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2009 Dünya
Astronomi Yılı
Galileo 1609’da teleskopunu gökyüzüne çevirerek, insanın gökyüzünü keşfinde
önemli bir adım atmıştı. Teleskopla yapılan bu ilk gökyüzü gözleminin
400. yıldönümü olan 2009, Dünya Astronomi Yılı ilan edildi. Bu yıl astronomiyle
ilgili çeşitli etkinliklerle dolu geçecek. Dünya Astronomi Yılı etkinliklerine
ev sahipliği yapan Uluslararası Astronomi Birliği ve Türkiye’deki odak noktası
olan Türk Astronomi Derneği, “Evren Sizi Bekliyor” sloganıyla yola çıkarak
dünya çapında, özellikle çocuklar ve gençler arasında, anne-babaların ve
öğretmenlerin de katılımıyla astronomiye olan ilgiyi canlandırmayı amaçlıyor.
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luslararası Astronomi Birliği (International Astronomical Union -IAU) Galileo’nun
teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin
400. yılını Dünya Astronomi Yılı (DAY2009) ilan etti. UNESCO bu çağrıya ortak oldu ve Birleşmiş Milletler 20 Aralık 2007’de DAY2009’u özel bir yıl olarak kabul etti. Toplumun astronomi yani gökbilim
alanındaki gelişmeleri ilgiyle izlediği, önemli gelişmelerin gazete ve dergilerin baş sayfalarında yer aldığı günümüzde, Dünya Astronomi Yılı büyük önem
taşıyor. Çeşitli kuruluşlar 2009 yılı boyunca bilgilendirici ve katılımı sağlayıcı etkinliklerle bu alandaki
gereksinim ve isteklere yanıt verecek.
Dünya Astronomi Yılı etkinlikleri hem küresel hem bölgesel olarak gerçekleştiriliyor. Her ülkede belirlenen ulusal odak noktaları, etkinlikleri oluşturuyor ve yürütüyor. Bu noktalarda, profesyonel ve amatör astronomlarla bilim merkezleri ve
eğitimcilerin arasında işbirlikleri geliştiriliyor. Şimdilik 135 ülke, bu etkinliklere katılacağını açıklamış durumda. Bu sayının yıl içinde artması bekleniyor. Türkiye’de bu işlevi Uluslararası Astronomi
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Birliği’nin (IAU) üyesi olan Türk Astronomi Derneği (TAD) üstleniyor.
Türkiye’de Astronomi Yılı boyunca öğrencilere ve
halka yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Sergiler, çıplak gözle ya da basit teleskoplarla yapılacak
gözlemler, Galileo tipi teleskop yapımı, planetaryum
gösterileri bunlardan birkaçı. Bu etkinliklerin yüksek katılımlı, şenlikli, ilginç ve bilgilendirici olması amaçlanıyor. Katılımın üniversiteleri, amatör astronomi kulüplerini, öğrenci topluluklarını, gönüllü toplulukları, sivil toplum kuruluşlarını, okulları, halkı özellikle de çocukları ve gençleri kapsaması amaçlanıyor. DAY2009 boyunca Türkiye’de yapılacaklar, herkese açık bir etkinlikler dizisi şeklinde
olacak ve üniversitelerdeki astronom ve astrofizikçilerin danışmanlığında, yerel sponsorlar bulunarak
sürdürülecek.
DAY2009, toplam 11 Köşetaşı Proje’yle destekleniyor. Bunların her biri, DAY2009’un ana amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere geliştirilmiş, dünya
çapında gerçekleştirilen projeler. Köşetaşı Projeler,
astronominin topluma sevdirilmesi, özellikle genç-
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lere öğretilmesi, kadın astronomların desteklemesi
ve özendirilmesi ve ışık kirliliğinin önlenmesi gibi,
ana amaçlara ulaşılmasını sağlayacak.
Küresel etkinlikler genel anlamda Köşetaşı Projelere odaklı olsa da bu etkinlikler ve genel olarak
DAY2009, Özel Projeler ile desteklenecek. Bu projeler, Köşetaşı Projeler gibi dünya çapında katılıma ve
izleyiciye açık olacak.

