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Özet: Güneş, Dünya’daki canlılığın kaynağı ve Evren’i anlamanın anahtarıdır. Bu nedenle onu 

incelemek ve anlamak, hem bilimsel hem de yaşamsal bakımdan büyük öneme sahiptir. Öncelikle 

Güneş’in fotosfer ve kromosfer tabakalarında çok belirgin olarak kendini gösteren değişken Güneş 

aktivitesinin anlaşılması, Güneş’in ve ondan itibaren emsali yıldızların anlaşılması yolunda atılacak 

çok büyük bir adımdır. Zira, Arz’a yakın uzaya ve atmosfere göz ardı edilemeyecek yansımaları olan 

bu değişkenlik, yıldızları tanıma imkânı doğuracak olan temel bilimsel önemi yanında, yörüngedeki 

uydulardan atmosferdeki ve Yeryüzü’ndeki faaliyetlere kadar uzanan çok geniş bir yelpazede günlük 

hayatımızı da etkilemektedir.  

Günümüzde çok önemli olan Güneş faaliyetlerini takibe ve anlamaya yönelik çabalar yukarıda kısaca 

bahsedilen nedenlerle gelecekte daha da önem kazanacak, ilgili teknik alt yapının değişen ihtiyaçlara 

cevap verir şekilde sürekli geliştirilmesi gerekecektir.    

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde bu anlamda atılan önemli bir adımın 

ilk sonuçlarını verdiğimiz çalışmamızın konusu, mevcut ve aktif olan H-alfa kromosferik CCD 

görüntüleme sistemimizin yanı sıra, Türkiye’de bir ilk olarak, Güneş kromosferinin CaII K 

dalgaboyunda da CCD gözlemine imkân tanıyan sayısal bir gözlem ve değerlendirme siteminin daha 

kurulmuş olmasıdır. Kesin raporu verilerek Mayıs-2012 itibariyle tamamlanan 6021 numaralı ve 

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Güneş Servisi Laboratuvarı’nın Kurulumu isimli bilimsel araştırma 

projesi kapsamında gerçekleştirilen bu yatırımla, Güneş’in hem alt hem de üst kromosfer tabakası 

bundan böyle ‘iki farklı gözlem penceresinde’ doğrudan doğruya sayısal ve eş zamanlı olarak 

gözlenebilecek, çalışılabilecek ve elde edilen CCD verileri esnek bir veri tabanında saklanarak 

kullanıma sunulabilecektir. 

 
1. Gelişim ve Genel Bilgiler  

1933 Üniversite Reformu’nu takiben, İstanbul Üniversitesinin ilk dört fakültesinden biri olan 

Fen Fakültesi bünyesinde Astronomi Enstitüsü adıyla kurulan ve zamanla Astronomi ve Uzay 

Bilimleri Bölümüne dönüşen kurumumuzun çatısı altındaki İstanbul Üniversitesi 

Gözlemevinde yapılan düzenli Güneş gözlemlerinin yaklaşık 67 yıllık bir geçmişi vardır. 

1934 yılında Alman Carl Zeiss Jena firmasına sipariş edilen taşıyıcı astrograf ve 

beraberindeki refraktörlerin bu iş için inşa edilen binaya kurulmasıyla 1936 yılında faaliyete 

geçen gözlemevimizde, rutin Güneş gözlemleri, her hangi bir sınıflama kullanılmaksızın, 

yalnızca 10cm çaplı bir iz düşüm fotosfer görüntüsü üzerinde Güneş leke gruplarının yerlerini 

işaretlemek suretiyle, 1945 yılında başlatılmıştır.  

Yanı sıra başka çalışmalar da yapılmakla beraber, Ülkemizde süreklilik arz eden gözlemsel 

Güneş çalışmalarının başlangıcı budur. 1951 yılından itibaren uluslararası standarda uygun 

olarak iz düşüm diskinin çapı 25cm’ye çıkarılmış, böylece leke grupları daha ayrıntılı 

çizimlerle resmedilmeye başlanmış ve Güneş aktivite çevriminin lekeler üzerinden analizi 

aşamasına geçilmiştir. 



Türkiye’deki Teleskoplarla Bilim Sempozyumu - İstanbul 

 

16 

 

Şekil 1. İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve Gözlemevinde bir gözlem gecesi. 

