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Önsöz

ÖNSÖZ

YAYIN KURULU

Merhaba,

Bir gözlem şenliğine katılıp da Dobson türü teleskop kullanmamış olanınız yoktur herhalde. Basit kurgusu ve uygun fiyatları nedeniyle birçok amatör astronomun belki de ilk gözlem aleti olmuştur. Özellikle son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşan, ayna yapım
çalışmaları hep birer Dobson türü teleskobun üretimi ile sonuçlanmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi 2009’da, Dünya Astronomi Yılı
etkinlikleri kapsamında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek büyük
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TASARIM
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bir atölye kurulmasına öncülük etmiş ve bir hafta gibi kısa bir süre-

2014 YAYIN EKİBİ

de 100 Dobson türü teleskop yapılmıştı. İşte amatör astronomla-

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
AMATÖR ASTRONOMLAR
KULÜBÜ

rın ve kendi aynasını yapan herkesin ilk tercihi olan bu teleskobun
tasarımcısı John Dobson, geçtiğimiz ay hayata gözlerini yumdu.
John Dobson, 15 Ocak 2014 günü öldüğünde 99 yaşındaydı. Ne
mutlu ki, uzun hayatı süresince kendi tasarımı teleskopların yaygın bir şekilde kullanıldığını görebildi.
TüBİTAK Ulusal Gözlemevi’ndeki T100 teleskobu yeni bir asteroid keşfini doğruladı. Tamamı Türk astronomların kullanımında olan T100 teleskobu, ilk ışığı aldığı 2009’dan beri görüntüleme
ve ışıkölçüm çalışmalarına önemli katkılar yapıyor. Akdeniz Üniversitesi, Paris Gözlemevi ve Romanya Astronomi Enstitüsü
ortaklığında yürütülen çalışmada bu yeni asteroidin yörünge parametreleri belirlenebilmiş. Ülkemizdeki teleskopların daha nice
keşiflere yardımcı olması dileğiyle, çalışmayı yürüten ekibi ve ulusal gözlemevimizi tebrik ediyoruz.
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ADRESLERİ
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tad@tad.org.tr

AĞ SAYFALARI

www.astronomi.org
www.tad.org.tr

facebook

Bir diğer keşif hikâyesi ise İngiltere’den. Astronomi dersinin uygulaması için teleskop başına geçen öğrenciler, rastgele gözledikleri M82 galaksisinde bir süpernova patlaması keşfettiler. Üstelik
35 cm açıklığa sahip bir teleskopla! Bu boyuttaki teleskoplar artık

facebook.com/TurkAstronomiDernegi

twıtter

twitter.com/TurkAstroDer

ülkemizdeki birçok amatörün elinde var. Umuyoruz, yakın gelecekte bizden de benzer haberler duyarız.
Gökyüzüne düzenli bakmaya devam edin, sıradaki keşfi siz yapacaksınız.

TÜRK ASTRONOMİ DERNEĞİ
ELEKTRONİK BÜLTENİ
2014 © Tüm hakları saklıdır.

Sinan ALİŞ
Editor
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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Yeni Bir Asteroid Keşfini Doğruladı

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevİ
Yenİ Bİr Asteroİd Keşfİnİ
Doğruladı

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ndeki teleskoplar kullanılarak 1997-2014 yılları arasında 7605
asteroid gözlemi yapılmış ve sonuçlar Uluslararası Astronomi Birliği’nin “Küçük Gezegen
Merkezi”ne (IAU - Minor Planet Center) gönderilmişti. Bu gözlemlerden 2004’te 3 ve 2005’te
1, toplamda 4 asteroid keşfedilmişti.
© TUG -1m çaplı TUG-T100 teleskobu.

TUG’daki T100 teleskobuyla yapılan gözlemler daha önce Hawaii’deki Pan-STARRS teleskoplarıyla gözlenmiş bir gökcisminin yeni bir
asteroid olduğunu doğruladı. Bu yeni bulunan
asteroide “2013 QQ19” adı verildi.
T100 teleskobu, 2006’da kabul edilen DPT
projesiyle Bakırlıtepe’deki TUG yerleşkesine
kurulmuş ve Ekim 2009’da ilk ışığını almıştı.
Gözlem zamanının tümü Türk astronomlara ait
olan T100 teleskobu birçok küçük gezegen ve
asteroid gözlemlerinde kullanıldı.
Son olarak, Paris Gözlemevi ve Romanya
Astronomi Enstitüsü ile yürütülen ortak bir çalışmada keşfi doğrulanan 2013 QQ19 adlı asteroidin yörünge parametreleri belirlendi.
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Uluslararası Işık Yılı - 2015

