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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Projenin Adı (TR): Yıldızların Yörünge Parametreleri, Kimyasal Bollukları ve Manyetik 

Aktivite Doğalarının Araştırılması 

Projenin Adı (İNG): The Investigation of Stars Orbital Parameters, Chemical 

Abundances and Magnetic Activity Natures 

Özet (TR): Yıldız astrofiziğinin en önemli amaçlarından biri yıldız evriminin, bir başka 

deyişle yıldızların yaşamı boyunca geçirdikleri fiziksel ve kimyasal süreçlerin daha iyi 

anlaşılmasıdır. Bu amacın gerçekleşebilmesi, farklı evrim durumlarında bulunan çok 

sayıdaki yıldızın temel fiziksel parametrelerinin ve kimyasal bileşimleri ilebirlikte manyetik 

aktivite gibi bazı süreçlerin güvenilir biçimde ortaya konulmasına dayanmaktadır. Bununla 

birlikte astronominin en güncel ve sıcak konularından biri olan ötegezegen keşifleri 

ivmelenerek artmakta ve buna bağlı olarak gezegenlere ev sahipliği yapan yıldızların fiziksel 

ve kimyasal özelliklerinin ortaya konması da oldukça büyük önem kazanmış durumdadır. 

Bahsedilen fiziksel ve kimyasal özellikler, ağırlıklı olarak tayfsal ve fotometrik gözlemler 

sonucu elde edilen veriler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda sadece fotometrik 

gözlemler söz konusu amaçlara ulaşmakta yetersiz kalmaktadır. Tayfsal gözlemlerin yüksek 

çözünürlüğe sahip bir tayfçekerle gerçekleştirilmesi, özellikle yıldızların kimyasal bileşimi 

ve manyetik aktivite doğalarına ilişkin daha gerçekçi sonuçların elde edilmesini 

sağlamaktadır. Yıldızlara ilişkin bu türden kapsamlı araştırmalar, orta büyüklükteki teleskop 

(0,8 m - 1,5 m) ve yüksek çözünürlüklü bir tayfçeker yardımıyla kolaylıkla 

gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte, ötegezegen geçiş gözlemlerinin yine orta 

büyüklükteki teleskoplarla gerçekleştirilecek yüksek duyarlılıktaki fotometrik ve yüksek 

çözünürlüklü tayfsal gözlemleri ile keşif önerisi bulunan ötegezegenlerin doğalarının açığa 

kavuşturulması, fiziksel ve yörünge parametrelerinin elde edilmesi mümkün olmaktadır. 

Rasathanenin bulunduğu konum itibariyle ciddi bir ışık kirliliğine maruz kaldığı 

bilinmektedir. Bu durum Rasathane’nin mevcudunda bulunan 35 ve 40 cm ayna çapına sahip 

T35 ve T40 teleskoplarının kuruldukları zamanki limit parlaklık değerlerine ulaşılmasını 

dahi olanaksız hale getirmiştir. Son 10 yılda gözlemsel astronomide yaşanan hızlı gelişim, 

uzaya gönderilen araştırma teleskoplarının takip gözlemlerinin yer tabanlı teleskoplarla 

yapılmasını gerektirmiştir.  Yer tabanlı teleskopların artan önemi nedeniyle Rasathane’nin 

mevcudunun geliştirilmesi ve modernizasyonu, üniversitemizin 50 yıllık bu gözde biriminin 

geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Yüksek çözünürlüklü bir tayfçeker ve 

duyarlı bir CCD kamera düzeneği ile donatılmış 80 cm’lik bir teleskop ışık kirliliği gibi dış 

kaynaklardan daha az etkilenebilecek ve bu şekilde rasathaneyi yeniden uluslararası 

anlamda bilimsel rekabete sokabilecektir. Dolayısıyla, rasathaneyi uluslararası bilimsel 

rekabete açık, modern gözlem araçlarıyla donatılmış ve ülkemizde astronomi alanında 

yetişmiş insan gücü kaynağına bir katkı sağlamak amacıyla bu altyapı projesi önerilmiştir. 

Önerdiğimiz bu altyapı projesi kapsamında ilk olarak Ankara Üniversitesi Kreiken 

Rasathanesi’ne 80 cm ayna çaplı yeni bir teleskop, yüksek çözünürlüklü bir tayfçeker ve 

teleskop binasına uygun bir kubbe kazandırıldı. Daha sonra, projeye uygun olarak seçilmiş 

bazı tek ve çift yıldızlar ile gezegen barındıran aday yıldızların tayfsal ve fotometrik 

gözlemleri yapılarak hedef cisimlerin yörünge, kimyasal bolluk, Doppler görüntülemesi ve 

olası gezegen parametrelerine ilişkin analizler gerçekleştirildi. Proje kapsamında talep 

edilen ekipmanlar kullanılarak elde edilen bulguların sonuçları ülkemiz gökbilim araştırma 

alanı çeşitliliğinin artmasına önemli bir katkı sağlayacağını göstermektedir. Bunun yanı sıra, 

yeni gözlem ekipmanları ulusal ve uluslararası ortaklığa dayalı bilimsel çalışmalar için de 



 

önemli bir potansiyel oluşturduğu anlaşıldı. 

 

Özet (İNG): One of the most important goals of stellar astrophysics is to better understand 

stellar evolution, in other words, the physical and chemical processes that stars go through 

in their lifetime. Achieving this goal relies on the determination of the fundamental physical 

parameters and chemical compositions of a large sample of stars from different evolutionary 

states, accounting for processes such as magnetic activity. Moreover,  the number of 

exoplanet discoveries, which are the subjects of one of the most current and hot topics in 

astronomy, is accelerating and accordingly, revealing the physical and chemical properties 

of their host stars has gained utmost importance. The aforementioned physical and chemical 

properties are mainly derived by making use of the data obtained as a result of spectroscopic 

and photometric observations. In this sense, only photometric observations are insufficient 

to achieve these goals. High-resolution spectroscopic observations help in providing more 

accurate results, regarding the chemical composition and magnetic activity nature of stars. 

Such comprehensive studies can easily be performed with the aid of a mid-sized telescope 

(0.8 m - 1.5 m) and a high resolution spectrograph attached to it. In addition, precise 

photometric and spectroscopic observations of exoplanet transits with such mid-size 

telescopes also help to clarify the nature of suggested exoplanets, and to obtain their physical 

and orbital parameters. 

Our observatory is known to be exposed to significant light pollution due to its location. 

This situation made it impossible to reach the limiting magnitude of the 35 and 40 cm 

primary-mirrored, T35 and T40 telescopes when they were first installed at our observatory. 

Rapid advances in observational astronomy from space within the last decade necessitated 

follow-up observations to be made from the ground. Due to this increasing importance of 

ground-based telescopes, the development and modernization of the Observatory in terms 

of its observing equipments is of great importance for the future of this 50-year-old 

establishment of our university. An 80-cm diameter telescope equipped with a high-

resolution spectrograph and a high-quality CCD camera will be less affected by external 

noise sources such as light pollution, and hence, will help the observatory to compete 

internationally in science. Therefore, this infrastructure project has been proposed in order 

to keep the observatory open to international scientific competition and to contribute to the 

human resources of the country in astronomy with its modern observational tools. 

With the proposed infrastructure project, firstly a new telescope with a primary mirror 

diameter of 80 cm, a high-resolution spectrograph, and a dome suitable for the telescope 

building, were brought to the Kreiken Observatory of Ankara University. Then, 

spectroscopic and photometric observations of some single and binary stars and planet-

hosting candidates selected in accordance with the project aims were performed in order to 

reveal their orbital elements, chemical abundances, Doppler images, and planetary 

parameters. The first results of the findings obtained by making use of the new equipments 

requested within the scope of the project show that it will make a significant contribution to 

increase the diversity of research areas in astronomy of our country. In addition, it has been 

understood that new observation equipments create an important potential for scientific 

studies based on national and international partnerships. 

 

 



 

 

II. Amaç ve Kapsam  

Önerilen projenin esas amacı, görsel parlaklıkları 14. kadire kadar olan ve proje amaçları 

doğrultusunda belirlenen hedef yıldızların fotometrik ve tayfsal gözlemleri ile fiziksel 

özelliklerini ve doğalarını detaylı olarak araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, projede dört 

çalışma alanı belirlenmiş ve bu alanlarda istenilen amaçlara ulaşabilmek için de ilk olarak 

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’ne (AUKR) 80 cm çaplı yeni bir aynalı teleskop 

ile yüksek çözünürlüklü bir tayfçekerin kazandırılması hedeflenmiştir. Yeni teleskop ve 

tayfçeker düzeneği ile gözlemleri yapılan aday yıldızların tayfsal ve fotometrik analizleri ile 

yıldızların yüzeyinde ve çevresinde meydana gelen fiziksel süreçler anlaşılmaya çalışıldı. 

Bu kapsamda, projede çalışılması amaçlanan ve hedeflenen dört temel çalışma alanı aşağıda 

detaylandırılmıştır. 

●      Yıldızlarda manyetik aktivite: Aktif yıldızların yüzey parlaklık dağılımındaki 

anormalliklerin belirlenmesinde kullanılan etkili yöntemlerden biri de Doppler görüntüleme 

tekniğidir. Doppler görüntüleme tekniği, tayfsal çizgi profillerindeki zamana bağlı biçimsel 

değişimlerin modellenmesiyle yıldızların yüzey parlaklık dağılımına ilişkin haritalarının 

elde edilmesine olanak vermektedir. Doppler görüntüleme tekniğinin uygulanabilirliği 

tayfçekerin çözünürlüğüne sıkı sıkıya bağlıdır. Ek olarak, yıldızın yüzey parlaklık dağılımı 

haritalarının elde edilebilmesi, yıldızın tam bir yörünge ve / veya dönme dönemi boyunca 

neredeyse eşit dağılmış ve mümkün olduğunca fazla sayıda tayf verisini gerektirmektedir.  

Bu bağlamda, proje kapsamında 80 cm ayna çaplı teleskop ve R ~ 30000 çözünürlüklü 

tayfçekere uygun olarak belirlenen tek ve çift yıldızların yüzey parlaklık dağılımı 

haritalarının, proje ekibinin deneyimli olduğu Doppler görüntüleme analiz kodu DoTS 

(Collier-Cameron, 1992) kullanılarak elde edilmesi beklenmektedir. Bu sayede, tek 

yıldızlara ek olarak, özellikle literatürde yüzey parlaklık dağılımı haritaları sayıca az olan 

çift yıldızların örnek sayısına ve dolayısıyla tek yıldızlara kıyasla çok daha karmaşık 

manyetik aktivite süreçlerine sahip olan bu türden sistemlerin aktivite doğalarının 

anlaşılmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca, aktif yıldızların uzun zaman aralığına dağılmış 

tayfsal gözlemleri kullanılarak elde edilen diferansiyel dönme parametreleri belirlenerek 

literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

●      Yıldızların Kimyasal Bolluk Analizi: Yüksek çözünürlüklü tayflar kullanılarak 

sadece yıldızların yüzey parlaklık dağılımları değil aynı zamanda atmosferlerinin kimyasal 

element bollukları da oldukça iyi bir doğrulukta belirlenebilmektedir. Bu belirleme için 

günümüzde kullanılan en hassas yöntem model atmosferler kullanılarak gerçekleştirilen 

sentetik tayf ile modelleme yöntemidir. Bu yöntemin çıktısı olarak elde edilen kimyasal 

bollukların doğruluğu tayfçekerin çözünürlüğüne ve tayfın sinyal/gürültü oranına 

(dolayısıyla teleskobun ayna çapının büyüklüğüne) bağlıdır. Tayfçekerin dalgaboyu aralığı 

ise bolluğu belirlenecek kimyasal elementlerin sayısı üzerinde etkilidir. Projenin bu alanında 

amacımız kimyasal tuhaf oldukları daha önceden tespit edilen ancak detaylı kimyasal bolluk 

çalışması henüz gerçekleştirilmemiş olan beş adet yıldızın yüksek çözünürlüklü tayflarını 

kullanarak 20 kimyasal element için hassas element bolluklarını tayin etmektir. 

●      Ötegezegen geçişleri: Geçiş (ing. transit) yapan ötegezegenlerin yarıçapları, 

önünden geçtikleri yıldızın yarıçapının bilinmesi durumunda, sadece geçişlerinin fotometrik 

gözlemleri sonucu belirlenebilir. Ayrıca, fotometrik veriler yüksek çözünürlüklü tayfsal 

gözlemlerle birleştirildiğinde, ötegezegenin kütlesi ve yörünge parametreleri de mutlak 

olarak elde edilebilir. Kütlesi ve yarıçapının yanı sıra yıldızına uzaklığı ve yörünge 

parametreleri de belirlenen gezegenin ne tür bir gezegen olduğu, hatta üzerinde yaşama 



 

uygun koşulların oluşup oluşamayacağını da belirlemek mümkün hale gelir. Bu nedenle 

ötegezegen geçişleri gözlemsel astronominin önemli bir konusu haline gelmiştir. Fotometrik 

geçiş gözlemlerinin analizleri sayesinde geçiş yapan gezegenlerin kütle ve yarıçaplarını %1-

3 doğrulukla belirlemek mümkün olmaktadır (Torres vd. 2008; Southworth, 2008). Geçiş 

yönteminde kullanılan gözlem düzeneklerinin oldukça küçük teleskoplardan (4-40 cm ayna 

çapı) ve çok geniş alan gören büyük CCD dedektörlerden müteşekkil olmaları, keşfedilen 

gezegenlerin parametrelerinin belirlenebilmesi için yüksek fotometrik duyarlıklı takip 

gözlemlerini zorunlu kılmaktadır. 80 cm çapında bir teleskobun gerek parlak gerekse sönük 

hedefler için bu anlamdaki potansiyeli oldukça yüksek olabilecek ve geçiş yöntemiyle 

gezegen arayan uluslararası teleskop ağlarıyla doğrudan ortaklıkların kurulmasının da önünü 

açacaktır. Bu projede geçiş yöntemiyle keşfedilmiş bazı ötegezegenlerin özel fotometrik 

gözlem teknikleri de kullanılarak (Southworth vd. 2008; Baştürk vd. 2014, 2015) yüksek 

duyarlılıklı (milikadir seviyesi) gözlemleri elde edilecektir. Gözlemlerin geçiş ışık eğrisi 

modelleri (Mandel ve Agol, 2002) ile modellenmesi sonrası söz konusu ötegezegenler için 

duyarlı parametrelerin elde edilmesi mümkün olabilecektir. Projenin bu aşamasındaki amaç, 

80 cm çapındaki bir teleskobun potansiyelini, fotometrik gözlemler ve bunun sonucu olarak 

elde edilen gezegen parametrelerindeki duyarlılık değerleri ile ortaya koymaktır. Bunun yanı 

sıra, fotometrik takibi gerektiren ve yeterli duyarlı geçiş gözlemleri bulunmayan ötegezegen 

barındıran adayları 80 cm ayna çaplı teleskopla takip gözlemlerine katkıda bulunarak 

ötegezegen geçişlerinin onaylanmasına katkısı vermektir. 