Uluslararası Projeler ve
Türkiye’de Yapılacak Etkinlikler
100 Saat Astronomi
“100 Saat Astronomi”, Dünya’daki büyük gözlemevlerinin katılımıyla İnternet üzerinden yapılacak yayınlar, gözlem etkinlikleri ve başka bazı etkinliklerden oluşan ve tüm dünyada aynı zaman dilimi içinde gerçekleştirilecek bir etkinlikler dizisi olarak planlanıyor.
100 Saat Astronomi ile ilgili etkinlikler 2 Nisan 2009 Perşembe’den, 5 Nisan 2009 Pazar gününe kadar sürecek. Bu süre, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımı için iki okul gününü ve ailelerin katılımı için hafta sonunu kapsıyor. Etkinlikler sırasında,

Türk Astronomi Derneği üyesi astronomlar kendi
çevrelerinde ve Türkiye’nin her yerindeki okullarda,
merkezlerde konferanslar verecekler. Bu kapsamda
yapılan etkinliklerin tanıtımı ve belgesellerin Türkçeleştirilmesi de eylem planı kapsamında.
“100 Saat Astronomi” ve gökyüzünü tanıtmaya
yönelik diğer etkinliklerin koordinasyonunu TAD
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeki Aslan yapıyor.
(iau@tad.org.tr)

Efes ve gökyüzü

Galileoskop
DAY2009 programı “teleskopla yapılan ilk gözlem” deneyimini olabildiğince çok sayıda insana yaşatmayı planlıyor. Bu kapsamda basit, kolayca yapılabilir ve kolayca kullanılabilir bir teleskopun tasarlanması ve çok sayıda üretilerek dağıtılması planlanıyor. Galileo Galilei’nin 400 yıl önce ilk kez gökyüzüne çevirdiği teleskopa benzeyecek olan bu teleskop, insanlara Galileo’nun heyecanını yaşatacak.
Galileoskop, birçok insanın DAY2009 sonrasında da
astronomiye olan ilgisini sürdürmesini sağlayacak
bir araç olacak. Türk Astronomi Derneği, basit ve
düşük maliyetli Galileoskopların Türkiye’de de yapılabilmesi ya da en azından dağıtılabilmesi için sponsor arayışında.
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DAY2009 kapsamında bir İnternet portalı oluşturuluyor. Bu portalla yeni keşiflerin duyurulması ve
medyanın, eğitimcilerin ve bilim insanlarının gerek
duydukları bilgiye, astronomi görüntülerine ve eğitsel malzemeye çok daha kolay erişmeleri amaçlanıyor. Evren Portalı tamamlandığında gözlemevlerinin, amatör astronomi topluluklarının, astronomi
derneklerinin, astronomi fotoğrafçılarının, üniversitelerin ve medyanın yer aldığı kapsamlı bir rehber
niteliğinde olacak. Bu projeyi doğrudan Uluslararası Astronomi Birliği yürütecek.

