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ÖNSÖZ

YAYIN KURULU

Merhaba,
Galaksimiz merkezindeki dev karadelik etrafındaki gaz bulutunun en yeni gözlemleri geçtiğimiz
ay yapıldı. Gaz bulutunun, ışık hızının %1’ine yaklaşan hızla yaptığı yörünge hareketi ile ilgili haberimizin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
İtalya’nın dünyaca ünlü bayan astronomu
Margherita Hack 29 Haziran 2013 günü hayata gözlerini yumdu. Türkiye’de birçok bilim insanını etkilemiş, doğrudan veya dolaylı olarak işbirlikleri kurmuş
önemli bir kişiydi. Özellikle yıldız atmosferleri konusunda çok önemli katkılar yapmış bir bilim insanıydı.
Bu sayımızda Margherita Hack’i sizlere tanıtmak istedik.
Bu yaz astronomi ve fizik öğrencileri için oldukça dolu geçecek. Boğaziçi Üniversitesi ve Bilim
Akademisi Derneği tarafından “Feza Gürsey Yaz
Okulları” adıyla bir dizi yaz okulu düzenleniyor. Türk
Astronomi Derneği de Hakkı Ögelman adına
2011’den beri düzenlediği yaz okuluyla etkinliğe
destek oluyor. Detaylar Gökyüzü’nün sayfalarında.
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12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece
Perseid göktaşı yağmurunu kaçırmayın.
GÖKYÜZÜ’nüz açık olsun..
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Feza Gürsey Yaz Okulları
Boğaziçi Üniversitesi ve Bilim Akademisi Derneği’nin orBu okullardan, Hakkı Ögelman Yaz Okulu Türk Astronotaklaşa organizasyonuyla 2013 yılında bir dizi yaz okulu dü- mi Derneği’nin (TAD) desteğiyle gerçekleşecek. Hakkı Ögelzenlenmektedir. Bu yıl düzenlenen yaz okullarının konuları man Yaz Okulu 2011 yılından beri, o yıl kaybettiğimiz değerve tarihleri şöyle:
li bilim insanımız Hakkı Ögelman anısına düzenlenmektedir.
Her üç yaz okulu da, Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli’deki Feza Gürsey Enstitüsü’nde gerçekleşecek. Okullara katılması kabul edilen öğrenciler Feza Gürsey Enstitüsü’nün
yurdunda ücretsiz konaklayabilecekler. Okulların içeriği ve
başvuru koşulları hakkında daha detaylı bilgilere Feza Gürsey Yaz Okulları websitesinden ulaşılabilir.

- Kozmoloji Yaz Okulu; 19-30 Ağustos 2013
- Hakkı Ögelman Astronomi Yaz Okulu; 2-6 Eylül 2013
- Erdal İnönü Grup Teori Yaz Okulu; 9-13 Eylül 2013

Karanlığı Kaybetmek:
Işık Kİrlİlİğİnİn Zararları Hakkında
Bİr Fİlm
Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği (IDA
- International Dark-Sky Association) 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde’de kurulmuş ticari olmayan bir kuruluştur. Tüm Dünyada karanlık gökyüzünün korunması için çalışmalar yapmakta ve ışık kirliliğinin zararları
hakkında insanları bilinçlendirmeye çalışmaktadır.

boşa harcanan enerji hakkında insanları
aydınlatmayı, bir farkındalık yaratmayı
hedefleyen bu kısa filmi, Türkçe de dahil
olmak üzere bir çok dilde izlemek mümkün.

IDA yakın zamanda, Loch Ness yapım şirketi ile birlikte kısa bir film hazırladı. Filmin
adı; “Karanlığı Kaybetmek - Losing the Dark”.
Işık kirliliğinin canlı hayata verdiği zararlar ve
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Bu filmleri YouTube’dan izleyebilir veya Loch Ness şirketinin websitesinden
bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ayrıca filmin planetaryum (gökevi) sürümleri de
üretildi. Farklı kubbe ve yansıtma sistemleri için olan sürümler bu adresten ücretsiz indirilebilir.
Ağustos 2013

