/d/1J2-dGMHzAebOhjdyln6w_arldlWqyu06/view?usp=sharing)
Planetaryumlar aynı zamanda astronomi kavramlarının sınıf ortamına göre daha iyi
öğrenilmesini sağlar (Türk, 2010). Sonuç olarak böyle bir ürünün akademik verimliliği
arttırdığını göstererek teorik derslerde böyle eğitim araçlarının kullanılmasını desteklemek ve
teşvik etmek, aynı zamanda belirli yaş aralıklarındaki çocukların bu uygulamalara periyodik
olarak katılımlarını desteklemek, ve bu sayede mevcut probleme yönelik bir çözüm
oluşturmak amaçlarımızdandır. Projenin uygulama sürecinde ise 5. sınıf öğrencileri
hazırladığımız ürün ile ön test - son test uygulaması yaparak, iki periyotta MEB’in belirlemiş
olduğu kazanımlara uygun olacak şekilde testlere tabi tutulmuşlardır. Böyle bir uygulamanın
özellikle 5. Sınıf öğrencilerinin akademik başarısı üzerindeki etkisinin ölçülmesi ve mevcut
soruna yönelik bir çözüm olarak filmimizin başarısının ölçülmesi hedeflenmiştir.

Şekil 1. 16 Adımda Güneş Sistemi - Planetaryum Filmi

https://drive.google.com/file/d/1J2-dGMHzAebOhjdyln6w_arldlWqyu06/view?usp=sharing


Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı

Ülkemizde planetaryum
filmlerinin sayısının az ve

bu filmlerin erişim
kolaylığı konusunda kısıtlı

olması.

Takımımız tarafından
Türkiye’deki ilk müfredat

destekli Planetaryum
filminin maliyetsiz bir

şekilde üretilmesi sayesinde
ülkemizdeki

planetaryumlara ücretsiz
olarak dağıtılması.

Hazırlanan filmin ücretsiz olarak
dağıtılmasıyla birlikte planetaryum

filmlerindeki erişim kısıtlılığı
probleminin aşılması ile birlikte

filmi izleyen öğrenci kitlesinin Fen
derslerinde teorik olarak gördükleri

Astronom konularını
planetaryumlarda hazırlamış
olduğumuz film sayesinde

pekiştirebilmeleri.

Öğrencilerin fen
derslerinde teorik olarak
öğrendikleri astronomi

kavramlarını zihinlerinde
görselleştirememeleri

Fen derslerinde öğretilen bu
konuların hazırlanan
Planetaryum filminde

görselleştirerek anlatmak

Üretilen planetaryum filmi
sayesinde öğrencilerin astronomi
kavramlarını zihinsel olarak daha

kolay görselleştirebilmeleri

Belirlenen kitledeki
öğrencilerin bir alt yaş

grubundaki öğrencilerin
gelecek senelerde

görülecek olan konulara
karşı ön yargılı olması
sonucunda konulara

çekinerek yaklaşmaları.

Hazırlamış olduğumuz
planetaryum filminin

öğrencilere
Planetaryumlarda

gösterilmesi.

Öğrencilerin gelecek sene
konularına karşı ön yargılarının ve
korkularının kırılması sonucu bu

astronomi konularını daha iyi
anlamaları.

Tablo 1. Sorun - Çözüm Tablosu

4. Yöntem
Bu projede kazanımlarla desteklenmiş senaryo tabanlı dijital ürün modelleme ve geliştirme
süreci izlenmiştir. Projeye başlamadan önce Google Akademik’ten, YökTez planetaryum
filmi konulu tezlerden, “Gezegenevi” adlı podcastten ve International Planetarium Society
Youtube kanalında bulunan “Fulldome Production Techniques” adlı videodan yararlanılmıştır.
Literatür taraması ardından filmimizin üretimi dört ana başlığa ayrılmıştır Bunlar;

● Hazırlık aşaması
● Senaryo Yazımı
● Film Üretimi
● Seslendirme
● Ölçme Değerlendirme



