
ANTALYA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ NEDİR?

Söz konusu etkinlik, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Antalya Valiliği, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi işbirliğinde
Saklıkent Kayak Merkezinde 18-21 Ağustos tarihleri arasında gökyüzü olaylarını inceleyip
tartışmak ve gözlemlemek için gerçekleştirilecektir.

Gözlem etkinliği süresince gündüz saatlerinde, konferans salonu olarak kurulan etkinlik
çadırında, bilim insanları tarafından akademik söyleşı ve atölyeler düzenlenecektir. Kurulan
alanda, çeşitli atölye çalışmaları, akademik sohbetler, teleskopla gözlemler, deneyler gibi
farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Konaklı Kayak Merkezindeki etkinlik alanına kurulan
standlarda ise deneyap atölyeleri, VR gözlüklerle yapılan tanıtımlar, sanat, müzik, sokak
tiyatrosu, uçurtma şenliği ve kitap okuma etkinlikleri de düzenlenecektir. Ayrıca, bilek güreşi,
floor curling, dart, geleneksel okçuluk ve unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları gibi sportif
faaliyetler de yapılması planlanmaktadır.

Akşamları ise geç saatlere kadar teleskoplarla gökyüzü gözlemleri yapılacaktır.

Yol Masraflarım karşılanacak mı ?

Bakanlığımızca belirlenen katılımcılara sağlanan yol ve konaklama hizmetleri Antalya İl
Müdürlüğümüzce karşılanacaktır. Katılımcılar biletlerini kendileri alacak olup, etkinlik
alanında belge ibraz edildikten sonra ücretler katılımcılara geri ödenecektir

Gökyüzü Gözlem Etkinliği alanına ulaşım imkânları nelerdir?

Kesin katılımcılarımız Antalya Otogarı’ndan ve Havalimanından ring servislerle etkinlik
alanına taşınacaktır.

Gökyüzü Gözlem Etkinliği alanına giriş nasıl gerçekleştirilmektedir?

Gökyüzü Gözlem Etkinliği alanına yalnızca başvuruların sonucunda kura ile belirlenen
katılımcılar giriş yapabilecektir. Katılımcılar kendilerine özel olarak hazırlanmış yaka
kartlarıyla akredite olarak alandaki tüm alanlara giriş sağlayabileceklerdir.

Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde konaklama imkanları nelerdir?

Katılımcılarımız etkinlik alanında tamamen kendi imkanları ile (çadır, karavan, uyku tulumu,
mat vb.) konaklayacaktır.

Kesin katılımcılar için etkinlik alanında kamp yeri düzenlemesi yapılmış olup, çadır, kamp
alanında, elektrik, su, duş, tuvalet vb. altyapı hizmetleri katılımcılara ortak noktalardan
ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Evcil hayvanlar etkinlik alanına alınmamaktadır.

Gözlem etkinliğine katılmak istiyorum, fakat çadırda konaklama imkânım yok, ne
yapmalıyım?

Gökyüzü Gözlem Etkinliği etkinlik alanında çadır harici konaklama imkânı bulunmamaktadır.
Bakanlığımız gençnesever üzerinden başvuran katılımcılara konaklama ve çadır imkânı
sağlamaktadır. Kullanıcılara çadır verilecek olup, uyku tulumu vb. konaklama malzemelerini
kendileri temin ederek alana getirmelidir.



Talep edildiği takdirde, katılımcılar muhtemel pansiyon, ev şeklindeki konaklama imkânlarını
kendileri araştırmalıdır.

Kesin katılımcı olmaya hak kazananlar katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.

Gökyüzü Gözlem Etkinliği alanında yemek hizmeti bulunmakta mıdır?

Etkinlik alanında katılımcılara ücretsiz kahvaltı, öğle ve akşam yemeği sağlanacaktır. Etkinlik
süresince hiçbir noktada alkol kullanılamaz. Ayrıca, ortak ve kapalı alanlarda sigara kullanımı
da yasaktır.

Gökyüzü Gözlem Etkinliği alanında sağlık hizmeti bulunmakta mıdır?

Etkinlik süresince bölgede tam donanımlı bir ambulans ve sağlık ekibi bulunmaktadır. Yine
de kullanmanız gereken özel ilaçlarınızı yanınızda getirmenizi önemle hatırlatırız.

Gözlem etkinliğine katılmak istiyorum ama teleskobum yok, yine de katılabilir miyim?

Evet, katılabilirsiniz.

Gözlem etkinliğinde çok sayıda gelişmiş teleskop ile kurulacak gözlem alanında gözlemlere
katılabilir, ayrıca uzman rehberler eşliğinde verilen çıplak göz ile gökyüzünü ve takımyıldızları
öğrenme derslerini rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Gözlem etkinliği alanında kullanıcılara başka hangi imkânlar sağlanmaktadır?

Gözlem etkinliği süresince açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları,
teleskopla gözlemler, deneyler vb. etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklere katılacağınız gibi
kendi getireceğiniz fotoğraf makinesi, teleskop, kamera, dizüstü bilgisayar vb. gözlem
donanımlarınızı da serbestçe kullanabilirsiniz. Çadırlı katılımcıların konaklama sırasında bir
ışıldak (tercihen kırmızı ışık ile), tüm katılımcıların da gözlemler sırasında küçük bir el feneri
(tercihen kırmızı ışık ile) kullanmaları önerilir. Gökyüzü gözlemlerinde kullanacağınız Gök
Haritası vb. diğer malzemeler kayıt sırasında heybe içinde size hediye edilecektir.

Toplu şarj cihazları sadece telefon ve tablet şarjı için kullanılabilir ve sınırlı sayıdadır. Bu
nedenle yanınızda taşınabilir şarj cihazlarınızı getirmeniz tavsiye olunur.

*** !!! Sürekli kullandığınız ilaçlarınızı, güneş gözlüğünüzü ve güneş kreminizi yanınızda
bulundurmanız önerilir.***!!!

GÜVENLİK SEBEBİ İLE KESİN KATILIMCILAR DIŞINDA ETKİNLİKTEKİ ÇADIR ALANINA
DIŞARDAN HİÇ KİMSE ALINMAMAKTADIR!

Gözlem etkinliğine bireysel katılım hakkı kazandım. Bir başkasını yanımda getirme
şansım var mı? Çadırda tek başıma konaklamak istemiyorum.

Hayır, bireysel katılım hakkı kazananların yanında başkasını getirme hakkı bulunmamaktadır.

Etkinlik başvurusunda bulunup çekilişte çıkan katılımcılar dışında, diğer başvuranların
hakkını yememek adına ve etkinlik alanının güvenliği nedeniyle dışarıdan kimse kabul
edilmemektedir. Maalesef bir başkasını yanınızda getirme şansınız bulunmamaktadır.
Alanın dış güvenliği bölge kolluk kuvvetlerince ve iç güvenliği de Özel Güvenlik görevlileri
tarafından 24 saat boyunca sağlanmaktadır.



Etkinlik kuralları gereği hak devri yapılamamaktadır ve kazanılan fakat kullanılmayan hakkın
tekrar kullanımı mümkün değildir.


