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GÜNEﬁ TUTULMASININ
ARDINDAN
21. yüzy›l›n ülkemizden gözlenebilen
ilk Tam Güneﬂ Tutulmas› (TGT) art›k geride kald›. Türkiye 2060’a kadar bir daha
Tam Güneﬂ Tutulmas›’na tan›k olamayacak. Yaﬂad›¤› yeri terketmezse belki de birçok insan›n yaﬂam›nda bir kez görebilece¤i
gökyüzündeki en görkemli olayd›r Tam
Güneﬂ Tutulmas›. 29 Mart 2006 günü havan›n neredeyse tüm Türkiye’de aç›k olmas› tutulman›n milyonlarca insan taraf›ndan
coﬂku ile izlenmesini sa¤lad›. Dünyan›n de¤iﬂik ülkelerinden, amatör ve profesyonel,
çok say›da biliminsan› bilimsel gözlemler
yapmak, ö¤renci ve turistler de bu ola¤anüstü gök olay›n› izlemek üzere, ülkemize
geldi.
Çok say›da yerli ve yabanc› grup ve kiﬂi
tutulma öncesinde TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi’ni (TUG) ziyaret etmek, birço¤u da
tutulmay› TUG’da izlemek istedi. K›ﬂ koﬂullar›n›n a¤›rl›¤›, TUG araﬂt›rmac›lar› ve teleskoplar›n›n bilimsel gözlemlerle görevli
olmalar› ve TUG yerleﬂkesinde tam tutulma
süresinin daha k›sa olmas› nedeniyle tutulma günü ziyaretçi kabul edilmedi. O dönemdeki k›ﬂ koﬂullar›na karﬂ›n, tutulma ertesinde, de¤iﬂik ülkelerden 300 kadar gökyüzü tutkunu TUG’u ziyaret etti. Bunlar
aras›nda en büyük grup, 85 kiﬂi ile Prof.
Dr . Jürgen Teichmann baﬂkanl›¤›nda Deutsches Museum grubuydu.
29 Mart 2006 Tam Güneﬂ Tutulmas›
TUG için iki farkl› anlam taﬂ›yordu. Birincisi, TUG tam tutulma kuﬂa¤› içinde kal›yordu. Dünya’da TGT’lar›n›n çok ender olarak
büyük gözlemevlerine rastlad›¤› düﬂünüldü¤ünde yap›labilecek bilimsel gözlemler
B‹L‹M ve TEKN‹K 18 May›s 2006

aç›s›ndan bu çok büyük bir f›rsat olacakt›.
‹kincisi, TUG çal›ﬂanlar› kuruluﬂundan bu
yana ilk defa büyük bir TGT’na ev sahipli¤i yapacak, tutulma gözlemleri planlanacak ve belki de daha önemlisi, baﬂta Antalya ili olmak üzere, 2006 tutulmas›n›n Türkiye ve Dünya çap›nda tan›t›m›nda önemli
bir görev üstlenecekti.
Ve beklenen gün, saat, dakika, saniye
geldi!... Herﬂey 3.5 dakikada olup bitmiﬂti....
Tutulma sonras›nda belleklerden silinmeyecek görüntüler ve bunlar›n elde edilebilmesi için yap›lan özveri dolu çal›ﬂmalar...

TUG ve 29 Mart 2006 Tam
Güneﬂ Tutulmas› Haz›rl›klar›
TGT, kaç›r›lmamas› gereken ender bir
do¤a olay›d›r. Bu tutulma da özellikle ortaö¤retim ö¤rencilerimiz için bir “laboratuﬁekil 1. Antalya için haz›rlanan
tan›t›m afiﬂlerinden biri.