●      Çoklu yıldız bileşenleri: Önerilen çalışmanın bu alandaki amacı, tayfsal gözlemi 

henüz yapılmamış veya eşzamanlı yörünge çözümü henüz gerçekleştirilmemiş olan bir dizi 

çoklu yıldız sisteminin ışık ve dikine hız eğrilerini elde ederek yörünge özellikleri ile birlikte 

mutlak parametrelerini (kütle, yarıçap, sıcaklık vb.) ortaya çıkarmaktır. Bununla birlikte, 

elde edilecek tayfsal verilere genişleme fonksiyonları (BF: Broadening Functions) 

uygulayarak ilave cisimlere sahip olup olmadığı da araştırılacaktır. Buna ek olarak, aday 

yıldızların uzay hızı değerleri de ölçülerek bu sistemlere fiziksel olarak bağlı başka 

cisimlerin var olup olmadıkları da incelenecektir. Belirlenecek tayfsal ve fotometrik 

bulgularla yıldızların H-R (Hertzsprung–Russell) diyagramındaki konumları ve evrim 

durumları ortaya konacaktır. Böylece, elde edilecek sonuçlarla literatürün ihtiyaç duyduğu 

güvenilir yöntemlerle belirlenmiş yıldız parametre ve örnek sayısına önemli bir katkı 

sağlanacaktır. Parametreleri iyi belirlenmiş örneklerin sayısında ne derece artış olursa, ait 

oldukları yıldız topluluklarının (öbekler, kümeler ve galaksiler gibi) genel özellikleri 

hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamız mümkün olacaktır. Adayların fotometrik ve tayfsal 

gözlemleri bu altyapı projesi kapsamında 80 cm çaplı aynalı teleskop ve yüksek 

çözünürlüklü tayfçeker yardımıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

Bu çalışma alanların dışında, önerilen proje çalışması ile diğer çalışma ve eğitim alanlarına 

da önemli katkılar verilmesi amaçlamaktadır. Bunlar; 

●      Diğer bilimsel çalışmalar: Söz konusu donanım sadece bu dört alanda değil, bu 

projenin bilimsel hedeflerinin tamamlanması sonrası araştırmacılarca verilecek gözlem 

projeleri dahilinde pek çok başka konunun (açık / küresel yıldız kümesi gözlemleri, yüksek 

çözünürlüklü tayflar ve fotometrik gözlemlerle pek çok türden tek ve çift yıldızın temel 

fiziksel parametrelerinin belirlenmesi, çeşitli uzay teleskoplarının yerden takip gözlemleri 

gibi) çalışabilmesini de sağlayacaktır. Ayrıca projenin amaçlarından biri gerek tayfsal 

gerekse ışık ölçüm yöntemiyle gözlenebilecek yıldız sayısını da artırmaktır. 

Üniversitemizde yetişmekte olan genç astronom adaylarının giderek gelişmekte ve 

çeşitlenmekte olan çalışma sahalarında aktif olarak bilimsel çalışmalar yürütmeleri, nitelikli 

bilimsel yayınlar ve tez çalışmaları yapmaları ve uluslararası ortaklıklar içerisinde yer 

alabilmeleri gelişmiş gözlem araçlarının üniversitemiz rasathanesinde konuşlandırılması ile 



 

mümkün olabilecektir. Bu perspektiften hareketle, bu proje kapsamında kaliteli gözlemi 

yapılabilecek nesne sayısının ve önerilen düzenekle hizmet verilebilecek bilimsel 

çalışmalarının çeşitliliğinin de arttırılması hedeflenmiştir. Ayrıca uzaya gönderilen ve 

gelecekte gönderilmesi planlanan yeni nesil optik ve diğer dalgaboylarında gözlem yapacak 

teleskopların takip gözlemlerinin yapılması ve rasathane araştırmacılarının bu teleskopların 

takip ağlarında yer alarak uluslararası çalışmalara ortak olması da mümkün olabilecektir. Bu 

sayede Ankara Üniversitesi’nin uluslararası gökbilim arenasında görünürlüğünün daha da 

artırılması ve çeşitlendirilmesi de hedeflenmiştir. 

●     Eğitsel çalışmalar: Teleskobun kurulumunda görev alacak araştırma görevlileri ile 

diğer lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri gelişmiş bir gözlem düzeneğinin nasıl 

kurulduğunu takip etme ve uygulayarak öğrenme şansı bulacaklardır. Ülkemizde halihazırda 

çalışmakta bulunan pek çok üniversite rasathanesi ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde 

(TUG) Ankara Üniversitesi kökenli astronomlar çalışmakta, gözlem araçlarının kurulumu 

ve çalıştırılması anlamında bu kurumlara büyük hizmet vermektedirler. Bu gözlemevlerine 

yapılan ve yapılması planlanan büyük gözlem aleti yatırımlarının kurulmasında 

yetiştirilmesi planlanan bu yeni nesil astronomlar önemli bir rol oynayacaklardır. Ayrıca 

düzeneğin kurulması sonrası, deneme gözlemlerinden itibaren tüm gözlemlerde aktif rol 

alacak bu genç astronom adayları, en son teknolojik düzenekle eğitimlerini sürdürme ve 

deneyim edinme fırsatı bulabileceklerdir. Tüm bu katkılarıyla bu proje kapsamında önerilen 

düzeneğin, Ankara Üniversitesi’nin gözlemsel gökbilimdeki öncü rolünü eğitim anlamında 

da pekiştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

III. Materyal ve Yöntem  

Proje kapsamında ilk olarak 2018 Temmuz ayında 80 cm çaplı aynalı teleskobun alım 

ihalesi gerçekleştirildi. Teleskop bir raf ürünü olmadığından sıfırdan ve talep edilen 

özelliklere göre ASA firması tarafından üretimi ve optik tasarımı yapıldı. 1 yıl kadar süren 

üretim sonrasında teleskop 2019 yılı Ağustos ayında rasathanemize ulaşarak üretici ASA 

firmasından gelen mühendis eşliğinde kurulumu ve optik elemanların hassas ayarları 

(örneğin kolimasyon ayarı) gerçekleştirildi. Nasmyth odak özelliğine sahip teleskobun bir 

odağı fotometrik gözlemler, diğer odağı ise tayfsal gözlemler için kurgulandı. Bu 

odaklardan birine SDSS u’g’r’i’z’ filtre seti ve Apogee ALTA U47 CCD kamerası takıldı. 

Diğer odak düzlemine ise orta/yüksek çözünürlüklü tayfçeker takılmak üzere ayarlandı. Bu 

aşamada teleskop binasına kubbe alımı da gerçekleştirerek teleskop kurulumu ile birlikte 

tamamlanmış oldu. 2018 Aralık ayında hepimizin malumu bir tren kazası sonrası aramızdan 

ayrılan proje araştırmacılarımızdan Prof. Dr. Berahitdin Albayarak’ın anısına ve daha önce 

rasathaneye verdiği değerli hizmet ve katkılarından dolayı rasathanenin merkez yönetim 

kurulu kararıyla yeni teleskoba T80 Prof. Dr. Berahitdin Albayrak Teleskobu (kısa adıyla 

T80 teleskobu) adı verildi. Teleskop kurulumundan sonra, Shelyak Instruments tarafından 

tayfçeker üretimine geçildi ve Kasım 2019 tarihinde rasathanemize ulaştı. Tayfçeker, 

Shelyak firması mekanik mühendisi ile birlikte kurulumu yapılarak T80 teleskobuna monte 

edildi. Bu aşamadan sonra teleskop ve odak düzlemi aletlerinin bilgisayar bağlantıları, 

yazılım kurulumları, bazı kalibrasyonları ve sistemin performansına / işleyişine yönelik çok 

sayıda test gözlemleri gerçekleştirildi. Bütün bu aşamalardan sonra, proje kapsamında 

hedeflenen cisimlerin fotometrik ve tayfsal verileri bu odak düzlemi aletleri kullanılarak 

gözlemleri yapıldı. 

Projenin manyetik aktivite araştırmaları bölümü kapsamında Tablo 3.1’de listelenen 

yıldızların yüzey parlaklık dağılımlarının elde edilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda, yüksek 



 

sinyal/gürültü oranları elde etmek amacıyla binlerce tayf çizgisinden eş zamanlı olarak 

ortalama bir profilin elde edildiği En Küçük Kareler Dekonvolüsyon (Least Squares 

Deconvolution – LSD) tekniği ve bu hız profilleri yardımıyla yıldızların Doppler 

görüntülerinin elde edildiği DoTS (Doppler Tomography of Stars) kodu kullanıldı. Öte 

yandan, gerçekleştirilen test gözlemleriyle teleskop ve tayfçekerin limit parlaklık değerinin 

göz önünde bulundurulması, gözlem sezonu ve özellikle 2020 yılı Mart ayından itibaren 

Covid19 salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalardan dolayı oldukça az sayıda gözlem 

yapılabilmesi nedenleriyle Tablo 3.1’de listelenen yıldızlardan sadece V889 Her yıldızının 

tayfsal gözlemleri gerçekleştirilebildi. Bu kapsamda V889 Her yıldızının yaklaşık R~30000 

çözünürlüğe sahip toplamda 40 adet tayfı 10 gecede alındı. Elde edilen tayfların 

Sinyal/Gürültü (S/N) aralıkları 38 – 83 arasındadır. Elde edilen tayflara bir örnek Şekil 

3.1’de, tayflardan elde edilen hız profilleri ise Şekil 3.2’de verildi. Şekil 3.2’de V889 Her 

yıldızında leke kaynaklı profil asimetrileri kolaylıkla görülebilmektedir. 

Tablo 3.1 Doppler görüntülemesi kapsamında gözlenmesi planlanan yıldızlar.  

Yıldız Sağaçıklık Dikaçıklık Parlaklık (V) 

EK Dra 14:39:00.214 +64:17:29.83 7,61 

SV Cam 06:41:19.083 +82:16:02.43 8,40 

LQ Hya 09:32:25.568 -11:11:04.69 7,89 

V889 Her 18:34:20.103 +18:41:24.23 7,45 

 

Şekil 3.1 V889 Her yıldızının T80 teleskobu ve ona bağlı Whoppshel tayfçekeriyle elde 

edilen R~30000 çözünürlüklü tayf örneği. 



 

 

 

Şekil 3.2 V889 Her yıldızının tayflarından elde edilen farklı dönme evrelerindeki hız 

profilleri. Her bir profilin yanında verilen rakamlar yörünge evresidir. 

 

Projenin kimyasal bolluk analizi aşaması için kimyasal tuhaf olma şüphesi bulunan ve Tablo 

3.2’de sunulan yıldızların tayfları manyetik aktivite gözlemlerine benzer şekilde elde edildi. 

Gözlemlerde tayfçekerin yüksek çözünürlüklü R~30000 modu (50 mikronluk fiber kablo) 

kullanıldı. Her yıldız 15 dakikalık poz süreleri ile 6-8 defa gözlendi. Tayfların S/N oranının 

yükseltmek ve kimyasal bolluk analizi için gerekli olan 100-150 seviyesine getirebilmek 

için her yıldızın ardışık gözlemleri ortalama alınarak Demetra programı yardımıyla 

birleştirildi. Daha sonra tayflara ilişkin ardışık basamaklar aynı seviyeye getirildi ve 

birbirleri ile birleştirilerek normalize edildi. Böylece yıldızlara ilişkin bilimsel veriler 

analize hazır hale geldi. 

 

 



 

 

Tablo 3.2 Kimyasal bolluk kapsamında gözlenen yıldızlar 

Yıldız Sağaçıklık Dikaçıklık Tayf türü 

HD 12869 02:06:33,92 +22:38:53,93 A2m 

HD 15385 02:29:13,68 +23:28:08,49 kA7IVmF2III/IVSr 

HD 20320 03:15:50,02 -08:49:11,02 kA4hA9mA9V 

 

Yıldızların atmosfer parametrelerine ilişkin ilk tahminler yıldızlara ilişkin Strömgren uvbyβ 

fotometrisi verileri (Hauck ve Mermilliod, 1998) kullanılarak Napiwotzki vd. (1993)’ün 

kalibrasyonları yardımıyla yapıldı. Daha sonra elde edilen bu atmosfer parametreleri ile 

ATLAS12/SYNSPEC/SYNPLOT/SYNPLOTBIN (Kurucz, 1979; Hubeny ve Lanz, 1992, 

1995; Kılıçoğlu ve Monier, 2018) kodları yardımıyla sentetik Hβ profilleri oluşturuldu ve 

gözlemsel tayflar ile karşılaştırılarak atmosfer parametreleri güncellendi. Daha sonra aynı 

programlar yardımıyla elementlerin gözlemsel çizgilerine yapılan profil çakıştırmalarıyla 

yıldızların kimyasal bollukları elde edildi. 

Projenin ötegezegen geçiş gözlemleriyle sistem parametrelerinin güncellenmesine yönelik 

olarak proje önerisi Tablo-3.3’te sunulan ötegezegen sistemlerinden KELT-16’nın 2 gece, 

HAT-P-65’in ise yalnızca 1 gece gözlemi gerçekleştirilmiştir. Bunda pandemi koşulları 

kadar, hava durumunun belirlenen sistemlerin geçişlerinin bulunduğu gecelerde gözleme 

uygun olmaması da etkin olmuştur. Proje önerisinde de belirtildiği üzere bu cisimlerin 

yerine hava koşullarının gözleme izin verdiği zamanlarda uygun olan ve Tablo 3.3’te listesi 

verilen cisimlerin geçişleri gözlenmiştir. Özellikle ilk zamanlarda yapılan HAT-P-7 (28-08-

2020), WASP-137 (17-09-2020) ve 2021 yılı başında yapılan HAT-P-39 (06-02-2021) 

gözlemleri çeşitli derinlik ve parlaklık sınırlarını test amaçlı düşünülmüştür. 