1956 yılında hizmete sokulan dar bant (geçirgenlik aralığı 0,69Å) Hα filtresi sayesinde, 

Güneş’in fotosfer tabakasının gözlemi ve çiziminin yanı sıra kromosferik gözlem ve 

fotoğraflamaya da başlanmış, böylece önemli bir çevrimsel aktivite göstergesi olarak Güneş 

parlama ve fışkırmalarının kaydedilmesi ve incelenmesi de mümkün hâle gelmiştir. Bu suretle 

yaklaşık son 60 yıllık zaman zarfında uluslararası standartlara uygun olarak ortalama 11 yıllık 

5 tam Güneş leke çevriminin kaydı tutulmuş, bunlar üzerinden çalışmalar yapılmış ve geniş 

bir arşiv oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

Şekil 2. Odak arkası gözlem 

tablası üzerine iz düşürülmüş 

fotosfer görüntüsü (sol) ve 

daha büyük bir taşıyıcı 

teleskoba bağlı olan fotosfer 

teleskobu (sağ). 

 

 

Bununla beraber, yakın zamana kadar çizim, fotoğrafik gözlem ve fiziksel arşivlemeden ibaret 

olan Güneş gözlem ve değerlendirme sistemi hızla değişen şartlara cevap veremez olmuş, çok 

daha hızlı, esnek, etkin, hatasız ve masrafsız gözlem, değerlendirme, depolama ve paylaşma 

ihtiyacı doğmuştur. Bahsedilen ihtiyaçlara cevap verecek yegâne yapılanma olarak sayısal 

gözlem, arşiv ve değerlendirmeye geçilmiş, bunun için programlar yazılmış, ayrıca 

kromosfere CaII K dalgaboyunda yeni bir gözlem penceresi daha açılmıştır.  

2. Güneş’in Önemi ve Başlıca Hedefler 

Diğer yıldızların ve Evren’in daha iyi anlaşılmasına kılavuzluk edebilecek yapısı ve 

evrimiyle, enerjisiyle, kaynaklık ettiği olaylar ve bunların değişimiyle, en önemlisi, bizim için 

“hayati” olabilecek Arz’a etkileriyle Güneş’i anlamak için pek çok sebebimiz var. Bu 

çerçevede Güneş’in önemini birkaç maddeyle şöyle özetleyebiliriz:  

 i) İçyapısı, yüzeyi ve dış atmosferi ayrıntısıyla araştırılabilen yegâne yıldız olması, bu 

sayede Evren’in kalanını anlamayı kolaylaştırması,  

Fotoğraf; Korhan Yelkenci 
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 ii) Güneş’ten radyasyon ve parçacık yayınımının ve bunların zamanla değişiminin 

Arz’ın atmosferinde, ikliminde ve yakın uzay çevresinde önemli bir etkiye sahip olması,  

 iii) Ve elbette en önemlisi; hayat kaynağımız olması ve “temiz” enerjisinden çok daha 

fazla faydalanabilecek olmamız…  

Dolayısıyla hem yaşantımız bakımından hem de fizik ve astrofizik açıdan temel önemi haiz 

bir araştırma alanı olduğu için, Güneş’i öncelikle ve iyi anlamaya çalışmalıyız.  

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Güneş çalışanları olarak sunum tarihi itibariyle Güneş’i 

anlamaya ve çalışmalarımızı paylaşmaya yönelik başlıca bilimsel hedeflerimiz şunlardır:  

 i) Zengin bir çeşitlilikle uzun dönemli ve esnek (kolayca indirgenebilir, çalışılabilir ve 

paylaşılabilir) Güneş aktivite kayıtları elde etmek,  

 ii) Güneş’in çevrimsel aktivite değişimlerini tanımlı fotosferik ve kromosferik 

göstergelerden itibaren tespite ve açıklamaya çalışmak, 

 iii) Uluslararası data servislerine üye olmak suretiyle fotosferik ve kromosferik rutin 

gözlem ve değerlendirmelerimizi küresel paylaşıma açmak.   

3. İstanbul Üniversitesi Gözlemevindeki Sayısal Görüntüleme Sistemleri 

Proje bazında yapılan yatırımlarla, mevcut Hα sayısal görüntüleme sisteminin 

iyileştirilmesinin yanı sıra, CaII K CCD görüntülemeye geçilmesi ve bu suretle Güneş’in 

kromosfer tabakasının iki farklı dalgaboyu bölgesinde sayısal takibi imkânının sağlanması 

Türkiye’de bir ilktir. Bu sayede Güneş’in hem alt hem de üst kromosfer tabakası eş zamanlı 

olarak gözlenip incelenebilecektir. Şekil 3’deki kompozit fotoğraf İÜ Gözlemevi Güneş 

görüntüleme sistemlerini özetlemektedir (Başal, 2010).  

 

Şekil 3. İstanbul Üniversitesi Gözlemevi kromosferik CCD görüntüleme sistemleri: Hα (üst kromosfer) ve CaII K 

(alt kromosfer) gözlem düzeneği bileşenleri. 