Samanyolu Merkezİndekİ Dev Kütlelİ
Karadelİk Etrafında Gaz Bulutu
Bilim insanları uzunca bir süredir bütün galaksilerin
merkezinde “süper” kütleli bir karadelik olduğunu düşünüyorlar. Galaksilerin evrimlerini anlamada oldukça önemli bir
yere sahip bu karadeliklerden bir tanesi de bizim galaksimiz
Samanyolu’nun merkezinde. Milyonlarca Güneş kütlesine
eşdeğer bir kütlesi olduğu hesaplanan karadelik son 10 yıldır
bir gaz bulutunu kendi üzerine doğru çekmekte ve bulutun şeklini bozarak onu uzatmaktadır.
Geçtiğimiz günlerde, Avrupa Güney Gözlemevi’nin
(ESO) VLT teleskopuyla bu gaz
bulutunun karadeliğe en yakın olduğu an görüntülendi.
Gaz bulutu karadeliğin çekim
etkisiyle önemli ölçüde uzamış durumda ve saatte 10
milyon km hızla galaksi merkezi etrafında hareket ediyor.
Gaz bulutunun bir kısmı karadeliğe düşmekle beraber gazın önemli bir kısmı karadelik
etrafında yörünge hareketi
yapıyor.

Samanyolu’nun merkezindeki bu gaz bulutunun karadeliğe doğru hızlanarak ilerlemesi 2011 yılında VLT teleskopuyla yapılan bir gözlem sırasında keşfedildi ve o tarihten bu
yana dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Gaz bulutu Temmuz
2013 itibariyle karadeliğe yakın geçişini yapıyor. Bunun sonucunda da karadeliğin olağanüstü çekim alanından etkilenerek uzatılmış durumda. Gaz
çekim etkisiyle o kadar uzamış
durumda ki; karadeliğin etrafındaki yakın geçiş anı en azından
bir yıl sürecek bir olay.
Bulut karadeliğin çekim etkisindeyken gözlenmesi de zorlaşıyor. Ancak VLT teleskopuna
bağlı SINFONI tayfçekeriyle şimdiye kadar galaksimiz merkezine yöneltilen en uzun poz süresi
(20 saat) verilerek bulutun değişik kısımlarının hızları belirlenebilmiş durumda.

Gaz bulutunun 2006, 2010 ve 2013 yılların- © ESO
daki konumu. Bulutun uzaklığından ve görüş açısından dolayı ancak konumu ve hızı
belirlenebiliyor.

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Galaksimiz merkezini 20
yıldan fazla süredir araştıran ve
bu keşif ekibinin başı olan Reinhard Genzel’e göre bu olaydaki
Ağustos 2013

Gaz bulutunun karadelik etrafındaki hareketinin simülasyonu.
en heyecan verici taraf bulutun ön kısmının karadelik etrafındaki turunu tamamlayarak yeniden bize yaklaşması ve bu
hareketi ışık hızının %1’lik bir kesriyle yapıyor oluşu.

© ESO
tebesinde olduğu hesaplanmış. Dev karadeliğin galaksimiz
merkezindeki yıldızları nasıl etkilediğini videodan izleyebilirsiniz.

Karadelik etrafındaki bu gazın kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte galaksi merkezinde, karadelik etrafında
yörüngede olan yıldızlardan geldiği düşünülüyor. Bilimkurgu filmlerindeki talihsiz astronotlar gibi çekiştirilmiş durumda ve çubuk makarnaya benzetilebilir.
Bu önemli olay gökbilimciler tarafından takip ediliyor
ve uzaydaki ve Yer’deki teleskoplarla önemli miktarda veri
akışı sağlanacak. Bu sayede gaz bulutunun kökeni ve karadeliğin gaz bulutu üzerindeki etkisi ile birlikte Samanyolu’nun
merkezi de mercek altına alınmış olacak ve sıradışı kütleçekim etkisi altındaki cisimlerin doğasını daha iyi anlama şansımız olacak.
Gaz bulutunun karadelik etrafındaki hareketinin benzetimini (simülasyon) videodan izleyebilirsiniz.
Samanyolu’nun merkezindeki dev kütleli karadelik Samanyolu merkez bölgesinin VLT teleskopuyla eluzun süredir inceleniyor ve galaktik merkezdeki yıldızların de edilmiş görüntüsü.
hareketleri sayesinde kütlesinin milyon Güneş kütlesi mer-

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Gaz bulutunun 2004’ten beri yapılan gözlemleriyle karadelik tarafından nasıl uzatıldığı görülebiliyor.