Tablo 3. 3 Geçiş Gözlemleri T80 ile Gerçekleştirilen Sistemler 

Yıldız Sağaçıklık 

 

Dikaçıklık 

 

Dönem 

(gün) 

Parlaklık 

(V) 

Derinlik 

(mmag) 

N 

 

KELT-16 20:57:04 +31:39:40 0,969 11,75 12,4 2 

HAT-P-65 21:03:37 +11:59:22 2,605 13,15 11,8 1 

HAT-P-36 12:31:04 +44:54:55 1,327 12,26 20,4 6 

HAT-P-39 17:49:48 +67:35:02 3,544 12,42 9,9 1 

WASP-137 01:43:29 -14:08:57 3,908 10,89 8,0 1 

HAT-P-7 19:28:59 +47:58:10 2,205 10,50 6,7 1 

 



 

Gözlemler proje önerisinde sunulduğu şekilde, S/N oranını arttırmak üzere odak-dışı 

gözlem tekniği kullanılarak gerçekleştirildi (Baştürk vd. 2015). Gözlemlerin ön-indirgemesi 

ve çok sayıda mukayese yıldızından türetilme bir sentetik yıldıza göre ışık ölçümü 

AstroImageJ (Collins vd. 2017) programı kullanılarak gerçekleştirildi. Düşük genlikli HAT-

P-7b ötegezegen geçişlerinin 28 Ağustos 2020 tarihinde 3 filtrede (v’, r’, i’) yapılan 

gözlemleri sonucunda Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yerleşkesi gökyüzü 

parlaklığı ve T80 teleskobunun özellikleri de dikkate alındığında en verimli geçiş 

gözlemlerinin r’ filtresiyle yapılabileceği değerlendirilmiş ve gözlemlere daha sonra bu 

filtrede devam edilmiştir. Parlak yıldızlar (V < 12 kadir) söz konusu olduğunda düşük 

genlikli (δm < 10 mmag)  geçişlerin dahi modellemeye izin verecek hassasiyette 

gözlenebileceği bu gözlemin yanı sıra HAT-P-39b ve WASP-137b geçişleriyle ortaya 

konmuştur. Ayrıca yerleşke için meridyenin doğu ve batı taraflarında farklı gökyüzü 

parlaklık ve karakteristiğine sahip olduğu, bunun gözlemlerde sadece hava kütlesi (airmass) 

düzeltmesiyle giderilemeyen lineer bir değişime ve ek olarak özellikle meridyenin 

doğusunda bir miktar da kırmızı gürültüye neden olduğu anlaşılmıştır. Şüphesiz bu 

olumsuzluklar modern istatistiksel yöntemlerin de yardımıyla gözlemlerden 

arındırılabilmektedir. Gözlemlerden elde edilen bu deneyim ve literatür takibinin 

neticesinde hassas gözlemlere parametre belirlemeye yönelik olarak en uygun cismin 12,26 

kadir parlaklık ve 20,4 milikadir geçiş değişimiyle HAT-P-36 sistemi olduğu 

değerlendirilmiş ve sistemin Sloan-r’ filtresiyle 6 Şubat 2021 ile 14 Mayıs 2021 tarihleri 

arasındaki 6 gecede geçiş gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlerde edilen ve 

istenmeyen tüm etkilerden (hava kütlesi ve kırmızı gürültü) arındırılmış bir örnek ışık eğrisi 

Şekil 3.3’te sunulmuştur. 

 

 

Şekil 3.3. HAT-P-36b’nin 6 Mayıs 2021 tarihli geçişinin T80 Teleskobu’yla Sloan-r’ 

filtresinde yapılan geçiş gözlemi (mavi noktalar), juliet (Espinoza 2018) programıyla elde 

edilen geçiş modeli (siyah sürekli eğri) ve gözlenen lineer trend ile kırmızı gürültünün 

gözlemlerden arındırılması için kullanılan yarı-dönemli çekirdek fonksiyonu (turuncu 

sürekli eğri). 

 

Çoklu yıldız bileşenleri çalışmaları kapsamında gözlemleri yapılan aday listesi de aşağıda 

Tablo 3.4’te verildi. Adayların tayfsal gözlemleri proje kapsamında rasathanemize 

kazandırılan Whoppshel tayfçekerin orta çözünürlükteki R~15000 modu (100 mikronluk 



 

fiber kablo) ile yapıldı.  Tayf gözlemlerinde yeterli S/N (S/N>50) oranına erişmek için 30 

dakikalık poz süresi kullanıldı. Listelenen yıldızlara ilişkin literatürde henüz ayrıntılı olarak 

tayfsal veriler bulunmamaktadır veya az sayıda çalışmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte, 

aday yıldızlardan bazılarının morfolojik olarak ne tür çift sistemler oldukları da ortaya tam 

olarak konmamıştır. Elde edilen tayfsal gözlemler Yer yörüngesinin ışık-zaman etkisinden, 

iyi bilinen yöntemlerle arındırılarak analize hazır hale getirildi. Bu aşamada, tayfsal 

gözlemler için standart bir ön-indirgeme ile flat, bias, dark düzeltmesi, dalgaboyu 

kalibrasyonu, Doppler düzeltmesi ve tayf verilerin normalize edilmesi adımları uygulandı. 

 

Tablo 3. 4 Dikine hız gözlemleri için seçilen çift yıldız adayları. 

Yıldız Sağaçıklık Dikaçıklık Dönem Parlaklık (V) Tür Tayf Türü 

RR Dra 18:41:47 +62:40:34 2,831 9,8 EA - 

VX Lac 22 41 00 +38 19 19 1,074 10,05 EA F0 

TYC 2265-675-1 00 25 18 +32 27 56 0,543 10,15 EW - 

TIC 250195155 04:20:40 -01:44:24 6,476 8,65 EA G0 

TIC 427398881 05:35:46 -02:22:26 13,54 7,79 EA F3 

 

Bu aşamalardan sonra, elde edilen çift yıldız tayflarından dikine hız ölçümlerinin 

belirlenebilmesi için Genişleme Fonksiyon (BF: Broadening Function) (Rucinski, 2004) 

yöntemi kullanıldı. BF yöntemi çapraz eşleştirme fonksiyonunu (CCF: Cross-Correlation 

Function) temel alan ve yıldızların dikine hız ölçümlerini elde etmede kullanılan standart 

bir yöntemdir. İlgili yöntem temel olarak, birçok tayf çizgisinin daha önce iyi bilinen 

standart bir yıldız tayfı ile eşleştirilmesine ve bu sayede Doppler kayma miktarının 

hesaplanmasına dayanmaktadır. Ayrıca standart yıldız tayfına belirli bir genişleme de 

kattığından yıldız tayfı ile uyumlu bir eşleştirme sağlar. Ancak bunun için çok fazla 

birbiriyle örtüşmemiş ve genişlememiş belirli tayf çizgilerinin kullanılması 

gerektirmektedir. Bu çalışmada literatürde bu amaç için sıklıkla kullanılan 5041.755, 

5167.487, 5171.585 ve 5227.15 Angström dalgaboylarındaki nötr demir (Fe) çizgileri 

kullanıldı (bkz. Rucinski, 2003; Yılmaz vd., 2017). Aday yıldızların BF’lerini elde etmek 

için tayfçekere özgü IDL yazılım dilinde bir kod yazıldı. Bu kod yardımıyla çift sistemlerin 

BF profilleri belirlendi. Ardından bu profillere yapılan iki Gauss fiti ile profil merkezleri, 

dolayısıyla tayfların elde edildiği yörünge evrelerine ilişkin dikine hız değerleri hesaplandı. 

Örnek olarak TIC427398881 sisteminin BF yöntemi kullanılarak elde edilen ve 0,82 

yörünge evresine ait olan hız profili Şekil 3.4’de verildi. Son olarak, hesaplanan dikine hız 

ölçümleri için Dünya’nın dönme ve Güneş etrafındaki yörüngesinin neden olduğu hız 

farkları düzeltildi. Bu aşamadan sonra çift sistemlerin yörünge dönemlerine göre dikine hız 

ölçümleri evrelendirilerek dikine hız eğrileri elde edildi.  



 

 

Şekil 3.4 TIC427398881 sistemine ait BF profili. Kırmızı sürekli eğri birinci ve ikinci 

bileşene ait hız değerlerini elde etmek için yapılan en iyi iki gauss fitini göstermektedir. 

Aday yıldızların fotometrik verileri TESS uydu teleskobunun veritabanında bulunan 

gözlemlerden veya daha önce AUKR T40 teleskobu ile gözlenmiş verilerden elde edildi. 

Adayların ışık eğrileri öncelikle maksimum ışık seviyelerine göre normalize edildikten 

sonra yörünge dönemlerine göre evrelendirilerek sistemlerin ışık eğrileri oluşturuldu. 

Ardından, tayfsal veriler fotometrik verilerle birleştirilerek birlikte eş zamanlı olarak analiz 

edilerek bileşen yıldızların yarıçapları, ışınım güçleri, kütleleri gibi fiziksel ve mutlak 

özellikleri ortaya kondu. Bu aşamada Wilson-Devinney (1971) analiz kodunun bir grafik 

arayüzü olan PHOEBE (Prsa vd., 2011) yazılımı ve yine Roche geometrisine dayalı 

Djurasevic’in (Djurasevic vd. 1998) modern ışık eğrisi analiz kodu kullanıldı. 

 

IV. Analiz ve Bulgular 

Yıldızlarda manyetik aktivite: Projenin manyetik aktivite araştırmaları bölümü 

kapsamında R~30000 çözünürlüklü tayfsal gözlemleri yapılan V889 Her yıldızının dönme 

dönemi yaklaşık 1,3 gündür. Bununla birlikte, manyetik aktif yıldızların özellikle leke göçü 

ve / veya diferansiyel dönme özelliklerini gerçekçi olarak incelemek için Doppler 

görüntülemede kullanılacak tayfsal verinin dönme / yörünge çevrimi boyunca homojen 

dağılmış ve mümkün olduğunca az çevrim kapsayacak şekilde alınması gerekmektedir. Her 

ne kadar pandemi kapsamındaki kısıtlamalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her bir 

çevrim için planlanan sayıda ve çevrim boyunca homojen dağılmış tayfsal veri elde 

edilmemiş olsa da bu durumu optimize edebilmek için elde edilen hız profilleri 3 günlük 

setler halinde göz önünde bulundurularak analiz edildi. Buna göre birinci set 02-03-04 Eylül 

2020, ikinci set 05-06-07 Eylül 2020 ve üçüncü set ise 16-17-18 Eylül 2020 verilerinden 

oluşturuldu. Dolayısıyla setler sırasıyla 16, 12 ve 9 profilden oluşmaktadır. 22 Eylül 2020 

tarihinde elde edilen 3 adet tayf, hem aradaki zaman farkı nedeniyle hem de 18 Eylül 2020 

tarihinde elde edilen tayfların evreleriyle oldukça benzer evrelerde olması gerekçeleriyle 

analizlere dahil edilmedi. Doppler görüntüleme analizleri Maksimum Entropi Yöntemini 

(MEM) temel alan DoTS kodu (Collier-Cameron, 1992) kullanılarak gerçekleştirildi. 

Analizler esnasında kullanılan bazı fiziksel parametreler (vsini, Teff gibi) yıldıza ilişkin en 

güncel Doppler görüntüleme çalışmasından (Willamo vd. 2019) alındı. Her bir set için elde 

edilen yüzey parlaklık dağılımı haritaları Şekil 4.1.1- 3 ve LSD profillerine yapılan model 

fitleri Şekil 4.1.4’de verildi. 



 

 

Şekil 4.1.1 V889 Her yıldızının 02-03-04 Eylül tarihlerinde gözlenen tayflarının 

analizleriyle elde edilen yüzey parlaklık dağılımı haritası. Sağ ve alt paneldeki grafikler 

sırasıyla enlemsel ve boylamsal leke doldurma çarpanı değişimini göstermektedir. 

 

 

Şekil 4.1.2 V889 Her yıldızının 05-06-07 Eylül tarihlerinde gözlenen tayflarının 

analizleriyle elde edilen yüzey parlaklık dağılımı haritası. Sağ ve alt paneldeki grafikler 

sırasıyla enlemsel ve boylamsal leke doldurma çarpanı değişimini göstermektedir. 

 

 

 

 



 

 

Şekil 4.1.3 V889 Her yıldızının 16-17-18 Eylül tarihlerinde gözlenen tayflarının 

analizleriyle elde edilen yüzey parlaklık dağılımı haritası. Sağ ve alt paneldeki grafikler 

sırasıyla enlemsel ve boylamsal leke doldurma çarpanı değişimini göstermektedir. 

 

Şekil 4.1.4 V889 Her yıldızına ilişkin gözlemlerden elde edilen LSD profilleri (siyah 

noktalar), MEM iterasyonu öncesi (mavi sürekli çizgiler) ve sonrası (kırmızı sürekli 

çizgiler) model fitler. 



 

Şekil 4.1.1, 2 ve 3’teki haritalarda, V889 Her’in yüzeyinde yüksek enlemli ve yüksek 

kontrastlı bir leke ve onun uzantılarıyla birlikte ekvatora yakın bölgelerde daha düşük 

kontrastlı leke grupları görülmektedir. Yüksek enlemli lekenin varlığı Şekil 4.1.4’teki hız 

profilleri ve MEM yapılmadan önceki model fitlerinin (mavi düz çizgiler) karşılaştırılması 

ile de kolaylıkla görülmektedir. Yüzey parlaklık dağılımı haritaları karşılaştırıldığında 

dikkati çeken bir başka durumu ise leke gruplarının hareketi ve morfolojik değişimidir. 

Özellikle Şekil 4.1.2 ve 4.1.3’te verilen haritalar karşılaştırıldığında yüksek enlemli leke 

grubunun azalan boylamlara doğru hareket ettiği açıkça görülmektedir. Öte yandan 

haritalardaki dik çizgilerden de veri dağılımının büyük boşluklar içerdiği anlaşılmaktadır. 

Bu veri eksikliği özellikle düşük kontrastlı ve ekvatora yakın bölgelerde görülen lekelerin 

güvenirliğini azaltmaktadır. Bununla birlikte, proje kapsamında V889 Her’e ilişkin elde 

edilen yüzey parlaklık dağılımı haritaları yıldızın Willamo vd. (2019) tarafından yapılan ve 

1999 – 2017 yılları aralığında gözlenen tayfsal veriler kullanılarak elde edilen yüzey 

haritalarıyla, özellikle yüksek enlemli ve yüksek kontrastlı lekenin varlığı bakımından, 

oldukça uyumludur. Karşılaştırma açısından Willamo vd. (2019) tarafından elde edilen bir 

harita Şekil 4.1.5’te verildi. Bu sonuç proje kapsamında R~30000 çözünürlükte manyetik 

aktif yıldızlara ilişkin yüzey parlaklık dağılımı haritalarının elde edilebileceğini 

göstermektedir. 

 

 

Şekil 4.1.5 Willamo vd. (2019) tarafından V889 Her’e ilişkin yapılan Doppler görüntüleme 

çalışması sonucu elde edilen haritalardan bir örnek. 

 

Yıldızların Kimyasal Bolluk Analizi: Projenin kimyasal bolluk analizi bölümü 

kapsamında gözlemleri gerçekleştirilen HD 12869, HD 15385 ve HD 20320 yıldızlarına 

ilişkin Strömgren uvbyβ fotometrisinden ve gözlemsel Hβ profillerine gerçekleştirilen 

teorik modellemelerden (Şekil 4.2.1) elde edilen atmosfer parametreleri Tablo 4.2.1’te 

verilmektedir. Tablodaki mikrotürbülans değerleri Aydın (2020)’nin kalibrasyonundan 

gelmektedir. 

 

 

 

 



 

Tablo 4.2.1 Yıldızların atmosfer parametrelerinin fotometrik ve tayfsal yöntemlerle tayini 

 Strömgren uvbyβ Tayfsal Gözlemler  

Yıldız Te (K) log g Te (K) log g vmic (km sn-1) 

HD 12869 8544 ± 122 4,19 ± 0,05 8000 ± 200 4,20 ± 0,10 3,12 

HD 15385 8177 4,13 8170 ± 200 4,13 ± 0,10 3,28 

HD 20320 7372 ± 55 3,72 ± 0,05 7370 ± 200 3,72 ± 0,10 3,03 

 

Şekil 4.2.1 Program yıldızların gözlemsel olarak elde edilen Hβ çizgilerinin teorik tayflar 

ile karşılaştırılması. 



