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Basın Bülteni 
 
Galileo Geceleri: Galile Deneyimi için Hazırlan!  
 
21 Ekim 2009, Paris: 2009 Dünya Astronomi Yılının köşe taşı projesi  Galileo Geceleri 
yarın başlıyor. Tüm dünyada yüz binlerce insan teleskopla ilk kez gökyüzüne baktıkları 
zaman kendi “Galileo anı”nı yaşayacaklardır! Galileo Geceleri , 70’i aşkın ülkede 1000 
den fazla  halk gözlem etkinliği  ile dünya çapında bir deneyim olacaktır; bu sayı her gün 
giderek artmaktadır.  
 
Galile Geceleri, Dünya Astronomi Yılının (DAY2009) bir Köşe Taşı Projesidir ve 22-24 Ekim 
2009 tarihlerinde gerçekleşecektir.  Yıldızların seyredildiği  Đran çöllerinden  Australya 
kırlarındaki yemek ve yıldız partilerine, Uruguay’ın kalabalık başkentindeki büyük gözlem 
partilerinden Ay kraterlerini inceleyen Çin’deki komşulara kadar  Galileo Geceleri,  tüm 
dünyada her kesimden insan için bie etkinliktir. Size yakın etkinliği bulmak ve etkinlikler 
hakkında bilgi  almak için  www.galileannights.org ya da www.astronomi2009.org adresine 
bakınız.  

 
Olabildiğince çok insanın gökyüzüne bakmasını sağlamak amacıyla , amatör gökbilimciler, 
dernekler ve gruplar teleskoplarını halk meydanlarına kuracaklardır.  Astronomi sevdalıları 
teleskoplarını alışveriş merkezlerine, kalabalık caddelere, okullara ve hatta başkent 
meydanlarına  götürecekler.  Her ülkede yüzlerce düzenleyicinin ağır işleri  bu günlerde 
artacak , her yaştan insan gece gökyüzünün gizemlerini paylaşacak ve Galile’nun 400 yıl 
önce gözlediği nesneleri görecektir. Bir çoğu için bu, gökyüzünün gizemlerine teleskopla 
bakmanın  ilk deneyimi olacak, Jüpiter’in bulut kuşakları ve  bizim kraterli Ay üzerindeki  
grift ayrıntılar gibi nefes kesici görüntüleri izleyeceklerdir.  
 
Bizim gezegen komşularımızı bir teleskoptan izlemenin yanında, insaların gördüklerinin 
fotoğrafını çekmeleri ve bunları Galileo Geceleri astrofoğraf yarışması aracılığı ile dünya ile 
paylaşmaları önerilir.  Her deneyim düzeyindeki astrofotoğrafçılar, Evren’nin çarpıcı 
fotoğraflarını üretmeye çalışırken bu yarışmaya istekle katılmaktadırlar. Kamerası olan ve 
gece gökyüzünü takdir edene herkes katılabilir! 
 
Bu etkinliklere ek olarak, gözlemevleri tesislerini uzaktan gözlem oturumları için dünyaya 
açmaktadır.  Yöresel Galileo Geceleri gözlem etkinliklerine katılmanın ya nında, internet 
olanağı olan herkes dünyanın öteki tarafındaki teleskopları yönetebileceklerdir. Uzktan 
gözlem oturumlarına katılanlar gök cisimlerinin fotoğraflarını kendi bilgisayarlarından 
çekebileceklerdir.  
 
Galileo Geceleri gerçek bir küresel etkinliktir, yüzbinlerce insan, dünyanın her çeşit yerinden 
ve ortamından, evreni keşfedecektir.  Siz de katılın ve kendi Galileo anını yaşayın!  

 
 
 

INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION 
ULUSLARARASI ASTRONOMĐ BĐRLĐĞĐ 



 

 
Bağlantılar  

• Galileo Geceleri  web sitesi: www.galileannights.org  
• Galileo Geceleri  Astrofotoğraf  Yarışması :www.galileannights.org/competition.html  
• DAY2009  web sitesi: www.astronomy2009.org 
• Uzak Gözlemevleri Listesi: www.galileannights.org/remote_observing.html 

 
Notlar 
 
DAY2009’un vizyonu,  dünya vatandaşlarına Evrendeki yerlerini gündüz ve gece gökyüzü 
ile yeniden keşfetmelerine,  temel bilimlerin ve astronominin günlük yaşamımıza etkisini, ve 
bilimsel bilginin daha adil ve barışçıl topluma nasıl katkıda bulunabileceğini daha iyi 
anlamaya yardım etmektir.  
 
DAY2009’un amacı, “Evren Sizi Beklyor” temel konusu altında , özellikle gençler arasında, 
astronomi  ve bilime dünya çapında ilgi uyandırmaktır. DAY2009 olay etkinlikleri , bütün 
ülkeler için paylaşılan değerli bir kaynak içeren astronominin esin kayanğı olmasını daha iyi 
takdir etmelerini sağlayacaktır.  
 
 