3.1. CaII K Kromosferik CCD Görüntüleme 

Kromosfer tabanından tavanına farklı yapı ve dinamikleri barındıran, bu sebeple alt, orta ve 

üst kromosfer olarak kendi içinde bölümlenen yaklaşık 2000km kalınlığında bir tabakadır. Alt 

kromosfer yapı ve özelliklerini 3933,7Å dalgaboylu CaII K çizgisi misali kısa 

Alt Kromosfer 

Üst Kromosfer 
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dalgaboylarında gösterirken, üst kromosfer kendini en iyi kırmızı bölgedeki 6562,8Å 

dalgaboylu Hα çizgisinde gösterir. Alt kromosferin gözlendiği ilk bölgede aktif olarak CaII 

plajları, süpergranüler network ve network içi özellikler, üst kromosferin gözlendiği ikinci 

bölgede ise başlıca parlamalar, filamentler ve plaj alanları dikkat çeker. Bunlar Güneş’in 

çevrimsel değişiminden çeşitli derecelerde etkilenen, onun şiddetini ve safhasını yansıtan yapı 

ve oluşumlardır. Dolayısıyla Güneş aktivitesinin kromosferik çevrimsel takibi her iki bölgede 

de yapılabilir.  

Yukarıdaki tespitin bir sonucu ve Türkiye’de bir ilk olarak kurduğumuz CaII K CCD 

görüntüleme sistemi ile yapılması düşünülen çevrimsel takip, özellikle CaII plajları üzerinden 

olacaktır. Zira bu plajların alanlarına ve şiddetlerine bağlı olarak adına “kalsiyum plaj indeksi” 

denen bir aktivite indeksi tanımlanır.  

Müteakip çizim ve fotoğraf Güneş’in alt kromosferinin incelenebilmesi maksadıyla tasarlanan 

CaII K kromosferik CCD görüntüleme sistemi ve onun İÜ Gözlemevi kromosfer dürbününe 

uyarlanmasıyla elde edilmiş dijital deneme görüntüsüne aittir. 

 

Şekil 4. “İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Güneş Servisi Laboratuvarı’nın Kurulumu” projesi çerçevesinde 

tasarlanan ve uygulanan CaII K görüntüleme sistemi şeması. 

 

Şekil 5. Şeması Şekil 4’de verilen düzeneğin İÜ Gözlemevinde başarıyla test edilmesi sonucu elde edilen 

Güneş’in CaII K  CCD görüntüsü. 

Bu vesileyle, geçirgenlik aralığı 2Å olan dar bant elektronik filtreye alternatif olarak, 80Å 

bant genişlikli bir CaII K katı filtre ve bir UV/IR kesici ön filtre içerecek şekilde tasarlayıp 

kendi imkânlarımızla üretimini sağladığımız ikili filtre kaseti de sistemde başarıyla 

denenmiştir (Bkz. Şekil 6).  

Bilgisayar veya Göz 

Bilgisayar  

  Açılır-kapanır aynalı göz merceği 

CCD Kamera  CaII K Filtre UV/IR Kesici Filtre 

Nötral Filtre 

Objektif 
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Şekil 6. Elektronik dar bant CaII K filtrasyona alternatif olarak geliştirilen geniş bant katı filtre kaseti. 

Güneş aktivitesinin çevrimselliğini toplam Güneş ışınımı ve çok daha geniş ışınım bantları 

üzerinden de gözlemek mümkün olmakla beraber (Bir örnek olarak Güneş’in UV irradyans 

değişkenliği için bkz. Kariyappa, 2000), çalışmamız misali spektroheliyografik gözlemler 

kaynak tabakalara has karakteristik olaylar üzerinden çok daha kolay ve belirgin takip imkânı 

sağlayabilmektedir. Magnetik akının yığıştığı yerler olduğunu bildiğimiz kromosferik ağ yapı 

ile süpergranülasyon arasındaki yakın ilişki, magnetik alanın kromosferik emisyon için 

anahtar rol oynadığına işaret etmektedir (Stix, 19898). Nitekim ağ yapıdaki toplam CaII K 

emisyonunun lokal magnetik alan şiddetiyle orantılı olduğu gösterilmiştir (Bkz. Ör. 

Skumanich ve ark., 1975).  Kromosferin daha detaylı görüntüleri için Hα’da 1Å’dan CaII 

K’da ise 10Å’dan daha küçük geçirgenlik aralıklı filtrelere ihtiyaç vardır. Bilimsel araştırma 

amacıyla üretilmiş 6562,8Å merkezli 0,5Å bant genişlikli Hα ve 3933,7Å merkezli 2Å bant 

genişlikli CaII K elektronik filtrelerimiz beraberindeki yüksek çözünürlüklü astronomik CCD 

kameralarımızla ayrıntılı kromosferik görüntüler alınabilmektedir.   

   

 

 

 

 

Şekil 7. İÜ Gözlemevi kromosfer gözlemlerinde kullanılan dar bant CaII K (sol) ve Hα (orta) elektronik filtreler 

ile 35mm standart film formatında birinci sınıf CCD’li 11 megapiksel astronomik kamera (sağ). 