ﬁekil 2. 29 Mart 2006 Tam Güneﬂ Tutulmas› konulu anma pulu ve hat›ra paras› tasar›mlar›.

var deneyi”, genel izleyici için bir kültürel
olay, ülke turizmi için bulunmaz bir tan›t›m arac› olmuﬂtur. TGT ile ilgili haz›rl›klara 2003 y›l› sonlar›nda baﬂlayan TUG, bu
do¤a olay›n›n sosyal yönünü, fen bilimleri
e¤itimine ve ülke turizmine katk›s›n› vurgulayarak yerel yönetimleri ve turizm kuruluﬂlar›n› uyard›. TUG’un önerisi ve
önemli deste¤i ile, Antalya Valili¤i taraf›ndan ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü baﬂkanl›¤›nda bir “Güneﬂ Tutulmas› Koordinasyon Kurulu“ kuruldu.
TUG internet sayfalar›nda, ‹ngilizce ve
Türkçe dillerinde haz›rlanan TGT ile ilgili
aç›klay›c› bilgilerin yan›s›ra Türkiye’deki
gözlem koﬂullar› ve gözlem olanaklar›na
da yer verildi. Bu tutulma için çok say›da
amatör-profesyonel araﬂt›rmac›dan ve merakl› turistlerden gelen yüzlerce e-posta
son güne kadar titizlikle cevapland›. Gerekli bilgiler verildi. Yerel yönetimlerle yap›lan bilgilendirme toplant›lar›yla, çeﬂitli
e¤itim kurumlar›nda verilen seminerlerle
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ﬁekil 3. Tarihi kare! TUG RTT150 teleskobunun kubbesi
ve TGT. Kubbe içindeki RTT150 teleskobunun 1.5 m çapl›
aynas›yla Güneﬂ’in taç tabakas› inceleniyor.

konunun önemi vurguland›. Özellikle
okullarda tutulma öncesinde kullanmak
amac›yla haz›rlanan, içinde TGT ile ilgili
bilgiler ve görsel malzeme bulunan bir e¤itim CD’si ülkemizdeki tutulma kuﬂa¤› içinde kalan 13 ilin valili¤ine gönderildi, özellikle 2006 y›l›n›n baﬂ›ndan itibaren Antalya merkez ve ilçe okullar›nda ö¤retmen ve
ö¤rencilere çok say›da seminerler verilerek TGT ve güvenli Güneﬂ gözlemi konular›nda bilgiler aktar›ld›.
TUG’un geleneksel Gök Olaylar› Y›ll›¤›’n›n 2006 say›s›nda TGT’na kapsaml› yer
verildi. Türkçe ve ‹ngilizce el broﬂürü, tutulma ve göz sa¤l›¤› konulu afiﬂler ve posterler, tiﬂörtler, ﬂapkalar vb malzemeler haz›rlan›p da¤›t›ld›. Güvenli tutulma gözlemi
yap›lmas› yönünde çal›ﬂmalar sonucu
TUG’un yapt›rd›¤› özel “tutulma gözlükleri” üniversite bölüm ve gözlemevlerine, astronomi topluluk ve kulüplerine ve birçok
kamu kurumuna da¤›t›ld›.
TUG taraf›ndan yap›lan bir anma pulu
tasar›m› PTT taraf›ndan posta pulu ve ilk
gün zarf› ﬂeklinde bas›ld› ve 29 Mart
2006’da tedavüle ç›kar›ld›. Kandilli Rasat-

ﬁekil 4. TUG’un 40 cm ayna çapl› emektar T40 teleskobu ilk defa bir TGT için haz›rlan›yor.

