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Program 

11:00-11:15 Genel açıklamalar [Getronagan tören salonu] 

11:15-11:20 Slayt gösterimi, duvar panoları [koridor] 

11:20-12:00 Astronomiye giriş [video salonu] 

12:00-12:05 Stellarium uzay programı [bilgisayar laboratuvarı] 

12:05-12:25 Öğle yemeği [okul yemekhanesi] 

12:25-12:30 Takımyıldızları sunumu [kimya laboratuvarı] 

 ( kitap ve araç dağıtımı) 

12:30-13:30 Planetarium’a gidiş 

13:30-14:30 Planetarium’da sunum [Erenköy FMV Işık Lisesi] 

14:30-15:30 Servislerle okullara dönüş 

´³ñ»õ Ó»½… 

ØÇ ù³ÝÇ ûñ»ñ Û»ïáÛ ÏÁ í»ñç³Ý³Û 2008 ï³ñÇÝ, áñÁ ÏÁ ½áõ·³¹Çå¿ñ 

³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï Ñ³Û»ñáõ` ·ñáÕ àõÇÉÇ³Ù ê³ñáÛ»³ÝÇ, ³ëïÕ³·¿ï, ³Ï³¹»ÙÇÏáë 

ìÇùÃáñ Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÇ ÍÝÝ¹»³Ý 100³Ù»³ÏÇÝ: Ø»ñ ²Ý·ÉÇ»ñ¿ÝÇ »õ Ð³Û»ñ¿ÝÇ 

áõëáõóÇãÝ»ñáõ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ, ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ÐáÏï»Ùµ»ñ 

»õ ÜáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñáõ Ù¿ç ³ñ¹¿Ý ÛÇß³ï³Ï»óÇÝù ê³ñáÛ»³ÝÁ, Çñ ·áñÍáí áõ 

³ÝÓáí: 

Î³ñ·Á »Ï³õ Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÇÝ… 

2009 ï³ñÇÝ ØÇ³ó»³É ²½·»ñáõ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý (UNESCO) ÏáÕÙ¿ ÏÁ Ñéã³ÏáõÇ 

²ëïÕ³·ÇïáõÃ»³Ý î³ñÇ, Î»¹ñáÝ³Ï³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý ²ÏáõÙµÁ` ·ÇïáõÃ»³Ý 

áõëáõóÇãÝ»ñáõ ÑëÏáÕáõÃ»³Ùµ Ý³Ëù³Ý Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÇ ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý, 

¹»Ïï»Ùµ»ñ ³Ùëáõ³Û Ù¿ç, í³ñÅ³ñ³ÝÇë ³ëïÕ³·ÇïáõÃ»³Ý  ¹³ë»ñáõÝ ½áõ·³Ñ»é, 

Ý³Ë³ÏñÃ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ »õ ÉÇë¿Ý»ñáõ ³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ý áõÕÕ»³É ÏÁ 

Ï³½Ù³Ï»ñå¿ 1 ûñáõ³Û ³ßË³ï³ÅáÕáí ÙÁ` 05, 18, 19 ¸»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, ³é³õ»É³·áÛÝ 

50³Ï³Ý Ñá·ÇÝáó: 

ÜáÛÝ ûñ»ñÁ Ï’³Ûó»É»Ýù Ý³»õ Planetarium ÙÁ: 

²ëïÕ³·ÇïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ÏÇñ× ï»Õ»ÏáõÃáõÝÝ»ñ ëï³Ý³É¿ Û»ïáÛ ¿ áñ, 21 

ÚáõÝáõ³ñ 2009ÇÝ åÇïÇ Ã³÷³Ýó»Ýù Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÇ ·áñÍÇÝ áõ ³ÝÓÇÝ: 

2008 ÏÁ ½áõ·³¹ÇåÇ Ý³»õ Ñ³Û ³½·Ç áõñÇß ÑëÏ³ÛÇ ÙÁ` ì³½·¿Ý ². ì»Ñ³÷³é 

Ð³Ûñ³å»ïÇÝ ÍÝÝ¹»³Ý 100³Ù»³ÏÇÝ: 