 

 

ATLAS12/SYNSPEC/SYNPLOT/SYNPLOTBIN programları yardımıyla yıldızların 

tayflarını en iyi temsil eden sentetik tayflar Levenberg/Marquardt χ2 miminizasyon 

yöntemiyle belirlendi (bkz., örn., Şekil 4.2.2). Nihai sentetik tayf belirlendiğinde bu modeli 

oluştururken kullanılan kimyasal bolluklar yıldızların kimyasal bollukları olarak kabul 

edildi (Tablo 4.2.2). 

 

 

Şekil 4.2.2 4470 - 4500 Å aralığındaki gözlemsel tayfların Güneş’in kimyasal bolluğu için 

üretilmiş sentetik tayflar ile karşılaştırılması 

 

 

 



 

Tablo 4.2.2  Program yıldızlarının Güneş’e göre kimyasal bollukları 

Yıldız [Cr/H] [Fe/H] [Ca/H] [Sc/H] [Y/H] [Ba/H] 

HD 12869 A 0,35 ± 0,12 0,15 ± 0,10 -0,38 ± 0,15 -0,40 ± 0,12 0,53 ± 0,18 0,77 ± 0,25 

HD 12869 B 0,10 ± 0,11 0,03 ± 0,09 -0,05 ± 0,16 -0,34 ± 0,13 0,41 ± 0,20 0,45 ± 0,27 

HD 15385 0,80 ± 0,09 0,60 ± 0,07 -0,36 ± 0,15 -0,63 ± 0,09 0,84 ± 0,24 1,20 ± 0,37 

HD 20320 0,08 ± 0,11 -0,02 ± 0,07 0,10 ± 0,13 0,06 ± 0,10 0,33 ± 0,28 0,22 ± 0,30 

 

Ötegezegen geçişleri: İlk etapta hassas geçiş gözlemleriyle parametrelerini yenilemek 

üzere seçilen HAT-P-36b ötegezegeninin 6 Şubat 2021 ile 14 Mayıs 2021 arasındaki 6 

gecede elde edilen hassas geçiş ışık eğrilerinin üzerindeki istenmeyen etkilerin giderilmesi 

ve sonrasında bu ışık eğrilerinin modellenmesi üzerinde çalışıldı. Bu gözlemlerle elde edilen 

görüntülerin standart yöntemle AstroImageJ programı (Colllins vd. 2017) kullanılarak ön-

indirgemesi gerçekleştirildikten sonra çok sayıda mukayese yıldızdan ortalama alınarak 

oluşturulan sentetik bir mukayeseye göre ışık ölçümü gerçekleştirilerek elde edilen ışık 

eğrisi üzerinde lineer hava kütlesi (airmass) düzeltmesi yine aynı yazılım kullanılarak 

yapıldı. Yerleşkenin gökyüzü parlaklığının meridyenin doğusu ve batısında farklı ışık 

kirliliği kaynakları nedeniyle farklı olmasından kaynaklanan ek lineer etki ve korele 

(kırmızı) gürültü Gaussyen İşlemciler (Gaussian Processes, GP) kullanılarak giderildi. Bu 

amaçla sistemin yörünge dönemi (P), referans geçiş zamanı (T0), gezegen / yıldız yarıçapı 

oranı (Rp / R*) ve yıldız yarıçapına ölçekli yörünge büyüklüğü (a / R*) parametreleri için 

Wang vd. (2019)’dan alınan değerleri merkez, hatalarını standart sapma kabul eden normal 

dağılımlar oluşturuldu. Yörüngenin çembersel olduğu, izole edilmiş bir geçiş modellemesi 

için çok iyi bir yaklaşım olarak, varsayıldı. T80 gözlemleri için seyrelme (dilution), 

normalize akı (flux), saçılma (sigma) ve kenar kararma parametreleri tekdüze dağılımlara 

atanırken, yarı-dönemli (quasi-periodic) bir çekirdek fonksiyon (kernel function) seçilerek, 

bu fonksiyonun parametreleri de tekdüze dağılımlara atandı. Bu şekilde geçiş modeli, 

gözlem yapılan sistem ve yere spesifik koşullar da dikkate alınmak suretiyle Gaussyen 

İşlemciler kullanılarak gürültü modeliyle birlikte gerçekleştirilmiş oldu. Sistemin literatürde 

yayınlanmış en geniş dalgaobyu aralığına dağılan geçiş ve uzaydan yapılan örtme 

gözlemleri ile TESS uzay teleskobuyla 22. çeyrekte yapılmış ve henüz yayınlanmamış geçiş 

gözlemleri elde edilerek, T80 gözlemleriyle birlikte analiz edilmek üzere aynı şekilde 

hazırlandı. 

Sistemin 22 Şubat 2021 tarihinde T80 ile eş zamanlı olarak TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 

(TUG) Bakırlıtepe / Antalya yerleşkesinde yer alan 1 metrelik T100 teleskobuyla Bessel-R 

bandında yapılan gözlemi T80 ile karşılaştırıldıktan sonra modellemesi yapılacak ışık 

eğrileri arasına dahil edildi. Tüm ön-indirgeme ve ışık ölçüm uygulamaları T80 

gözlemleriyle aynı şekilde gerçekleştirilen T100 gözlemiyle yapılan karşılaştırma, bu 

teleskobun geçiş gözlemleri bağlamında kendini kanıtlamış olması (Baştürk vd. 2020) 

nedeniyle T80’in gerekli düzeltme (detrending) aşamalarından geçirilmiş olması koşuluyla, 

V < 12 kadir yıldızlar ve δ < 10 milikadir geçişler için benzer kalitede ışık eğrilerini 

Ankara’dan üretebileceği konusunda güven vermiştir. Sonuç olarak, sisteme ilişkin 



 

literatürdeki en hassas parametrelerin elde edilmesine yardımcı olan bu ışık eğrileri çalışma 

kapsamında çeşitli teleskopların veri arşivlerinden toplanan dikine hız verileriyle birlikte 

EXOFAST-v2 (Eastman 2013, 2017) modellenmiştir (Şekil 4.3.1). Şekilden de açıkça 

görülebileceği gibi T80 teleskobuyla sistem parametrelerinin hassas elde edilmesi için 

modellemede kullanılan 3 ışık eğrisi 1 metre sınıfı ve üstü diğer teleskoplarla elde 

edilenlerden daha aşağı kalitede değildir. Modelden fark kareler istatistiği χ2
𝜈 ~ 1 de bu ışık 

eğrilerinin kalitesine işaret etmektedir. 

 

Şekil 4.3.1. HAT-P-36b’nin çeşitli teleskoplarla elde edilmiş geçiş ışık eğrileri (siyah 

noktalar) ve EXOFAST-v2 yazılımı ile elde edilen modeli (kırmızı sürekli eğriler) (sol 

panel) ile bu modelden artıklar (sağ panel). x-ekseni geçiş ortasından saat farkı biriminde 

zamanı, y-ekseni keyfi miktarda kaydırılmış normalize akı değerlerini göstermektedir. 



 

 

T80 ile yapılan gözlemlerden 3 tanesi hassas parametre elde etmek üzere modellemede 

kullanılırken 3 tanesi ise gecenin hava koşullarının görece daha kötü olması, Sloan-r’ 

bandında T80 ile elde edilmiş yeterince geçiş gözlemi bulunması ve geniş bir dalgaboyu 

aralığında modelleme yapılmak istenmesi nedeniyle modellemede kullanılmamıştır (Şekil 

4.3.2). Ancak gözlemlerde hassas geçiş ortası zamanı elde etmek üzere kullanışlı 

görünmektedir. Bu nedenle elde edilen global modelin bu ışık eğrilerine de uygulanmasıyla 

hassas geçiş ortası zamanları da elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 4.3.2. T80 ile elde edilen, global modellemede kullanılmasa da hassas geçiş ortası 

zamanı elde etmek üzere kullanılmış geçiş ışık eğrileri. x ve y-eksenleri Şekil 4.3.1 ile 

özdeştir. 

Sonuç olarak Bayesian istatistik paradigmasına dayalı modern bir analiz yöntemiyle 

sistemin literatürdeki en hassas parametreleri elde edilmiş ve literatüre sunulmak üzere 

yayına hazırlanmıştır. Ayrıca, tüm bu gözlemlerin yanı sıra amatör ve profesyonel 

gözlemcilerle yapılarak Exoplanet Transit Database (ETD, 

http://var2.astro.cz/ETD/index.php), ExoClock (https://www.exoclock.space/) ve AXA 

(http://brucegary.net/AXA/x.htm) gibi veritabanlarına yüklenen ışık eğrileri toplanmış, aynı 

yöntemle istenmeyen etkilerden arındırdıktan sonra geçiş ortası zamanlarını elde etmek 

üzere homojen bir analiz için aynı model parametreleriyle modellenerek hassas geçiş ortası 

zamanları elde edilmiştir. Gözlemlerle elde edilmiş bu hassas geçiş ortası zamanlarının 

(observed, O) referans bir yörünge dönemi ve geçiş zamanına göre elde edilen tahmini geçiş 

zamanlarına (calculated, C) göre farklarının zamana (epoch) göre değişimini (O-C) gösterir 

Geçiş Zamanları Değişimi (Transit Timing Variations, TTV) grafiği oluşturulmuş (Şekil 

4.3.3) ve T80 geçiş ortası zamanların 2 gözlem hariç tüm gözlemlerle uyumlu ve hatasının 

da bu türden bir analizde kullanılmaya uygun nitelikte olduğu da tespit edilmiştir. 22 Şubat 

2021 tarihinde T80 ve T100 ile eş zamanlı yapılan geçiş gözlemleriyle elde edilen geçiş 



 

ortası zamanları arasındaki fark 2,35 dakika olup, gözlemlerin (sırasıyla 31 ve 25 saniye) 

hatalarıyla 2σ düzeyinde uyumludur.  

HAT-P-36b’nin hassas geçiş gözlemlerinin de yardımıyla elde edilen parametrelerinin yanı 

sıra yörünge döneminin uzuyor olabileceği konusunda fikir verebilecek Geçiş Zamanlaması 

Değişimi (TTV) grafiği de bu çalışma kapsamında yayınlanmak üzere hazırlanmıştır. Bu 

çalışma kapsamında elde edilen diğer geçiş gözlemlerinin de geçiş ortası zamanları ile 

birlikte bir yayında değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Şekil 4.3.3. HAT-P-36b’nin Geçiş Zamanları Değişimi Grafiği (üst panel). Mor noktalar 5’i 

T80, 1’i T100’le olmak üzere kendi gözlemlerimizi gösterirken, siyah literatürde 

yayınlanmış, yeşil amatör gözlemcilerin, sarı ise TESS ışık eğrilerinden elde edilmiş hassas 

geçiş ortası zamanlarını göstermek için kullanılmıştır. Mavi sürekli doğru lineer 

uyumlamayı, kırmızı parabol onunla benzer uyumlama istatistikleri veren ve yörünge 

döneminin uzuyor olabileceğine ilişkin fikir veren parabol uyumlamasını, aynı renklerin 

açık tonlarıyla çevrelerinde taranan alanlar ise 1-standart sapmalık belirsizliklerini 

göstermektedir. 

 

Çoklu yıldız bileşenleri: Çift yıldız sistemi adaylarından RR Dra’nın T80 teleskobu ile 

yapılan tayfsal gözlemler sonucunda neredeyse tüm evreleri kapsayacak şekilde dikine hız 

ölçümleri elde edilebildi. Tayfsal gözlemler T80 teleskobunun R~15000 çözünürlüğe sahip 

odağı ile gerçekleştirildi. Gözlemlerde ortalama S/N = 60-80 değerlerine erişildi. TESS 

veritabanından alınan fotometrik verilerle birlikte bu ölçümler eş zamanlı olarak 

Djurasevic’in kodu (Djurasevic vd. 1998) ile birlikte analiz edilerek çift sistemin 

parametreleri hesaplandı. Analizde ilk olarak, birinci bileşenin sıcaklığını belirlemek için 

literatürde mevcut tüm parlaklık değerleri kullanarak Markov chain Monte Carlo (MCMC) 

algoritması ile bir Tayfsal Enerji Dağılım (SED: Spectral Energy Distribution) fiti yapıldı 

ve elde edilen sıcaklık birinci bileşene atfedildi. Ayrıca, analizlerde albedo ve çekim 



 

kararması değerleri bileşenlerin sıcaklıklarına uygun olan teorik değerler kullanıldı.  RR 

Dra’nın TESS ışık eğrisi neredeyse kesintisiz olarak bir tam yılı (351 gün) kapsamaktadır 

ve ışık eğrisinde tutulmalar dışında kalan yerlerde elipsoidal değişim görülmektedir. Bu 

değişimlerin yıldızın yörünge dönemine göre kısa zaman ölçekli oluşu ve ışık eğrilerinin 

çevrimden çevrime değişmesi nedeniyle ışık eğrisi analizinde bileşenler üzerinde 

soğuk/sıcak leke(ler) var olduğu varsayımı adı altında çözüldü.  Buna göre ışık eğrisi 

çözümünde üç yaklaşım dikkate alındı. Birincisi, Roche şişimini doldurmuş adayda iki 

soğuk leke var olduğu yaklaşımı (CC), ikincisi büyük bir sıcak leke ve bir soğuk lekeye 

sahip (HCL) olduğu durumu ve üçüncüsü ise ekvator bölgesinde iki sıcak lekeye sahip 

(HCS) olduğu durumdur. Bu nedenle analiz süresince yörünge eğim açısı (i), yarı-büyük 

eksen uzunluğu (a), kütle oranı (q), kütle merkezinin uzay hızı (Vγ), ikinci bileşenin yüzey 

sıcaklığı (T2), Roche şişimini doldurma faktörü (F1,2), birinci bileşenin ışınım gücü (L1) ve 

leke parametre değerleri serbest parametreler olarak seçildi. Yapılan üç model fit neredeyse 

benzer uyum verse de model ile gözlemler arasındaki artıklar en iyi modelin iki soğuk leke 

yaklaşımında (CC modelinde) olduğunu göstermektedir (bkz. Şekil 4.4.2). Şekil 4.4.1’de 

RR Dra için yapılan MCMC SED fitini ve bu fitten elde edilen parametreleri 

göstermektedir. Şekil 4.4.2’de dikine hız ve TESS ışık eğrisi için yapılan model fitler 

gösterilmektedir. Ayrıca Şekil 4.4.3 sistemin 3D geometrik modeli ve Tablo 4.4.1’de ise 

RR Dra için dikine hız ve ışık eğrisinden elde edilen fiziksel ve mutlak parametreler 

verilmiştir. 

 

  

Şekil 4.4.1(Sol)RR Dra’nın tayfsal enerji dağılımı (SED) ve bu dağılıma yapılan en iyi fit 

(siyah sürekli eğri). (Sağ) MCMC yöntemiyle yapılan SED fitinden yıldız için elde edilen 

parametreler. 