hanesi Güneﬂ Fizi¤i Bölümü’nün önerisiyle de 925 ayar gümüﬂ üzerine TGT kabartmal› alt›n kaplama hat›ra paralar› bas›ld›.
29 Mart 2006 TGT konusunda belki de
en çok merak edilenlerin baﬂ›nda havan›n
o gün nas›l olaca¤› geliyordu. Tutulma ﬂeridi içindeki illerimizde bu ola¤anüstü güzellikteki do¤a olay›n›n gözlenebilmesi, 29
Mart 2006 günü saat 13:54 ile 14:12 aras›nda, do¤an›n verece¤i izne ba¤l› idi. Meteoroloji yetkilileri günler öncesinden yapt›klar› isabetli tahminlerde 29 Mart gününün tüm Türkiye için güzel olaca¤›n› ve tutulman›n gözlenmesini engelleyecek bir hava beklenmedi¤ini belirttiler ve gerçekten
de 28 Mart 2006 gününe kadar genelde kötü olan hava ﬂartlar› 29 Mart günü düzeldi
ve tüm Türkiye tutulmay› izledi.
TUG Bilgi ‹ﬂlem bölümü tutulman›n internet ortam›nda naklen yay›nlanabilmesi
için ULAKB‹M ile ortak bir çal›ﬂma yürütüldü. Sakl›kent Bak›rl›tepe’de bulunan
2500 m yükseklikteki gözlemevinden, Antalya Akdeniz Üniversitesi yerleﬂkesi içinde bulunan TUG Yönetim Binas›’ndan ve
ÖGRSEM2006 sempozyumunun yap›ld›¤›

Alanya ilçesi Okurcalar beldesindeki Meryan Otel’den gerçekleﬂtirilen canl› yay›nlar, ortak bir internet sayfas›nda toplanarak, tam tutulmay› izleme imkan› olmayan
yaklaﬂ›k 10 bin internet kullan›c›s›na ulaﬂt›r›ld›. Tam Güneﬂ Tutulmas›’n› Amerika’daki bilim müzelerine, bilim merkezlerine canl› yay›nlamak isteyen Exploratorium adl› bilim ve sanat müzesi, Side Antik
Tiyatrosu’nu mekan olarak kullanarak
çok baﬂar›l› bir canl› yay›n gerçekleﬂtirdi.
Bu yay›n›n kay›tlar›, http://www.exploratorium.edu/eclipse/2006/index.html adresinden izlenebilir. E¤itim yönünün a¤›r
bast›¤› ve baﬂ›nda Türk e¤itimci Dr. Nahide
Craig’in oldu¤u, Amerikan Uzay ve Havac›l›k Dairesi - NASA’n›n destekledi¤i bu projeye TUG her aﬂamada katk›da bulundu.
TUG olarak önem verdi¤imiz bir di¤er
konu da tutulma s›ras›nda göz güvenli¤inin önemi idi. Tam Tutulma evresi d›ﬂ›nda,
tam olarak örtülmemiﬂ Güneﬂ’e güvenli
olarak bakabilmek için kullan›lacak malzemelerin en yayg›n› ve ekonomik olan› “tutulma gözlü¤ü”dür. Uygun malzeme kullan›lmam›ﬂ bir tutulma gözlü¤ü ile Güneﬂ’e

ﬁekil 5. Tam tutulma baﬂlang›c›nda 2. de¤me s›ras›nda al›nan Flaﬂ Tayf› (solda) ve tutulman›n yüksek çözünürlüklü video kay›tlar›ndan çeﬂitli anlar (2. De¤me, tam tutulma ve 3. de¤me).
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ﬁekil 6. TUG’un yeni 40 cm ayna çapl› teleskobu ilk
›ﬂ›¤› olacak Tam Güneﬂ Tutulmas› için haz›rlan›yor.

bak›ld›¤›nda gözde çok k›sa sürede büyük
hasar oluﬂabilmekte. Bu yüzden TUG ile temasa geçen ve tutulma gözlü¤ü üretmek
isteyen firmalar›n ürünlerine ait örneklere
TÜB‹TAK Marmara Araﬂt›rma Merkezi
(MAM) Optik Laboratuvar›’nda testler uygulanm›ﬂt›r. Test sonuçlar› güvenilir olan
firmalar TUG’u referans olarak kulland›lar.
Antalya ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile yap›lan ortak çal›ﬂmalar sonras› tüm okullarda
güvenli tutulma gözlüklerinin kullan›lmas›
sa¤land›.