İÜ Gözlemevinde açıklığı 120mm ve odak uzaklığı 2320mm olan f/11 odak oranlı bir 

refraktör ve anlatılan görüntüleme elemanlarıyla elde edilen üst ve alt kromosfere ait örnek 

Hα ve CaII K görüntüleri Şekil 8’de verilmektedir.  

Gözlemevimizde elde edilen CDD görüntülerinin indirgenmesinde düz alan düzeltmesi için 

KLL yöntemi (Kuhn, Lin ve Loranz, 1991) kullanılacaktır. Güneş’in kromosfer görüntülerine 

uygulanması gereken önemli bir diğer düzeltme kenar kararmasına ilişkindir. Bahsedilen 

düzeltmelerin görüntü kalitesine yansıması kayda değerdir.   

2” 
1”,25 

Kesik koni hacimli filtre kaseti 
UV/IR kesici ön filtre 

Ön vidalı tespit bileziği 

 CaII K katı filtre 

Son vidalı tespit bileziği 

2” 1”,25 
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Şekil 8. Geniş bant CaII K katı filtre ile elde edilen alt kromosfere ait (sağ) ve dar bant Hα elektronik filtre ile 

elde edilen üst kromosfere ait (sol) CCD görüntü örnekleri. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Güneş’in fotosfer ve kromosfer tabakalarında çok belirgin olarak kendini gösteren değişken 

Güneş aktivitesinin, Güneş’i ve ondan itibaren emsali yıldızları tanıma imkânı doğuracak olan 

temel bilimsel öneminden başka, Arz’a yakın uzayı ve atmosferi etkilemesi suretiyle, 

yörüngedeki uydulardan atmosferdeki ve Yeryüzü’ndeki faaliyetlere kadar uzanan çok geniş 

bir yelpazede günlük hayata göz ardı edilemeyecek yansımaları vardır. Güneş’in çevrimsel 

özellikli magnetik alan ve bununla ilişkili partiküler enerji akısı değişimleri sonucu, dünyamız 

dönem dönem her zamankinden daha fazla yüklü parçacık bombardımanına maruz kalmakta, 

bağlı olarak magnetik ve elektrik alan fırtınaları yaşamakta, bu durum iletişim bağlantılarının 

devre dışı kalmasından göç eden kuşların yön duyularının bozulmasına, yörüngesi 

düzeltilemeyecek ölçüde değişen uyduların kaybedilmesinden yeryüzündeki sinyalizasyon 

hatalarına ve uçakların elektronik sistem arızalarına kadar birçok alanda önemli mahsurlar 

doğurmaktadır. Öyle ki, günümüzde pek çok gelişmiş ülkede ‘uzay havası’nı tahmin ve yayım 

ile görevli birimler vardır.  

Bu nedenlerle Güneş faaliyetlerini takibe ve anlamaya yönelik çabalar hem akademik hem de 

güncel yansımaları itibariyle giderek daha da önem kazanacak, teknik alt yapının değişen 

ihtiyaçlara cevap verir şekilde sürekli geliştirilmesi gerekecektir.    

Çalışmamızda bu amaçla yürütülen ve hedeflerine ulaşan bir proje çerçevesinde İstanbul 

Üniversitesi Gözlemevine yapılan gözlemsel yatırımlar konu edilmiştir. Bu kapsamda 

Güneş’in kromosfer tabakasının mevcudun yanı sıra eş zamanlı olarak ikinci bir dalgaboyu 

penceresinde daha çalışılabilmesi için yeni bir CCD görüntüleme sistemi kurulmuş ve önceki 

kısımlarda anlatıldığı üzere başarıyla denenmiştir.  

Çevrimsel Güneş aktivitesinin hem alt hem de üst kromosferik yapı ve oluşumlardan itibaren 

eş zamanlı olarak takip edilecek olmasının öneminden başka, yüksek ayırmalı sayısal 

görüntüleme sayesinde gözlemsel bilgilerin kolayca derlenerek güvenilir ortamlarda 

saklanabilmesi, zengin ve esnek bir veritabanı oluşturulması ve bunların yaygın paylaşımı, 

zaman ve kaynak tasarrufu, erişim kolaylığı ve daha verimli bir değerlendirme ve sunum 

imkânı gibi çok yönlü avantajları dikkate alındığında, yapılan yatırım ülkemizde Güneş 

faaliyetlerini takibe yönelik imkânların geliştirilmesi ve yeni yatırımların yapılması yolunda 

atılmış önemli bir adımdır. 
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Bu çalışma İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından “İÜ Gözlemevi Güneş Servisi Laboratuvarı’nın 

Kurulumu” amaçlı 6021 numaralı normal proje ile desteklenmiştir. 
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