4.1. Hazırlık Aşaması

Projemizin hazırlık aşamasında ilk olarak hedef kitleyi belirlemek amacıyla ilköğretim 3, 4, 5,
6, 7 ve 8. sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite konuları karşılaştırılmış ve 6. sınıf Fen Bilimleri dersi
1. Ünitesi olan “Güneş Sistemi ve Tutulmalar” filmimizin ana konusunu ve hitap kitlesini
belirlenmiştir. Ardından okulumuzdaki 6. sınıf öğrencilerinin ünite ile ilgili bilgilerini ölçmek
ve değerlendirerek film konusu belirleme amacıyla MEB 6. Sınıf Fen bilimleri dersi 1. Ünite
Ölçme ve Değerlendirme Sorularından oluşan ortaokul öğrencilerine yönelik bir çalışma
kağıdı hazırlanmıştır (Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Hazırlanmış Çalışma Kağıdı Drive
Linki:https://docs.google.com/document/d/1LZ-EwUt1lGYFPMdUKWxDkaJhmjaR4UMq0s
w3a4wvkH8/edit?usp=sharing) Çalışma kağıtları tamamlandıktan sonra her çalışma kağıdı
ayrı ayrı değerlendirilmiştir ve öğrencilerin çoğunlukta yanlış yaptıkları kazanımlar;

F.6.1.1.1.
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır, ç. Gezegenlerin
Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir,  d. Meteor, göktaşı, asteroit
kavramlarına değinilir.

F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir
model oluşturur.

F.6.1.2.1.
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. a. Güneş tutulması
esnasında Ay’ın hangi evrede olduğuna değinilir. b. Her ay Güneş
tutulmasının olmadığına değinilir.

F.6.1.2.2.
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. a. Ay tutulması esnasında Ay’ın
hangi evrede olduğuna değinilir. b. Her ay, Ay tutulmasının olmadığına
değinilir.

F.6.1.2.3. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.

Tablo 2 . Belirlenen Kazanımlar

şeklinde belirlenmiştir. Sorulara göre doğru-yanlış dağılımı şekil-2’ de belirtilmiştir. Aynı
zamanda filmimizin ana karakter ve roket tasarımı için okulumuz anaokulu öğrencileri için bir
çalışma kağıdı hazırlanmıştır (Anasınıfı Öğrencilerine Yönelik Çalışma Kağıdı Linki:
https://drive.google.com/file/d/15sks3QItovhL5qA6xmE2f9FrqTjN5R7J/view?usp=sharing),
ve onlardan hayallerindeki roketi ve karakteri çizmeleri istenmiştir. Ardından iki roket
(Şekil-3) (Şekil-4) ve bir karakterde (Şekil-5) karar kıldıktan sonra modelleme aşamasına
geçilmiştir.

https://docs.google.com/document/d/1LZ-EwUt1lGYFPMdUKWxDkaJhmjaR4UMq0sw3a4wvkH8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LZ-EwUt1lGYFPMdUKWxDkaJhmjaR4UMq0sw3a4wvkH8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15sks3QItovhL5qA6xmE2f9FrqTjN5R7J/view?usp=sharing


Şekil 2. Doğru-Yanlış Dağılımı

Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5

Senaryo Yazımı

Filmimizin senaryo yazımında, literatür belirlenen temel kavramları baz alarak Güneş
Sistemini tanıtmayı, eğlendirirken düşündürmeyi; hem de öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Senaryomuzu yazarken kazanımlarla uyumlu olacak şekilde Future adlı kuruluşun
yayıncılığını yaptığı All About Space dergisi 2021/01 özel sayısı olan “Uzay Ansiklopedisi”
ve TÜBİTAK Yayınları’nın “Gezegenler” adlı kitabından yararlanılmıştır. Senaryomuz,
Samanyolu Galaksisi’ni, Güneş Sistemindeki gezegenleri ve Güneşi tanıtmak üzere
yazılmakla birlikte, öğrencilerin zorlandıkları tutulmalar konusunu da görsel olarak detaylı bir
şekilde ele almıştır. Kullanılan senaryo tamamen özgün ve müfredat desteklidir. (Film
Senaryosu:https://docs.google.com/document/d/12NNKeVfbgLIoNKgNu0dg8yqMO0YWf0l
98LC4KqqUC6w/edit?usp=sharing)

