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Sevgili Astronomlar, 

XXII. Ulusal Astronomi Kongresi, 6-8 Eylül 2022 Eylül tarihlerinde İzmir’de, Ege Üniversitesi’nin ev 

sahipliğinde yapılacaktır. Heyecanlıyız. Gururluyuz. 

Bu yazı bir ilk duyuru ve kongremizin tanıtım seslenişi olarak kaleme alınmıştır. Kongremizin resmi web 

sayfaları http://uak22.ege.edu.tr  ve http://uak.info.tr/2022/, resmi iletişim adresimiz ise 

uak2022@uak.info.tr dir. Web sayfalarımız ve iletişim adresimiz 1 Mart 2022 itibariyle resmi olarak 

açılmış ve kongre takvimimiz sayfamızda açıklanmıştır. Takvimin aksamadan işlemesini umuyor ve 

gayret ediyoruz. Takvime göre 2 – 25 Mart 2022 tarihleri arasında ön başvurular alınacaktır. 

Hazırlıklarımız açısından bu süreç önem arz etmektedir. 

Sayıca nispeten küçük olan camiamız için kongrelerimizin ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. 

Çalışmalarımızı sunmak, paylaşmak dışında bir arada, birlikte olmanın heyecanını yaşar, akademi 

dünyasına yeni adım atan genç arkadaşlarımızla tanışma fırsatı yakalarız. 

İlk kez 1978’de başlayan serüven Covid-19 salgını nedeniyle iki yıllık gecikmeyle ve 22’nci kez yapılacak.  

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü olarak geçmişte üç kez 

düzenlediğimiz kongreye dördüncü kez ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ulusal 

Astronomi Kongrelerinin 2’ncisi (1980), 6’ncısı (1988) ve 12’ncisi (2000) güzel şehrimiz İzmir’de 

yapılmıştı. Bu kongrelerimizi düzenleyen hocalarımızın bir kısmı artık aramızda değil, bir kısmı ise 

emeklidir. Başta bölümümüz kurucusu Prof. Dr. Abdullah KIZILIRMAK hocamız olmak üzere aramızdan 

ayrılmış hocalarımızı rahmet ve şükran duygularımızla anıyor, hayattaki hocalarımıza sağlık ve esenlik 

dileklerimizi sunuyoruz. 

Genel teamülün aksine 22’nci Kongremiz beş gün yerine, üç gün olarak planlandığından, kabul edilecek 

bildiri sayısında geçmiş kongrelere göre daha seçici olunacağı açıktır. Bilim Kurulumuza bu konuda 

büyük görev düşecek. Kongrede sunulan bildiriler hakemli Turkish Journal of Astronomy & Astrophysics 

(TJAA) dergisinde yayımlanacaktır. Ülkemizin Astronomi alanında çok geniş bir yelpazede çok değerli 

çalışmalar üretiyor olması bizleri gururlandırıyor. Astronomi çalışmalarımızda, TÜBİTAK Ulusal 

Gözlemevi’mizin 1995’de hizmete girmesinden sonra yaşanan ilerlemenin, 2018 yılında Türkiye Uzay 

Ajansı’nın kurulmuş olması, elde ettiği verilerde belli bir yüzde ile doğrudan inceleme yapma hakkına 

sahip olduğumuz Spectrum-Roentgen-Gamma (SRG) uydusunun 2019’da fırlatılmış olması ve 4 m çaplı 

bir teleskopun yakın zamanda Doğu Anadolu Gözlemevi’nde hizmete girecek olmasıyla daha büyük bir 

ivme kazanacağına inanıyoruz. 
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Bilindiği üzere bu sene güzel şehrimiz İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü 

yıldönümüdür. Bu nedenle kongre sonrasına denk gelen 9 Eylül 2022 günü ve içine alan haftada 

yerelimizde 100’üncü yıldönümü etkinlikleri misafirlerimizin de ilgisini çekecektir diye düşünüyoruz. 

Diğer taraftan İzmir ve yakın çevresi adeta bir tarih ve kültür açık hava müzesi gibidir. Gezilecek, 

görülecek pek çok zenginliği barındırmaktadır. Bu vesileyle kongremize katılacak tüm misafirlerimize 

dolu dolu geçirecekleri İzmir günleri diliyoruz. 

 

Üniversitemizin tüm olanaklarını açarak kongremize ev sahipliği yapmamızda desteklerini bizlerden 

esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Necdet BUDAK, Fen Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İhsan 

YAŞA hocamıza ve katkılarıyla kongremizi yapılabilir kılan tüm destekçilerimize şükranlarımızı 

sunuyoruz. 

Prof. Dr. Ömer Lütfi DEĞİRMENCİ 

Yerel Düzenleme Kurulu Adına 

 

 

 
 

 
Açılış toplantımızın Yapılacağı MÖTBE Konferans Salonu. 

(MÖTBE ismi, tarihsel olarak kullanılmaktadır ve artık faal olmayan Meslek Öncesi Temel Bilimler 
Enstitüsü’nün kısaltılmış ve yaygın kullanılan ismidir) 