Uluslararası Işık Yılı - 2015
Zeki ASLAN

Birleşmiş Milletler (BM) 71’nci Genel Kuru-

pısını ortaya koymasının 200’üncü, Maxwell’in

lunun 68’inci oturumunda 2015 yılını Uluslar-

elektromanyetik

dalgaları

tanımlayışının

arası Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Yılı (IYL-UIY

150’inci, Einstein’in uzay-zamanın ışığı etkile-

2015) olarak ilan etti. Işık ve ışık temelli tekno-

diğini göstermesinin 100’üncü, kozmik mikro-

lojiler konusuna odaklanan BM, konu üzerinde

dalga fon ışınımı ve fiber optiğin keşfinin 50’inci

küresel bilinçlenmeyi desteklemeyi, sürdürüle-

yıldönümü.

bilir kalkınmayı teşvik etmeyi ve çözümler sunmayı, enerji, eğitim, tarım ve sağlık alanlarında

2015 Uluslararası Işık Yılı önerisini eş-

ışık temelli teknolojilerin önemini vurgulamayı

sponsor olarak destekleyen 35 ülke arasında
Türkiye de var.

amaçlamıştır.
Gerçekten bu
karar, “kalkın-

Kurulmak-

ma için bilim

ta olan ulusal

ve

teknoloji”

ve bölgesel ko-

genel günde-

miteler ve ileti-

minin bir par-

şim merkezleri

çası

tüm dünyadan

olarak

kabul edilmiş-

UNESCO ve Uluslararası Işık Yılı’nın logoları.

uluslararası

tir. Işık ve ışık uygulamalarının önemini destek-

toplumun katılımını sağlayacaktır. Daha fazla

lemek ve yüceltmek için Uluslararası Işık Yılı

bilgi, güncellemeler ve e-posta listesine kaydol-

UNESCO, bilimsel dernekler ve sendikalar, eği-

mak için light@eps.org ile iletişime geçebilir, il-

tim ve araştırma kurumları, teknoloji platform-

gili dosyalara www.eps.org/light2015 adresin-

ları, kâr amacı gütmeyen oluşumlar, özel sektör

den ulaşabilirsiniz.

gibi birçok değişik kurumları 2015 yılı içinde bir
araya getirecektir.

Ayrıca daha fazla bilgi için “Türkiye’de Işık
Kirliliğini Engelleme” çalışma grubunun ağ say-

2015 yılı aynı zamanda İbn-i Heysem’in Op-

fası da ziyaret edilebilir.

tik kitabının 1000’inci, Fresnel’in ışığın dalga ya-
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Uyuyan Güzel Rosetta Uykudan Uyandı

UYUYAN GÜZEL ROSETTA
KIŞ UYKUSUNDAN UYANDI
Özge ŞEN

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) uzaya gönder-

radyo antenini Yer’e çevirdikten sonra sonunda

diği Rosetta uzay aracı 957 günlük uykusundan

sinyal gönderdi ve bu sinyali, Goldstone (ABD)

20 Ocak 2014 Pazartesi günü uyandırıldı.

ve Canberra (Avustralya) yer istasyonları aldı.

Rosetta’nın yolculuğu 2 Mart 2004’te Güney

ESA’nın Darmstadt’daki kontrol merkezi

Amerika’daki Kourou fırlatma üssünden, Ariane

sinyali anında doğruladı ve bu başarılı uyanışı,

5G füzesi ile fırlatılmasıyla başlamıştı. Görevi

twitter aracılığıyla @ESA_Rosetta hesabından

ise 67P/Churyumov–Gerasimenko kuyrukluyıl-

“Merhaba Dünya!” tweet’i ile duyurdu.

dızı ile buluşmaktı.
Rosetta’nın 67P/Churyumov–Gerasimenko
Yalnızca Güneş enerjisi ile çalışan Rosetta

kuyrukluyıldızından ilk görüntüyü Mayıs’ta al-

Haziran 2011’de Güneş’ten yaklaşık 800 milyon

ması bekleniyor. Mayıs Ayı’nın sonuna doğru da

kilometre uzaklıkta, Jüpiter’in yörüngesi yakı-

uzay aracı kuyrukluyıldızla kritik buluşmayı ger-

nında uykuya geçirildi. Çünkü bu uzaklıkta uzay

çekleştirecek. Buluşmadan sonra Rosetta, kuy-

aracının Güneş ışınları ile Güneş pillerini doldur-

rukluyıldızın yüzeyini iki ay süreyle kapsamlı bir

ması olanaksızdı.