TUG Taraf›ndan
Gerçekleﬂtirilen Gözlemler
Yaklaﬂ›k 3.5 dakikal›k TGT s›ras›nda yap›labilecek bilimsel gözlemler için Antalya
çevresine da¤›lm›ﬂ 4 ayr› gözlem istasyonu
planland›. TUG’un k›s›tl› say›daki araﬂt›rmac›s›yla ve üstelik bu günlerde düzenlenen bilimsel toplant›lara verilecek desteklerle bu iﬂ çok zor olacakt›. Bu yüzden ‹stanbul ve Ankara üniversitelerinin astronomi bölümlerinden baz› araﬂt›rmac›lar büyük bir özveriyle TUG gözlemlerinde görev
ald›lar.
1- Gözlemevi ‹stasyonu: Antalya Sakl›kent’te bulunan 2500 m yükseklikteki Bak›rl›tepe zirvesinde kurulu bulunan TUG,
bu tutulman›n en ﬂansl›, ayn› zamanda da
en önemli yerlerinden biri oldu. Kazan
Devlet Üniversitesi’nden Dr. ‹lfan Bikmaev,
Dr. Almaz Galeev ve TUG’dan Dr. ‹rek Khamitov’dan oluﬂan ekip taraf›ndan gözlemevinin 1.5 m ayna çapl› RTT150 teleskobuyla tarihte ilk defa Güneﬂ’in taç tabakas›n›n
bu kadar yüksek ay›rma gücünde tayf› al›nd›.
(http://www.astronomerstelegram.org/?read=782) Bu tayflar›n ayr›nt›l›
incelenmesi sonucu taç tabakas›ndaki kimyasal elementler ve bu tabakan›n sahip oldu¤u milyon derece mertebesindeki s›cakl›¤›n kayna¤› hakk›nda önemli bilgilere ulaﬂ›lmas› bekleniyor.
TUG’da bulunan 40 cm ayna çapl› T40
teleskobu ile yap›lan gözlemde, Ay’›n Güneﬂ kenar›na de¤me zamanlar› test edildi.
Tutulma hatt›n›n kenar›nda kalan TUG’da
sadece 2 dakika 14 saniye süren tam tutulma süresi boyunca yaklaﬂ›k 85000 kare görüntü al›nd›. Bu görüntüler üzerinde yap›B‹L‹M ve TEKN‹K 20 May›s 2006

lan ön indirgemeler, Dünya’da referans
olarak kabul edilen NASA’dan Dr. Fred Espenak taraf›ndan enlem, boylam ve yükseklik olarak verilen bir gözlem yeri için hesaplanan de¤me zamanlar›yla gözlemden
elde edilenler aras›nda çok iyi bir uyum oldu¤unu gösterdi.
Gözlemevinde yap›lan di¤er bir özgün
çal›ﬂma da 3-Boyutlu Güneﬂ Tutulmas›
gözlemleriydi. Bu amaçla bir tanesi belgesel kanal› ‹z TV’den sa¤lanan di¤eri de
TUG’a ait olan iki adet Canon XL2 say›sal
video kamera ile eﬂ zamanl› yüksek ay›rma
güçlü video kayd› yap›ld›. Özel gözlükle izlenmesi gereken bu videolar, iﬂlenmesi bitti¤inde TUG web sayfalar›na konacak. Bu
gözlem s›ras›nda ayr›ca kameralardan biriyle 2. de¤me s›ras›nda “Flaﬂ Tayf›” da
al›nd›. TUG Yerleﬂkesinde yap›lan gözlemler s›ras›nda yap›lan video ve foto¤raf çekimlerinden de çok güzel görüntüler elde
edildi.
2- Antalya ‹stasyonu: Akdeniz Üniversitesi Yerleﬂkesi içinde bulunan TUG Yönetim Binas›’nda çeﬂitlilik ve hareket vard›.
Yak›nda TUG’un emektar T40 teleskobunun yerini alacak yeni 40 cm çapl› teleskobun ilk ›ﬂ›¤› Tam Güneﬂ Tutulmas› oldu.
Bu özgün çal›ﬂmada tam tutulma süresi boyunca taç tabakan›n yüksek ay›rma gücünde foto¤raflar› elde edildi. Tüm gün boyunca bu istasyondaki çal›ﬂmalar ve tam tutulma evresi yine çift kamera ile 3-boyutlu olarak kaydedildi.
3- Il›ca ‹stasyonu: Manavgat yak›nlar›ndaki Il›ca beldesi belediyesine ait futbol sahas› içinde ‹stanbul Üniversitesi Gözlemevi
ekibinin yan›na yerleﬂen TUG ekibi 2 farkl› gözlemi baﬂar›yla gerçekleﬂtirdi. Gözlemlerden birisi 20 cm ayna çapl› teleskop ve
video CCD’den oluﬂan yüksek zamansal ve
uzaysal ay›rma güçlü bir görüntüleme sis-