 

  

Şekil 4.4.2 (Sol) RR Dra’nın tayfsal gözlemlerden elde edilen dikine hız ölçümleri (üçgen 

ve daire sembolleri) ve model fit (sürekli eğri). (Sağ) TESS ışık eğrisi (mavi noktalar) ve üç 

ayrı yaklaşıma göre yapılan model fit (sürekli eğri). Dikine hız ve ışık eğrisine yapılan 

model fitlerden arta kalan artıklar şekillerin alt panelinde gösterilmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.4.3 RR Dra’nın üç ayrı yaklaşımla (HCL, HCS ve CC) elde edilen 3D geometrik modeli. 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo 4.4.1 RR Dra’nın dikine hız ve ışık eğrisi çözümünden elde edilen parametreler. 

Parametre HCL HCS CC 

i (O) 86,87 86,81 86,75 

T1 (K) 7400 

T2 (K) 4793 4808 4850 

M1 (M☉) 1,793 

M2 (M☉) 0,495 

q (M2/M1) 0,276 

asini(R☉) 11,067 

Vγ (km/sn) -25,16 

L1 (L☉) 29,1 

L2 (L☉) 4,3 

R1 (R☉) 2,05 

R2 (R☉) 3,04 

Fill-out (F1) 0,399 0,398 0,395 

Fill-out (F2) 1,0 1,0 1,0 

L3 0,015 0,014 0 

Fill-out: Roche hacmini yüzde olarak doldurma oranı 

RR Dra’nın ışık ve dikine hız eğrisi analizi sonuçları sistemin yarı-ayrık bir çift sistem, 

ikinci bileşenin Roche şişimini doldurmuş (Fill-out = 1,0) ve birinci bileşene doğru kütle 

aktarımı yaptığını göstermektedir. Ayrıca, analizde HCL ve HCS çözümünde en iyi sonucun 

üçüncü ışık katkısı (L3) ile elde edildi. Oysa dikine hız ölçümleri esnasında ortaya çıkarılan 

BF profillerinde üçüncü ışık katkısına ait bir kanıt elde edilemedi.  Ancak, daha önce RR 

Dra için yapılmış minimum gözlemlerinden yararlanarak oluşturulan dönem analizi grafiği 

(diğer adıyla O-C grafiği) sistemde dönemsel bir değişim olduğunu göstermektedir. 

Gözlenen bu minimum zamanları ve TESS ışık eğrilerinden elde edilen yeni minimum 

zamanları ile birlikte RR Dra’nın O-C grafiği çizilerek Şekil 4.4.4’te olduğu gibi bir dönem 

analizi gerçekleştirildi. Buna göre, çift sisteme bağlı bu ilave bileşen yörünge basıklığı 0,2 

olan 99 yıllık bir yörünge dönemine sahip olduğunu göstermektedir. İlave cismin yörünge 

düzleminin çift sistemin yörünge düzlemi ile çakışık olduğunu varsayarak üçüncü cismin 

kütlesi 3,7M☉ olduğunu belirlendi. Tablo 4.4.2’de dönem analizi ile elde edilen 

parametreler listelendi. 

 



 

 

Şekil 4.4.4 RR Dra’nın O-C dönem analizi grafiği. Noktalar gözlenen minimum zamanlarını 

ve sürekli eğri yapılan model fiti göstermektedir. Şeklin en üst paneli bileşenler arası kütle 

transferi ile ilave 3. cisimden kaynaklı ışık-zaman etkili değişimin toplam katkısını, orta 

panel kütle transferinden arındırılması sonucu geriye kalan 3. cisim kaynaklı değişimi ve en 

alt panel ise tüm etkilerden arındırılması sonucu model ile gözlemler arasındaki kalan 

artıkları göstermektedir. 

Tablo 4.4.2 RR Dra’nın dönem analizinden elde edilen parametreler. 

Parametre Değer 

P3 (yıl) 99,98 

m3sini (M☉) 3,71 

a3sini (R☉) 24,28 

e3 0,208 

ω3(O) 103,1 

Genlik (gün) 0,14 

dM/dt (M☉/yıl) 1,83x10-7 

 

Bir diğer çift sistem adayı olan VX Lac’ın tayfsal gözlemleri de T80 teleskobu ve orta 

çözünürlüklü tayfçeker ile başarılı bir şekilde yapıldı. Yapılan 0,25 ve 0,75 evre civarındaki 

gözlemlerle dikine hız değerleri hesaplandı ve çift sistemin kütle oranını (q) belirleyebilecek 

kadar bir sayıya ulaşılabildi. Tayfsal gözlemlerin ortalama S/N değerleri 50-60 arasında 

olduğu görüldü. VX Lac’ın fotometrik verileri daha önce 2014 yılında AUKR T40 



 

teleskobu ve Johnson-Cousins BV filtrelerinde yapılmış gözlemlerden alındı. Bu 

çalışmadan elde edilen dikine hız ölçümleri fotometrik verilerle birleştirilerek PHOEBE ışık 

eğrisi analiz programıyla eş zamanlı olarak analiz edildi.   Analizin başlangıcında birinci 

bileşenin sıcaklığı Yılmaz vd. (2017) çalışmasındaki sıcaklık sabit değer olarak dikkate 

alındı ve albedo ile çekim kararması değerleri için de bileşenlerin sıcaklıklarına uygun olan 

teorik değerler kullanıldı. Analizlerde yörünge eğim açısı (i), yarı-büyük eksen uzunluğu 

(a), kütle oranı (q), kütle merkezinin uzay hızı (Vγ), ikinci bileşenin yüzey sıcaklığı (T2), 

yüzey potansiyelleri (Ω1,2), ve birinci bileşenin ışınım gücü (L1) değerleri ise serbest 

parametreler olarak dikkate alındı. Elde edilen dikine hız ölçümleri ve hem dikine hız hem 

de ışık eğrisine yapılan en iyi model fitler Şekil 4.4.5 verildi. Şekil 4.4.6 ise en iyi modele 

göre elde edilen sistemin 3D geometrisi ve Tablo 4.4.3 ise bu çalışmadan elde edilen 

sonuçlar ile daha önce Yılmaz vd. (2017) tarafından elde edilmiş sonuçlarla bir 

karşılaştırması verildi. 

 

 

 

Şekil 4.4.5 (Sol) VX Lac’nın tayfsal gözlemlerden elde edilen dikine hız ölçümleri (nokta 

sembolleri) ve model fit (sürekli eğri). (Sağ) T40 teleskobu ile elde edilen ışık eğrisi (mavi 

ve yeşil noktalar) ve en iyi model fit (sürekli eğri). Dikine hız ve ışık eğrisine yapılan model 

fitlerden arta kalan artıklar şeklin altında gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4.4.6 VX Lac’ın en iyi modele göre elde edilen 3D geometrisi. 

 

 



 

 

Tablo 4.4.3 VX Lac’nın dikine hız ve ışık eğrisi çözümünden elde edilen parametreler. 

Parametre Bu çalışma Yılmaz vd. (2017) 

i (O) 86,46 86,5 

T1 (K) 7300 7300 

T2 (K) 4322 4312 

M1 (M☉) 1,66 1,57 

M2 (M☉) 0,43 0,44 

q (M2/M1) 0,258 0,27 

a (R☉) 6,34 5,55 

Vγ (km/sn) 0,06 5,28 

L1 (L☉) 7,66 6,35 

L2 (L☉) 0,96 0,67 

R1 (R☉) 1,80 1,56 

R2 (R☉) 1,72 1,48 

Ω1 3,857 3,85 

Ω2 2,434 2,41 

L1/LToplam [B] 0,96 0,97 

L1/LToplam [V] 0,95 0,94 

 

VX Lac için elde edilen sonuçlar, çift sistemin yarı-ayrık ve ikinci bileşenden birinci 

bileşene doğru madde aktarımı olduğunu göstermektedir. Tayfsal gözlemlerle elde edilen q 

kütle oranı değeri Yılmaz vd. (2017) çalışmasıyla uyumlu olduğunu, dolayısıyla T80 

teleskobu ile 10 kadir görsel parlaklığa sahip yıldızların dikine hız değerlerinin de elde 

edilebileceğini göstermektedir. Bu çalışmanın Yılmaz vd. (2017) çalışmasına göre kütle 

oranı daha küçük dolayısıyla da bileşenlerin kütleleri, yarıçapları ve ışınım güçleri az da 

olsa farklı çıkmıştır. Aday için ileride yapılacak ilave gözlemler bu farklılığı daha da net 

olarak ortaya koyacaktır. 

Aday yıldızlardan TYC 2265-675-1 ve TIC 427398881’in tayfsal gözlemleri ne yazık ki 

tüm evre aralıklarını kapsayacak kadar gerçekleştirilemedi. 2019 Kasım ayında kurulumu 

tamamlanan T80 teleskobu ve tayfçekeri ile bilimsel gözlemler Aralık 2019 itibaren 

başlandı. 2020 yılı Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ortaya çıkan COVID-

19 koronavirüs pandemisi nedeniyle T80 ile yapılan bilimsel gözlemler önemli ölçüde 

sekteye uğradı. Buna rağmen, TIC 427398881 ve TYC 2265-675-1’in mevsimsel 



 

gözlenebilirlik durumları ve hava koşulları uygun olduğunda sınırlı sayıda da olsa gözlemler 

yapılabildi. Bu gözlemlerde ortalama 50-75 arasında bir S/N değerine ulaşıldı. Buna göre 

her iki aday için elde edilen dikine hız ölçümleri Şekil 4.4.7’de verildi. Gözlemler tüm evre 

aralıklarını kapsamadığından adaylar için dikine hız ve ışık eğrisi analizleri 

gerçekleştirilemedi. Ancak, VX Lac’ta olduğu gibi görsel parlaklığı 10 kadir olan TYC 

2265-675-1 çift sistem için de dikine hız ölçümlerinin T80 teleskobu ve tayfçekeri ile elde 

edilebilir olduğu açıkça görülmektedir. Bir başka deyişle T80 teleskobu ve orta 

çözünürlükteki tayfçeker ile 10 kadire kadar parlaklığa sahip sönük kaynakların dikine hız 

ölçümleri yapılabilir olduğu anlaşılmış oldu. 

 

  

Şekil 4.4.7 TYC 2265-675-1 (sol) ve TIC 427398881 (sağ) çift sistemlerinin dikine hız 

ölçümleri. 

 

TIC 250195155 örten çift sistemi için de COVID-19 koronavirüs pandemisi koşulları 

nedeniyle yeterli sayıda tayfsal gözlem yapılamamış olsa da, kütle oranını belirlemek için 

kritik öneme sahip 0,25 ve 0,75 evre civarlarında veri elde edilebildiği için bir dikine hız 

analizi gerçekleştirildi. Yapılan gözlemlerin ortalama S/N değerleri 70-80 arasında olduğu 

anlaşıldı. Adayın ışık eğrisi TESS veritabanından alındı ve dikine hız ölçüm verileri ile 

birleştirilerek PHOEBE ışık eğrisi analiz programıyla eş zamanlı olarak analiz edildi. 

Analizde birinci bileşenin sıcaklığı TESS veritabanındaki sıcaklık değeri temel alındı ve 

albedo ile çekim kararması değerleri için de bileşenlerin sıcaklıklarına uygun olan teorik 

değerler kullanıldı. Analiz süresince çift sistemin yörünge eğim açısı (i), yarı-büyük eksen 

uzunluğu (a), kütle oranı (q), kütle merkezinin uzay hızı (Vγ), ikinci bileşenin yüzey 

sıcaklığı (T2), yüzey potansiyelleri (Ω1,2) ve birinci bileşenin ışınım gücü (L1) değerleri ise 

serbest parametreler olarak dikkate alındı. TESS veritabanındaki ışık eğrileri sistemin 

önemli ölçüde dışmerkezli bir yörüngeye sahip olduğunu (birinci ve ikinci minimumların 

ardışık zamanları arası sürenin eşit olmaması nedeniyle) göstermektedir. Bu nedenle ilave 

olarak analizde dışmerkezlik parametresi (e) de serbest parametre olarak tanımlandı. Elde 

edilen dikine hız ölçümleri ve hem dikine hız hem de ışık eğrisine yapılan en iyi model fitler 

Şekil 4.4.8 verildi. Şekil 4.4.9 ise en iyi modele göre elde edilen sistemin 3D geometrisi ve 

Tablo 4.4.4 ise bu çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmiştir. 

 



 

  

Şekil 4.4.8 (Sol) TIC 250195155’nın tayfsal gözlemlerden elde edilen dikine hız ölçümleri 

(nokta sembolleri) ve model fit (sürekli eğri). (Sağ) TESS veritabanından elde edilen ışık 

eğrisi (mavi noktalar) ve en iyi model fit (sürekli eğri). Dikine hız ve ışık eğrisine yapılan 

model fitlerden arta kalan artıklar şeklin alt panelinde gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4.4.9 TIC 250195155’ın en iyi modele göre elde edilen 3D geometrisi. 

 

TIC 250195155 için elde edilen sonuçlar sistemin ayrık bir çift sistem olduğunu 

göstermektedir. Analiz sonuçları çift sistem bileşenleri ortak kütle merkezi etrafında 0,138 

basıklığa ve 6,476 gün döneme sahip bir yörüngede dolandığını ifade etmektedir. Dikine 

hız analizinden hesaplanan q=0,973 kütle oranı değeri literatürde bu aday için ilk kez bu 

çalışma ile elde edildi. Fotometrik ve tayfsal verilerden elde edilen mutlak parametreler 

bileşen yıldızların neredeyse aynı kütle değerlerine (M1=1,23M☉ ve M2=1,19M☉) sahip 

olduğunu ve bileşenlerin henüz evrimleşmediğini göstermektedir. 

RR Dra, VX Lac ve TIC 250195155 için elde edilen mutlak parametreler H-R diyagramı 

üzerine konulduğunda yıldızların evrim durumuyla uyumlu olduğu anlaşılmaktadır. Buna 

göre RR Dra ve VX Lac’ın birinci bileşenlerinin henüz evrimleşmediği anakol üzerinde yer 

aldığı, buna karşın ışık eğrisi analiz sonucunda olduğu gibi ikinci bileşenlerin evrimleşmiş 

yıldızlar olduğu görülmektedir. TIC250195155 çift sisteminin her iki bileşeni ise henüz 

evrimleşmemiş ankol bandı üzerinde yer aldığı görülmektedir. Adayların H-R diyagramı 

üzerindeki konumları Şekil 4.4.10’da verildi. Diyagramdaki sürekli yatay eğri sıfır yaş 

anakol hattını (ZAMS), kesikli eğriler Girardi vd. (2000) evrim yolları veritabanından 

alınan ve farklı yıldız kütlelerine karşılık gelen evrim yollarını göstermektedir. 

 



 

Tablo 4.4.4 TIC 250195155’ın dikine hız ve ışık eğrisi çözümünden elde edilen 

parametreler. 

Parametre Bu çalışma Parametre Bu çalışma 

i (O) 89,6 e 0,138 

T1 (K) 6059 Vγ (km/sn) -0,37 

T2 (K) 6032 L1 (L☉) 13,35 

M1 (M☉) 1,23 L2 (L☉) 7,48 

M2 (M☉) 1,19 R1 (R☉) 1,66 

q (M2/M1) 0,97 R2 (R☉) 1,22 

a (R☉) 19,65 Ω1 12,94 

e 0,138 Ω2 16,82 

 

 

Şekil 4.4.10 RR Dra, VX Lac ve TIC 250195155 çift sistem bileşenlerinin H-R diyagramı 

üzerindeki konumları. Kesikli eğriler farklı yıldız kütlelerine karşılık evrim yollarını ve 

sürekli yatay eğri ise sıfır yaş anakolu (ZAMS), uzun kesikli yatay eğri de anakol sonunu 

(TAMS) göstermektedir. 