© ESO

KAYNAKLAR:
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04

ESO

Ağustos 2013

Güle Güle Margherita!
sİnan alİş

Dünyaca ünlü İtalyan astronom Margherita Hack 29 Haziran 2013 günü, 91 yaşında Trieste’de hayata gözlerini yumdu. İtalya’da astronom olmak isteyen her genç kadının kendisine örnek aldığı ve onun gibi başarılı olmak için çabaladığı
bir kişiydi.

Margherita Hack daha sonra INAF’a (İtalyan Ulusal Astronomi ve Fizik Enstitüsü) bağlı Trieste Gözlemevi’ne geçerek, 1964 yılından emekli olduğu 1997 yılına kadar gözlemevinin bir üyesi olarak çalıştı. 1964 - 1987 yılları arasında
enstitünün müdürlüğünü yaptı ki; o tarihte bu görevi üstlenen ilk bayan astronomdu. Ayrıca 1985 - 1991 ve 1994 - 1997
Margherita Hack, 12 Haziran 1922’de İtalya’nın Floransa yılları arasında Trieste Üniversitesi Astronomi Bölümünün
kentinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini 1945 yılında başkanlığını da yürüttü. Hack yıldız astrofiziğinde uzman bir
Floransa Üniversitesi Fizik Bölümünde tamamladı. Aslında bilim insanıydı. Özellikle de yıldız atmosferleri konusundaki
çalışmaları ile biliniyor. Yazdığı veya editörlüğünü üstlendiği
birçok kitap arasından, Constanze la Dous ile birlikte NASA
için derledikleri 862 sayfalık “Cataclysmic Variables and Related Objects” adlı monografi 1990’lı yıllarda etkileşen çift yıldızlar konusunda çalışan astronomlar için vazgeçilmez bir
başvuru kaynağı olmuştu.
Margherita Hack, Türk astronom ve astrofizikçiler için de
çok önemli bir kişiydi. Çünkü Trieste’nin müdürlüğünü yürüttüğü yıllarda Türkiye ile de ikili ilişkiler geliştirdi ve çok sayıda
başlangıçta Edebiyat Bölümüne kayıt yaptırmıştı ama bir yıl bilim insanımız bu işbirliğinden faydalandı. Özellikle İstansonra dayanamayıp Fizik Bölümüne geçti. 1950’lerin başın- bul ve Ankara Üniversitel erinin Astronomi ve Uzay Bilimleri
da Floransa’daki Arcetri Gözlemevi’nde Cepheid değişenleri Bölümü öğretim elemanları doğrudan Hack ile çalışma
üzerine araştırmalara başladı.
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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olanağı buldular ve bu bölümlerdeki yıldız atmosferleri ve
element bolluğu analizi çalışmalarının temelleri bu şekilde
atılmış oldu.

lumuna basit bir dille anlatması yatıyordu. Her fırsatta çeşitli topluluklara güncel bilimsel problemleri anlatıyor ve seminerler veriyordu. Ayrıca çok sayıda popüler bilim kitabının
da yazarıydı.

Trieste Gözlemevi’nin şimdiki müdürü Stefano
Borgani’ye göre; Hack Trieste Gözlemevi’ni küçük yerel bir
araştırma merkezinden dünyaca tanınan önemli bir uluslararası araştırma merkezine dönüştürdü. Borgani’ye göre
Hack’in bu başarısındaki
formül açık fikirlilik ve
çalışma arkadaşları ara-

Başarılı bir bilim insanı olmasının yanında toplumun
sorunlarına da değinen ve bunlarla ilgili kampanyalar yürüten bir insandı. Ülke genelinde yürüttüğü toplumsal kampanyalar içerisinde İtalya’da nükleer santrallere karşı yaptığı
mücadele oldukça etkili olmuştu. Vatikan’ın İtalyan politikacılar üzerindeki etkisini reddediyor ve buna karşı çıkıyordu.
Bunlar içerisinde kadın hakları ve özellikle de resmi boşanma ve kürtaj hakkı mücadelesi vardı. İtalya Dışişleri Bakanı
Emma Bonino; bu
hakların kazanılmasında Hack’in çok
büyük katkıları olduğunu ve onun
inanılmaz bir insan
olduğunu söylüyor.

sındaki dürüstlükten ibaret. Uzay tabanlı gözlemlerin astronominin geleceği
için çok önemli olduğunu
ilk söyleyenlerden birisi de
Hack’di. 1978 - 1996 yılları
arasında görev yapan IUE
(Uluslararası Morötesi Kaşifi) uydusunun geliştirilmesinde önemli bir rol
üstlenmiş ve Trieste
Gözlemevi’nin IUE ile yapılan araştırmalarda etkili
bir merkez olmasını sağlamıştır.

