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ÖNSÖz
Merhaba,

Türk Astronomi Derneği olarak son birkaç yıldır Hakkı Ögel-
man adına yaz okulları düzenliyoruz. Bu yıl da bu kapsamda iki 
yaz okulu düzenleniyor: Astronomlar için Fizik yaz Okulu (4-8 
Ağustos 2014) ve Bilgisayarla Hesaplama Teknikleri yaz Okulu 
(13-22 Ağustos 2014). yaz okullarına Türkiye’nin her yerinden 
katılım alıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Okullar hakkında 
detaylı bilgi TAD’ın ağ sayfasından (www.tad.org.tr) alınabilir.

Adına yaz okulları düzenlediğimiz Türk astrofizikçi Hak-
kı Ögelman’ı 4 Eylül 2011’de kaybetmiştik. Kasım 2011’de 
Gökyüzü(http://www.astronomi.org/wp-content/files/webfi-
les/ebulten/2011-HBO.pdf), onu anlatan özel sayıyla yayınlan-
mıştı. Geçtiğimiz günlerde Hakkı Ögelman’ın bir dileği yerine 
geldi ve ulusal gözlemevimizde, TUG’da, onun adına bir ağaç 
dikim etkinliği gerçekleştirildi. Onun orada, o ağacın gölgesinde 
bizimle olduğunu düşünüyoruz.

Ulusal Gözlemevi’ne dikilen ağaçların ortam şartlarına 
uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını önümüzdeki günlerde 
göreceğiz. Ağaç dikmenin, yeşili ve doğayı koruma bilincinin 
tüm ülkeye yayılması dileğiyle...

sinan Alİş
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Avrupa Güney Gözlemevinin (ESO) kurulum 
çalışmalarını sürdürdüğü 39 metrelik Avrupa 
Aşırı Büyük Teleskobu (European Extremely 
Large Telescope - E-ELT)’nun temelleri 19 Hazi-
ran 2014 günü atıldı.

E-ELT, şili’deki 3000 metrelik cerro Armazo-
nes tepesine kurulacak. Teleskobun yerleştirile-
ceği alanın altyapı çalışmaları, 19 Haziran 2014 
Perşembe günü cerro Armazones’in tepesi 
havaya uçurularak başlatıldı. ESO bu olayı bir 
halkla ilişkiler etkinliğine dönüştürerek ilgi çek-
meyi hedefledi ve tüm olay internet’ten canlı 
izlenebildi.

19 Haziran’da gerçekleşen patlama ile 5000 
m3 hacminde kaya tepeden taşındı. Tepeden bu 
yolla toplamda 220.000 m3lük kayanın taşın-
ması ve E-ELT için 300x150 m ebatlarında bir 
düzlük oluşturulması bekleniyor.

şili’ye kurulacak E-ELT, dünyadaki en büyük 
teleskop ünvanına sahip olacak. 39 metrelik 
aynası 1.4 metrelik 798 altıgen aynanın birle-
şiminden oluşacak ve uyarlanır optik (AO) yön-
temiyle şimdiye kadar ulaşılmamış bir görüntü 
kalitesine ulaşılacak. E-ELT ile ötegezegenlerin 

Dünyanın En Büyük Teleskobunun Temeli Atıldı

DÜNyANıN 
EN BÜyÜK TELESKOBUNUN 
TEMELİ ATıLDı

© ESO - E-ELT’nin Cerro Armazones tepesinde sanatçı gözüyle çizilmiş hali.

© ESO - Teleskobun tasarımı.

http://new.livestream.com/ESOastronomy
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Dünyanın En Büyük Teleskobunun Temeli Atıldı

© ESO - Teleskobun Şili’de yerleştirileceği Armazones ve VLT’ye evsahipliği yapan Paranal tepeleri.

kaynak: ESO

Kaynak: 

doğrudan gözlemlerinin yapılabilmesi hedefle-
niyor.