şekilde haritalayacak ve kuyrukluyıldızın yerçekimi, kütlesi ve şekli ile ilgili ölçümler yapacak.

20 Ocak 2014 Pazartesi günü ESA Güneş’ten

Kuyrukluyıldızın gaz halini, toz yüklü atmosferi-

807 milyon kilometre uzaktaki uzay aracına

ni değerlendirecek. Ayrıca yörüngedeki bu gaz

uyandırma sinyalleri göndermeye başladı. Bu

bulutunun Güneş’in dış atmosferi ve Güneş

uzaklık Rosetta’nın yeniden tam anlamıyla Gü-

rüzgârlarıyla nasıl etkileştiğini de analiz edecek.

neş enerjisi ile çalışabilmesi için yeterliydi. Böylece Rosetta kuyrukluyıldıza 9 milyon kilometre

Rosetta Ağustos’ta kuyrukluyıldızın yörün-

kala önceden programlanmış “çalar saati” ile

gesine girecek ve taşıdığı inceleme aracını Ka-

uyandırılmış olacaktı.

sım Ayı’nda kuyrukluyıldıza iniş yapmak üzere
bırakacak. Şimdilik bu iniş 11 Kasım 2014 ola-

Rosetta, yön bulma aletleri ısındıktan ve ana
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rak planlanmış durumda.

Uyuyan Güzel Rosetta Uykudan Uyandı

© ESA - Rosetta’nın devasa Güneş panelleri

© ESA - Darmstadt’daki kontrol merkezinde sinyalin
alındığı an.

© ESA - Rosetta ve Philae’nin temsili resimleri

© ESA - ESA’nın Darmstadt’daki yer kontrol merkezi

Rosetta’nın taşıdığı 100 kg ağırlığındaki in-

kabıyla kuyrukluyıldızın yüzeyinin 23 cm altın-

celeme aracı “Philae”, yaklaşık 4 km genişliğin-

dan örnekler alacak. Araç başarılı bir şekilde

deki kuyrukluyıldızın yüzeyine iniş yaparken tek-

Yer’e dönebilirse, bu örnekler Yer’de kapsamlı

rar uzaya geri sıçramamak için buz vidalarını ve

bir şekilde analiz edilecekler.

zıpkınlarını kullanacak.
Kuyrukluyıldızlar Güneş Sistemi’nin ilkel yaKuyrukluyıldızlar, Güneş’e yaklaştıkça sürekli

pıtaşları olarak kabul ediliyor ve bilim insanları

gaz ve toz püskürtürler. Bu nedenle üzerine bir

bu yapıtaşlarının Yer’de su ile birlikte yaşam için

uzay aracının iniş yapması oldukça zordur. Şim-

gerekli maddelerin oluşmasına katkıda bulun-

diye kadar hiçbir uzay aracı bir kuyrukluyıldızın

duklarını düşünüyorlar. Rosetta’nın kuyrukluyıl-

yüzeyine iniş yapıp onları inceleme fırsatına sa-

dız üzerinde doğrudan yapacağı bu çalışmalar,

hip olamamıştı. Philae, 67P/Churyumov–Gera-

birçok sorunun yanıtlanmasına yardım edecek.

simenko kuyrukluyıldızının yüzeyine iniş yaparak bir ilki gerçekleştirecek.

Proje başarı ile sonuçlandığında, Rosetta
kuyrukluyıldızların sırlarını çözmek için çıktığı

İnceleme aracı Philae bilimsel ölçümlerin

bu yolculukta amacına ulaşmış olacak.

dışında, kuyrukluyıldızın çevresinin ve yüzeyinin
de yüksek çözünürlüklü görüntülerini gönderecek.

Rosetta,

67P/Churyumov–Gerasimenko

kuyrukluyıldızı 2015’te Güneş’ten uzaklaşana
kadar onu izleyecek.

