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Özet: Bu posterde, 2009 yılı sonunda resmi olarak kurulan Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay 

Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin genel çalışma alanı içinde, şu an var olan ve 

ileride kurulması plânlanan yapılanma sunulmuş, genel amaçlar özetlenmiştir. 

 
1. Giriş 

Gözlemevi ve merkezin yapılandırılması fikri, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 

Bölümü’nün kurulması ile eş zamanlı olarak başlamıştır. Astronomi ve Uzay Bilimleri 

Bölümü, 1999 yılında kurulurken, henüz ülkemizde çalışması başlamayan Radyo Astronomi 

alanı akademik düzeyde temel çalışma alanı olarak seçilmiş, bu konuda uzmanlaşma hedef 

alınmış ve ileriye dönük yapılanması da bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Hedef alınan temel 

çalışma alanı uygulamalarının yapılabileceği, ileriye dönük hedef kitlenin uygulama 

eğitimlerinin sağlanabileceği bir gözlemevi ihtiyacı doğmuş ve bu süreç içinde gözlemevi 

kurma plânları harekete geçirilmiştir. 

İlk yapılan çalışmalar Türk Telekom’dan sağlanan 5m’lik atıl çanak antenlerin uygun şekilde 

dizaynı yapılarak bir radyo çanak haline dönüştürülmesidir. İlk kurgulama alanı şu anda 

merkezimizin bulunduğu yerleşkeden farklı olan, Keçitepe mevkiinde bulunan ERT5-1 

(Erciyes Radyo Teleskobu 5. Beş rakamı o zaman için yapılması plânlanan 5 çanaklık radyo 

teleskop dizisinden gelmektedir.) teleskobunun bulunduğu yerleşkedir. Burada 2 katlı bir 

gözlem binası ve ERT5 yapılandırılmış ve diğer kurgulanacak teleskoplar ile çalışması 

plânlanmıştır. Şu anda bu binamız hâlen bu görevini yerine getirmeye devam etmektedir, aynı 

zamanda bölüm öğrencilerimizin ve üniversite astronomi kulübümüzün (ASTER) eğitim ve 

uygulama çalışmaları için de kullanılmaktadır. 

2004 senesinde yerinde (Ankara’da) tespit edilen 13m’lik ana çanak, 2007 yılında plânlanmış 

ve kabul edilmiş olan DPT projesi ile bugün kullanılan gözlemevi yerleşkesine kurgulanarak 

araştırma merkezinin temelleri atılmıştır. 2008 yılı içerisinde 13m’lik çanak anten ve binası 

tamamen yapılarak bitirilmiş, bunun haricinde yine aynı yerleşke içinde yapılacak olan diğer 

5m’lik teleskop için kaideler yerleştirilmiştir. 

Gözlemevi 2009 yılı sonunda, 05.11.2009 tarihli 27397 sayılı resmi gazetede yönetmeliği 

yayınlanarak Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir uygulama ve araştırma merkezi 

hâline dönüşmüştür. Bu tarihten itibaren araştırma merkezi olarak, resmi gazetede yayınlanan 

yönetmeliği çerçevesinde görevini yapabilmek için şu anki 10 bin metrekarelik yerleşkemiz 

içinde hâlen yapılanmaya devam etmektedir (Bakınız Şekil 1). 

Misyonumuz; gözlemevi ve merkezimizin sorumluluk alanlarında, yasalar ve mevzuatlar 

çerçevesinde verilen imkân ve yetkileri plânlı, programlı ve etkin bir şekilde tamamen 

öğrencilerimizin, bilim insanlarımızın ve halkın yararına kullanarak en iyi hizmeti sunmak, 

bilimsel çalışmalar yapmak ve eğitim öğretime lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde 

katkıda bulunmaktır. 
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Şekil 1. UZAYBİMER yerleşkesinin genel hali. Yapılanma süreci içinde oluşturulacak olan birimler temsili 

olarak gösterilmektedir. 

Vizyonumuz; ulusal ve uluslararası ortamlarda faaliyet yapabilme, vereceği eğitim-öğretim, 

üreteceği bilgi, teknoloji ve bilim ile ülkemizin Radyo Astronomi ve ilgili diğer astronomi, 

astrofizik ve mühendislik alanlarında faaliyet gösterebilen, bilim insanı yetiştirebilen, 

gelecekte kurulacak olan ulusal veya uluslararası radyo astronomi gözlemevlerinde çalışacak 

insan gücüne kaynaklık yapabilecek, ülkemizi bu alanda diğer ülkeler ile en azından eşit 

seviyeye getirecek bir uygulama ve araştırma merkezi olmaktır. 
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2. Merkezin Faaliyet Alanları 

a. Lisans ve lisansüstü düzeyde radyo astronomi, optik astronomi, teorik astrofizik, uzaktan 

algılama, uydu teknolojileri, elektrik-elektronik gibi astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili 

alanlarda eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve 

geliştirmek, gerekli olan gözlem verilerinin üretilmesi için gözlem ve deney aletlerini temin 

etmek, kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını sağlamak; gözlemevi ve gezegenevi 

(plânetaryum) gibi ihtiyaç duyulan veya kendisine tahsis edilen her türlü tesisi kurmak, 

yeniden yapılandırmak. 

b. Etkinlik alanı için arşiv, veri tabanı ve kitaplık oluşturmak, 

c. Üniversitenin ve diğer üniversitelerin bünyesindeki ilgili fakülte ve birimler ile işbirliği 

yapmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin öğrenimine katkıda bulunmak. 

d. Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel 

toplantıları düzenlemek veya katılmak. 

e. Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarına ve halka yönelik eğitim ve bilgilendirme 

faaliyetlerinde bulunmak, özel günler düzenlemek. 

f. Bilimsel, teknik bulgu ve verileri açıklayan rapor, bülten, dergi ve benzeri yayınlar 

yapmak, kamuoyunu yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirmek ve görüş bildirmek, ilgili 

kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak. 

g. Kurslar, yaz okulları, gözlem şenlikleri ve eğitim programları düzenlemek, katılımcılara 

katılım belgesi vermek. 

h. Yurt içinde ve yurt dışında araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak ve 

yaptırmak, bu tür çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek. 

i. Rektörlük tarafından önerilen, Merkez’in amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak. 

3. Tartışma ve Sonuç 

Yukarıda bahsedilen tüm bu faaliyet alanlarını gerçekleştirebilmek için üniversite yerleşkesi 

içinde yeni bir radyo ve optik gözlemevi kurgulanmaktadır. Bu çerçevede temel çalışma 

alanlarımız radyo ve görsel dalgaboylarında olacaktır. Gözlemevimiz ülkemizdeki ilk Radyo 

Gözlemevi’dir. Temel amacımız radyo astronomi alanında her türlü profesyonel ve eğitim 

elemanına araştırma ve uygulama alanı sağlamaktır. Ulusal ve uluslararası her seviyede 

işbirliğine açıktır. Gözlemevimizde yıldızlararası madde, özellikle 21cm Hidrojen çizgisi, 

Güneş ve diğer yıldızların radyo gözlemleri, örten değişen ve bünyesel değişen yıldızların 

görsel bölgede çalışmaları yapılacaktır. Her düzeydeki öğrenci için bilimsel verilerin alınması 

ve indirgenmesini öğretmek için eğitim verilecektir. 
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