
TEMMUZ 
2019 GÖKYÜZÜ – GÖKOLAYLARI 

GÜNEġ‟imiz Temmuz  ayının  ilk yarısında  ĠKĠZLER 

takımyıldızı sınırları içersinde bulunacaktır. 20/21 

Temmuz  günü ise komşu YENGEÇ   takımyıldızı sınırları içine 

geçecek ve  ay sonuna  kadar bu takımyıldız sınırları içersinde 

görülecektir. 

 

GÜNEġ‟in ufkumuzdaki  doğma ve batma  noktaları  bu ay 

içersinde biraz daha değişecektir. Bu ayın ilk 

günlerinde Coğrafya Yönleri olarak bildiğimiz Tam 

Doğu  ve  Tam Batı noktalarından kuzeye doğru 30 

derece iken ayın son günlerinde 22 derece uzakta bir 

konumda   doğup batacaktır. Bu açı  her geçen gün azalacaktır 

 

Temmuz ayı içinde gündüz süresinin uzunlukları da 

azalmasını  sürdürecektir.  Ayın ilk günü yaklaşık olarak 14sa 

57dk olan gündüz süresi  ayın son gününde  14 sa 

17dk  olacaktir.   ( Burada unutulmaması gereken özellik ; 

Türkiye’mizin doğusu ile batısı arasındaki doğma-batma 

saatleri arasındaki fark yaklaşık  1.2  saat civarındadır, 

ancak  (enlemler arasındaki küçük zaman farkları dikkate 

alınmadığında)   gündüz süresi ülkemizin heryerinde 

yaklaşık aynı uzunlukta olur.) 

Güneş‟imiz yıllık görünür hareketi sırasında Güneye doğru  yer değiştirmesini 

sürdürecektir. Temmuz ayı süresince Ankara‟da 12:52  ile  12:55 saatleri arasında öğlen 

çemberinden geçecektir.  .  Aynı enlemdeki  diğer kentlerin Ankara‟ya göre boylam 

farklarına uygun olarak, doğma ve batma zamanlarında olduğu gibi, öğlen çemberinden 

geçiş zamanları  doğusundaki kentlerde daha erken, batısındaki kentlerde ise daha geç 

olacaktır.  

 ( Örneğin ;   Ankara’nın Coğrafya Boylamı yaklaşık  32.8 derece doğu,  İzmir’in 

ise  27.1 derece doğu boylamı, buna göre aralarındaki boylam farkı  yaklaşık 5.6 

derece olur.  Her bir derece Güneş’in hareketine uygun olarak 4 zaman 

dakikasına denk gelir. Buna göre 5.6 x 4 = 22.4 dakika eder.  Öyleyse Güneş, 1 

Temmuz  günü Ankara Öğlen çemberinden saat 12:52  de geçecek ise, İzmir öğlen 

çemberinden yaklaşık 22.4 dakika sonra  yanı  yaklaşık 13:15  de  geçecek demektir. 

Ankara’dan daha doğudaki iller için hesap yapılırken boylam farkına denk zaman 

değeri bu kez  çıkartılır. Bu ayrıntıyı da unutmayalım…)  

GÜNEġ,  Ankara ile aynı enlemli (yaklaĢık 40 derece )gözlem yerlerinde  Temmuz  ayı 

süresince   Güney yönünde, meridyenden geçişler sırasında yani tam öğlen 

zamanında  ufuktan yüksekliği  yaklaşık 73 dereceden  68 dereceye kadar 

azalacaktır.  (Ankara’ya göre verilen bu değerler, güneye doğru kaç derece giderseniz 

o kadar artar.. Kuzeye giderseniz azalır.)  

 

       AYIN  EVRELERİ  : 
Ay’ın  Yer etrafındaki  yörüngesinde dolanmasının sonucu 
olarak, Güneş – Yer – AY  açısı  sürekli değişir ve  farklı  
tarihlerde YER den AY’a bakıldığında  AY’ın aydınlık olan 
yarısı  YER’den farklı biçimlerde  görülmesine  AY’ın evreleri 
denir.  

 AY, Yer etrafındaki yörüngesinde dolanırken, 

gökyüzünde hergün GÜNEŞ’ten   açısal   olarak    

yaklaşık 13 derece   doğuya doğru uzaklaşır ve 

bunun sonucu olarak aynı  gözlem  yerinde 

hergün yaklaşık 45-50 dakika daha geç doğar.) 

ÇYG  :  Açısal olarak Çok Yakın Görünümde ,       

YG   :  Açısal olarak Yakın Görünümde 

02  Temmuz   :      Tam Güneş Tutulması 

( Ülkemizden gözlenemeyecektir.) 