Film Üretimi

Projemizin üretim aşamasında 3 boyutlu modelleme, animasyon, video düzenleme ve
seslendirme gibi aşamalar için birden fazla yazılım kullanılmıştır. Bu yazılımlar başlıca:

● Blender
● Adobe After Effects

https://docs.google.com/document/d/12NNKeVfbgLIoNKgNu0dg8yqMO0YWf0l98LC4KqqUC6w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12NNKeVfbgLIoNKgNu0dg8yqMO0YWf0l98LC4KqqUC6w/edit?usp=sharing


● Adobe Media Encoder
● Garageband

Oluşturulması hedeflenen planetaryum filminin temel modellemelerini, animasyonlarını ve
harici efektlerini oluşturmak için açık kaynaklı Blender 3.0 yazılımı kullanılmıştır. Blender’ın
bize sağlamış olduğu kolay modelleme arayüzü ve animasyon araçları sayesinde filmimizin
temel öğelerini oluşturabildik. Anaokulu çalışma kağıtlarından fikir alarak modellediğimiz
roket ve karakter film boyunca yer alan öğeler olmuştur.

Şekil 6. Karakter Modeli

Şekil 7. Roket Modeli (Render)



Aynı zamanda Blender üzerinden animasyon süresince kullanmak üzere gezegen, uydu, toz
bulutu (nebula), galaksi ve yıldız modelleri oluşturulmuştur (Tablo-3).

Modelin
Adı

Modelin Render’ı Modelin
Adı

Modelin Render’ı

Güneş Mars

Merkür Jüpiter

Venüs Satürn

Dünya Uranüs

Neptün Toz
Bulutu



Samanyolu
galaksisi Ceres

Tablo 3. Model Renderları

Modelleme sırasında kullanılan başlıca araçlar, izlenen yöntemler ve Blender arayüzünde
kullanılan edevatlar sayesinde son ürünümüze ulaşılmıştır. Kullandığımız meshleri
düzenleyerek istediğimiz nitelikteki modeller oluşturulmuştur (Şekil- 8, 9, 10, 11, 12).

Şekil 8. Mesh ekleme ve düzenleme. Şekil 9. Mesh modifikasyonları ekleme.

Şekil 10. Doku (materyal) atama. Şekil 11. Texture ve displacement atama.

Şekil 12. Materyal değerleri belirleme.



Animasyonlarımızı oluştururken de modelleme aşamasında tercih ettiğimiz Blender yazılımı
kullanılmıştır. Kullanışlı arayüzü ve modellenen cisme gerçeklik kazandırma, renklendirme,
doku ve desen atama kolaylığı açısından bu yazılım tercih edilmiştir. (Şekil-13). Blender
yazılımının arayüzünde mevcut olan timeline, dope sheet, drivers ve non-linear animasyon
araçları sayesinde 1280x640 boyutlarında hazırladığımız 360° video formatındaki
animasyonlar (Şekil-14) sonrasında Adobe After Effects’e Fulldome görüntü elde etmek
üzere aktarılmıştır.

Şekil 13. Blender Render Arayüzü Şekil 14. Blender Animasyon Arayüz

Oluşturulan animasyonların birleştirilmesi, düzenlenmesi, ses ve görüntü düzenlemeleri
yapılması için Blender’ın içinde barındırdığı kullanılması kolay, elverişli ve basit video
düzenleme arayüzünden yararlanılmıştır. Animasyonun hazırlandığı arayüzde animasyonun
düzenlenmesi vakit açısından bir verimlilik sağlarken düzenleme aşamasını kolaylaştırmıştır.
(Şekil-15).

Şekil 15. Blender video düzenleme arayüzü.