Philae, üzerindeki 10 bilimsel aygıtı ve matKaynak:
ESA - NASA

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

7

Yer’i Tehdit Eden Asteroidlerin İzlenmesinde ESA/ESO işbirliği

Yer’İ Tehdİt Eden asteroİdlerİn
İzlenmesİnde ESA/ESO İşbİrlİğİ
Furkan Ali KÜÇÜK

Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
ve Avrupa Güney Gözlemevi
(ESO), Yer’i tehdit eden asteroidlerin izlenmesi için
bir işbirliği başlattı.
Yer’e yakın gökcisimleri (Near-Earth Objects,
NEO), Yer’e çok yaklaşan
asteroid ve kuyrukluyıldızlara verilen genel bir isim. Güneş
Sistemi’nde bilinen 600.000 asteroidin 10.000’den fazlası NEO sınıfına giriyor. Boyutları metre’den kilometre’ye kadar
değişen NEO’ların Yer’e çarpması büyük
bir felakete neden olabilir. Her ne kadar büyük

bulunmuştu. Bu öneri Birleşmiş Milletler’in Ekim

boyutlu bir NEO’nun Yer’e çarpması çok küçük

2013’deki Genel Kurulunda kabul edilmişti.

bir olasılık bile olsa bu cisimlerin sürekli izlenmesi gerekiyor.

İşbirliği kapsamında ESO teleskoplarının kullanılması ile ESA’nın NEO’ları bulma ve izleme

Bu işbirliğinin ilk sonucu, şimdiye kadar lis-

çabaları güçlenmiş oldu. Paranal (Şili) tepesin-

telenmiş en tehlikeli beş asteroidden biri olan

deki 8.2 metrelik VLT teleskopları ile 26.5 kadir

2009 FD’nin kapsamlı izlenmesi oldu. ESO’nun

parlaklığına kadar asteroidler izlenebilecek. 2009

VLT teleskobu ile yapılan gözlemler, 2009 FD’nin

FD ancak VLT gibi teleskoplarla gözlenebilecek

sanıldığının tersine Yer için bir tehlike oluşturma-

bir asteroid. 2009 FD’nin Yer’e çarpma olasılığı

dığını gösterdi.

büyük ölçüde azalmış olsa da 2185 ile 2198 yılları arasında bir tehlike yaratabilir.

ESA ve ESO arasındaki işbirliği, Birleşmiş
Milletler’in “Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanıl-

2009 FD‘nin başarılı gözlem sonuçları göste-

ması” (UNCOPUOS) protokolü çerçevesinde yü-

riyor ki; “NEO Koordinasyon Merkezi” için VLT gibi

rütülüyor. Özellikle, Şubat 2013’te Chelyabinsk’te

büyük teleskopların kullanımı çok önemli bir fır-

(Rusya) yaşanan asteroid olayı NEO’lara kar-

sat. 10.000’in üzerindeki NEO’dan 428’i özellikle

şı ilginin yeniden artmasına neden olmuş ve

tehlikeli cisimler grubunda ve sürekli izlenmeleri

ESO’nun da içinde bulunduğu UNCOPUOS ekibi

gerekiyor.

uluslararası bir uyarı ağı kurulması önerisinde
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Yer’i Tehdit Eden Asteroidlerin İzlenmesinde ESA/ESO işbirliği

© ESO - ESA/ESO işbirliğinde yapılan ilk gözlemler
2009 FD adlı asteroide ait.

© Alex Alishevskikh - 15 Şubat 2013’te
Chelyabinsk’te yere çarpmadan önce patlayan asteroid.

Kaynak:
ESO
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M82 Galaksisinde Yeni Bir Süpernove Keşfedildi

M82 Galaksİsİnde
Yenİ Bİr Süpernova Keşfedİldİ
Dicle KOLUKISA

21 Ocak 2014 gecesi Dr. Steve J. Fossey
ve öğrencileri Ben Cooke, Tom Wright, Matthew Wilde ve Guy Pollack, Londra Üniversitesi
Gözlemevi’nde yılın en parlak süpernova patlamasını keşfettiler. Bulutlar gökyüzünü tamamen
kapatmadan hemen önce M82 katalog numarasıyla bilinen ünlü Puro Galaksisi’ne çevirdikleri
0.35 metrelik teleskopları daha önceki gözlemlerde bulunmayan parlak bir noktayı gösterdi. Keşfin resmi duyurusu ertesi gün The Astronomer’s
Telegram’da, ATEL#5786 referans numarasıyla
yayınlandı.
© Stellarium - Süpernovanın gerçekleştiği M82 galaksisi
ve Büyük Ayı takımyıldızına göre konumu.