 



 

V. Sonuç ve Öneriler  

Bu altyapı proje çalışmasında dört temel çalışma alanında seçilmiş bazı yıldızların 

fotometrik ve tayfsal gözlemler yardımıyla manyetik aktivitelerini araştırmak, yıldız 

atmosferlerindeki kimyasal özellikleri belirlemek, olası ötegezegen geçişlerini 

saptamak/keşfine katkı yapmak ve çoklu yıldız sistemlerindeki bileşenlerin parametrelerini 

ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, proje kapsamında öncelikle Ankara 

Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’ne 80 cm çapında yeni bir teleskop ve odak düzlemine 

yüksek çözünürlüklü bir tayfçeker temin edildi. Yeni teleskop rasathanede atıl duran eski 

T30 teleskop binası içerisine yerleştirildi. Ancak, teleskop çapının büyümesi nedeniyle bu 

gözlem binasına ayrıca yeni bir kubbe de kazandırıldı. Bununla birlikte, eski T30 teleskop 

binası yeni teleskobun gereksinimlerini karşılayamadığı için ASTROMED firmasının 

desteği ile yeniden restore edilerek T80 için daha kullanışlı ve modern bir görünüme 

kavuşturulması sağlandı (bkz. Şekil 5.1). Kurulum sonrasında proje kapsamında temin 

edilen gözlem araçları ile ulaşılan sonuçlar aşağıda detaylandırıldı. 

 

 

Şekil 5.1 T80 Prof.Dr. Berahitdin Albayrak Teleskop Binası 

 

Projemizin manyetik aktivite araştırmaları bölümü kapsamında BY Dra türü aktif bir yıldız 

olan V889 Her’in yüzey parlaklık dağılımı incelendi. Bu bağlamda, farklı tarih aralıklarında 

elde edilen tayflar 3 set olarak dikkate alınmış ve yıldızın 3 farklı yüzey parlaklık dağılımı 

haritası elde edilmiştir. İlgili haritalardan yıldız yüzeyinin yaklaşık %15’inin yıldız 

yüzeyinden 700 K daha soğuk lekelerle kaplı olduğu ve lekelerin ağırlıklı olarak yüksek 

enlemlerde bulunduğu sonucu ortaya çıkarıldı. Bununla birlikte, literatürde V889 Her 

yıldızına ilişkin gerçekleştirilen en güncel Doppler görüntüleme çalışmasından elde edilen 

haritalarla, projemiz kapsamında elde ettiğimiz haritaların hem leke konumu hem de 

lekelerin kapladığı alanlar açısından oldukça uyumlu olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, 

projemiz kapsamında Doppler görüntüleme tekniği kullanılarak V889 Her yıldızı için elde 

edilen sonuçlar rasathanemize kazandırılan yüksek çözünürlüklü (R~30000) tayfçekerin 



 

yıldızların yüzey parlaklık dağılımı haritalarının elde edilmesine olanak sağlayacak düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, farklı özelliklere sahip aktif yıldızların mevcut 

düzenek kullanılarak ileride yapılacak gözlemleriyle Doppler görüntüleme tekniğinin 

uygulanabilirliği bağlamında vsini ve limit parlaklık parametreleri daha net bir biçimde 

belirlenecektir. Özellikle bir üniversite rasathanesinde bu türden bilimsel çalışmaların 

yapılabildiği sonucunun elde edilmesi hem üniversitemiz hem de ülkemiz bilimsel ve eğitsel 

çalışmalar kapsamında mutluluk vericidir. 

Projenin bir diğer hedefi olan yıldızların kimyasal bolluk analizlerinin gerçekleştirilmesi 

aşamasında incelemiş olduğumuz HD 12869, HD 15235 ve HD 20320’nin atmosferleri için 

element bollukları belirlenmiştir. Analizin sonuçları HD 12869 yıldızının A bileşeninin Am 

türü kimyasal tuhaf yıldızlara ilişkin bolluk anormalliklerini düşük bir miktarda da olsa 

sergilediği görüldüğünden mild-Am türü yıldız olduğu düşünülmektedir. B bileşeninde ise 

Sc elementinde bir bolluk düşüklüğü mevcuttur; ancak bunun dışında yıldızın kimyasal 

tuhaf olduğunu işaret eden bir bulguya rastlanmamıştır. HD 15235 yıldızına ilişkin yapılan 

analiz ise bu yıldızın açık bir şekilde kimyasal tuhaf Am türünden bir yıldız olduğunu işaret 

etmektedir: Demir komşuluğunda olan elementler ile ağır elementler aşırı bolluklar 

sergilemekte, Ca ve Sc elementlerinin ise Güneş’e göre oldukça noksan oldukları 

görülmektedir. Kimyasal tuhaf olma şüphesi olan HD 20320’nin analizi bu yıldızın 

atmosferindeki elementlerin kimyasal dağılımlarının Güneş’ten çok da farklı olmadığını 

ortaya koymuştur. Proje kapsamında alınan teleskop ve tayfçeker sayesinde elde edilen bu 

bolluk sonuçlarının hata mertebelerinin Yer’deki aynı sınıf teleskoplardan elde edilenlerinki 

ile benzer mertebede olduğu ve yıldız atmosferlerinin kimyasal yapılarının belirlenmesinde 

ve tuhaflıkların tespitinde oldukça yeterli olduğunu göstermektedir. 

Proje kapsamında geçişlerinin gözlenmesi hedeflenen ötegezegenlerden KELT-16b’nin 2, 

HAT-P-65b’nin ise 1 geçişi gözlenebilirken proje önerisinde de belirtildiği gibi gözlem 

koşullarının diğer hedeflerin geçişlerinin gözlenmesi için uygun olmaması nedeniyle 

WASP-137b, HAT-P-7b ve HAT-P-39b görece sönük ve geçiş derinlikleri düşük genlikli 

olmalarından dolayı test amaçlı olarak seçilmiş ve birer geçişleri gözlenmiştir. Geçiş 

gözlemlerinin optimize yapılabileceği dalgaboyunu belirlemek amacıyla HAT-P-7b’nin 

aynı geçişi 3 ayrı filtre ile gözlenmiş ve bu gözlemler sonucunda yerleşkenin gökyüzü 

koşulları ile teleskobun özellikleri dikkate alındığında en iyi sonuçların Sloan-r’ bandında 

elde edildiği görülmüştür. Gözlemlerde kullanılan odak-dışı gözlem tekniğinin yüksek S/N 

elde etmek amacıyla kullanılmasının faydası, odaklı yapılan gözlemlerle (HAT-P-7b) 

karşılaştırma yapılarak belirlenmiştir. Tüm bu testler sonucu ve literatür takip edilerek proje 

amaçlarına uygun olarak seçilmiş olan HAT-P-36b ötegezegeninin 6 gecede yapılan geçiş 

gözlemlerinin analizi sonucu hassas geçiş ortası zamanları (ΔTc < 1 dakika)  elde edilmiş 

ve bu geçişlerden 3’ünün parametre tayini için global modellemeye diğer hassas ışık eğrileri 

ve arşiv dikine hız gözlemleriyle birlikte dahil edilmeye uygun oldukları değerlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, elde edilen HAT-P-36b parametre değerlerinin bugüne kadar literatürde 

ulaşılan en hassas değerler olduğu, bulunan kütle değerinin gezegenin düşünülenden bir 

miktar daha kütleli (Mg = 1,759Mjüpiter) ve bir miktar da daha büyük olabileceği (Rg = 

1,288Rjüpiter) sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca gezegenin yörünge döneminin artıyor 

olabileceği, analize dahil edilen tüm ışık eğrilerinin özellikle yüzey lekeleri kaynaklı 

asimetri yapılarından arındırılması sayesinde, tespit edilmiştir. HAT-P-36b aktif ve 

tarafımızca TESS gözlemleriyle elde edilen geçiş-dışı akı değişimlerinden literatürde 

önerilenden (Prot ~ 15,6 gün, Mancini vd. 2015) çok daha kısa sürede dönüyor olabileceği 

tespit edilen (Prot ~ 5,6 gün) bir barınak yıldız etrafında dolanmaktadır. Gezegenin bu 

parametreleri ve kısa yörünge dönemi, yörüngesinin daha da küçülmesi beklentisini 

doğurmuştur. Bu nedenle gezegen, yörünge dönemi küçülmesi beklenen önemli 

sistemlerden biri olarak listelenmektedir (Mancini vd. 2015). Yaptığımız çalışma yörünge 



 

döneminin kısaldığına dair elde henüz bir kanıt bulunmadığını, aksine gezegenin keşfinden 

(Bakos vd. 2012) keşfinden bu yana geçen 10 yıllık süre içinde yörünge döneminin bir 

miktar uzamış dahi olabileceğini göstermektedir. T80 gözlemlerinin kritik rol oynadığı bu 

çalışma sonucunda gelecek geçiş zamanlarının belirlenmesi için de lineer efemeris 

düzeltmesi yapılarak literatürdeki en hassas referans ışık elemanları (T0, P) elde edilmiştir. 

Tüm bu çalışmaların sonuçları, tüm proje ekibinin de içinde bulunduğu bir yayınla 

sunulmak üzere Publications of the Astronomical Society of Australia (PASA) dergisine 

gönderilmiş durumdadır (Yalçınkaya vd. 2021). 

Çalışmamızın hedeflerinden biri de bazı çift yıldızların dikine hız ölçümleri elde edilerek 

ve fotometrik veriler ile birlikte bu verileri analiz ederek bileşen yıldızların fiziksel ve 

mutlak parametrelerini elde etmektir. Çalışma kapsamında hedeflenen yıldızlardan üçünün 

(RR Dra, VX Lac ve TIC 250195155) dikine hız ölçümleri tam olarak elde edilebildi. Bu 

hız ölçümleri ve literatürden toplanan fotometrik verilerle birlikte bu sistemlerin ışık eğrisi 

analizleri gerçekleştirerek adayların fiziksel ve mutlak parametreleri belirlendi. Buna göre, 

RR Dra ve VX Lac çift sistemlerinin ikinci bileşenlerin Roche şişimlerini doldurmuş yarı-

ayrık çift sistemler olduğu anlaşıldı. Çalışma kapsamında RR Dra için elde edilen sonuçlar 

yayın hazırlık aşamasında olup 2021 yılı içerisinde yayınlanması planlanmaktadır. TIC 

250195155 çift sistemi ise ayrık bir örten çift sistem olduğu anlaşıldı. Adaylar için elde 

edilen mutlak parametreleri kullanarak H-R diyagramına konulduğunda (bkz. Şekil 4.4.10) 

da parametrelerin yıldızların evrim durumları ile de uyumlu olduğu görülmektedir. TYC 

2265-675-1 ve TIC 427398881 çift sistemleri için COVID-19 koronavirüs pandemisi 

nedeniyle yeterli sayıda gözlem yapılamadı. Yine de rasathaneye kazandırılan tayfçeker ve 

teleskop ile bu adaylar için belirli sayıda dikine hız ölçümleri elde edilebildi. Elde edilen 

sonuçlar rasathanemize kazandırılan tayfçekerin orta çözünürlüklü modu (R~15000) 

kullanıldığında görsel parlaklığı 10 kadir kadar olan yıldızların 30 dakikalık poz süresi ile 

dikine hız ölçümlerinin yapılabilir olduğunu göstermektedir. Kullanılan poz süresi ile 

tayfsal gözlemlerde ortalama S/N>50 değerlerine ulaşılabildiği anlaşıldı. Benzer şekilde BF 

profillerinden elde edilen sonuçlar mevcut sistem ile yaklaşık 7,5 km/sn duyarlılığında 

dikine hız ölçümü yapılabildiğini göstermiştir. 

Rasathanemizde mevcut T40 teleskobuna bağlı Shelyak eShel tayfçekeri ile hali hazırda V~ 

6,5 kadirden daha parlak yıldızların tayfsal gözlemleri yapılabilmektedir. Proje kapsamında 

kazandırılan yeni teleskop ve tayfçeker ile mevcut parlaklığa ilave olarak 3,5 kadir daha da 

sönük kaynakların tayflarının gözlenebilmesine olanak tanımıştır. Bir başka deyişle, yeni 

teleskop ve tayfçeker ile yaklaşık 40 kat daha sönük yıldızların tayfsal olarak 

gözlenebilmesi anlamına gelir, yani rasathanemizde 300 bin yıldızı gözleyebilme yeteneğini 

50 milyon yıldız sayısına çıkartması demektir. Bu sonuç, gökbilimde pek çok çalışma 

konusunun da önünü açabilme ve bilimsel çalışmaların çeşitliliğini arttırma potansiyeline 

sahip olduğunu açıkça göstermektedir.  

Çalışmanın bir diğer önemli hedeflerinden biri de lisansüstü tez çalışmalarına katkı sunmak 

ve uluslararası ortaklı araştırma projelerinde yer alabilmektedir. Bu anlamda proje 

araştırmacılarından Prof.Dr. Hakan Volkan Şenavcı danışmanlığında Onur Yörükoğlu 

tarafından bir yüksek lisans tez çalışması (Tez başlığı: AÜKR T80 Prof. Dr. Berahitdin 

ALBAYRAK Teleskobu’nun Fotometrik ve Tayfsal Özelliklerinin Belirlenmesi, 2021 Fen 

Bilimleri Enstitüsü) başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu tez çalışmasında teleskobun ve 

tayfçekerin teknik tüm özellikleri ve yetenekleri detaylı olarak ortaya kondu. Benzer şekilde 

Doç.Dr. Mesut Yılmaz danışmanlığında Berhan Safa Azizoğlu tarafından bir yüksek lisans 

tez çalışması (Tez başlığı: Bazı Dış Merkezli Örten Çift Sistemlerin Fotometrik Analizi) da 

devam etmektedir. Bu çalışmada ise basık yörüngeye sahip bazı çift sistem adaylarının 

dikine hız ölçümleri elde ederek sistemlerin fiziksel ve mutlak parametreleri belirlenecektir. 