ﬁekil 7. Il›ca Gözlem istasyonunda haz›rl›k yapan
TUG gözlem ekipleri.

temi ile de¤me zamanlar›n›n tespiti ve taç
tabakan›n görüntülenmesi çal›ﬂmas›yd›.
Baﬂar›l› geçen bu çal›ﬂman›n ilk sonuçlar›
de¤me zamanlar›n›n hesaplarla tam bir
uyum içinde oldu¤unu göstermektedir. Di¤er çal›ﬂma ise yüksek çözünürlüklü say›sal foto¤raf makinas› ile farkl› poz sürelerinde taç tabakan›n görüntülenmesiydi. Bu
yöntemle elde edilen görüntülerin özel tekniklerle iﬂlenmesi (Bileﬂik Görüntüleme)
sonucu ortaya ç›kar›lan görüntü insan gözü ile görülen taç tabakan›n görüntüsüne
çok benzedi¤i için genelde her tam tutulmada yap›lan bir çal›ﬂmad›r. Bu teknik ayr›ca taç tabakan›n Güneﬂ çevresindeki yap›s›n› da iyi ortaya koymas› aç›s›ndan önemlidir.
4- Alanya Meryan Otel istasyonu: Alanya’n›n Okurcalar beldesinde bulunan Meryan Otel’de düzenlenen ÖGRSEM2006
Sempozyumu’nun son günü tutulma günüydü. Bu sempozyuma getirilen TÜB‹TAK Bilim ve Teknik Dergisi’ne ait 2 adet
20 cm ayna çapl› teleskoptan birisine tak›lan foto¤raf makinas› ve Kodak Tmax100
filminden oluﬂan sistem ile tam tutulma evresinde yüksek ay›rma güçlü görüntüler
baﬂar›l› bir ﬂekilde foto¤rafland›. Filmler
say›sal hale getirildikten sonra yine
TUG’un internet sayfalar›nda yay›nlanacak.

TUG’un Di¤er Bilim
Ekiplerine Deste¤i
TUG, 2006 Tam Güneﬂ Tutulmas› çal›ﬂmalar›n›n yan›nda bu tutulma ile ilgili bölgeye gelen di¤er bilimsel deney ve gözlem
ekiplerine de destek verdi. Bunlar ;
• Elaz›¤ F›rat Üniversitesi Fizik Bölümü’nün deneyi: Tam Tutulma S›ras›nda K›sa Dalga Radyo Haberleﬂmesi deneyinde
al›c› anten TUG yönetim binas›na konuﬂland›r›ld›.
• TUG Yönetim Binas›’nda çal›ﬂan di¤er bir yabanc› ekip ise ‹ran Hedayatgarah
Araﬂt›rma Merkezi’nden gelen 4 kiﬂilik
araﬂt›rmac› grubuydu. Araﬂt›rmac›lar TGT
s›ras›nda taç tabakan›n polarizasyonu ve
farkl› dalgaboylar›nda yüksek ay›rma güçlü
görüntüleme
gözlemleri
yapt›lar.
(http://www.hrcglobal.net/astro/solar-eclipse2006-rep.asp)
• Güneﬂ ve Ay tutulmalar› s›ras›nda
Yer’in gravitasyonel alan›nda meydana gelebilecek çok küçük de¤iﬂimleri araﬂt›rmak
için bölgeye gelen Micro-Anomalies Group
araﬂt›rmac›lar› da TUG’dan yer seçimi ve
di¤er bölgesel konularda destek ald›lar.
Ekiplerden biri Manavgat Meslek Yüksekokulu’nda, di¤er ekip ise üçe ayr›larak “L”
ﬂeklinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü’nde, Akseki Sa¤l›k Meslek
Yüksekokulu’nda ve Manavgat Meslek
Yüksekokulu’nda cihazlar›n› yerleﬂtirerek
deneylerini yapt›lar.
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ﬁekil 8. Bileﬂik görüntüleme tekni¤i ile oluﬂturulmuﬂ Güneﬂ’in taç tabakas›ndaki yap›lar› ve uzan›mlar›n› gösteren resim (solda). ﬁekil 9. 1 sn ile 1/1000 sn aras›nda de¤iﬂen çok say›da farkl› poz sürelerinde al›nm›ﬂ görüntülerin özel tekniklerle iﬂlenmesiyle elde edilen bileﬂik görüntü. ‹nsan gözü tam tutulma evresini bu resimdeki gibi do¤rudan görebilmesine karﬂ›n filmli veya say›sal görüntüleme sistemleri ile bunu elde edebilmek için karmaﬂ›k tekniklerin kullan›lmas› gerekmektedir (sa¤da).