Nemrut üzerinde
Samanyolu
kuşağı

Galileoskop projesinin koordinasyonunu TAD
Genel Sekreteri Prof. Dr. Zeynel Tunca (Ege Üniversitesi) yapıyor. (tad@tad.org.tr)
Evrensel Günce
Bu proje profesyonel astronomların yaşamlarını
toplumun diğer bireyleriyle paylaşmalarını amaçlıyor. Profesyonel astronomlar bu proje kapsamında
İnternet günceleri (weblog - blog) oluşturup yalnız
astronomiyle ilgili değil, kendileri, aileleri, arkadaşları, hobileri ve ilgi alanları hakkındaki yazılarını ve
fotoğraflarını yayımlayacaklar. Günce, dünyanın her
yanından kadın ve erkek astronomların katılımıyla,
birçok farklı dilde kayıt içerecek.
Bu günceye Türkiye’den Dr. Yavuz Ekşi (İstanbul
Teknik Üniversitesi) yazacak.
Evren Portalı
Günümüzde astronomi alanında birçok heyecan
verici gelişme oluyor ve bu gelişmelerin yer aldığı
çok sayıda eğitsel kaynak İnternet ortamında, radyo ve televizyonlarda halka sunuluyor. Bu kaynaklara erişimin tek bir noktadan sağlanabilmesi için,
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Kadın Astronomlar
Cinsiyet eşitliği ve kadınların teşvik edilmesi,
Birleşmiş Milletler’in yeni binyıl amaçlarından biri. Bu nedenle, DAY2009 etkinliklerinde kadın astronom ve bilim insanlarına destek veren uluslararası organizasyonlar, programlar ve parasal destek olanakları “Evren Portalı” programı altında toplanacak,
ayrıca yeni burs olanakları sağlayan kaynaklar yaratılmaya çalışılacak.
Türkiye çapında planlanan konferanslara özellikle kadın astronomların katılımıyla kız ve erkek öğrencilerin bilim üretimine tam katılımı yönünde teşvik edici örnekler sunulacak. Tarih boyunca astronomiye önemli katkıları olmuş Türk kadın astronomların biyografileri Türk Astronomi Derneği’nin
İnternet sitesinde yayımlanacak. Ayrıca günümüzdeki araştırmalarıyla astronomiye önemli katkılarda bulunan Türk kadın astronomların katıldığı seminerler düzenlenecek.
Bu projenin koordinasyonunu, TAD Yönetim
Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kutluay Yüce (Ankara
Üniversitesi) yapıyor. (sayman@tad.org.tr)
Karanlık Gökyüzü Farkındalığı
Karanlık gökyüzünün giderek yok olması, yalnız
astronomi araştırmalarına olan etkisi açısından değil, insan sağlığı, ekoloji, güvenlik ve enerji tasarrufu açısından da giderek büyüyen, önemli bir sorun.
Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) bu proje kapsamında birçok ortakla işbirliği yapıyor ve toplumu
bilinçlendirmek için programlar tasarlıyor. Bu konuda yıl boyunca yapılacak etkinlikler Türkiye’de de
duyurulacak ve özellikle okulların ve ailelerin katılımı özendirilecek.
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Bolu Taşlıyayla
üzerinde
Samanyolu
kuşağı

Bu projenin koordinasyonunu, Türkiye’de ışık
kirliliği konusundaki girişimlere önderlik eden TAD
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeki Aslan (İstanbul
Kültür Üniversitesi) yapıyor. (iau@tad.org.tr)
Astronomi ve Dünya Mirası
UNESCO ve Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), UNESCO’nun Astronomi ve Dünya Mirası konulu girişiminin bir parçası olarak bir araştırma ve
eğitim işbirliği oluşturmak için çalışıyor.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Türk Astronomi Derneği, DAY2009 vesilesiyle Türkiye’deki
astronomiyle ilgili kültür mirası üzerine çalışacak
bir ihtisas komitesi kurdu. Bu komite, bilim tarihçileri, arkeologlar ve TAD üyelerinden oluşuyor. Rahmi Koç Müzesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ellerindeki tarihi koleksiyonları Dünya Astronomi Yılı çerçevesinde sergilemeyi planlıyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi ve
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi koleksiyonlarının da sergilenmesi için görüşmeler sürüyor.
Bu konuda koordinasyon ve iletişim sorumlusu
ihtisas komitesinin raportörü TAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emrah Kalemci’dir. (ekalemci@sabanciuniv.edu)
Galileo Öğretmen Eğitim Programı
Eğitimcilerin astronomiyle ilgili kaynakları kullanabilmesi, hem kaynakların anlaşılır olmasına

