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Nötron
Y›ld›zlar›n›n
Astrofizi¤i
Sabanc› Üniversitesi Mühendislik ve Do¤a
Bilimleri Fakültesi, Astrofizik ve Uzay
Forumu bünyesinde çal›ﬂmalar›n› sürdüren
Prof. M. Ali Alpar, Dr. Ersin Gö¤üﬂ, Dr.
Emrah Kalemci ve Dr. Ünal Ertan
taraf›ndan, koordinatörlü¤ünü bir Türk
üniversitesinin yürütece¤i ilk büyük ölçekli
Transfer of Knowledge (ToK – Bilgi
Aktar›m›) projesi geliﬂtirildi. Avrupa Birli¤i
6. Çerçeve Program› kapsam›nda yer alan
Astophysics of Neutron Stars (ASTRONS Nötron Y›ld›zlar›n›n Astrofizi¤i), Marie
Curie- Bilgi Aktar›m› projesi, Türkiye’de bir
Türk üniversitesi taraf›ndan yürütülen ilk
milyon Avro ölçe¤indeki bütçeye sahip
‘bilgi aktar›m›’ projesi olma özelli¤ini
taﬂ›yor. Projenin bilimsel etkinliklerinin
önderli¤i, Sabanc› Üniversitesi’nden Prof.
M. Ali Alpar ve Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi’nden Prof. Ümit K›z›lo¤lu
taraf›ndan yürütülüyor.
Projeden, mevcut X ›ﬂ›n› verileri
kullan›larak detayl› tayf ve zamanlama
analiziyle nötron y›ld›zlar›n›n yap›s›n›n
daha iyi anlaﬂ›lmas›, sonuçlar ›ﬂ›¤›nda
kuramsal modellerin geliﬂtirilmesi ve
s›nanmas› ve Türkiye’de astrofizik
uygulamal› X-›ﬂ›n› detektörü geliﬂtirilmesi
ve bu alanda insan yetiﬂtirilmesi
amaçlan›yor. Çok yönlü olarak düﬂünülen
ve çal›ﬂmalar›n›n a¤›rl›kl› olarak Türkiye’de
gerçekleﬂece¤i projede Avrupa ülkelerinden
Türkiye’ye oldu¤u kadar Türkiye’den de
Avrupa’ya yeni bilgi, bilimsel sonuçlar
aktar›lacak.
Proje kapsam›nda koordinatör kurum
Sabanc› Üniversitesi olmak üzere,
Avrupa’n›n astrofizik alan›nda tan›nm›ﬂ;
Amsterdam Üniversitesi (Hollanda),
Leicester Üniversitesi (‹ngiltere), Max-

‹TÜ Robot
Olimpiyatlar›’07
‹stanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve
Otomasyon Kulübü (OTOKON) taraf›ndan
24–25-26 Nisan tarihlerinde ‹TÜ Ayaza¤a
Yerleﬂkesi’nde düzenlenecek olan ‹TÜ Robot
Olimpiyatlar› ’07 Türkiye’de robotikle
ilgilenen herkesi ‹stanbul’da bir araya
getirmeyi hedefliyor. Bu y›l ilki düzenlenecek
olan ve kat›l›mc›lara 6 kategoride yar›ﬂma

Prof. Dr. Ali Alpar

Planck Institut für Extraterrestrische
Physik (MPE) (Almanya), Max-Planck
Institut für Astrophysik (MPA) (Almanya),
Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements
(CESR) (Fransa), Danimarka Ulusal Uzay
Merkezi (DNSC) (Danimarka), Girit
Üniversitesi (Yunanistan) ve Warwick
Üniversitesi (‹ngiltere) ile iﬂbirli¤i
yap›lacak. Bu iﬂbirli¤i kapsam›nda, proje

bütçesi kullan›larak, bu enstitülere dört y›l
boyunca, 10 doktora ö¤rencisinin k›sa ve
uzun dönemli, 8 doktoral› araﬂt›rmac›n›n
uzun dönemli ziyaretleri sa¤lanacak.
Bu iﬂbirli¤iyle Avrupa’dan 2 doktora
sonras› araﬂt›rmac›n›n ikiﬂer y›l, 8 uzman
araﬂt›rmac›n›n 3’er ayl›k dönemlerle
Türkiye’ye gelmesinin yan› s›ra, her y›l
özellikle genç Türk astrofizikçilerine
yönelik yüksek enerji astrofizi¤i çal›ﬂtaylar›
da düzenlenecek. Proje yüksek enerji
astrofizi¤i alan›nda aktif, yüksek lisans ve
doktora ö¤rencileri dahil tüm Türk
astrofizikçilerine aç›k olacak, ziyaretçiler ve
çal›ﬂtaylar Sabanc› Üniversitesi
çal›ﬂanlar›yla s›n›rl› tutulmayacak.

imkân› sunan etkinlik ayr›ca sergiler
arac›l›¤›yla da kat›l›mc›lar›n ürünlerini
sunmalar›na olanak sa¤layacak. Türkiye’de
roboti¤e ilgi çekilmesi, kat›l›mc›lara bu
alanda farkl› aç›l›mlar kazand›r›lmas›,
Türkiye’nin bilim ve teknolojinin neresinde
oldu¤unun sorgulanmas› amaçlar›yla
düzenlenecek etkinlikte yar›ﬂma ve sergilerin
yan› s›ra seminer, söyleﬂi, panel ve
çal›ﬂtaylarla da kat›l›mc›lar kendilerini
geliﬂtirebilme f›rsat›n› yakalayacaklar.
‹lgilenenler için: www.ituro.org
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