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Avcı kullanılan 2012 Kampanya Tarihleri: 14‐23 Ocak, 12‐21 Şubat & 13‐22 Mart 
 
Seçilen bir  yerdeki  ışık  kirliliğini  ölçümü amacıyla  görülen en 
sönük  yıldızların  parlaklıkları  gözlemleme  ve  kaydetmek  için 
düzenlenen  küresel  bir  kampanyaya  katılmaya 
beklenmektedir.  Dünyanın  her  yerinden  çocuklar  gece 
göğündeki Avcı takımyıldızının yerini belirleyip, gözlemleyerek 
yaşadıkları  bölgedeki  ışığın  ışık  kirliliğine  nasıl  katkıda 
bulunduğunu öğrenecekler. 
 
 
Gerekli Malzemeler: 
• Gece Gökyüzü Öğretmen ya da Aile Aktivite Paketi  
• Kağıt  
• Kalem  
• Gece görüşünü korumak amacıyla kırmızı ışık (fenerin ucuna 
kırmızı jelatin, balon vb. bağlanarak da elde edilebilir). 
•  İsteğe  bağlı:  akıllı  mobil  araçlar,  GPS,  ya  da  enlem  ve 
boylamınızı belirleyebileceğiniz bir topografik harita 
 
Unutmayın Önce Güvenlik! 
•Çocuğunuzun bulunduğunuz yerde gözlemi hava karardıktan 
sonra yapacağından lütfen yanında gözeymek için bulunun. Bu 
aktiviteyi çocuğunuzla birlikte yapmanızı öneriyoruz. 
•  Çocuğunuzun  hava  koşulları  ve  gece  dışarıda  olacağını 
düşünerek  uygun  kıyafetler  giydirin  (açık  renkli  ve/ya  da 
yansıtıcı renkleri olan kıyafetler) 
• Bulunduğunuz  yerdeki  en  karanlık bölgeyi  seçtiğiniz  zaman, 
çocuğunuzun trafiğe yakın olmamasına, balkonun kıyısında ya 
da başka türlü herhangi bir tehlikeden uzak olduğundan emin 
olun. 
 
 

Çoklu Gözlemler: 
Orijinal konumuzdan en az 1 km ötedeki yeni bir konuma 
geçerek  birden  fazla  gözlem girişi  yapabilirsiniz. Hareket 
ettiğiniz  için  enlem  ve  boylamınızın  değiştiğini 
unutmayın.  Bu,  kampanya  tarihleri  süresince  gözlem 
gecesi ya da başka bir gece de yapılabilir. 

 
Bu kampanyadaki kartlar Jan Hollan, CzechGlobe tarafından 
yapılmıştır. 
(http://amper.ped.muni.cz/jenik/astro/maps/GaNight). 
 
 
 
 
 

Beş Kolay Yıldız‐Avı Adımı: 
 (www.globeatnight.org/observe.html) 
 
1) Enlem ve boylamınızı aşağıdakilerinden herhangi birini 
kullanarak bulun:  
a.  Web  uygulamasındaki  interaktif  aleti  kullanın: 
www.globeatnight.org/webapp/. Akıllı  telefon ya da  tablet 
bilgisayar kullanarak gözlem raporu için enlem ve boylamınızı 
otomatik olarak belirleyin. Eğer daha sonra bilgisayarınızdan 
bildirecekseniz  gözlem  yerinizin  adresini  belirtin.  Ya  da  
şehrinizi  belirtin;  gözlem  yaptığınız  yer  civarını  yakınlaştırın. 
Gözlem yerinizin enlem ve boylamı görüntülenecektir. 
b. Benzer bir  alet  için eo.ucar.edu/geocode  adresini  ziyaret 
edin. 
c. Ölçüm yaptığınız  yerde GPS birimi  kullanın. GPS birimizin 
izin verdiği ölçüde ondalık hane belirtin. 
d. Bölgenizin topografik haritasını kullanın. 

 
2)  Güneş  battıktan  en  az  bir  saat  sonra  dışarı  çıkıp  Avcı 
takımyıldızını  bulun,  yerel  zamanda  yaklaşık  akşam  8  ile  10 
arası  (Daha yüksek enlemde bulunanlar  (Kuzey ve Güney >45 
derece) gözlemlerine aşkam 8 yerine 9’a yakın başlayacaklar) 
a.  Avcı  takımyıldızındaki  yıldızların  en  görünür  olduğu  yeri 
bularak en karanlık yeri belirleyin. Eğer dışarıda ışıklar varsa, 
kapatıldığından emin olun. 
 b.  Gözleriniz  karanlığa  alışana  kadar  dışarıda  en  azından  10 
dakika bekleyin. Buna “karanlığıa alışmak” denir. 
c.  Gökyüzünde  Avcı  takımyıldızını  belirleyin.  Yardım  için 
enleminize uygun Avcı takımyıldızını bulma haritasını kullanın 
Bakınız: (www.globeatnight.org/observe_finder.html)  

 
3) Gece gökyüzünü bizim haritalarımızdan biriyle eşleştirin 
 (pp.2‐3  ya  da 
www.globeatnight.org/observe_magnitude.html). 
a. Gördüğünüze en çok benzeyen haritayı seçin.  
b. Gökyüzündeki bulut miktarını belirleyin. 
c. Gözlem kağıdını doldurun (sayfa 4). 