hem de derslerde kullanıma uygun hale getirilmesine bağlı. Uluslararası Astronomi Birliği bu konuda genel bir çağrıyla Galileo Öğretmen Eğitimi Programı’nı başlatıyor. Bu program kapsamında 2012’ye kadar, Galileo Elçileri olarak adlandırılan uzman öğretmenlerin ve gönüllülerin bulunduğu bir iletişim ağı oluşturulması planlanıyor.
Türkiye de Uluslararası Astronomi Birliği’nin
Galileo Öğretmen Eğitimi Programı çağrısına katılıyor. 29 Mart 2006 tarihindeki tam Güneş tutulması sırasında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin öğretmenlere yönelik düzenlediği “2006 Tam Güneş Tutulması ve Astronominin Fen Bilimleri Eğitimindeki
Yeri” konulu sempozyum bu örgütlenmede bir başlangıç oluşturdu. Sempozyumun ardından oluşturulan Öğretmenler İletişim Ağı’na, sempozyuma katılan öğretmenlerin yanı sıra, sonradan da katılımlar
oldu. Sonra İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 2006’da
düzenlediği “İlk ve Ortaöğretimde Yer ve Gökbilimlerinin Bugünü ve Yarını” konulu sempozyumda
500 kadar öğretmene bilgi aktarıldı.
Eğitim Reformu Girişimi’nin Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2008’in fen eğitimi toplantılarında Dünya Astronomi Yılı etkinliklerinde yapılabilecek basit gözlem ve deneyler konuşuldu. Türkiye Bilimler Akademisi’nin Bilim Eğitimi Çalıştayları’nda
öğretmen gruplarına Temel Fen Eğitimi, Galileo, Bilimsel Devrim ve Çıplak Gözle Gökyüzünü Tanımak
başlıklı sunumlar yapıldı.
“Bilim Eğitiminde Astronomi” konulu TÜBİTAK
Bilim ve Toplum Projesi çerçevesinde Ekim 2008’de
başlatılan ve İstanbul’daki öğretmenlerin katıldığı
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Tarihi yarımada
üzerinde
22 saatlik Ay

çalışmalar, Haziran 2009’a kadar aylık toplantılarla
sürecek.
Uludağ Üniversitesi ve Bursa Nilüfer Belediyesi’nin
desteklediği “Yıldızlar Altında Bilim Kampı” konulu TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi çerçevesinde
öğretmen ve öğretmen adaylarına astronomi bilgileri aktarıldı, teleskop aynası yapımı ve teleskop yapımı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Aynı kapsamda “Yıldızlara Doğru Gökbilim Okulu” konulu projeyle pilot okullardan gelen ilköğretim öğrencilerine
bilgiler aktarıldı, gece gözlemleri ve atölye çalışmaları yaptırıldı. Benzer etkinlikler, 2009 Dünya Astronomi Yılı boyunca da sürdürülecek.
Bu etkinliklere katılan öğretmenlerin Galileo
Öğretmenler Ağı projesine de katılmaları bekleniyor. Galileo Öğretmenler Ağı birçok ülkede 2009’da
başlayıp 2012’de tamamlanacak gönüllü öğretmenlerden oluşacak bir topluluk.

Amatörlere Yönelik Çalışmalar
1997’de Ege Üniversitesi Gözleme-

Türkiye’deki tüm üniversitelerde ast-

vi’nde başlatılan ve her yıl yinelenen

ronomi kulüpleri kurulmasını sağla-

Amatör Astronomlar Yazokulları ile il-

mak ve teleskopu olmayan kulüplere

ki 1998’de düzenlenen TÜBİTAK Ulu-

üniversitelerin ve sponsorların des-

sal Gökyüzü Gözlem Şenlikleri gök-

teğiyle teleskop kazandırmak amaç-

yüzüne merak duyanları gökbilim ve

lanıyor. Ayrıca üniversite öğrencileri-

amatör gökbilimcilikle ilgili bilgilen-

nin ve amatörlerin halk ve ilköğretim-

dirmede etkin rol oynuyor. Yine İstan-

ortaöğretim öğrencileri için düzenle-

bul Kültür Üniversitesi’nde her iki yıl-

necek etkinliklere rehber olarak gö-

da bir Amatör Astronomlar Sempoz-

nüllü katılımları teşvik ediliyor.

yumu düzenleniyor. İstanbul Kültür
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Üniversitesi Temmuz 2009’da III. Ama-

Türk Astronomi Derneği ve destekle-

tör Astronomlar Sempozyumu’nun

yen kurumların arasında yer alan Opt-

yanı sıra, çok sayıda öğretmenin ka-

ronik Ltd. şirketi, bir Amatör Astronomi

tılacağı, teleskop aynalarını da ken-

Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Yarışma-

dilerinin hazırlayacağı bir Amatör Te-

ya son başvuru tarihi 1 Ekim 2009. Ay-

leskop Yapım Çalıştayı (ATY2009) dü-

rıntılı bilgiye, www.astronomi2009.

zenleyecek.

org adresinden ulaşılabilir.