neş Sistemi’ne en yakını, 1987’de 168.000 ışıkyılı
uzaklıkta Büyük Macellan Bulutu’nda patlamıştı.
1987A adıyla anılan ve çıplak gözle de görülebilen bu patlama bir Tip II süpernovasıydı ve
patlama sırasında açığa çıkan nötrinoların patlamanın keşfinden önce Yer’e ulaştığı sonradan
anlaşılmıştı. SN2014J, astronomik olarak “burnumuzun dibinde” patlamış olsa da açığa çıkan
nötrinoları Yer’den belirlemek olanaksız gibi.
© Leonid Elenin - M82 galaksisinde keşfedilen 2014J süper-

12 milyon ışıkyılı uzaklıktaki M82 galaksisin-

novası.

deki bu süpernova, amatör teleskoplarla bile raPSN_

hatlıkla görülebilecek parlaklıkta. Süpernova, 31

J09554214+6940260, Ocak 2014’te rapor edi-

Ocak’ta parlaklığı tepe yaptığında 10.5 kadirden

len 81 süpernova patlamasından yalnızca birisi.

bir gökcismiydi.

SN

2014J

ya

da

diğer

adıyla

Fakat bu patlamayı özel kılan birçok neden var.
Bunlardan en önemlisi süpernovanın yakınlığı.

Süpernovanın Tip Ia sınıfından olması özellik-

1993 yılından beri gözlenen en yakın Tip Ia sü-

le kozmologları yakından ilgilendiriyor çünkü Tip

pernova patlaması. Şimdiye kadarkiler içinde Gü-

Ia süpernova patlamaları karanlık enerji ve evre-

10
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M82 Galaksisinde Yeni Bir Süpernove Keşfedildi

© Tom Wildoner - Büyük Ayı takımyıldızındaki M81 ve M82 galaksileri ile süpernova SN2014J’nin 22 Ocak 2014’teki görüntüsü.

nin genişlemesiyle ilgili sorulara yanıt aramakta

tıyor. Bu süreç, bugün SN 2014J’nin tayfında da

kullanılan gökcisimlerinden. Tip Ia patlamaların-

gördüğümüz silisyumun (Si) oluşmasını sağlıyor.

da açığa çıkan enerjinin ve dolayısıyla parlaklı ğın

Beyaz cücenin kütlesi diğer yıldızdan aktarılan

hep aynı olması bu cisimleri “standart” birer ışık

madde ile Chandrasekhar limiti olarak bilinen

kaynağı durumuna getiriyor. Bu özellikleri ile evre-

1.44 Güneş kütlesine ulaştığında ise patlama

nin genişleme hızı ölçülebiliyor. 1998’de üç farklı

geçekleşiyor. Çift yıldız sistemlerinde olan Tip Ia

araştırma grubu Tip Ia süpernovalarını kullana-

süpernovalarını, büyük kütleli tekil yıldızların son

rak evrenin genişleme hızının arttığını keşfetmiş

aşaması olan Tip II süpernovalarından ayırmak

ve 2011 Nobel Fizik Ödülü bu kişilere verilmişti.

için tayfsal gözlemler gerekli. Tip Ia süpernovaları tayflarında görülen silisyum ve demir çizgileri

Tip Ia sınıfı süpernova patlamaları, bileşenlerden birisinin beyaz cüce diğerinin dev yıldız

ile tanımlanıyorlar ve Tip II süpernovalarında görülen hidrojen çizgilerinden yoksunlar.

olduğu çift yıldız sistemlerinde görülmektedir.
İçeriğinde karbon (C) ve oksijen (O) barındıran bir

Astronomi dersinin uygulaması için teleskop

beyaz cüce diğer yıldızdan aldığı kütleyle sıcaklı-

başına geçen Fossey ve öğrencileri havanın ka-

ğını arttırıyor ve karbonun yanma sürecini başla-

patmaya başlamasıyla planlarının dışına çıka-

© American Association of Variable Star Observers (AAVSO) - SN 2014J’nin keşfedildiği günden 2 Şubat’a kadar olan ışık eğrisi.
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M82 Galaksisinde Yeni Bir Süpernove Keşfedildi

© Manuel E. Moreno-Raya & Lluis Galbany - SN2014J’nin keşiften 11 gün sonra Kanarya Adaları’ndaki William Herschel Teleskobu (4.2m) ile elde edilen tayfı.

