
Merkür: Ayın ilk yarısında sabah gökyüzünde gö-

rebileceğimiz Merkür’ün Güneş’le arasındaki açısal 

uzaklık giderek azalıyor. 11 Ekim’de sabah gün doğ-

madan önce doğu ufkunda Jüpiter ile çok yakın gö-

rünümde olacak gezegeni, konumu Güneş’e yakın 

olacağı için ayın ortasından sonra göremeyeceğiz.

Venüs: Venüs’ü ay boyunca günbatımında batı uf-

kunda görebilirsiniz. Venüs’ün ufuk yüksekliği fazla 

olmadığı için gözlem koşulları batı ufku açık, yüksek 

bir yerde daha iyi olacaktır.

Mars: Günbatımından hemen sonra meridyenin 

biraz batısında olan Mars, Ekim’de Yay Takımyıldızı 

boyunca hareketini sürdürecek. Gezegen bütün ay 

günbatımından sonra yaklaşık 3 saat gözlenebilecek.

Jüpiter: Ekim ayında Güneş’in batısına geçen 

Jüpiter’i ayın ortasına doğru gün doğmadan doğu 

ufkunda, ayın sonunda ise gün doğmadan bir bu-

çuk saat kadar gözleyebilirsiniz.

Satürn: Günbatımından sonra güneybatı ufkun-

da Akrep Takımyıldızı’nın biraz üzerinde görebile-

ceğiniz gezegenin gözlem süresi giderek kısalıyor. 

Ay başında günbatımından itibaren 2 saat kadar 

görülebilen gezegenin gözlem süresi ay sonunda 

1 saate kadar düşecek. Gezegeni Ekim ayı sonunda 

Venüs ile yakın görünümde gözleyebilirsiniz.

Ay: 9 Ekim’de ilkdördün, 15 Ekim’de dolunay, 

22 Ekim’de sondördün ve 30 Ekim’de yeniay evre-

sinde olacak.

01 Ekim 23:00
15 Ekim 22:00
31 Ekim 21:00
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Ekim’de Gezegenler ve Ay

6 Ekim akşamı güneybatı ufku

3 Ekim  
Ay ve Venüs yakın 
görünümde (~4˚)
4 Ekim  
Ay yeröte konumunda 
(406.099 km)
6 Ekim  
Ay ve Satürn yakın 
görünümde (~4˚)
8 Ekim  
Ay ve Mars yakın 
görünümde (~6˚)
11 Ekim  
Jüpiter ve Merkür 
çok yakın görünümde (~1˚)
15 Ekim  
Uranüs karşı konumda
17 Ekim  
Ay yerberi konumda 
(357.859 km)
21 Ekim  
Orionid meteor yağmuru 
(~20 sayı/saat)
27 Ekim  
Merkür üst kavuşumda
28 Ekim  
Ay ve Jüpiter yakın 
görünümde (~2,5˚)
29 Ekim  
Venüs ve Satürn yakın 
görünümde (~3˚)
29 Ekim  
Mars günberi konumunda
31 Ekim  
Venüs günöte konumunda
31 Ekim  
Ay yeröte konumunda 
(406.659 km)
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