Galileo Öğretmenler Ağı’nın koordinasyonunu
TAD Başkanı Prof. Dr. M. Ali Alpar ve TAD Genel
Sekreteri Prof. Dr. Zeynel Tunca yapıyor. (tad@tad.
org.tr)
Evreni Anlayalım
Bu program kapsamında, olanakları sınırlı olan
çocukların dünya çapında düzenlemelerle evrenin
güzelliği ve derinliğiyle tanıştırılması planlanıyor. Bu
programın çocuklarda bilime karşı merak uyandıracağı, çocukların bilinçlerini geliştireceği ve çocuklar
arasında uluslararası bir hoşgörü anlayışı yerleştireceği düşünülüyor. Program kapsamında çeşitli oyunlar
ve çizgi filmler hazırlanacak, şarkılar yazılacak, basit
deneyler yapılacak ve İnternet üzerinde kullanılabilecek kaynaklar oluşturulacak. Evreni Anlayalım, dört
yaşından büyük çocukların hayal güçlerini harekete
geçiren eğlenceli bir program olarak planlanıyor.
Bu konuda koordinasyonu TAD Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Emrah Kalemci yürütecek. (ekalemci@sabanciuniv.edu)
Dünya’dan Evrene Bakış
Yeryüzünde ve uzayda bulunan teleskoplarla çekilmiş fotoğraflardan oluşacak “Dünya’dan Evrene
Bakış” başlıklı sergiler DAY2009 boyunca tüm dünyada açılacak. Bu sergilerin parklar, bahçeler ve halka açık alanlarda açılması, kent yaşamının içine sokularak çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırılması planlanıyor.
Dünya’dan Evrene Bakış projesi kapsamında, Uluslararası Astronomi Birliği’nin sağladığı,
Dünya’nın büyük gözlemevlerindeki teleskoplarla
ve Hubble, Chandra gibi uydu teleskoplarıyla alınmış fotoğrafların küçüklü büyüklü farklı boyutlarda organizasyonlarla ülkemizin birçok yerinde sergilenmesi için hazırlıklar yapılıyor.
Sergi açacak kurumların Uluslararası Astronomi Birliği ile gereken protokolleri yapmaları ve sergi
bilgilerinin bilimsel açıdan doğru şekilde Türkçeleş-
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tirilmesi için Türk Astronomi Derneği yardımcı olacak. Ayrıca sergiyi yalnızca projeksiyon olarak gösterecek ya da küçük afişlerle sergileyecek yerler için
Türk Astronomi Derneği tek bir protokol yaparak
malzemenin dağıtımını sağlayacak.
Bu konuda koordinasyonu TAD Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Emrah Kalemci sağlıyor. (ekalemci@
sabanciuniv.edu)
Astronomiyi Küresel Olarak Geliştirmek
Bu proje astronominin üç alanda geliştirilmesinin gerekliliği üzerinde duruyor: profesyonel olarak (üniversiteler ve araştırma), halka yönelik olarak
(iletişim, medya ve amatör gruplar) ve eğitim alanında (okullar ve öteki eğitim kurumları). Astronomiyle ilgili konularda gelişmekte olan bölgelere odaklanacak olan proje, söz konusu üç alanda da eğitimlerin planlanması, bu alanların geliştirilmesi ve alanlar içinde ve arasında iletişim ağlarının kurulmasıyla yaşama geçirilecek. DAY2009 çerçevesinde planlanan etkinlikler, Dünya’da astronominin gelişmesi
için çalışan bölgesel yapılanmaların ve iletişim ağlarının kurulmasını ve güçlenmesini destekleyecek.
Geceleyin Dünya
DAY2009’un özel projelerinden biri olan “Geceleyin Dünya” (The World at Night –TWAN), Dünyadaki güzel ve tarihi yerlerin yıldızlar, gezegenler,
Ay ve gökyüzü olayları eşliğindeki fotoğraflarının
toplanmasını ve sergilenmesini amaçlıyor. TWAN,
dünya çapındaki fotoğrafçıları, astronomları ve organizasyonları bir araya getiriyor ve yeni bir uluslararası takım oluşturuyor. Bu proje, bizim için de özel
bir anlam taşıyor; çünkü fotoğraflarına dergimizde
sıkça yer verdiğimiz gökyüzü fotoğrafçısı Tunç Tezel de bu etkileyici koleksiyona katkıda bulunuyor.
Türkiye’den de fotoğrafların bulunduğu bu etkileyici
koleksiyona, projenin İnternet adresinden erişilebiliyor (http://www.twanight.org/).
Bilim Müzelerinin Zenginleştirilmesi
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV)
Ateşböceği gezici eğitim araçları, taşınabilir fen ve
astronomi deneyleri, ayrıca olanaklar ölçüsünde küçük teleskop ve taşınabilir planetaryumlarla desteklenecek. Türk Astronomi Derneği kurulmuş ve kuru-

