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Merkür: Geçtiğimiz ay gökyüzünde Gü-
neş’in batısına geçmiş olan gezegenin tekrar 
gözlenebilmesi için ayın ortalarını beklemek 
gerekecek. Sabahları gündoğumundan önce 
doğuda ve ufuktan fazla yükselemeyecek 
olan gezegenin parlaklığı da fazla olmadığın-
dan uygun hava koşulları ve yüksek bir göz-
lem yeri gerekebilir.

Venüs: Ayın son çeyreğine kadar Uranüs 
ile aynı bölgeyi paylaşan gezegen günbatı-
mından itibaren yine üç saate varan süreler-
le çok parlak olarak batı gökyüzünde olacak. 
8 Mart akşamı teleskoplu/dürbünlü gözlem-
ciler için Venüs’ün hemen altında Uranüs’ü 
gözlemek ilginç olacak.

Mars: Gece yarısından yaklaşık üç saat 
sonra doğudan yükselmeye başlayan ge-
zegen ay boyunca gündoğumuna kadar 
gökyüzünde kalacak. Parlaklığı fazla ol-
mayan ve ufuktan fazla yükselemeyecek 
olan gezegen ayın ortalarından itibaren 

gökyüzünde Satürn ve Jüpiter ile yakın gö-
rülmeye başlayacak. Aynı bölgede bulunan 
Plüton ise teleskoplu gözlemciler için bile 
çok sönük olacak. 

Jüpiter: Parlaklığı biraz daha artmış olan 
gezegen gündoğumundan önce güney-doğu 
ufkuna yakın gözlenebilecek. Ayın 18’inde Ay 
ve Mars ile gökyüzünde güzel bir yakınlaşma 
gösterecek olan gezegenin günler ilerledikçe 
gözlem süresi ve parlaklığı da artacak.

Satürn: Geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay 
boyunca da sabahları gündoğumundan önce 
güney-doğu bölgesinde gökyüzünde kalacak. 
Ufuktan fazla yükselemeyecek olan gezegen 
Jüpiter ve Mars ile aynı bölgeyi paylaşacak. 
Parlaklığını fazla değiştirmeyen gezegenin 
gözlem süresi ay sonuna doğru iki saate ka-
dar uzayacak. 

1 Mart gündoğumu öncesi güneydoğu ufku  27 Mart günbatımı sonrası batı ufku
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09 Mart Venüs ve Uranüs birbirine yakın konumda 
10 Mart Ay Dünya’ya en yakın konumunda (357.145 km)
18 Mart Satürn, Jüpiter, Mars, Plüton ve Ay birbirine yakın konumda
20 Mart İlkbahar Ilımı (Gece ve Gündüz süreleri eşit)
20 Mart Mars ve Jüpiter birbirine çok yakın konumda
24 Mart Merkür en büyük batı uzanımında (28°)
24 Mart Ay Dünya’ya en uzak konumunda (406.690 km)
24 Mart Venüs en büyük doğu uzanımında (46°)
28 Mart Venüs ve Ay birbirine yakın konumda
31 Mart Mars ve Satürn, Jüpiter ve Plüton birbirine çok yakın konumlarda

1 Mart 23.00
15 Mart 22.00
31 Mart 21.00
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