 

Bununla birlikte, T80 teleskobu ve tayfçekerinin kurulumu daha tamamlanmadan 

uluslararası işbirlik antlaşmaları da çok önceden yapıldı. Bunlardan biri TESS uzay 

teleskobu tarafından geçiş yöntemiyle etrafında ötegezegen olduğu düşünülen bazı aday 

yıldızların yer tabanlı teleskoplarla takip gözlemlerini izleme programıdır (TFOP: TESS 

Followup Observing Program). Bu kapsamda T80 teleskobunun kurulumu 

tamamlandığında bazı adayların geçiş gözlemleri de gözlenmeye başlandı ve TOI1431 

isimli yıldızın etrafında sıcak Jüpiter türü bir ötegezegen geçişi T80 teleskobu ile de 

gözlenerek bu önemli keşfe bir katkı sunmuş oldu. Dolayısıyla, T80 teleskobu ile de ilk 

keşif gerçekleşmiş oldu. T80 teleskobu ile elde edilen bu geçiş gözlemi aşağıda Şekil 5.2 

verildi. Çalışma yayına gönderilmiş olup hakem değerlendirme aşamasındadır (TOI-

1431b/MASCARA-5b: A Highly Irradiated Ultra-Hot Jupiter Orbiting One of the Hottest 

& Brightest Known Exoplanet Host Stars, Addison vd. (2021)). Uluslararası ortaklı 

araştırmalara ek olarak, RR Dra çift sisteminin ışık ve dikine hız analizi için de 

Sırbistan’daki Djurasevic ve ekibiyle bir iş birliğine gidildi. Bu ortak çalışma ile RR Dra 

için elde edilen bulgular şu anda yayına hazırlanmaktadır. 

 

Şekil 5.2 T80 teleskobu ile TESS TFOP kapsamında geçiş gözlemi yapılan TOI1431. 

 

Sonuç olarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’ne kazandırılan 80 cm ayna çaplı 

bu teleskop ve tayfçeker ile öngörülen hedef ve amaçlara ulaşılmıştır. Bu yeni optik aletlerle 

hali hazırda devam eden ve gelecekte yapılacak olan gözlemlerle SCI kapsamındaki 

dergilerde önemli sayıda yayın üretme potansiyeline sahiptir. Bunun yanı sıra, bu optik 

aletlerin üniversitemiz ve ülkemiz araştırma alanı çeşitliliğine ve lisansüstü tez 

çalışmalarına da önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Buna ek olarak, teleskobun ve 

tayfçekerin donanımsal özellikleri, gelecekte özellikle takip gerektiren gözlemler için 

uluslararası ikili işbirliklerinin önünü açmada büyük bir etki yaratacaktır. 



 

 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Yıldızlarda manyetik aktivite, günümüzün en popüler astrofizik konularından bir tanesidir. 

Rasathanemize kazandırılan bu altyapı ile özellikle genç araştırmacıların astrofiziğin 

manyetik aktivite alanında da gözlemsel astronominin desteğiyle kendilerini daha da 

geliştirmesi mümkün hale gelmiştir. 

Proje kapsamında alınan teleskop ve ilgili düzenek kullanılarak yıldızların ayrıntılı kimyasal 

bolluk analizlerinin gerçekleştirilmesi de mümkündür. Bu alanda elde edilen verilerin 

hakemli bir dergiye sunulması planlanmakta ve yeni nesnelerin de gözlenerek çalışmaların 

sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bu sayede yıldız atmosferlerinin kimyasal yapıları 

konusunda literatüre katkılar yapılacağı ve bu katkıların yıldız atmosferlerinin kimyasal 

yapılarını açıklamakta kullanılan teorilerin geliştirilmesine fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

T80 teleskobu geçiş gözlemleri açısından yetkinliğini onunla yapılan geçiş gözlemlerinin 

saygın bilimsel dergilerde yayınıyla da ispat etmeye hazır durumdadır. Proje kapsamında 

yapılan geçiş gözlemleri, 13 kadirden sönük yıldızlar için daha yüksek genlikli (δ > 10 

milikadir) geçişler, daha parlak yıldızlar için ise δ ~ 5 milikadire kadar geçişlerin hassas 

parametre tayini için kullanılabilir düzeyde olduğunu göstermiştir. δ ~ 1 milikadire kadarki 

geçiş derinlikleri ise gözlenen yıldızın da parlaklığına (V < 13 kadir) bağlı olarak tespit 

edilebilir. TESS Uzay Teleskobu’nun, etrafında gezegen keşfini hedeflediği yıldızların bu 

parlaklık aralığında yıldızlar olduğu dikkate alındığı, gelecekte geçiş yöntemiyle CHEOPS 

ve PLATO gibi uzaydan, MASCARA ve Next-Gen gibi yerden gezegen arayacak başka 

projelerin de olduğu düşünüldüğünde yüksek bir takip (follow-up) potansiyeline sahip 

olacağı da değerlendirilmiştir. Proje kapsamında gözlenen geçişlerin modellerinden ölçülen 

geçiş ortası zamanların 1 dakikadan daha hassas olması, geçiş zamanlaması değişimiyle 

gezegen arayan projelere hassas geçiş ortası zamanları sunmak konusundaki potansiyelini 

de ortaya koymuştur. 

Örten çift yıldızlar, bileşenlerin mutlak parametrelerinin ve özellikle de kütlenin doğrudan 

hesaplanabilmesi açısından yıldız astrofiziğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu 

parametreler kullanılarak tek yıldızlara ilişkin kalibrasyonlar yapılabilmekte ve sonuç 

olarak yıldız evriminin anlaşılmasına önemli katkılar sağlanmaktadır. Ancak örten çift 

sistemlerin bu parametrelerinin elde edilebilmesi için bir tam yörünge dönemi boyunca hem 

ışık eğrisinin hem de dikine hız değerlerinin birlikte analiz edilmesi gerekir. Bu ölçümlerin 

bir tam yörünge dönemi boyunca elde edilmesi doğrudan çift sistemin yörünge dönemi ile 

ilişkilidir. Dolayısıyla kısa dönemli bu tür sistemler, ilgili verilerin daha kısa sürede elde 

edilmesi açısından sıklıkla tercih edilirler. Bu durum da özellikle istatistiksel çalışmalarda 

eğilimli sonuçlar doğurur. Bu sebeple literatürde analiz edilmemiş uzun dönemli sistem 

sayısı çok fazladır. Bu bağlamda, proje kapsamında rasathanemize kazandırılan tayfçeker 

ile bu türden uzun dönemli sistemlerin analizleri gerçekleştirilebilir ve özellikle istatistik 

anlamında literatüre önemli katkılar sunabilir. 

Yer tabanlı teleskoplar ve uzay teleskoplarının belirli bir bölümü (WASP, ASAS, TESS, 

Kepler v.d.) örten değişen yıldızlara ait çok fazla sayıda ışık eğrisi elde etmektedir ve bu 

verilerin büyük bölümü bilim insanlarının kullanımına açıktır. Özellikle uzay teleskopları 

tarafından yapılan kesintisiz gözlemler büyük bir veri birikimine neden olmaktadır. Bu 

verilerin ise Yer tabanlı teleskoplarla desteklenerek analiz edilmesi ve üstelik bunların 

özellikle tayfsal gözlemlerle desteklenmesi gerekecektir. Bu noktada, parlaklığın izin 



 

verdiği ölçüde proje kapsamında rasathanemize kazandırılan teleskop ve tayfçeker düzeneği 

ile özellikle tayfsal veri anlamında literatüre önemli katkılar sağlayabilir.  

Çift sistemlere bağlı ilave bileşenler (üçüncü cisim gibi), çift sistemin kütle merkezinin 

dikine hız ölçümlerinin zamana bağlı değişimlerinden tespit edilebilmektedir. Bu hızların 

ölçümü Doppler etkisi sonucu tayftaki çizgilerin kayma miktarından hesaplanabilmektedir. 

Rasathanemize kazandırılan yeni teleskop ve tayfçeker düzeneği kullanılarak bu yöntem 

vasıtasıyla hem çift sisteme bağlı ilave bileşen keşfi hem de başka yöntemlerle tespit edilen 

ilave bileşenlerin denetlenmesi açısından önemli katkılar sunabilecektir. 

Rasathanemizde bulunan T40 ve T35 teleskoplarının fotometrik gözlem limitleri 12-13 

kadir görsel parlaklığa kadar yıldızların gözlenmesine izin vermektedir. Ayrıca, T40 

teleskobuna bağlı eShel tayfçekeri ile 6,5 kadir görsel parlaklığa kadar yıldızların orta 

çözünürlükte (R~13000) tayfları elde edilebilmektedir. Proje kapsamında rasathaneye 

kazandırılan yeni T80 teleskobu ve Whoppshel tayfçekeri ile bu limitler daha artmıştır. 

Buna göre, T80 teleskobu ile fotometride 16 kadir ve tayfçeker ile de 10 kadir görsel 

parlaklığa kadar olan sönük kaynaklar gözlenebilmektedir. Dolayısıyla, bu yeni teleskop ve 

tayfçeker ile gelecekte daha fazla gök cismini gözleyebilme ve bunun sonucu olarak ta 

araştırma alanı çeşitliliğin artmasına ve bilimsel yayınların nitelik ve niceliğinde bir artışı 

beraberinde getirecektir. Ek olarak, Whoppshel tayfçekeri iki farklı modda çalışma seçeneği 

sunmaktadır. Bunlardan ilki orta çözünürlüklü (R~13000) ve diğeri ise yüksek çözünürlüklü 

(R~30000) seçenektir. Bu sayede araştırmacılar gökcisimlerinin özelliklerine göre tayf 

gözlemlerinde bir seçme şansı olacaktır. Bununla birlikte, yeni T80 teleskobunun iki odağa 

sahip olduğundan bilimsel çalışmalarda hem fotometrik hem de tayfsal gözlemler birlikte 

yapılabilme fırsatı vermektedir. Şu an ülkemizde mevcut gözlem araçları ile fotometrik ve 

tayfsal gözlemleri birlikte yapabilme şansı veren bir başka teleskop yoktur. Bu nedenle 

gelecekte ulusal ve uluslararası işbirlikleri için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

Proje kapsamında rasathaneye kazandırılan yeni 80 cm aynalı teleskop ve tayfçeker ile 

Materyal ve Yöntem kısmında belirtilen aday yıldızların fotometrik ve tayfsal gözlemleri 

gerçekleştirildi. Bununla birlikte teleskop ve tayfçekerin kurulumu sonrası kutup ayarı ve 

takibi iyileştirmek için, bir başka deyişle optik sistemin en iyi performansla çalışabilmesi 

için bazı gök cisimlerin test gözlemleri gerçekleştirildi. Bununla birlikte, teleskobun ve 

tayfçekerin teknik tüm özellikleri ve yetenekleri detaylı olarak ortaya koymak için Prof.Dr. 

Hakan Volkan Şenavcı danışmanlığında bir yüksek lisans tez çalışması gerçekleştirildi ve 

bu kapsamda özellikleri iyi bilinen seçilmiş bazı yıldızların gözlemleri yapıldı. Ek olarak, 

Doç.Dr. Mesut Yılmaz danışmanlığında yürütülen bir yüksek lisans tez çalışması için de 

bazı adayların tayfsal gözlemleri gerçekleştirildi. Son olarak, uluslararası TESS-TFOP 

işbirliği kapsamında bazı ötegezegen adayları için de geçiş gözlemleri yapıldı. 

 

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 

Katkıları  

Bu altyapı projesinin amaçlarından biri de lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yeni bir 

gözlem aleti kurulumunun baştan sona kadar tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme 

şansı vermesidir. Proje kapsamında rasathanemize kazandırılan yeni teleskop ve tayfçeker 

düzeneği ile genç araştırmacılar bu anlamda önemli bir deneyim şansı buldular. Özellikle 

lisansüstü öğrenciler ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlileri 



 

teleskobun montajı, istenilen yöne göre konuşlandırılması, kutup ayarının yapılması, optik 

kalibrasyonlar ve ayarlar, yıldız takibi için yapılan kalibrasyon ayarları, odak ayarı, 

bilgisayar bağlantıları, kubbe otomasyon ayarı, kamera ve filtre kurulumu vb daha birçok 

optik, mekanik ve teknik alanda önemli bir deneyim kazandılar. Benzer şekilde, tayfçeker 

kurulumunda da ilk kez baştan sona kadar bir tayfçekerin kurulumunu gerçekleştirerek daha 

önce derslerde teorik olarak anlatılan tayfçekerin çalışma prensibini sahada uygulamalı 

olarak görme fırsatı buldular. Bunun yanı sıra, bu genç araştırmacılar kurulum sonrası 

deneme ve test gözlemlerine katılarak eğitim anlamında da bilgilerinin pekiştirilmesi 

sağlandı. Bu anlamda en somut katkılardan biri Prof.Dr. Hakan Volkan Şenavcı 

danışmanlığında Onur Yörükoğlu tarafından tamamlanan yüksek lisans tez çalışması ile 

teleskobun ve tayfçekerin teknik tüm özellikleri ortaya çıkartılması olmuştur. 

Bu altyapı projesi ile birlikte rasathanede bilimsel gözlem verisi üreten teleskop sayısı da 

3’e (T35, T40 ve en son T80) çıkmıştır. Bu yeni olanaklar genç araştırmacıların yapacağı 

çalışmalara yeni bir boyut ve çalışma alanı çeşitliliği katmıştır. Bu yeni gözlem aletleri ile 

gelecekte önemli lisansüstü tez çalışmaların ortaya çıkması beklenmektedir. Ek olarak, bu 

yeni gözlem aletleri ile Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde lisans ve lisansüstü 

derslerde okutulan Gözlemsel Astronomi, Tayfsal Analiz, Tayfsal Çift Yıldızlar ve 

Astronomide Görüntü İşleme gibi dersler için uygulama verisini doğrudan elde etme olanağı 

sağlayarak önemli bir altyapı desteği kazandırmıştır. Dersi alan öğrenciler bu sistemin 

verileri üzerinde çalışıp, bu alanda daha fazla deneyim elde edeceklerdir. 

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi gözlemsel astronomi çalışmalarında daima öncü 

kurum olmuş ve zaman içerisinde kendisini ve ekipmanlarını yeniden yapılandırarak yeni 

teknolojiye adapte etmiş ülkemizin ve üniversitemizin güzide merkezlerinden biridir. Bu 

altyapı projesi ile birlikte ekipman ve yeteneklerini daha da ileriye taşıyarak 

araştırmacılarımızın modern bilimin standartlarına erişimini sağlamıştır. Sağlanan yeni 

olanaklarla TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden sonra yüksek çözünürlüklü tayf verisine 

erişim sağlayabilen tek rasathane konumundadır. Dolayısıyla, ilerleyen dönemlerde başka 

araştırmacıların da rasathanemize kendi projelerini önerebilecekleri veya ortak çalışmalara 

sevk ederek bilimsel anlamında da katkı vermesi beklenmektedir. 
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X. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Proje önerisinin başlangıcında BAP tarafından 3.281.107,00 TL olarak desteklenmesine 

karar verildi. Ancak, 2019 yılında öngörülemeyen döviz artışı nedeniyle tayfçeker ve 

kubbe alımı mali açıdan zor duruma girdiğinden ek bütçe talep edildi ve BAP tarafından 

205,910.00 TL ek bütçenin projeye ilave edilmesine karar verildi.  Proje bütçesi 

kısmında ve proforma faturalarda yer alan harcama kalemleri bu proje kapsamındaki iş 

paketlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanıldı. Proje kalemleri içerisinde sadece 

bütçede yer alan 6 adet yazıcı toner ve 3 adet bilgisayar ile 3 adet monitör yerine yüksek 

döviz kuru nedeniyle 1 adet yazıcı toner ve 1 adet bilgisayar ve monitörü alınabildi. 

Proje kapsamında yapılan harcamalara ait tablo aşağıda verildi. 

