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Giriş: 
• İçinde bulunduğumuz çağ her ne 

kadar bilgi çağı olarak adlandırılsa 
da, aslında çoğu zaman bilgi 
kirliliğinin de tecrübe edildiği bir çağı 
yaşamaktayız. 

 
• Geniş sahalara yayılmış olan bu 

kirlilik ne yazık ki astronomi ve 
astrofizik gibi bilimin öncü alanlarına 
da bulaşmış durumda.  



Maya takvimine göre 2012’de dünyada 
ne olacak? 

Mayalılar, binlerce yıllık dönemlerden oluşan 

detaylı takvim sistemlerinin bitimi olan 21 

Aralık 2012 tarihinin uzun bir çağın sonuna 

işaret ettiğine inanmaktadırlar.  



Bodrum’da UFO Hareketliliği Var… 
Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi ..!!??** 





• İşte bu bağlamda, astronomi ve astrofizik 
alanlarında doğru temel bilgileri ve 
uygulamalarını  halka ve öğrencilere 
ulaştırmanın yöntemleri ve adımlarını hepimiz 
biliyoruz.... 

 

 
• Geleceğimiz olan çocuklar... 



• Küçük yaşlarda astronomi merakı başlar ve belkide istemsiz tüm yaşamımız boyunca 
devam eder. 

Çocukların merak dürtüleri 
küçük yaşlarda başlar.  



• Zamanla yaş ilerledikçe bu merak yerini okul sıralarında sınav sitreslerine, hayat mücadelesi derken 
kısmen unutulur ve bir bakmışız ki artık bazen bazı şeylere geç kaldığımızın farkına varırız.  



ÖZEL ÇINAR KOLEJİ BÜYÜKÇEKMECE 
KAMPÜSÜ 

Çınar Uzay Gözlemevi 



Hatta bazı özel firmalar birer gözlemevi kurup 
bir  astronom çalıştırmak ihtiyacı 
duymaktadırlar.  



• Peki Astronomi ve Uzay Bilimleri akademisyen 
olmadan veya bir üniversiteye bağlı olmadan nasıl 
daha ileriye götürebilir?  Özel sektörde çalışan bir 
astronomi veya uzay bilimleri mezunu yani 
astronom en başta ne hedeflemelidir???  

Elbette ki..... 
• Bir astronom nerede çalışırsa çalışsın en temel 

hedefi geleceğimiz olan küçük çoculara ve  
öğrencilere astronomi sevgisini aşılamak ve 
onların gökyüzüne bakmalarını sağlamak 
olmalıdır. 





 
 

Karaman Belediyesi..... teleskopu 
öğrencilere tanıtmak için 28 Mayıs Salı 
günü Yunus Emre Konferans Salonu ve 
Türkçe Parkı’nda bir program düzenledi. 
Önce Ankara’dan gelen Astronom 
Tamer Akın; uzay ve astronomi ile ilgili 
öğrencilere bilgi vererek, Bilim 
Merkezi’nin bundan sonra gezegenleri 
kitaptan değil de canlı olarak izletme 
imkânı sağlayacağını söyledi. 



Erzincan’da bir devlet okulu... 
 
 2012 - 2013 Eğitim öğretim yılı uyum öğrencilerimiz ve 
velilerimizle ilimizde bulunan Esentepe'de gökyüzünü 
gözlemledik.Astronomi uzmanı Tamer AKIN'ın rehberlik ettiği 
etkinliğimizde Teleskobumuzla gökyüzünde bulunan değişik 
yıldızları ve gezegenler Jüpiter ve Mars  
izledi.Milli eğitimi müdürümüz Sayın Necmi ÖZEN'in de 
katıldığı etkinlik veliler tarafındanda büyük ilgi gördü. 



Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi, hazırlamış olduğu “Genç Yetenekler Ustalarla Buluşuyor Projesi 
kapsamında  “Astronomi ve Uzay Bilimleri Semineri” ile Astronom Tamer Akın’ı konuk etti. 
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Son: 
Hayallerimizin sınırı yoktur... 

Sadece Neye baktığımızı neyi istediğimizi bilelim... 

Astronom Tamer AKIN...  
tamer_akin@astromed.com.tr 
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