• ‹ngiltere’den Thomas Goodey, Romanya’dan Prof. Dimitri Olenici ve Kolombiya’dan Prof. Hector Munera’dan oluﬂan
ekip elde ettikleri ilginç sonuçlar› TUG’da
bir seminer vererek aktard›lar.
• Di¤er bir çal›ﬂma Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü’nden bir ekiple Frans›z ve
Ukraynal› araﬂt›rmac›lar taraf›ndan desteklenen Güneﬂ Çap›’n›n Ölçülmesi konusundayd›. Baﬂar›l› geçen gözlemlerden elde
edilen verilerin iﬂlenmesine devam edilmektedir. Il›ca beldesindeki belediye futbol
sahas›nda kalabal›k bir araﬂt›rmac› kadrosu ve teknik altyap›yla gözlem istasyonu
kuran ‹stanbul Üniversitesi Gözlemevi ekibinin baz› gözlemleri de TUG taraf›ndan
teknik olarak desteklendi.

TUG’un Destekledi¤i
Bilimsel Toplant›lar
29 Mart 2006 Tam Güneﬂ Tutulmas›
haftas›nda düzenlenen üç ayr› bilimsel toplant› bu tutulman›n önemini daha da art›rd›.
• 27-29 Mart 2006 tarihleri aras›nda,
Manavgat yak›nlar›ndaki Çolakl› beldesinde bulunan Ankara Üniversitesi’ne ait sosyal tesislerde, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ve TUG taraf›ndan düzenlenen Solar and
Stellar Physics Through Eclipses konulu
uluslararas› bir bilimsel toplant› yap›ld›. Bu
toplant›da; geçmiﬂte Güneﬂ tutulmas› gözlemleri, Güneﬂ ve y›ld›z tutulmalar›ndan elde edilen fiziksel parametreler, Güneﬂ gezegen geçiﬂleri, örtme ve örtülmeler, Güneﬂ sismolojisi ve iç yap›s›, Güneﬂ tac› ›s›nmas›, Güneﬂ etkinli¤i ve gezegenlerde iklim, y›ld›zlar›n çevresinde gezegen arama
çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›, küçük gezegenlerin iç yap›lar› ve kütleleri, Yer’e Yak›n Nesneler, y›ld›zlarda dönme ve çift y›ld›zlar›n
evrimi gibi konular tart›ﬂ›ld›. Toplant›ya
yurtd›ﬂ›ndan 60, yurtiçinden 20 kadar gökbilimci kat›ld›.