Blender yazılımında modelleyip animasyonunu aldığımız sahnelerin düzenlenmesi, arka plan
atanması ve 360 videonun fulldome (Fisheye) formatına çevrilmesi adına, kullanışlı bir
arayüzü olan Adobe After Effects 2022 yazılımını kullanılmıştır. (Şekil-16,17,18). Ardından
minimum dosya boyutuyla olabildiğince yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunan Adobe
Media Encoder 2022 yazılımını kullanılmıştır. (Şekil-19).

Şekil 16 Şekil 17

Şekil 18 Şekil 19

Seslendirme

Filmimizin seslendirmesini yaparken Apple Voice Memos uygulaması kullanılmıştır.
Ardından gürültü azaltma ve genel ses düzenlemelerini gerçekleştirmek üzere GarageBand
uygulaması kullanılmıştır (Şekil-20), (Şekil-21).

Şekil 20                                                                        Şekil 21



Ölçme ve Değerlendirme

Hazırlamış olduğumuz planetaryum filminin kullanım amacı doğrultusunda bu tür bir okul
dışı eğitim uygulamasının öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisinin ölçülmesi
planlanmıştır. Bu araştırmayı gerçekleştirirken ön test - son test yöntemi kullanarak,
belirlemiş olduğumuz 44 kişilik 5. sınıf öğrenci deney kitlesi uygulamalarımıza tabi
tutulmuştur (Ön-son test uygulaması için hazırlanan çalışma kağıdı:
https://drive.google.com/file/d/1jn7LTz73rGoaEmQZneck81XJuU9_yIXs/view?usp=sharing)
Deney grubumuz olan 5. Sınıf öğrencilerine, filmi izlemeden önce 12 sorudan oluşan bir ön
test uygulanmıştır. Testleri ve planetaryum filmini uygularken ulaşmayı amaçladığımız
çıkarım, deney kitlesindeki öğrencilerin film gösteriminden önceki testteki başarı oranlarını
ölçtükten sonra, film gösteriminden sonra uygulana son test sonucunda elde edilen başarı
yüzdesini ölmektir. Deney kitlemiz, sonuçlarımızı daha kolay değerlendirebilmek için 2 gruba
ayrılmıştır ve sırayla deney gruplarımıza film izletilmiştir. Uyguladığımız ön test sonrası elde
ettiğimiz verileri değerlendirdikten sonra öğrenciler planetaryum ortamında film
uygulamasına tabi tutulmuştur. Ön test ve son testteki başarı yüzdelerini hesaplayarak başarı
oranındaki değişimi kaydederek planetaryum filmi uygulamasının deney kitlemizin akademik
başarısı üzerindeki olumlu etkisi kaydedilmiştir. Ölçme değerlendirmenin uygulama
aşamasında 5. sınıf öğrencilerine uygulanmak üzere film öncesi-sonrası çalışma kağıdı
hazırlanmıştır. çalışma kağıdındaki soruları, MEB 6. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi 1 ve
2’den derlenmiştir. Filmimizi deney kitlesi üzerinde uygulamadan önce, çalışma kağıdı deney
kitlesine uygulanmıştır. (Tablo-4)’te ön test sonuçları mevcuttur.

Soru Numarası Doğru Yanlış Boş Başarı Yüzdesi

1 28 16 - %63.6

2 16 20 8 %36.30

3 17 25 2 %38.60

4 38 6 - %86.63

5 26 15 3 %59.09

6 20 20 4 %45.45

7 6 27 11 %13.63

8 19 16 9 %43.18

9 34 8 2 %77.27

10 21 20 3 %47.72

11 15 22 7 %34.09

12 25 15 4 %56.81

https://drive.google.com/file/d/1jn7LTz73rGoaEmQZneck81XJuU9_yIXs/view?usp=sharing


Toplam: 265 210 53 %50.18
Tablo 4. 1.Uygulama Sonucu Başarı Yüzdesi

Filmi öğrencilere gösterdikten sonra başarı değişimini ölçmek adına son testimiz
uygulanmıştır. Son testin sonuçlarını tabloya (Tablo-5) döktükten sonra ön test başarı
yüzdelerini ve son test başarı yüzdeleri kıysalanmıştır (Tablo-6).

