UZAY YOLCULUĞU İÇİN GERİ SAYIM
HER GÜN İEF’TE
Köklerini CERN’den alan bilim ağacının dalları, 86. İzmir
Enternasyonal Fuarı’na uzanıyor. Fuar ziyaretçileri, bilimi
Albert Einstein, Paul Dirac, Stephen Hawking ve Peter Ware
Higgs gibi isimlerden öğreniyor.
86. yaşına oldukça dinamik bir giriş yapan İzmir Enternasyonal
Fuarı’nın, “İnovasyon ve Enerji” teması kapsamında düzenlenen
“Interstellar Uzay Sergisi” ve “CERN Dinleme Enstelasyonu”
bu yılın en çok merak uyandıran etkinlikleri arasında yerini aldı.
Ges Teknoloji tarafından düzenlenen sergiler, 7’den 77’ye
herkesin bilime dokunmasını sağlıyor.
İçine girildiği andan itibaren kendilerini NASA’daymış gibi
hisseden katılımcılar; Uluslararası Uzay İstasyonu’nun neredeyse
tamamının uzayda kurulu olduğunu, 1975’de Sputnik
gönderildikten sonra Dünya çevresinde dolanmak üzere
fırlatılmış toplam 38 bin uydu olduğunu, bir uzay aracı olan
Rosetta’nın Dünya’dan başlayarak Güneş Sistemi boyunca olan
yolculuğunu, Ay’ın bilinmeyen özelliklerini ve daha nicelerini
çeşitli animasyon ve 3 boyutlu sergilerle yaşayarak öğreniyor.
1767’de ilk olarak balonların havalanmasıyla başlayan uzay ve
havacılık tarihine yönelik kronolojik anlatımlar Türk ve dünya

tarihindeki örneklerle desteklenerek katılımcıları bilgilendiriyor.
Serginin en ilginç bölümü sanki bir uzay gemisine binerek
gezegenlere neredeyse dokunma imkanı sunan sanal gerçeklik
uygulamaları oluyor. Katılımcılar tüm bu deneyim sonunda arzu
ederlerse uzay ve havacılığa yönelik bilgilerini test edebiliyorlar.
Interstellar Uzay Sergisi’nden çıkıldığında ise katılımcılar, dev
bir ağaç formunda olan platforma Albert Einstein, Paul Dirac,
Stephen Hawking ve Peter Ware Higgs'in hayatlarını ve icatlarını
sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde sınırsız bir deneyimle
öğrenme imkânı elde ediyor.
Astrofizikçi ve Ges Teknoloji’de Proje Geliştirme Uzmanı ve
Bilimsel Sergi Koordinatörü, aynı zamanda da Astrofizikçi olan
Yunus Çetni, ağaç formunu özellikle seçtiklerini ve bilginin tıpkı
yeşeren bir ağaç gibi olduğunu, köklerinin ise insanlara ulaşması
gerektiğini vurguladı.
Cern çalışmalarını insanlarla buluşturan ilk ve tek bilim sergisi
firması olduklarının altını çizen Çetni şunları söyledi:
“Bizim amacımız elle tutulur bilim yaratmak. Günümüzde
teknoloji bu kadar ilerlemişken hala daha zayıf laboratuvar
koşullarından, imkânsızlıklardan söz ediyoruz. Bu artık kabul
edilemez bir şey. Bilim insanı yetiştirmek için temelden
başlamak gerektiğine inanıyoruz ve genç nesil için elle tutulabilir
eğitim setleri hazırlayıp onları doğrudan bilimin içinde
yetiştirmek için uğraşıyoruz. Aktif olarak on yıldır bu alanda

çalışsak da Türkiye’de bu misyonun öncüsü olmak istiyoruz.
İzmir Enternasyonal Fuarı da kitlelere ulaşabilmemiz için güzel
bir ara yüz oldu.”
Sergi kavramını bakmaktan öteye taşıyıp katılımcılara eşsiz
deneyimler yaşatan “Intersteller Uzay Sergisi” ve “CERN
Dinleme Enstelasyonu Sergisi” meraklıları için tüm fuar süresi
boyunca 1 numaralı Hol’de olacak.