 
4) Gözleminizi  şu adreste online  raporlayın  (eğer akıllı mobil 
aletlerle yapmadıysanız): www.globeatnight.org/report.html. 
a.  2012’de  Avcı  takımyıldızını  kullanan  3  kampanya  fönemi 
vardır:  Ocak  14‐23,  Şubat  12‐21  ve Mart  13‐22.  Bu  tarihler 
süresince gözlemlerinizi farklı yerlerde yapın.  
b.  gözlemlerinizi  son  gününe  kadar  istediğiniz  zaman 
raporlayabilirsiniz.  (örneğin,  31 Ocak,  29  Şubat  ve  31 Mart, 
sırasıyla). 

 
5) Gözlemlerinizi Dünya üzerindeki binlercesiyle kıyaslayın: 
www.globeatnight.org/analyze.html 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Lütfen bu sayfayı bulunduğunuz yere uygun olarak oklar yukarı gelecek şekilde yerleştirin (örneğin, Kuzey Yarım Kürede, 
ekvator yakınında ya da Güney Yarım Kürede) 

 Kuzey Yarım Küredeki Görüş  

Parlaklık 1’in altında 

 

  Parlaklık_1

 

İpucu: Avcı’daki yıldızları göremezsiniz çünkü gökyüzü çok 
parlak. Gördüğünüz yıldız Büyük Köpek takımyıldızındaki 

Sirius yıldızıdır. 
 

  İpucu: Yalnızca Avcı’daki birkaç parlak yıldızı görebilirsiniz.  

Ekvator Yakınındaki Görüş   

Parlaklık_2

 

  Parlaklık_3 

 

İpucu: Avcı’nın kemerindeki iki yıldız görülür. 

 
 

  İpucu: Avcı’nın kemerindeki üç yıldız görülür. 

 Güney Yarım Küre Görüşü 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Lütfen bu sayfayı bulunduğunuz yere uygun olarak oklar yukarı gelecek şekilde yerleştirin (örneğin, Kuzey Yarım Kürede, 
ekvator yakınında ya da Güney Yarım Kürede) 

 

 Kuzey Yarım Küredeki Görüş  

Parlaklık 4 

 

  Parlaklık 5 

 

İpucu: Avcı’nın kemerindeki dört yıldız görülür    İpucu: Avcı’nın kemerindeki altı yıldız görülür ve kılıcı 
kolaylıkla bulunabilir.  

 

Ekvator Yakınındaki Görüş  

Parlaklık 6 

 

  Parlaklık 7 

 

İpucu: Avcı’nın kemerinde çok yıldız görülür ve kılıcı net bir 
şekilde görünür olur 

  İpucu: O kadar çok yıldızı sayamazsınız 

Güney Yarım Küre Görüşü  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Avcı Kullanılan 2012 Kampanya 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Şubat ve 13‐22 Mart
Yalnızca * işaretli yerler gereklidir. 

*Tarih: Ocak/Şubat/Mart (ayı daire içine alın) ____________, 2012 

*Gözlem Saati: ____:____ PM yerel zaman  (SS:DD) *Ülke: _____________________ 

*Enlem (derece/dk/s    _____ derece ___dk _____s   (Kuzey / Güney) yönü daire içine alın 

ya da ondalık derece ):  _________ ondalık derece   

*Boylam (derece/dk/s   _____ derece ____dk_____s  (Doğu / Batı) yönü daire içine alın 

ya da ondalık derece )):  _________ ondalık derece 
Konum hakkında yorumlar: (örneğin, 50m içerisindeki bir sokak lambası görüşümü engelledi). 
 
 
 

*Gece gökyüzünü aşağıdaki haritalardan biriyle eşleştirin : 

       

Avcıdaki yıldızlar 
görünmüyor 
 

Parlaklık 1 Haritası  Parlaklık 2 Haritası  Parlaklık 3 Haritası 

       

Parlaklık 4 Haritası  Parlaklık 5 Haritası  Parlaklık 6 Haritası  Parlaklık 7 Haritası 

 
 Unihedron Gökyüzü Kalitesi Ölçerden Okuma (eğer varsa): _________ 
Unihedron Gökyüzü Kalitesi Ölçerin Numarası (eğer varsa): _________ 

 
*Gökyüzündeki bulut miktarını belirleyin: 
Açık    Gökyüzünün ¼’ü bulutlu         Gökyüzünün ½’si bulutlu    Gökyüzünün > ½’si bulutlu 
 
Gökyüzü koşulları hakkında yorumlar: (örneğin, kuzeye doğru aydınlanma vardı) 
 

 
Report online at www.globeatnight.org/report.html 