Destekleyen Kurumlar

(http://www.tubitak.gov.tr) bulunabilir.
Bazı kurumlar da DAY2009’a yayınlarıyla

Türk Astronomi Derneği, Dünya

destek oluyor. 2008 içinde Galileo

Astronomi Yılı etkinliklerini planlarken

Galilei’nin “İki Büyük Dünya Sistemi

ve gerçekleştirirken birçok kurumla

Hakkında Diyalog” kitabını yayımlayan

birlikte çalışıyor. Türk Astronomi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,

Derneği, Dünya Astronomi Yılı’na

bu yıl boyunca yayımlanacak bilim

katkıda bulunmaları için henüz

tarihi ve astronomi ile ilgili kitapları

başvurmamış kurumları da çağırıyor.

2009 Dünya Astronomi Yılı logosuyla

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi,

basacak. Türk Astronomi Derneği

Bilim ve Toplum Proje Destekleri

popüler bilim, astronomi ve bilim

kapsamında Ocak 2009’da açılması

tarihi kitapları yayımlayan tüm

planlanan çağrıda, astronomiyle

yayınevlerini aynı şeyi yapmaya

ilgili projelere öncelik verecek.

çağırıyor. İlgilenen yayınevleri TAD ile

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje

iletişime geçebilirler. (tad@tad.org.tr)

Destek Çağrıları ile ilgili ayrıntılı bilgi,

Bilim ve Teknik dergisi, DAY2009

TÜBİTAK’ın İnternet sitesinde

boyunca tüm etkinlikleri duyuracak.

lacak planetaryumlar için eğitim malzemesi ve görsel
malzeme tasarlamak, rehberlik edecek insan kaynağı
oluşturmak gibi konularda ortak çözüm üretmek için
bir platform oluşturdu. Platforma üniversite kulüpleri
ve öğrencilerle amatör astronomlar da katılıyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin bu etkinliklere önemli
katkıları olacak. Müze, gözlemevi, planetaryum, gökyüzü gözlem şenliği gibi etkinliklerde, halka ve özellikle çocuklara rehberlik edecekler.
Üniversite öğrencilerinin fen eğitimi için tasarladıkları ve gönüllü çalışmalarla uyguladıkları, ilköğretim öğrenci ve öğretmenlerinin kolayca bulabilecekleri malzemeyle kendi başlarına yapabilecekleri
basit ve ucuz deney, gösteri, ders malzemesi örnekleri www.astronomi2009.org/SabanciUnivFenEgitimiOgrenciProjeleri adresinde bulunuyor.

Mudurnu Yatılı
İlköğretim Bölge Okulu
gözlem etkinliği

İletişim
Türk Astronomi Derneği, kendi İnternet sitesinin (http://www.tad.org.tr ) yanı sıra, DAY2009
için http://www.astronomi2009.org adresli özel bir
site açtı. Buradan çeşitli kaynaklara, haberlere, İnternet bağlantılarına ulaşılabiliyor. Türk Astronomi
Derneği’nin Dünya Astronomi Yılı Elektronik Bülteni, Ağustos 2008’den beri ayda bir yayımlanıyor.
Bu bültene abone olmak ve eski sayılara ulaşmak
için yine http://www.astronomi2009.org adresi kullanılabilir.

Yazıya katkıda bulunan Prof. Dr.
Ali Alpar (Sabancı Ü. / TAD), Prof.
Dr. Zeynel Tunca (Ege Ü. / TAD)
ve Dr. Defne Üçer’e (Sabancı Ü. /
TAD) teşekkür ediyoruz.
Daha ayrıntılı bilgi için 2009
Astronomi Yılı için hazırlanmış
olan Türkçe broşüre
http://www.astronomi2009.org
adresinden ulaşılabilir.
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