rak M82 galaksisini gözlemeyi seçmişler. İyi ki

taramalardan süpernovanın 14 Ocak günü pat-

öyle yapmışlar! Böylece farkedilmesi bir hafta

ladığı belirlenmiş.

geciken patlamayı keşfetmiş oldular. Nova
ve süpernova gibi büyük parlaklık değişimi

SN2014J süpernovası amatör gözlemciler

gösteren gök olaylarını amatörler, genelde 15

için hala iyi bir hedef. Süpernova bir ay içinde

kadir parlaklıklarında farkedebiliyorlar. Ancak

patlama öncesi parlaklığına dönecek. Işık eğri-

SN2014J bir hafta boyunca kimsenin dikkatini

sinden de görülebileceği gibi, şu sıralar 10 kadir

çekmemiş. Keşfin duyurusundan sonra yapılan

parlaklığında.

© Koichi Itagaki - SN2014J’nin keşif öncesi görüntüleri. Görüntülerden patlamanın 14 Ocak günü olduğu anlaşılmakta.
Kaynak:
Astronomy.com - SkyandTelescope - ULO - ASTRO BOB
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Gökyüzü

bu aykİ gökyüzü
Süleyman FİŞEK

1 Şubat 2014,
saat 23:00
15 Şubat 2014,
saat 22:00
28 Şubat 2014,
saat 21:00
için gökyüzü

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

AY TAKVİMİ
Yeniay

İlkdördün

Dolunay

Sondördün

30 Ocak 2014

6 şubat 2014

14 şubat 2014

22 şubat 2014
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Gökyüzü

Gözlem için yılın en iyi konumlarından birin-

Kızıl gezegen Mars’ı görmek için geceyarısı-

deki Merkür, günbatımından sonra Güneybatı

na yakın doğu ufkuna bakmanız yeterli. Şubat’ın

ufkunda görülebilecek. Ayın ortalarından sonra

ilerleyen günlerinde daha da erken saatlerde

sabah gökyüzüne geçecek gezegen ufuktan

doğacak gezegen, sabaha kadar gökyüzünde

fazla yükselemeyeceği için ancak ufkun açık

olacak.

olduğu yerlerden gözlenebilecek.
Tıpkı Mars gibi Jüpiter ve Satürn de sabaGökyüzünde güzelliğin sembolü Venüs,

ha kadar gökyüzünde bizlere eşlik ediyorlar. Bu

tüm ay boyunca sabah gökyüzünde olacak. 15

devlerden Jüpiter hava kararır kararmaz gökyü-

Şubat’ta Güneş ile en uzak görüneceği konum-

zündeki yerini alırken Satürn doğmak için saat-

dan geçecek olan Venüs, ayın sonraki günlerin-

lerin geceyarısını göstermesini bekliyor.

de gözlem için yılın en iyi konumunda olacak.
Kaynak:
TUG - Stellarium
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Yayın Ekibi

İ.ü.f.f amatör astronomlar kulübü

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
öğrencileri tarafından kurulmuş olan AAK
Türkiye’nin ilk amatör astronomi kulüplerinden
biridir.
İstanbul Üniversitesi bünyesinde, kulübe
üye olan öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini
sürdürmekte olan AAK, tüm üniversite
öğrencilerinin katılımına açık olan “Haftalık
Etkinlik”lerin yanı sıra düzenli olarak halka açık
etkinlikler de düzenlemektedir. Ayrıca yapılan
davetler üzerine 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
kulüpleriyle birlikte göktaşı gözlem kampları,
İstanbul 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 merkezleri ve laboratuvarlara geziler
düzenlemektedir. AAK ekibi son yıllarda yoğun
bir şekilde Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin
organizasyonunda ve yürütülmesinde de görev
almaktadır.

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 bulunmaktır.
AAK, ancak bu sayede bir bilim toplumu
olabileceğimize inanmaktadır.
İletişim ve etkinlikler hakkında bilgi almak için:
Yer : İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay
Bilimleri 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

Ayrıca, sosyal paylaşım ağı olan “facebook”ta
“İ.Ü.F.F. Amatör Astronomlar Kulübü” adlı
grubumuza katılabilir ve aynı adı taşıyan
sayfamızı beğenebilirisiniz.
Gökyüzünüz açık olsun…
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