Soru Numarası Doğru Yanlış Boş Başarı Yüzdesi

1 36 7 - %83.72

2 24 17 2 %55.81

3 28 15 - %65.11

4 40 3 - %93.02

5 31 12 - %72.09

6 26 17 - %60.46

7 13 26 4 %30.23

8 23 17 3 %90.69

9 39 1 3 %90.69

10 28 15 - %65.11

11 21 17 5 %48.83

12 30 13 - %69.76

Toplam: 339 160 17 %65.69

Tablo.5 2. Uygulama Sonucu Başarı Yüzdesi

Soru Numarası Birinci Ölçme Testi Başarı
Yüzdesi

İkinci Ölçme Testi Başarı
Yüzdesi

Başarı Artış
Yüzdesi

1 %63.6 %83.72 %20.12

2 %36.3 %55.81 %19.21

3 %38.6 %65.11 %26.51

4 %86.63 %93.02 %6.39

5 %59.09 %72.09 %13.47

6 %45.45 %60.46 %15.01



7 %13.63 %30.23 %16.60

8 %43.18 %53.48 %10.30

9 %77.27 %90.69 %13.47

10 %47.72 %65.11 %17.39

11 %34.09 %48.83 %14.74

12 %56.81 %69.76 %12.95

Toplam %50.18 %65.69 %15.51
Tablo 6. Ön test ve son test başarı yüzdeleri karşılaştırması.

Planetaryum filmi uygulaması öncesi ortalama başarı oranı %50.18 iken, film uygulaması
sonrası başarı oranı %65.69’a çıkmıştır. Ön test ve son test sonuçlarını kıyasladığımızda
ortalama %15.51’lik bir başarı yüzdesi artışı gözlemlenmiştir.
Ön test sonuçlarına bakıldığında en düşük başarı oranında sahip olan ve MEB’in F.6.1.1.1.
kazanımıyla ilişkili 7. sorunun başarı oranı son test sonrası %16.60’lık bir artış göstermiştir.
Ön test sonucunda en yüksek başarı oranına sahip olan ve MEB’in F.6.1.1.1. kazanımıyla
ilişkili 4. sorunun başarı oranı son test sonrası %86.63’ten %93.02’ye gelerek %6.39’luk bir
artış göstermiştir.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Filmimiz, var olan planetaryum filmlerinden farklı olarak doğrudan 6. Sınıf Fen Bilimleri 1.
Ünitesi olan “Güneş Sistemi ve Tutulmalar” ünitesi baz alınarak hazırlanmıştır. Filmdeki
temel amaç, izleyiciye zevk vermek ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak değil, hedef kitleye
yönelik eğlenirken öğrenme ortamı hazırlamak ile beraber, öğrencilerin film öncesi-sonrası
bilgi düzeyini ölçmektir. Ayrıca milli teknoloji hamlesi ve yerlilik ilkesine dayanarak
filmimizin ana dili Türkçedir. Filmdeki bütün tasarımlar ve animasyonların tamamı takımımız
tarafından blender yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Aynı zamanda anaokulu
öğrencilerine proje tanıtılmıştır ve ana karakter ve roket tasarımı hakkında bir etkinlik
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca filmimizin seslendirmesi de takımımız tarafından yapılmıştır ve
senaryoda kaynak olarak Space.com’da bulunan makaleler kullanılmıştır ve bu doğrultuda
oluşturulan senaryo özgündür.

6. Uygulanabilirlik
Projemizin üretimi ve hayata geçirilmesi aşamasında ücretsiz olan açık kaynaklı 3 boyutlu
modelleme ve animasyon programı olan Blender’ı kullandık. Bununla birlikte
planetaryumlarda yansıtılmak üzere hazırlamış olduğumuz animasyonları uygun fulldome
formatına dönüştürmek üzere sinematik görsel efekt ve hareketli grafik yazılımı olan Adobe
After Effects’i kullandık. Hazırlamış olduğumuz bu film belirttiğimiz alanlarda eğitim
açısından fayda sağlamak adına ticari bir ürüne dönüştürülebilme olanağına sahip olmakla
birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu müfredat konularıyla uyumluluk
içerisinde bulunan bu filmin üretildikten sonra Türkiye’deki Planetaryumlara ücretsiz olarak



