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Gözlemevi Yer Seçiminde Genel Kriterler

Yükseklik (h > ∼∼∼∼2000 m)
Işık kirlili ği (m ∼∼∼∼ 21.5m)



Gözlemevi Yer Seçiminde Genel Kriterler
� Toz ve aerosol (TOMS indeksi < 0.5   ( TOMS: The Total Ozone Mapping Spectrometer ))
•Bağıl nem (tipik < ∼∼∼∼%50) 
•Toplam Su Buharı (IWV) 

Görünür Bölgede < ∼5 mm

Kırmızıöte Bölgede < ∼3 mm

Mikrodalga Bölgesinde < ∼2 mm

•Rüzgar hızı < ∼∼∼∼40-60 km/saat (Gözlem sırasında)

•Astronomik görü ş < 1″ ″ ″ ″ (ortay)

•Atmosferik çalkantının dikey yapısı (kırılma indisi yapı sabiti)
•Zemin bozuklukları ve sismik aktivite
•Mezosferik nötral sodyum tabakasının yükseklik ve k alınlığı
•Toprak sıcaklı ğı, zeminin su içeri ği, bitki örtüsünün yapısı, toprak 
yoğunlu ğu,…
•Altyapı imkanlarına yakınlık
•Siyasi kararlılık
•……



Gözlemevi Yer Seçiminin İki Ana A şaması

1- İklim tanı ar şivlerinden elde edilen uzun dönemli ortalama de ğerlerin 
incelenmesiyle, bulutluluk, yükseklik, ba ğıl nem, toplam su buharı, 
rüzgar hızı, v.b. verilerden aday bölgeler in belirlenmesi. 

2- Aday bölgelerdeki zirvelerde en az 2-3 yıl süreyle ayrıntılı ve yüksek 
çözünürlüklü gözlemler (meteorolojik kayıt, gökyüzü kamerası, görü ş
gözlemleri, zemin parlıklı ğı ölçümü, toz ve aerosol gözlemleri, farklı
derinliklerde toprak sıcaklı ğı, farklı yüksekliklerde hava sıcaklı ğı, 
sismik kayıt,… )
800, 700, 600 ve 500 mb seviyelerinde uydu verileri  (bulutluluk (10.7 (IR)

ve 6.7 (su buharı) mikron gözlemleri), su buharı, toz ve aerosol, ba ğıl ve 
mutlak nem, rüzgar hızı ve yönü )
Zemin analizi ( yoğunluk, Young modülleri, Poisson oranı, kaya kalites i, 
topoloji, … )



ÖRNEK: Yeryüzü genelinde yüksek seviye bulutluluk oranı
ortalaması (1957-2002 yılları arasında 00UT için)



Amaç

Uzun yıllara dayanan iklim verilerinden bulutluluk, 

IWV (Integrated Water Vapour) ve rüzgar hızı için 

Türkiye genelinde uzun yıllar ortalamalarının 

bulunması ve bu verilere dayanarak gözlemevi 

kurulmasına en uygun bölgelerin belirlenmesi. 



Yöntem
ESO’nun (European 

Southern Observatory) E-

ELT (European Extremely 

Large Telescope) projesi 

için yer seçimi 

çalışmaları çerçevesinde 

geliştirilen FriOWL isimli 

yazılımla, uydu 

gözlemlerine dayanan 

model verilerinin 

taranması.

(Graham, 2008)



Yöntem



Taranan veriler
Bulutluluk Oranı (0-1)

Yüksek seviye bulutluluk oranı
Orta seviye bulutluluk oranı

Alçak seviye bulutluluk oranı
Bile şik bulutluluk oranı

Toplam su buharı (IWV, mm)
600 mb (∼4250 m)
700 mb (∼∼∼∼3000 m)
800 mb (∼∼∼∼2000 m)

Rüzgar H ızı (m/sn)
700 mb



Parametreler

Bulutluluk Oranı (0-1)
Gece saatlerindeki (00UT ve 18UT için) bulutluluk oranlarıııı, açıııık gece sayıııılarıııınıııın hangi 

yerleşşşşkede daha çok olacağığığığınıııın kabaca tahmin edilmesinde kullanıııılabilir.  Bulutluluk, 

gökyüzünün bulutla kaplıııı alanıııınıııın tüm gökyüzü alanıııına oranıııı ile ifade edilebilir.  Oranlar 0-1 

arasıııında verilmişşşştir. 

Yüksek seviye bulutlar ∼∼∼∼6000 m’den daha yüksekte, hemen her zaman su buzu taneciklerinden 

oluşşşşan bulutlardıııır (cirrus bulutlarıııı). 



Parametreler
Orta seviye bulutlar ∼∼∼∼2000-6000 m yükseklikte, su-buz karışıışıışıışımıııından oluşşşşan 

bulutlardıııır. 

Toplam su buharı
IWV (Integrated Water Vapour)
PWV (Precipitable Water Vapour)
mm (kg/m 2)
Zeminden atmosferin en üst katmanıııına kadar çııııkan 1m2 taban alanlıııı bir sütundaki 

toplam su buharıııımiktarıııınıııı temsil eder.  Farklıııı yükseklikler için bulunabilir.  



Değerler kuzeye ve do ğuya do ğru yükseliyor…



Değerler kuzeye ve do ğuya do ğru yükseliyor…



Değerler kuzeye ve do ğuya do ğru yükseliyor…



Değerler kuzeye ve do ğuya do ğru yükseliyor…



Değerler kuzeye ve do ğuya do ğru yükseliyor…



Değerler kuzeye ve do ğuya do ğru yükseliyor…



Değerler iç bölgelerde genelde dü şük…



TUG (750 mb) ve DAG (700 mb) civarı için toplam su b uharının (IWV, mm) 
aylık ortalamaları (1957-2002): 



SONUÇ

Bu verilere göre, Türkiye’de gözlemevi kurulmasına en uygun bölge;

Akdeniz Bölgesi ’dir . Veriler daha önceki çalı şmalar ile yapılan yer seçimi 
tercihini (Aslan, 1989) do ğrulamaktadır. 

Bu verilere bakıldı ğında, gözlemevi kurulması en son akla gelecek yerler , 
Anadolu’nun Kuzey ve Do ğu bölgeleridir 

1989-2009 aralığını kapsayan veriler (ERA-INTERIM verileri, ESO’nun FriOWL 
sayfasından alınmı ştır) de bu durumu onaylamaktadır. 

Ancak…
Palandöken’de yapılan gözlemler (Ye şilyaprak ve di ğ., 2011) bu verilerle 
tamamen zıt sonuçlar vermektedir.  Örne ğin, gözlemler Karakaya Tepeleri 
için Dünya’nın en iyi gözlemevi yerle şkeleri ile yarı şır -hatta daha iyi-
düzeyde açık gece sayısı (~265-300 gece) vermektedir .  Bir kar şılaştırma 
yapmak için, örne ğin, Kanarya Adaları’nda yılın ortalama %78’inde (28 5 
gece) atmosferik geçirgenlik “iyi” düzeydedir.



SONUCUN SONUCU

Şimdiye kadar sunulan veriler Palandöken Dağı ve kent merkezinde yapılan 
ölçümlere dayanmaktadır. Bunlar Karakaya Tepeleriiçin sadece fikir verebilir. 

Karakaya Tepeleri’nde en az 2 yıl “sürekli” olarak astronomik gözlemevi yer seçimi 
çalışmaları yapılmalıdır.  
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