02 Temmuz    :      Ay YENİAY  evresinde 

04   Temmuz   :     AY,   Merkür  ile  YG 

04   Temmuz   :      AY,   Mars  ile  ÇYG 

05 Temmuz   :      AY,   Enberi ( YER’e en yakın ) 

konumunda  :    363 726 km   

05 Temmuz  :     YER,    GÜNEŞ’e en 

uzak  konumda  ( GÜNÖTE :  152 104 285  km) 

09  Temmuz    :     Ay,   İLKDÖRDÜN evresinde 

09  Temmuz   :      Satürn   KARŞIKONUM’da  (Satü

rn – Yer- Güneş  dizilişi ) 

13  Temmuz   :    AY,  Jüpiter ile   ÇYG 

16 Temmuz    :    AY,   Satürn ile ÇYG 

16/17 Temmuz  :    Parçalı AY TUTULMASI (Parçalı 

tutulma ortası    00:30 ) 

17 Temmuz   :      Ay,   DOLUNAY   evresinde 

21 Temmuz  :   AY,    Enöte  ( YER’e en uzak) 

konumunda  :    405 481 km 

25 Temmuz  :      Ay  SONDÖRDÜN   evresinde  

27/28 Temmuz    :   Delta AQUARİD ( Delta KOVA 

)  Göktaşı yağmuru 

        Ayın ilk günlerinde YENGEÇ takımyıldızında  gözlenecek,  08 Temmuz  günü 

«geri hareket»‟in e başlayarak  22 Temmuz  günü ĠKĠZLER  takımyıldızı sınırları 

içine geçecektir.   
       Temmuz  ayının ilk günlerinde  Güneş battığında ufuktan yüksekliği çok fazla 

olmasa da  uygun gözlem  koşullarında  Batı ufkumuzda gözlenebilecektir.  01 

Temmuz  günü İkizlerin parlak yıldızları Kastor ,  Polluks ve  MARS ile  çizgi 

halinde sıralanacaklardır. İlerleyen günlerde Güneş‟e açısal olarak yaklaşacak, 20 

Temmuz günü ALTKAVUŞUM konumda olacak ve gözlenemeyecektir. 

VENÜS  :  Haziran ayının ilk  günlerinde   BOĞA  takımyıldızından 

ĠKĠZLER    takımyıldızı sınırları içine geçecek olan gezegen  26 Temmuz „da 

YENGEÇ takımyıldızına geçecektir.   Haziran ayı içinde açısal uzaklığı 

Güneş‟in batısında  10  dereceden   daha küçük olacak ve gözlenemeyecektir. 

             MARS  :  Ayın ik günlerinde Güneş‟in                          

Doğu tarafında  20 derece açısal uzaklıkta 

bulunacak olan  “Kızıl Gezegen”   YENGEÇ 

takımyıldızı sınırları içinde,  30 Temmuz ‟dan 

sonraki günlerde ise YENGEÇ  takımyıldızı 

sınırları içinde  doğuya doğru hareketini 

sürdürecektir.   

         Güneş‟in gökyüzündeki doğuya doğru 

görünür hareketinin daha hızlı olması nedeniyle, 

ayın son günü Güneş ile arasındaki açısal 

uzaklık azalacak,   11 derece  olacaktır.  

        Güneş battığında,  Batı  ufkunda görülecek 

olan gezegen  kısa süre  gözlenebilecek 

her  geçen gün    gözlem süresi azalacaktır.  

JÜPĠTER  :  Bu ayın ilk günlerinde Güneş‟in batısında  bulunacaktır. Ayın ilk 

günlerinde açısal olarak Güneş‟e  yaklaşık 156 derece uzaklıkta 

iken,  YILANCI takımyıldızı içinde konumu fazla değişmemesine karşın, 

Güneş‟in doğuya doğru hareketi nedeniyle ay sonuna doğru Güneş‟ten açısal 

olarak  Doğu   tarafında   yaklaşık  123 derece   uzaklıkta  olacaktır.  

     Ayın ilk günlerinde  Güneş batmadan bir saat önce doğmuş olacaktır.  Her 

geçen gün  Güneş battığında daha yüksek konumda olacak 

ve  Güneş  doğuncaya kadar  -2,5  kadir den daha parlak görünümü  ve 

parlak GALĠLEO Uyduları ile  ile  güzel bir gözlem hedefi olmayı bu ay da 

sürdürecektir.. 

SATÜRN  :  Temmuz   ayı   içinde   YAY  takımyıldızındaki konumu fazla 

değişmeyecek olan  ve  “Halkaların Efendisi” de denilen bu güzel 

görünümlü dev gaz gezegen,  ayın ilk günlerinde GüneĢ‟in Batı tarafında 

ve 173  derece açısal uzaklıkta olacaktır. Bu tarihlerde, günbatımı 

sonrasında doğacak ve gündoğumuna kadar gözlenebilecektir.   

0.5  kadir  parlaklığı ve  görkemli  kuşağı ile iyi bir gözlem  hedefi olan 

gezegen  09 Temmuz  günü hem doğudan hem de  batıdan  Güneş‟e eşit 

: 180 derece açısal uzaklıkta olacaktır. Bu 

konuma  KARġIKONUM  (SATÜRN - YER- GÜNEġ  diziliĢi ) adı 

verilir. Güneş battığında  gezegen doğar. Gezegen bu konumda iken 

YER’e en yakın uzaklıkta olur. Ayın son günlerinde ise bu kez 

Güneş‟e  doğu tarafında  yaklaşık 156 derece açısal uzaklıkta olacaktır. 

