
XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi                  VII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğrenci kongresi 
27  Ağustos – 1 Eylül 2012 Malatya 

 605 

ÜLKEMİZDE ASTRONOMİ BİLİMİNE EMEK VERENLER-II 
 

Günay TAŞ1 

1Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 35100 Bornova – İZMİR 
 (e-posta: gunay.tas@ege.edu.tr) 

 
 
 2010 yılında Adana’da Çukurova Üniversitesi’nin evsahipliğinde düzenlenen     
XVII. Ulusal Astronomi Kongresi’nde bilim jürisine sunduğum önerinin kabulüyle 
“Astronomiye Emek Verenler Özel Oturumunu” yapma kararı almıştık. Adana’daki ilk özel 
oturum sonrası gözlerdeki hüzünlü mutluluk, dillerdeki güzel sözler ve temenniler bu 
oturumun tüm astronomlar tarafından onaylandığını ve bundan büyük keyif aldığını 
gösterdi. Bu güzel havanın verdiği şevkle, bu sene İnönü Üniversitesinin evsahipliğinde 
düzenlenen XVIII. Ulusal Astronomi Kongresi’nde II. Özel Oturumu gerçekleştirdik. 
Böylece astronomi ailesi olarak artık toplantılarımızda yeni bir geleneğimiz oldu: 
astronominin ülkemizde gelişmesine emek veren tüm akademisyen ve teknik elemanlara 
verdiği değeri ya da teşekkürünü dile getirebileceği, yeni neslin de vedalaşmaya 
hazırlandığımız ve yakın astronomi tarihinde yerlerini alacak bu kişilerle tanışma fırsatı 
bulacağı özel bir oturum. Bunun için artık üniversitelerle ilişkisini bitirmiş, aktif olarak 
astronomi hayatını bırakmış astronomları davet ediyor ve toplantıya katılabilenlerden birer 
konuşma, katılamayanlardan ise toplantı kitapçığına koyulacak şekilde birer yazı rica 
ediyoruz.  
 Bu seneki konuklarımız; Gülçin Kandemir, Cumhure Üçer, Levent Altaş, Tamer Ataç, 
Salih Karaali, Engin Sözen, Rennan Pekünlü ve Zeki Aslan idi. Son üç hocamız konuşmacı 
olarak özel oturuma katılabilirken, ilk üç hocamız yazılarıyla özel oturuma katkı verdiler. 
Diğer hocalarımız değişik nedenlerden dolayı toplantıya katılamadı ya da yazı veremediler. 
Hepsine burada tüm aktif çalışma hayatları ve sonrasında astronomiye verdikleri katkıdan 
ve emekten ötürü herkes adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.  
 Bu kişilere ulaşmamda ve özel oturumun gerçekleşmesinde yardımcı olan değişik 
üniversitelerden tüm hocalarıma, arkadaşlarıma ve öğrencilerime özellikle bu yılın 
evsahibine çok teşekkür ediyorum. Bu tür işler ancak birlikte, karşılıklı sevgi, saygı ve 
özveriyle gerçekleştirilebilir. Sanırım bu sene de bunun iyi bir örneğini verebildik. 
 Bu toplantıyla birlikte, astronominin ülkemizde yeşerdiği ilk yıllardan 2012 yılı 
Eylül’üne kadar tüm astronomlara doğrudan ya da gıyabında teşekkür etme şansını bulmuş 
olduk. 
 Önümüzdeki Ulusal Astronomi Kongresi ODTÜ’nün evsahipliğinde gerçekleşecek. 
2014’den itibaren bu özel oturumların, evsahipleri tarafından gerçekleştireceği, Türk 
Astronomi Derneği tarafından sahiplenilip-sonuçlarının arşivleneceği bir hale gelmesi en 
büyük dileğim. Ben her zaman yardıma hazır olmakla beraber, bu geleneğin astronomlar 
tarafından içselleştirilebilmesi, geleneğin oturması ve benden sonra da devam edebilmesi 
için bu önerimin uygulanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. 2014’de ODTÜ’de 
görüşmek üzere sizleri bu senenin “özel yazarlarıyla” başbaşa bırakıyorum. 
 
 
 
 
 