Ölümü üzerine İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da Hack’in insan hakları ve eşitlik konusunun yılmaz bir savunucusu olduğunu ve dünya bilim kültüründe önemli izler bıraktığını
söyledi.

Margherita Hack ünlü ABD’li astronom Carl Sagan’a
benzetilebilir. İtalya’da astronomi ve fizikle ilgili keşifler olduğunda her zaman televizyonlara yorumlar yapan, bilimi
halkın diline indiren önemli bir kişiydi. Geniş çevrelerce tanınmasında ve sevilmesinde karmaşık olguları İtalyan topTürk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Margherita Hack ateist olduğunu gizlemeyen biriydi.
Hack’in ölümü üzerine sosyal medyada yapılan yorumlar
içerisinden, İtalyan haber ajansı LaPresse’in alıntıladığı şu
yorum dikkat çekicidir: “Margherita Hack o kadar iyi ve nazik
bir insandı ki, Tanrı onu üzmemek için yokmuş gibi davranacaktır.”
1995 yılında keşfedilen bir ana kuşak asteroide onun
ismi verilmiştir ve “8558 Hack” olarak anılmaktadır. Margherita Hack 200’den fazla önemli bilimsel makaleye imza atmış, çok sayıda ödül almış, hakkında kitaplar yazılmış ve
birçok kitap yazmış bir kişiydi.

Çocukluğundan beri vejeteryan olması nedeniyle hayatı boyunca sıkı bir hayvan hakları savunucusu oldu. Öldüİtalyan meslektaşları gibi biz de ona “Ciao Margherita!”
ğünde sekiz kedisi ve bir köpeği vardı. Ayrıca İtalyanca “Ne- diyoruz.
den Vejeteryanım?” diye bir kitap da yazdı.
Hack üniversite yıllarında sporla da ilgileniyordu. Uzun
atlama ve yüksek atlamada 1939 ile 1943 yılları arasında
üniversiteler arası yarışmalarda birincilik ve ulusal şampiyonalarda da dereceleri vardı.

KAYNAKLAR: Trieste Astronomi Gözlemevi
		 The Huffington Post
		Wikipedia
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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ALMA İLE GEÇMİŞE BAKMAK
ümİt kavak