 

AY kendi ekseni etrafında 27,32 günde bir kezdöner. Bu 
dönme sırasında Güneş ışınları tıpkı Dünya üzerinde Gece-
Gündüz  olayı olduğu gibi AY'ın yarısını aydınlatır, diğer yarısı 
karanlıkta kalır. Dönme nedeniyle de aydınlık kısımları 
gündüzü yaşar, karanlık kısımları da geceyi.  Dönme süresi 
27,32 gün   olduğundan  AY yüzeyinde yaşıyorsanız 
yaklaşık  14 gün gündüz, 14 gün gece  olacak 
demektir.  Buradan anlaşılacağı gibi AY’ın  aynı  yarısı hep 
karanlık olmaz.  AY'ın sürekli olarak  bir "Karanlık 
Yüzü"  yoktur.  Her tarafı dönme  sonucu Güneş ışığı alır. 

 

Bunları biliyor muydunuz  ?  

 

AY yüzeyinde, 

Dünya'ya  bakan tarafta 

oturuyor olsaydınız ; 

DÜNYA'mız  gökyüzünde 

hep aynı yerde duruyor 

olacaktı.. 

Dünya'mıza  baktığınızda  AY 

gibi  evreler gösterdiğini 

görecektiniz. 

MERKÜR 

05   TEMMUZ   2019  Güneş’e en uzak konumda olduğumuz gün !   
Isı kaynağımız  en  uzakta,  peki, bu sıcaklar da  ne böyle ??    

Yerkürenin Güneş etrafında dolandığı yörünge  bir elipstir.  Güneş‟imiz bu elipsin odaklarından  

birinde bulunur. Dünyamız yörüngesinde dolanırken, yörünge üzerinde bulunduğu noktanın Güneş‟e 

olan uzaklığı sürekli değişir. 05 Temmuz gecesi bu uzaklık en büyük değerde (  152.104.285 km ) olacak. 

Güneş bize en uzak konumda olmasına karşın  Dünyamız üzerinde Kuzey yarıkürede  en sıcak günler yaşanmaktadır. Mevsimler 

üzerinde ve  sıcaklığın fazla olmasında esas etkenin Yer-Güneş uzaklığının olmadığını da yaşayarak öğreniyoruz.  Güneş‟e en uzak ve 

en yakın olduğumuz konumlardaki uzaklık farkı ( yaklaĢık 5 milyon km…   oran olarak :  % 3,3 )  mevsimler üzerinde o kadar etkili 

olmuyor. Esas etki, yeryüzüne Güneş ışınlarının geliş açısı, yani ne kadar dik ya da ne kadar eğik geldiği önemli. Kuzey 

yarıkürede,  yıl içinde Temmuz başında Güneş’e en uzak konumda olmamıza karşın, Güneş ışınlarının eğimi 21 Haziran’da  en 

fazla oluyor ve ilerleyen günlerde ısınma sürüyor,  sonrasında  Güneş’e en uzak olmamıza karşın en sıcak günleri yaşıyoruz. 

Havanın, suyun ve karaların ısınma sürelerinin farklı olmasını  da unutmamak gerekir. Sıcaklara dikkat…. 

Güneş, Kuzey yarıkürede  21 Haziran‟da gökyüzünde  yıl içersindeki en yüksek konumunda iken aynı günlerde  Güney yarıkürede ise 

Güneş ışınlarının geliş açısı- eğimi   en küçük olur ve kış mevsimi oluşur. . 

05 TEMMUZ   :    AY,   Enberi ( YER‟e en yakın )  

konumunda  :    363 726 km    

21 TEMMUZ   :   AY,    Enöte  ( YER‟e en uzak )   

 konumunda  :    405 481 km 

16/17  TEMMUZ   PARÇALI   AY   TUTULMASI 
 

16/17 Temmuz gecesi gerçekleşecek  olan 

tutulmada  AY‟ın tamamı  YER‟in tam gölge 

konisi içine girmeyecektir.  Tutulma 

ortasında AY’ın % 50 den biraz fazlası  tam 

gölge içinde kalacaktır. 

  

AY‟ın Tam gölge konisi içine girmesi    23:01 

Tam Gölge konisinde  Tutulma Ortası    00:30 

Tam Gölge Konisinden Çıkış     01:59 

27/28 Temmuz  2018 

DELTA KOVA(Delta Aquarids)  GÖKTAġI YAĞMURU   
Çok fazla göktaşı izi gözleyemeyeceğiz, zayıf bir ağmur.  Saatte 

15-20  göktaşı izi sayılabilir.  Şansınıza.. 

1986 yılında keşfedilen Comet 96P  Machholz bu göktaşı 

yağmurunun esas kaynağı olarak kabul ediliyor. .  Bir başka 

özel durum da, Ağustos ayının 12/13  günlerinde maksimum 

düzeye çıkacak olan Perseid ler ile karışacak olması.  En 

iyi  tarafı  Ay  SONDÖRDÜN evresini geçmiş , etkisi azalmış 

durumda olacaktır. 