Teleskop ile ilgili en son gelişme ise 2006’da 
ESO üyesi olan İspanya’nın da E-ELT projesine 
resmen katılması oldu. Hem ESO üyeliği, hem 
de E-ELT gibi büyük çaptaki projelere katılımlar, 
ülkelere hem bilimsel, hem de teknolojik gelişim 

olarak geri dönüyor. E-ELT’ye katılımı ile İspan-
ya, toplamda 17 milyon Euro’luk işin İspanyol 
şirketlerine verileceğini garanti altına almış 
oldu. Ayrıca, ESO’da çalışan İspanyol bilimin-
sanları ve teknisyenler ile bilgi ve tecrübe kaza-
nılarak, insan kaynağının gelişmesi sağlanıyor. 
şu anda ESO’da 32 İspanyol çalışıyor. Bunların 
22’si Almanya’daki genel merkezde, 10’u ise şi-
li’deki birimlerde bulunuyor.

© ESO - Cerro Armazones tepesindeki patlatma anı.

http://www.eso.org/public/announcements/ann14038/
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Galaksimizdeki En yaşlı ve En yakın Beyaz cüceler 

Mükremin Kılıç (Oklahoma üniversitesi) ve 
çalışma arkadaşları Güneş Sistemi’nden yalnız-
ca 100 ışıkyılı uzaklıkta ve 12 milyar yıl yaşında 
iki beyaz cüce belirledi.

Beyaz cüceler, Güneş benzeri yıldızların 
ömürlerinin son aşamalarıdır. Güneş kütle-
sindeki yıldızların Hidrojenden oluşan nükleer 
yakıtları tükenince, yıldız kütleçekimine karşı 
koyamaz ve kendi üzerine çökmeye başlar. Bu 
çökme beraberinde yoğunluk ve ısı artışını ge-
tirir. Böylece çekirdekte biriken Helyum ateşle-

nir ve yıldız öncekinden daha büyük bir enerji 
üretmeye başlar. Bu sürecin bir sonucu olarak 
yıldız genişlemeye başlar. O kadar genişler ki bir 
kırmızı dev yıldıza dönüşür. Sonrasında yıldızda 
oluşan kararsızlıklar, iç kısımların çekirdek üze-
rine çökmesine neden olurken dış tabakalar 
kuvvetlice uzaya atılır. yıldızdan uzaya savrulan 
bu madde ya da kabuk genellikle simetrik bir 
biçim alır. Görünümleri nedeniyle bu cisimlere 
“gezegenimsi bulutsu” denir. Çoğu durumda, 
gezegenimsi bulutsuların merkezinde fırlatma-
dan geriye kalan yıldızın çekirdeği, beyaz cüce 
görülebilmektedir.

Dr. Mükremin Kılıç ve ekibi bilinen en yaşlı iki 
beyaz cüceyi belirlediler. Bu beyaz cücelerin 11 
– 12 milyar yıl yaşında ve Güneş’ten yalnızca 
100 ışıkyılı uzaklıkta oldukları belirtildi. Bilimin-
sanlarına göre bu yıldızlar, Büyük Patlama’dan 
sonra biçimlenen evrenin bilinen en eski örnek-
leri.

Araştırma ekibinin liderliğini yürüten Mük-
remin Kılıç, 1999’da Boğaziçi üniversitesi Fi-
zik Bölümünden mezun oldu. 2006’da Texas 
üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. şu 

GALAKSİMİzDEKİ EN yAŞLı vE EN 
yAKıN BEyAz cÜcELER

© NASA - Sanatçı gözüyle bir çift yıldız sisteminde, bileşen yıldızdan beyaz cüceye aktarılan madde. 

Süleyman FİşEK

© ESO - Güneş türünden bir yıldızın evriminin şematik 

gösterimi. En son aşama (sağ üst) gezegenimsi bulutsu 

aşaması.
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anda Oklahoma üniversitesi’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır.

Kılıç’a göre beyaz cüceler tıpkı sıcak bir so-
baya benziyorlar. Kılıç: “Soba söndüğünde ya-
vaş yavaş soğur ve biz bu sobanın ne kadar 
soğuk olduğunu ölçersek, sobanın ne zaman 
söndüğünü söyleyebiliriz. Bulduğumuz bu iki 
yıldız, hesaplamalarımıza göre milyarlarca yıldır 
soğuyorlar.”

Güneşimiz yaklaşık 4.5 – 5 milyar yıl sonra 
nükleer yakıtını tüketerek bir beyaz cüceye dö-
nüşecek. Kütlesi bugünkü kütlesinin yaklaşık 
%60’ı kadar olacak ama o kadar küçülecek ki 
hacmi gezegenimiz kadar olacak.