tedarik edilerek bu okul dışı eğitim ortamında faaliyet gösterecek olan öğrenciler için eğitim
olanağı sağlanabilir. Projemizi yaygınlaştırma noktasında böyle bir yol izlendiği takdirde
projemiz daha geniş bir kitleye ulaşabilecektir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemizin üretim aşamasının tamamen sanal olarak gerçekleştirilmesi ve kullanılan 3 boyutlu
modelleme ve 3 boyutlu animasyon programı olan Blender’ın ücretsiz olması proje
maliyetinin düşük tutulmasında yardımcı olmuştur. Sinematik efektler ve hareketli grafiklerle
beraber hazırlanan animasyonları düzenlemek ve fulldome formatına çevirmek için kullanmış
olduğumuz Adobe After Effects’in aylık üyelik maliyeti ₺132,16’dir. Projemizin proje
takvimi şekil-22’de belirtilmiştir.

Şekil 22. Proje Takvimi

Ürün Adı Maliyet

Adobe After Effects - Sinematik Efektler ve
Video Düzenleme (1 Aylık Üyelik)

₺132,16

Blender - 3D Animasyon ve 3D Modelleme ₺0

Toplam Maliyet: ₺132,16

Tablo 7. Ürün - Maliyet Tablosu

Belirtilen ürünler ve ürün maliyetleri projemizin üretim aşamasında kullanılmıştır. Üretim
aşaması haricinde proje hazırlık aşamalarının diğerlerinde maliyete neden olacak herhangi bir
ürün, malzeme veya sanal program kullanılmamıştır.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)

Projemize başlamadan önce, ilk olarak hedef kitlemizi belirlemek amacıyla ilköğretim 3, 4, 5,
6, 7 ve 8. sınıf Fen Bilimleri 1. Ünite konuları karşılaştırılmış ve 6. sınıf Fen Bilimleri dersi
1. Ünitesi olan “Güneş Sistemi ve Tutulmalar” filmimizin ana konusunu olmuş ve hitap
kitlesini 5. sınıflar olarak belirlenmiştir. Hedef kitlenin 5. sınıflar olarak seçilmesindeki amaç,
öğrencilerin yeni bir sınıf seviyesine geçerken yaşadıkları kaygıyı azaltmak ve yeni öğretim
yılına bir ön hazırlık yapmaktır.



9. Riskler

Planetaryumlar (Şekil-23, 24) ülkemizde yeterince yaygın olmamakla birlikte herkes
tarafından bilinen eğitim ortamlarından değildir. (Olasılık(3)) x (Etki(1)) = 3 (Çok Düşük)
Ayrıca, Her öğrencinin planetaryumlara erişmesi mümkün değildir. (Olasılık(5)) x (Etki(5)) =
25 (Çok Yüksek). Aynı zamanda planetaryumlar maliyeti yüksek yapılardır. (Olasılık(4)) x
(Etki(2)) = 8 (Düşük). Bu risklere karşı “Sanal Gerçeklik” (VR) teknolojisini kullanarak sanal
bir planetaryum tasarlanmıştır (Şekil-25, 26) Bu sayede planetaryumlara erişimi olmayan
öğrencilere ulaşılacak ve o öğrencilere planetaryum oluşumu tanıtılırken filmimizin
uygulaması da yapılacaktır.

OLASILIK X ETKİ ETKİ

Çok
yüksek

Yüksek Orta Düşük Çok düşük

5 4 3 2 1

OLASILIK

Çok
yüksek

5 25 20 15 10 5

Yüksek 4 20 16 12 8 4

Orta 3 15 12 9 6 3

Düşük 2 10 8 6 4 2

Çok
düşük

1 5 4 3 2 1

Şekil 23. Planetaryum Şekil 24. Planetaryum

Şekil 25. Sanal Planetaryum Şekil 26. Sanal Planetaryum Arayüzü
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