 

 

 

Toplam harcanan: 3.448.908,70 TL 

Kalan: 38.108,30 TL 

Toplam Bütçe: 3.487.017,00 TL 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Bu proje kapsamında temin edilen 80 cm çaplı aynalı teleskop, yüksek çözünürlüklü 

tayfçeker ve kubbe üniversitemizin Ahlatlıbel kampüsünde yer alan Astronomi ve Uzay 

Bilimleri Araştırma ve Uygulama merkezinde T80 teleskop binasında bulunmaktadır. 

Bu proje ile kurulumu tamamlanan bu gözlem aletleri ile bilimsel gözlemler halen 

devam etmektedir ve proje bitiminden sonra da üniversitemiz Astronomi ve Uzay 

Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri ve görevlileri, lisans ve lisansüstü öğrencilerin proje 

bazlı gözlemleri için rutin kullanımına hizmet verecektir. Talep olması halinde gökbilim 

konusunda çalışmalar yürüten diğer üniversite veya yurt dışında çalışan araştırmacıların 

bilimsel gözlemleri için bir gözlem proje önerisi sunmak kaydıyla da hizmet vermeye 

devam edecektir. Son olarak, temin edilen cihazlar gelecekte yapılacak araştırmalara da 

önemli bir altyapı teşkil edecektir. 

 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar  

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde kullanılmak üzere kurulumu tamamlanan 

T80 Prof. Dr. Berahitdin Albayrak Teleskobu, ASA Astrosysteme GmbH firması 

tarafından üretilen (ASA AZ800 modeli), Ritchey-Chrétien optik tasarıma ve Nasmyth 



 

odağa sahip bir teleskoptur. Hiperbolik yapıda birincil ve ikincil aynaya sahip 

teleskobun birincil ayna çapı 800 mm’dir. Şekil 10.1’de görülen teleskobun toplam 

ağırlığı yaklaşık 900 kg iken, başucu doğrultusunda uzunluğu ise 2540 mm’dir. 

 

 

Şekil 10.1 T80 Prof. Dr. Berahitdin Albayrak Teleskobu 

 

Teleskobun ve teleskoba bağlı ayna kapakları veya odaklayıcı gibi bileşenlerin 

kontrolleri, ASA firması tarafından geliştirilen Autoslew yazılımı ve ACC yardımcı 

yazılımı ile sağlanmaktadır. Tablo 10.1’de, teleskobun ASA firması tarafından belirtilen 

başlıca temel özellikleri verilmiştir. 

 

Tablo 10.1. ASA AZ800 Teleskobu’nun ASA firması tarafından belirtilen bazı 

özellikleri 

Odak Uzunluğu: 5600 mm 

Odak Oranı: f/7 

Optik Açıklık: ≥800mm 

Ayna Malzemesi: Kaynaşık Silika (JGS2 Kuvars) 

Görüntü Ölçeği: 37 "/mm 

Yönelim Hassasiyeti: < 8" RMS (20° - 85° yükseklik arasında) 

Takip Hassasiyeti: <0.25" RMS (20° - 85° yükseklik arasında) 

Hareket Hızı: 6 °/s (10°/s’ye yükseltilebilir.) 

Çalışma Sıcaklık Aralığı: -20 °C … 40 °C aralığı 

Çalışma Nem Aralığı: Maksimum %95 (RH-Göreli Nem) 



 

 

T80 Prof. Dr. Berahitdin Albayrak Teleskobu, Nasmyth odak sistemine sahip bir 

teleskoptur. Teleskobun çatal kollarında bulunan, 1 ve 2 numaralı odakları aktif olarak 

kullanılmaktadır. Birinci odakta fotometrik gözlemler için kullanılan, yüksek kuantum 

etkinliğine sahip Apogee ALTA U47 CCD Kamera ve Optec IFW filtre tekerleği, ikinci 

odakta ise ışığı tayfçekere yönlendiren FIGU (Fiber Injection Guiding Unit) birimi 

bulunmaktadır. 

 

Teleskobun birincil ve ikincil aynası haricinde bir de üçüncül aynası bulunmaktadır. Bu 

üçüncül ayna, ışığı dedektörlerin bulunduğu odak düzlemine yönlendiren, 45 derecelik 

eğimle yerleştirilmiş bir düz aynadır. Üçüncül ayna, yazılım üzerinden hareket 

ettirilebilmekte ve yapılacak olan gözleme göre, fotometrik odak düzlemi ya da tayfsal 

odak düzlemi seçimini sağlamaktadır. Teleskobun ikinci odağına Shelyak Instruments 

firması tarafından üretilen FIGU (Fiber Injection and Guiding Unit) cihazının montajı 

yapılmıştır. FIGU cihazının amacı, gözlemi yapılan cisimden gelen ışığı hem tayfçekere 

ulaştırmak hem de yıldızı yarık hizasında tutmaya yardımcı olmaktır. Gelen ışığın 

büyük bir kısmı FIGU içerisindeki yarıktan geçerek, fiber kablolar ile tayfçekere taşınır. 

Bu esnada bir miktar ışık ise takip kamerasına yönlendirilir ve yıldızın yarık hizasında 

tutulması sağlanır. 

 

T80 Teleskobu’na bağlı olan tayfçekerin iki farklı çözünürlük seçeneği bulunmaktadır. 

İki farklı amaç için, iki farklı FIGU cihazı bulunmaktadır. Birinci FIGU 105 mikron 

çapında yarığa sahipken, diğeri ise 50 mikron yarığa sahiptir. Böylece gözlemin 

amacına göre, 105 mikron yarığa sahip FIGU ile düşük çözünürlüklü gözlemler 

yapılabilirken, 50 mikron çapındaki FIGU ile yüksek çözünürlüklü gözlemler 

yapılabilmektedir. FIGU içerisinde yer alan takip kamerası Atik firmasının ürettiği 

314L+ model CCD kameradır. Kameranın teknik özellikleri Tablo 10.2’de verildi. Bu 

kamera ile gözlemi yapılan yıldızın yarık hizasında kalmasını sağlamak için kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tablo 10.2 Atik 314L+ model CCD kameranın teknik özellikleri 

Sensör Tipi : CCD - Sony ICX-285AL 

Yatay Çözünürlük : 1391 piksel 

Dikey Çözünürlük : 1039 piksel 

Piksel Boyutu : 6,45 µm x 6,45 µm 

ADC : 16 bit 

Okuma Gürültüsü : 4 e- 

Kazanç Faktörü : 0,3 e-/ADU 

Tam Kuyu Kapasitesi : ~19500 e- 

Kara Akım : ~0,0002 elektron/saniye (-10°) 

Bağlantı Arayüzü : USB 2,0  

Güç : 12v DC 0.8A 

Maksimum Poz Süresi : Sınırsız 

Minimum Poz Süresi : 1/1000 s 

Otomatik Takip Portu : ST-4 uyumlu 

Soğutma : Termoelektrik ΔT=-27°C 

Ağırlık : 400 gr 

 

Proje kapsamında temin edilen tayfçeker (Şekil 10.2) ise, yine Shelyak Instruments 

tarafından üretilen Whoppshel tayfçekeridir. Bu tayfçeker, orta sınıf teleskoplar ile 

yüksek çözünürlüklü tayfsal gözlemler yapabilmek amacıyla üretilmiştir. Maksimum 

çözünürlük R = 30000 olup farklı türden bilimsel çalışmalar yapmak için yeterlidir. 

 

 

Şekil 10.2. Whoppshel tayfçekeri 



 

 

Whoppshel tayfçekeri, 210 cm uzunluğunda ve 60 cm genişliğindedir. Monte edilmiş 

ağırlığı yaklaşık 80 kg’dır. Bu nedenle montajı bu ağırlığı taşıyabilecek sağlam bir 

masa/platform üzerinde yapılmıştır. Tayfçekerde bir adet ayna, bir adet ana kırınım ağı 

(grating), kolimasyon ve ışık demetinin paralelliği için iki adet Takahashi teleskop, üç 

adet prizma, objektif ve Atik 460EX CCD kamera bulunmaktadır. 

Yıldız ışığı, teleskop içinde optik yolda ilerleyip FIGU’ya ulaşır ve oradan fiber kabloya 

yönlendirilir. Işık fiber kablolar ile tayfçekere taşınır ve Şekil 10.3’de 1 numara ile 

gösterilen fiber bağlantı noktasından tayfçeker içerisine girer. Tayfçekere giren ışık, 

içeride ilk olarak 2 numara ile gösterilen odak dışı lensten geçer. Lensten geçen odaksız 

ışık, 3 numara ile gösterilen 45° açılı aynaya çarparak, buradan 4 numara ile gösterilen 

teleskoba yönlenir. Bu teleskobun amacı ışık demetini paralel hale getirmektir. 4 numara 

ile gösterilen teleskoptan çıkan paralel ışık hüzmesi, yansıtıcı kırınım ağına ulaşır ve 

buradan yansıyarak teleskoba geri döner. Grating’den yansıyıp 4 numara ile gösterilen 

teleskoba giren ışık demeti, 6 numaralı maskeye doğru tekrar tek bir noktada odaklanır. 

6 numaralı maskeden geçen odaklı ışık, 7 numara ile gösterilen teleskoba girer ve 

buradan tekrar paralel bir ışık demeti halinde çıkar. Teleskop her dalgaboyu için paralel 

ışık demeti oluşturur. Bu paralel ışık demetleri 8 numara ile gösterilen prizmalara doğru 

birleşir. Prizmaların amacı, tayfı basamaklara (İng. order) bölmektir, dolayısıyla çapraz 

dağıtıcı (İng. cross disperser) olarak davranırlar. Belirli dalgaboyu aralıklarında 

basamaklara ayrılmış ışık, objektif lensten geçerek CCD kameraya ulaşır ve son görüntü 

oluşur, yani tayf kaydedilmiş olur. 

 

 

Şekil 10.3. Tayfçekere giren ışığın CCD kameraya ulaşana dek izlediği yol 

 

Tayfçekere bağlı olan Atik 460EX CCD kameranın ve kalibrasyon ünitesinin tüm 

kontrolleri, tayfçekerin hemen yanında bulunan Whoppshel kontrol bilgisayarında 

kurulu olan Demetra yazılımı üzerinden yapılmaktadır. Yıldız tayfı ve kalibrasyon 

görüntülerinin alınması ile birlikte, verilerin ön indirgemesi ve dalgaboyu kalibrasyonu 

da Demetra yazılımı üzerinden yapılmaktadır. Demetra yazılımı tayfsal görüntülerin 

kalibrasyonu için gerekli olan görüntüleri (LED, tungsten ve toryum-argon (ThAr) 

lambası) kalibrasyon ünitesi sayesinde elde etmesini sağlar. Kalibrasyon ünitesi 

tayfçekerin hemen yanında bulunan Şekil 10.3’de 1 numara ile gösterilen fiber bağlantı 

noktasına bağlıdır. Yazılım kalibrasyon görüntüsü alınacağı zaman 1 numaralı noktada 

teleskoptan gelen ışığı keserek sadece kalibrasyon ünitesinden gelen ışığın girmesine 

izin verir. 

 



 

 

Tablo 10.3 Tayfçekere bağlı Atik 460EX CCD kameranın teknik özellikleri 

Sensör Tipi : CCD - Sony ICX694 /5 

Yatay Çözünürlük : 2749 piksel 

Dikey Çözünürlük : 2199 piksel 

Piksel Boyutu : 4,54 µm x 4,54 µm 

ADC : 16 bit 

Okuma Gürültüsü : 5 e- 

Kazanç Faktörü : 0,27 e-/ADU 

Tam Kuyu Kapasitesi : ~18000 e- 

Kara Akım : ~0,0004 e-/saniye (-10°) 

Bağlantı Arayüzü : Mini-USB 2,0 

Güç : 12v DC 1A 

Maksimum Poz Süresi : Sınırsız 

Minimum Poz Süresi : 1/1000s 

Soğutma : Termoelektrik ΔT=-25°C 

Ağırlık : 400 gr 

Backfocus : 13mm ±0.5 

 

Whoppshel tayfçekeri ile alınan tayflar, ilk basamak 46, son basamak 87 olmak üzere 

toplam 42 adet basamaktan oluşmaktadır. Elde edilen tayfların toplam dalgaboyu aralığı 

3920 Å ile 7520 Å aralığındadır. 50µ çapında yarığa sahip FIGU kullanıldığında yüksek 

çözünürlüklü gözlemler yapılabilirken (R~30000), 105µ çapa sahip FIGU ile daha 

sönük cisimlerin gözlenebilmekte ve orta çözünürlüğe (R~15000) ulaşılmaktadır. 

 

80 Teleskop binasına yerleştirilen kubbe (şekil 10.4), yerli bir firma olan Geoptek 

tarafından üretilmiş olup, Türkiye’de üretilen en büyük gözlemevi kubbesidir. Kubbe 

çelik karkas yapı üzerine, alüminyum kompozit kaplama yapılarak oluşturulmuştur. 

Gözlemevi sahasına parça parça gelen kubbenin tam montajı, bina üzerinde yapılmıştır. 

Kubbenin montajlı ağırlığı yaklaşık 2000 kg’dır. 

 



 

 

Şekil 10.4. T80 teleskop binasının kubbenin çizimi ve ölçüleri 

 

Kubbe kontrol yazılımı (kubbenin dönmesi, kapakların açılması ve teleskopla eş 

zamanlı çalıştırılması), Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. C 

programlama dilinde yazılan bu program, ASCOM sürücüleri kullanarak teleskoptan 

azimut bilgisini almaktadır. Böylece kubbe, teleskop ile senkronize bir şekilde hareket 

edebilmektedir. Kubbe kontrolü ayrıca dokunmatik ekranlı Beckhoff yazılımı üzerinden 

de sağlanmaktadır. 

 

 Kubbe, 18 adet bilya rulmanlı polyamid tekerlek üzerinde dönmektedir. Polyamid 

malzeme, makine sanayisinde çok kullanılan, sert, rijit ve dayanıklı bir malzemedir. 

Sürtünme katsayısı düşüktür. Kubbede kullanılan bir diğer motor ise kubbe kapaklarını 

açmak için kullanılmaktadır. Kubbe kapağı alt kapak ve üst kapak olarak iki parçadan 

oluşmaktadır. Üst kapakta bulunan motor, kubbenin üst kapağını açmak için kullanılır. 

Bu motorda bulunan dişli çark dönerek kubbe kapağını açma ve kapama hareketini 

yapabilmektedir. Kubbenin dikey görüş açısı 100° kadardır. Yatay açıklık genişliği ise 

145 cm’dir. 

 

d. Sunumlar  

Proje kapsamında elde edilen teleskop ve tayfçekerin kullanımına ilişkin Ankara 

Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde proje gözlemlerine açılacağı 

Temmuz 2021 döneminden hemen önce, bir seminer verilmesi ve ilgili bilgilerin 

rasathanemiz web sitesi üzerinden de paylaşılması planlanmaktadır. Ayrıca, 02-04 Eylül 

2020 tarihinde yapılması planlanan ve Covid-19 pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe 

ertelenen 22. Ulusal Astronomi Kongresinde bir bildiri sunulması planlanmaktadır. 
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