ÚÇß³ï³ÏÝ ³ñ¹³ñáó ûñÑÝáõÃ»³Ùµ »ÕÇóÇ: 

´³ñÇ ³Ù³Ýáñ Ó»ñ µáÉáñÇÝ: 

 îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝ 

 ²½·³ÛÇÝ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñÅ³ñ³ÝÇ 

Ð²Ø²ÞÊ²ðÐ²ÚÆÜ ²êîÔ²¶ÆîàôÂº²Ü î²ðÆ 

INTERNATIONAL YEAR OF ASTRONOMY 



ASTRONOMİ... 

“Astronomi, tarihin en eski bilim dallarından birisi ve toplum üzerinde derin 

etkiler bırakmaya devam ediyor. Astronomide son yıllarda büyük adımlar 

atıldı. Yüz sene önce ancak Samanyolu'nun varlığı tahmin edilirken, bugün 

Evren'i milyarlarca galaksinin oluşturduğunu ve Evren'in 13.7 milyar yıl 

önce ortaya çıktığını biliyoruz. Yüz sene önce Evren'de başka güneş 

sistemlerinin olup olmadığını bilmemize imkan yoktu, bugün ise kendi 

galaksimiz Samanyolu'ndaki yıldızların etrafındaki 200 kadar gezegenin 

varlığını biliyoruz ve yaşamın nasıl başladığını anlamak yönünde emin 

adımlarla ilerliyoruz. Yüz sene önce gökyüzünü yalnız optik teleskoplar ve 

fotoğraf plakalarıyla gözlemlerken artık Evren'i, hem Dünya yüzeyinden hem 

de uzaydan, radyo dalgalarından gamma ışınlarına kadar her frekansta veri 

toplayabildiğimiz son teknolojilerle izleyebiliyoruz. Toplumun astronomi 

bilimindeki gelişmeleri ilgiyle izlediği, önemli gelişmelerin gazetelerin baş 

sayfalarında yer aldığı bu dönemde DAY (Dünya Astronomi Yılı) 2009'un, 

bilgilendirici ve katılım sağlayıcı aktivitelerle mevcut talebe cevap vereceğini 

ümit ediyoruz.” 

 Dr. Catherine Cesarky, Uluslararası Astronomi Birliği Başkanı  

PLANETARIUM NEDİR? 

 

Yıldızevi (Planetarium) gece 

gökyüzündeki  yı ldızlar ın  ve 

gezegenlerin yapay görüntüsünün 

özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe 

şeklindeki tavana yansıtıldığı bir 

gösteri salonudur. 

İnsanlığın gökyüzüne duydugu 

ilginin tarih öncesine dek indiğini Ay 

v e  G ü n e ş  d e s e n l i  m a ğ a r a 

resimlerinden anlıyoruz. Ay, Güneş 

ve yıldızların görüntüsünün işlendiği 

tapınak veya mezar tavanları, 

insanların gökcisimlerine duyduğu 

hayranlığın, onlara yakın olma 

arzusunun bir sonucudur. 

Yeni nesil dijital yansıtıcılar sayesinde Planetariumların gösteri yelpazesi 

genişlemiştir. Artık insanın kan damarları içinde yolculuktan, Rönesans 

sanatçılarının eserlerine dek çok çeşitli konularda gösteriler yapılabilmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında çağdaş bir yıldızevi sanattan bilime her konunun 

sunulabildiği bir gösteri ortamıdır. 

Zeiss ilk yıldız yansıtıcısı (1923) 

Uluslararası Astronomi Birliği (International 
Astronomy Union), 2009 yılını, Galileo Galilei’nin 
teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin 400. 
yıldönümü olması nedeniyle Dünya Astronomi Yılı 
ilan etti. UNESCO bu çağrıya ortak oldu ve 
Birleşmiş Milletler, 2009 yılını Dünya Astronomi 
Yılı olarak ilan etti. 

Hayden Planetariumu, New York 