WD 0346+246 (SDSS J110217) ve WD 
48+411315.4 (SDSS J1102) diye adlandırılan 
beyaz cücelerden biri Boğa, diğeri ise Büyük 
Ayı takımyıldızında bulunuyor. Kılıç ve arka-
daşları yıldızların sıcaklıklarını Spitzer Uzay 
Teleskobu’nun (NASA) gerçekleştirdiği kızılö-
tesi gözlemleri kullanarak belirledi. MDM Göz-
lemevinin (Tucson, Arizona, ABD) 2.4 metrelik 
Hiltner Teleskobu da kullanılarak üç yıllık bir ça-
lışmanın ardından J1102 olarak bilinen yıldızın 
uzaklığı belirlendi.

Optik ve kırmızıöte gözlemlerinin birleştiril-
mesiyle beyaz cücelerin yüzey sıcaklıklarının 
3800 Kelvin kadar olduğu belirlenebildi. Bu ve-
riler kullanılarak yapılan atmosfer modelleri ve 
elde edilen bulgularla beyaz cücelerin yaşları da 
hesaplanabildi.

Galaksimizdeki En yaşlı ve En yakın Beyaz cüceler 

CAs - nHn

Kaynak: 

© Chandra X-ışın Gözlemevi - NGC 6543 (Kedigözü 

Bulutsusu)’nun X-ışınlarındaki görüntüsü. Merkezdeki 

sönük yıldız, bulutsuyu oluşturan maddeyi uzaya fırlatan 

yıldızdan geriye kalan beyaz cüce.

© Texas A&M Üniversitesi - Dr. Mükremin Kılıç

© Jesse Rogerson - Hiltner Teleskobu, MDM Gözlemevi.

http://cas.ou.edu/astronomer-and-colleagues-identify-12-billion-year-old-white-dwarf-star%0D
http://www.nhn.ou.edu/people/kilic%20%0D
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Galaksimizdeki En yaşlı ve En yakın Beyaz cüceler 

Geçtiğimiz ay Bulgaristan’ın Baykal kasa-
basında, Tuna Nehri’nin kıyısında bir astronomi 
etkinliği gerçekleşti. Astroparty 2014 denilen bu 
etkinlik Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 
Sofya üniversitesi Astronomi Bölümü, Dolna 
Mitropolia Belediyesi, Uluslarası Astronomi Bir-
liği Kalkınma için Astronomi Ofisi’nin ve birçok 
ulusal planetaryumun desteğiyle dokuzuncusu 
düzenlenen etkinliğe öğretmenler ve öğrenciler-
den oluşan 100 kişilik bir grup katıldı. Etkinlikte 
Evreni Anlayalım (Universe Awareness Türkiye 
- UNAWE) projesi de temsil edildi.

Etkinlikte astronomi seminerleri ve öğren-
cilerin öğretmenleri ile birlikte katıldıkları uygu-
lamalı “Galileoskop” yapımı atölyelerinin yanın-
da, öğretmenler için özel oturumlarda ülkede 
ve dünyada gerçekleştirilen astronomi eğitimi 
çalışmalarının tanıtımları yeraldı. Akşam canlı 
müzik eşliğinde astronomi hikâyeleri anlatıldı 
ve Stellarium ve celestia yazılımlarının göste-
rimleri yapıldı. 

Etkinliğin uluslararası katılımcıları olarak 
Türkiye ve Romanya temsilcileri ülkelerindeki 
astronomi eğitimiyle ilgili kısa sunumlar yaptı-
lar. Sunumda Türk Astronomi Derneği ve Bilim 

Akademisi’nin desteklediği Galileo Öğretmenle-
ri İletişim Ağı ve Evreni Anlayalım çalışmaları ta-
nıtıldı. Bulgaristan ve Romanya ekipleri ile özel-
likle Evreni Anlayalım projesi bağlamında ortak 
çalışmalar yapmak adına çağrıda bulunuldu. 

Astronomi temalı şarkıların yeraldığı konse-
rin ardından Tuna nehri kıyısına yerleştirilmiş 
teleskoplarla Ay ve Mars gözlemleri yapıldı.