ALMA (Atacama Large Millimeter/Sub-Millimeter ağırlığı yaklaşık 115 ton ve yüksekliği 12 metredir. Bu ağırlığı
Array) teleskopları Şili’nin kuzeyinde Atacama Çölü’nde 5000 5000 metreye kurmak ciddi bir ekip çalışmasını gerektirmetre yükselikte çanak şeklindeki radyo teleskoplardan olu- mektedir.
şan büyük bir astronomi projesidir. Gözlemevi yerseçim çalışmalarına ilk olarak Şili’de 1995 yılında başlanmış ve 23
ALMA şu anda evrenin soğuk bileşenlerini gözleyebileMart 2013 tarihinde ALMA’nın
cek ve araştırılmasına imkân
resmi açılışı yapılmıştır . ALMA
tanıyacak en güçlü teleskop
uluslararası iş birlikleriyle hayata
dizgesi. ALMA’nın gözlemlegeçirilmiş bir projedir. ALMA teriyle özellikle katkı yapacağı
leskopları Şili Cumhuriyeti ile
konular moleküler gazın ve
ESO (European Southern Obsertozun doğası ve evrendeki
vatory), NRAO (National Radio
bolluğu olacak. Ayrıca ilk yılAstronomy Observatory) ve NAdızlar ve Büyük Patlama’dan
OJ (National Astronomical Obgeriye kalan ışınım hakkında
servatory of Japan) tarafından
da katkılar yapacak. Bu gözkurulmuştur.
Alma teleskopları ve yıldız izi fotoğrafı. Burada © ESO lemler sayesinde yıldızların,
gezegenlerin, galaksilerin ve
alıştığımızın aksine resimde kutup yıldızını göreALMA’da bulunduğu miyoruz. Çünkü ALMA teleskopları Dünya’nın Güyaşamın nasıl oluştuğu kapChajnantor platosunda milimet- ney yarımküresinde.
samlı
araştırılabilecek.
re ve milimetre altı dalga boylaALMA’nın antenleri ile 5 milirında hassas ölçüm yapabilecek 66 tane çanak şeklinde rad- yaysaniyelik uzaysal çözünürlüğe ulaşılabilecek ki bu değer
yo teleskoptan oluşuyor.. Bunlardan 54 tanesi 12 metre ça- VLA (Very Large Array) ve Hubble Uzay Teleskopu’ndan da
pında, 12 tanesi ise 7 metre çapındadır. Her bir antenin daha iyi.
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Sol resimdeki 16 km’lik çember teleskopların yayıldığı alanı göstermektedir. Sağda bir ALMA teleskobunun taşınma aşaması ve teleskopları taşıyan devasa araçlar görülmektedir.
ALMA ile Bilim
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalardan biliyoruz
ki; evren artan bir hızla genişlemektedir. Herhangi bir galaksinin spektrumu alındığında, soğurma çizgilerinin olması
gerektiği yerden farklı bir yerde, uzun dalgaboylarına kaymış olduğu görülür. Bunun nedeni gözlediğimiz galaksilerin
bizden uzaklaşmalarıdır. ALMA’nın hassas alıcılarının elde
edeceği görüntülerdeki galaksilerin çoğunluğu kırmızıya
kayması büyük galaksiler olacak. Üstteki resimde ALMA ile
elde edilecek görüntülerin Hubble Uzay Teleskopu ile bir karşılaştırması veriliyor. Büyük kırmızıya kayma değerleri (z >
1.5) için ALMA’nın Hubble’dan daha etkin olacağı öngörülmektedir. ALMA çok uzaklardaki galaksilerin ve galaksi kümelerinin çalışılması için önemli bir teleskop dizgesi olacaktır.
Yıldız oluşumu evrende en az anlaşılmış süreçlerden birisidir. Bu süreci bir teoriye oturmak çok zor; çünkü ilgili fiziksel süreçlerin sayısı bir teoriye oturmak için gereğin-

©SPACE.COM

den fazla. Yıldızların etrafındaki gaz yapının yönetildiği
manyetohidrodinamik süreçleri yeterince bilmiyoruz. Kaldı
ki, buradaki yapılar ses üstü hızlarla hareket etmektedirler.
Biz henüz ses altı hızlardaki hareketlerin manyetohidrodinamik süreçlerini bile iyi bir şekilde anlayabilmiş değiliz. ALMA
elimizdeki Güneş sistemi boyutlarındaki ilkel yıldız çöküşlerini algılayabilecek kapasiteye sahip tek teleskoptur. Buradaki yıldızları çevreleyen maddeler ALMA’nın gözlem aralığı
için bir engel oluşturmamaktadırlar.
Bir yıldızın yüzey sıcaklığı, uzaklığı, kimyasal kompozisyonu ve yarıçapı bilindiği takdirde, o yıldız hakkında
önemli bilgilere sahipsiniz demektir. Bir yıldızın bu özelliklerini bildikten sonra Hertzsprung-Russell diyagramında yerini, diğer bir deyişle evrimsel durumunu belirlemiş olursunuz. ALMA bu işi yüzbinlerce yıldız için hızlı bir şekilde yapabilecek özelliklere sahip.
Güneş Yer’e en yakın yıldız olarak 4.5 milyar yıldır ısı
ve ışık kaynağı olmaya devam ediyor. Bir 4.5 milyar yıl daha
Elektromanyetik spektrum ve
ALMA’nın gözlem yapacağı aralık görülmektedir. ALMA başlangıçta 0.3
mm ile 3.6 mm aralığında gözlem
yapabilecek ancak projenin ilerleyen
zamanlarında bu aralık 10 mm’ye
kadar genişleyecek.
© ESO

Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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bu görevine devam edecek. Yüzey sıcaklığını, uzaklığı gibi
Son yıllarda Güneş hakkında yapılan manyetohidrodibirçok önemli fiziksel parametresini çok iyi bildiğimiz bu yıl- namik ve helyosismolojik çalışmalarda bir artış olmuştur.
dızı halâ neden araştırıyoruz? Çünkü Güneş’teki olayların ALMA’nın sahip olduğu yüksek yüzeysel çözünürlük sayesinde Güneş yüzeyinde gözlenen birçok olgu kapsamlı bir şekilde incelenebilecek. Bunlar arasında en önemlileri olarak
parlamalar ve filamentler örnek gösterilebilir. ALMA bunların dışında Güneş atmosferindeki sıcaklık değişimi üzerinde
de çalışacak.
Uzak bir galaksi ile aramızda büyük kütleli bir gökcismi
bulunursa uzak galaksiden gelen ışınım kütleçekim etkisiyle
doğrultusundan sapar ve başka bir yerdeymiş gibi görünür.
Bu etki sayesinde çoğunlukla uzaktaki sönük galaksinin ışığı
güçlenir ve bu sayede evrenin derinliklerindeki galaksiler incelenebilir hale gelirler. Bu olaya kütleçekimsel mercek etkisi denir. ALMA bu yöntemle galaksimizden 10 milyar ışık yılı
ALMA ve Hubble Uzay Teleskopu’nun etkinlikleri- © ESO uzaklıktaki galaksileri gözleyebilecek ve evrenin geçmişinde
nin karşılaştırılması.
galaksilerin ve yıldızların nasıl oluştuklarının anlaşılmasında
katkılar yapacak.
varlığını biliyoruz ama nedenleri hakkında emin olamadığımız süreçler var. Ayrıca elimizde yüzeyini görebildiğimiz tek
ALMA, İspanyolcada “ruh” anlamına geliyor ve belki
yıldız olduğu için bile yeterince önemli.
de bu bize evrenin ruhunu gösterecek olan teleskoptur.

ALMA ile çarpışan galaksilerde gözlenen dinamik olaylar da incelenebilecek. Özellikle galaksilerdeki gazın bu
etkileşme sırasında nasıl davrandığı da ALMA ile şimdiye kadar gözlenememiş bir detayda gözlenebilecek.

© ESO

KAYNAKLAR: ALMA OBSERVATORY		
		ESO
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Bu Aykİ Gökyüzü
SÜLEYMAN FİŞEK

Ağustos ayında sabah ufkunda bulunan üç gezegenden
Merkür, ayın başlarında gündoğumundan bir buçuk saat önce doğarken, hergün biraz alçalarak ayın ortalarında gözlenemeyecek konuma geliyor. Jüpiter ve Mars ise ayın ilk günlerinde gündoğumundan yaklaşık iki saat önce doğuyorlar.
İlerleyen günlerde daha da erken gökyüzünde yükselen gezegenlerden Jüpiter, son haftaya geldiğimizde saat 02:00’da
doğu ufkunda yerini alıyor.

Teleskop yardımıyla yapılan bir gözlemde halkalarıyla
göz kamaştıran Satürn ise gün geçtikçe daha erken batıyor.
Ağustos ayının son günlerinde saat 22:00’da ufkun altına inmiş oluyor. Venüs ise neredeyse ay boyunca akşamları yaklaşık bir buçuk saat süreyle batı ufkunda gözlenebiliyor.

1 Ağustos 2013, saat 00:00
15 Ağustos 2013, saat 23:00
30 Ağustos 2013, saat 22:00
için gökyüzü
Not: Yıldızlar, her gece yaklaşık 4 dakika daha geç doğarlar. Dolayısıyla her 15 günlük bir periyotta (15x4’=60’) 1 saatlik
değişimle (gecikmeyle) aynı gökyüzünü görürüz. Bundan dolayı 15 günde bir, 1 saat öncesi aynı gökyüzüdür.
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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Ay Takvİmİ
Son dördün

Yenİay

İlkdördün

28 Ağustos 2013

6 Ağustos 2013

14 Ağustos 2013

Dolunay

21 Ağustos 2013

Yaz aylarının en önemli göktaşı yağmuru olan Perseid göktaşı yağmuru 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece, gece
yarısından sonra etkinleşecek. Ay’ın da çok etkin olmaması sayesinde Perseid göktaşı yağmurunda saatte 90 göktaşı sayılabilir.
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2013 ağustos Ayı’nda Gökyüzü:

TAD’ını çıkartın, gökyüzünüz açık olsun…

KAYNAKLAR: TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
		Stellarium
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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İ.Ü.F.F. Amatör Astronomlar Kulübü
(AAK)
yayın ekİbİ

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…
Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni
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