• Toplant›da ayr›ca TUG’un baﬂkanl›¤›nda Güney Do¤u Avrupa Ülkeleri Astronomi
Komitesi ( Sub-Regional European Astronomical Committee) toplant›s› yap›ld›.
• 30 Mart - 1 Nisan 2006 tarihleri aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi taraf›ndan düzenlenen, TUG’un da
destek oldu¤u, “ Uzay ‹klimi Üzerine Balkanlar, Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesel A¤›” toplant›s› yap›ld›.
• TUG ile MEB E¤itimi Araﬂt›rma ve
Geliﬂtirme Daire Baﬂkanl›¤› iﬂbirli¤inde 2729 Mart 2006 tarihleri aras›nda Alanya,
Okurcalar’da Meryan Otel’de Fen Bilgisi,
Fizik ö¤retmenlerine yönelik olarak “ 2006
Tam Güneﬂ Tutulmas› ve Astronominin
Fen Bilimleri E¤itimindeki Yeri Sempozyumu” yap›ld›.
• TUG - Groningen Üniversitesi (Hollanda) 29 Mart 2006 Tam Güneﬂ Tutulmas›
Konuk Ö¤renci Etkinli¤i ;

ﬁekil 10. Manavgat Meryan Otel’deki gözlem alan›nda 20 cm teleskop ile son ayarlar yap›l›rken.

ﬁekil 11. Manavgat Meslek Yüksek Okulu’nda mikrogravite de¤iﬂimi deneyinde kullan›lan hassas sarkaç sistemi ve geliﬂtiren amatör fizikçi Thomas Goodey.

Groningen Üniversitesi ile TUG ve Antalya Milli E¤itim Müdürlü¤ü aras›nda yap›lan bir kültürel iﬂbirli¤i çerçevesine, 16
yaﬂ grubu 20 Hollandal› okul ö¤rencisi,
rehber ö¤retmenleri (dördü Türk olan!) ve
bir grup gökbilimci ile birlikte 25 Mart – 1
Nisan 2006 tarihleri aras›nda Antalya’ya
geldi ve, 23 Nisan Kutlamalar› örne¤inde
oldu¤u gibi, ayn› yaﬂ grubu bizim okul ö¤rencilerimizin konuklar› oldular. (‹ngilizce
bilen) Türk ö¤rencilerin seçimi ve iﬂbirli¤inin Antalya’daki program› ve düzenlemesi
TUG taraf›ndan yap›ld›. Bu iﬂbirli¤inde ö¤rencilerin, grup çal›ﬂmas›yla, biribirlerinin
kültürlerini ö¤renmeye yönelik kültür projeleri yapmalar›; Tam Güneﬂ Tutulmas› s›ras›nda da, yine grup çal›ﬂmas› ile, ortak
bilimsel gözlem projeleri yapmalar› amaçlanm›ﬂt›.
Bu iﬂbirli¤inin ikinci aya¤›n›, 20 – 25
Nisan 2006 tarihleri aras›nda 20 Türk ö¤rencisinin, 3 rehber ö¤retmenle birlikte,
Hollanda’y› ziyaret etmeleri oluﬂturdu.
Türk ve Hollandal› ö¤renciler, Antalya’da
yapt›klar› ortak bilimsel projeleri, profesyonel astronomlar›n gözetiminde de¤erlendirdiler ve Hollanda Amatör Astronomi
Derne¤i’nin Groningen’de yap›lan ola¤an
toplant›s›nda sundular; bir okulu ziyaret
ettiler ve Groningen Üniversitesini, Kapteyn (Astronomi) Enstitüsünü ve Westerbork Radyo Astronomi Gözlemevini gezdiler. Bu projenin giderleri Hollanda Hükümeti taraf›ndan karﬂ›land›.
Ülkemizde gözlenebilecek bir sonraki
TGT 54 y›l sonra... Geliﬂmiﬂ ve bambaﬂka teknolojik donan›mlarla ve kimbilir
hangi ortamlarda gözlenecek. Bu tutulmay› izlerken henüz anlam›n› ve güzelli¤ini
kavrayamam›ﬂ olan çocuklar›m›z 54 y›l
sonra çok daha bilgili ve bilinçli olarak izleyecekler..
Prof. Dr. Zeki Aslan
Prof. Dr. Zeynel Tunca
Dr. Tuncay Öz›ﬂ›k
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