“Astroparty” komşu ülkelerde gerçekleştiri-
len çalışmaları tanımak, fikir ve deneyim pay-
laşımı yapmak, gelecek için ortak projeler oluş-
turmak adına oldukça verimli geçen bir etkinlik 
oldu.

ASTROPARTy 2014
Arif BAyıRLı
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3 Mayıs 2014’de Sabancı üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen Eğitimde İyi Örnekler Konfe-
ransı (İÖK)’ye onaltı öğretmen katıldı ve astro-
nomi eğitmenleri Arif Bayırlı, Selçin Demirağ 
ve zeynep Avcı eşliğinde “Evreni Anlayalım” 
projesinin uygulamalı atölyesi gerçekleştirildi. 
Türk Astronomi Derneği ve Bilim Akademisi’nin 
desteklediği, uluslararası “Universe Awareness” 
(UNAWE) ağının Türkiye ayağını oluşuturan ast-
ronomi eğitimi projesi Evreni Anlayalım, özellik-
le 4-10 yaş arası çocuklara uzay ve astronomi 
bilimlerini etkili ve eğlenceli bir biçimde ulaştır-
mayı hedefliyor.

Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların, 
kendi kurumlarında uyguladıkları eğitim çalış-
malarını “iyi örnekler” olarak sunduğu konfe-
ransta ayrıca Evreni Anlayalım için de iki saatlik 
atölye süresi ayrılmıştı. Ağırlıklı olarak okul-ön-
cesi ve sınıf öğretmenlerinden oluşan katılımcı-
lar, atölye süresince Evreni Anlayalım projesinin 
eğitim materyalleri ile tanışıp, gruplar halinde 
uygulamalar geliştirme fırsatı buldular. 

Astronomi etkinliği yapan bir öğretmenin sı-
nıfta kullanabileceği birçok uygulama, model ve 
yönlendirici etkinlik kitapçığını içeren Bir Kutu 
Evren seti ve yer’in uydudan alınmış görüntü-
süyle kaplı, şişirilerek kullanılan yer Küresi, atöl-
yede öğretmenlere tanıtıldı. Öğretmenlerden 
küçük gruplar oluşturarak malzemelerin de yar-
dımıyla sınıf ortamlarına uyarlanabilecek birer 
etkinlik plânı geliştirmeleri beklendi. yaklaşık bir 
saatlik bir çalışmanın ardından etkinlik plânları 
katılımcılarla paylaşılıp, tartışıldı.

Gerçekleştirilen bu atölye ile Evreni Anlaya-
lım ağının ilk adımları atılmış oldu. Önümüzdeki 
günlerde çalışmalar ivmelendirilerek malzeme-
lerin birçok öğretmene ulaştırılıp yaygınlaştırıl-
ması ve iki günlük bir öğretmen eğitim programı 
gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Gelişmeleri, Ev-
reni Anlayalım internet sitesinden, sosyal ağda 
Facebook ve Twitter üzerinden izleyebilir, aylık 
yayınlanan etkinlik ve duyuru bültenine üye 
olabilirsiniz.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 

EĞİTİMDE İyİ ÖRNEKLER KONFERANSı 
”EvRENİ ANLAyALıM” ATÖLyESİ
Arif BAyıRLı

www.evrenianlayalim.org
www.facebook.com/evrenianlayalim
www.twitter.com/evrenianlayalim
www.bit.ly/evrenianlayalimbulten


Gökyüzü

27 haziran 2014

YeniaY

5 haziran 2014

ilkdördün

13 haziran 2014

 dolunaY Sondördün

19 haziran 2014 
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BU AyKİ GÖKyüzü

1 Haziran 2014, 
saat 23:00

15 Haziran 2014,
 saat 22:00

30 Haziran 2014, 
saat 21:00

 için gökyüzü

aY TakViMi

Not: yıldızlar, her gece yaklaşık 4 dakika daha erken doğarlar. Dolayısıyla her 15 günlük bir dön-
güde (15x4’=60’), 1 saatlik değişimle (gecikmeyle) aynı gökyüzünü görürüz. Bundan dolayı 15 
günde bir „1 saat öncesi” aynı gökyüzüdür.

Süleyman FİşEK



Gökyüzü
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Gezegenlerin konumları:

Merkür: Ayın ilk günleri günbatımından son-
ra gezegen batı ufkunda görülebilir. Merkür 
Güneş’ten yaklaşık bir buçuk saat sonra batıyor. 
Gezegen ayın ikinci yarısında sabah gökyüzüne 
geçecek. Bu yüzden bir sonraki aya kadar da 
gözlemek pek olanaklı değil.

Venüs: Haziran ayı boyunca sabah gökyü-
zünde. Güneş doğmadan yaklaşık bir buçuk 
saat önce doğu ufkunda yükseliyor.

Mars: Hava karardığında güney yönünde 
gökyüzünde yeralıyor. Ayın son günlerinde ge-
ceyarısından yaklaşık bir buçuk saat sonra ba-

tacak Kızıl Gezegen’e eşlik eden, sol altındaki 
parlak nokta ise Spica yıldızı.

Jüpiter: Bu yıl için akşam gökyüzünde son 
günlerini yaşayan Jüpiter, ayın ilk günlerinde 
hava karardığında batı ufkunda görülüyor. İlk 
günlerde iki saat kadar gözlenebilen gezegen, 
ayın sonuna yaklaşınca Güneş’ten kısa bir süre 
sonra batmaya başlıyor ve bu yıl için akşam 
gökyüzümüzü terk ediyor.bir saat sonra gökyü-
zünü terk ediyor.

Satürn: Gezegen hava karardığında güney-
doğu ufku üzerinde bulunuyor ve neredeyse 
gece boyunca gözlenebiliyor.

TuG   -   sTellArIum

Kaynak: 

http://tug.tubitak.gov.tr/
http://www.stellarium.org/
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1991 yılında İstanbul üniversitesi Fen Fakül-
tesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğren-
cileri tarafından kurulmuş olan AAK Türkiye’nin 
ilk amatör astronomi kulüplerinden biridir.

İstanbul üniversitesi bünyesinde, kulübe 
üye olan öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini sür-
dürmekte olan AAK, tüm üniversite öğrencile-
rinin katılımına açık olan “Haftalık Etkinlik”lerin 
yanısıra düzenli olarak halka açık etkinlikler de 
düzenlemektedir. Ayrıca yapılan davetler üze-
rine ilköğretim ve ortaöğretim okullarında özel 
etkinlikler düzenlemektedir. Özellikle geleneksel 
olarak her yıl düzenlediği “Mayıs Etkinlikleri” ile 
birçok amatör astronomi meraklısını bir araya 
getirmektedir.

Bugüne kadar yaptığımız etkinlikler sadece 
seminerle sınırlı olmayıp; diğer üniversite kulüp-
leriyle birlikte göktaşı gözlem kampları, İstan-
bul Astronomi Kulüpleri ile birlikte yuri Gecesi 
organizasyonu ve çeşitli gözlem etkinlikleri de 
bunların arasında sayılabilir. En son gözlemsel 
etkinliğimiz 2012 yılında gerçekleşen Venüs 
Geçişi gözlemi olmuştur.

AAK aynı zamanda astronomi öğrencilerinin 
bilgi ve görgülerinin artması ve gelecek plânları 
için yardımcı olması için çeşitli araştırma mer-
kezleri ve laboratuvarlara geziler düzenlemek-
tedir. AAK ekibi son yıllarda yoğun bir şekilde 
Ulusal Gökyüzü Gözlem şenliği’nin organizas-

yonunda ve yürütülmesinde de görev almakta-
dır.

İ.ü.F.F. Amatör Astronomlar Kulübü’nün 
hedeflerinden en önemlisi; doğru bilgiyi halka 
ulaştırmak ve popüler bilimin araçları ile bilime 
meraklı bir kitle oluşmasına katkıda bulunmak-
tır. AAK, ancak bu sayede bir bilim toplumu ola-
bileceğimize inanmaktadır.

İletişim ve etkinlikler hakkında bilgi almak 
için:

yer : İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bi-
limleri Bölümü, İ.Ü. Merkez Kampüsü, Beyazıt

Telefon : 0212-440 00 00 - 10398
Faks : 0212-440 03 70

E-Posta : iuffaak@gmail.com 
Ağ : http://astronomi.istanbul.edu.tr/aak
Facebook: www.facebook.com/amatorastro-

nomlarkulubu
Twitter: www.twitter.com/Official_AAK

İ.Ü.F.F AMATÖR ASTRONOMLAR KULÜBÜ


