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1

Özet

ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM), Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve
Uygulama Merkezi (ATASAM) ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) arasında
gerçekleştirilen ön görüşmeler sonucunda; Antarktika’da kurulması planlanan istasyonumuzla ilgili olarak
ortak araştırma geliştirme (ArGe) projeleri oluşturulmuştur. Bu çerçevede, İTÜ - PolRec’e GÜNAM tarafından
bir proje sunulmuş, ancak ilk aşamayı geçmiş olmasına rağmen, 2. aşamada ekonomik sebeplerden dolayı
red edilmiştir. Diğer taraftan bu ortak projenin yapılması konusunda tarafların isteği devam etmektedir. Bu
nedenlerle, gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalarla ilgili olarak, Ekim ayında İTÜ kampüsünde GÜNAM ile
PolReC arasında bir toplantı yapılmıştır. Toplantı sonuçları konusunda, ATASAM’da bilgilendirilmiştir. Daha
sonra yapılan ortak göruşmeler sonucunda, GÜNAM öncülüğünde ve üç merkezimizin ortaklığında iki ana
başlıktan oluşan kapsamlı proje önerilerimizin desteklenmek üzere bakanlığımıza sunulmasına karar
verilmiştir. Bu ana başlıklar ve bazı alt başlıkları özetle şu şekilde oluşturulmuştur:
1.1
1.1.1

Güneş (GÜNKUT) – GÜNAM
Öncü proje

Kutupda kurulması planlanan istasyonumuz için ön hazırlıklar çerçevesinde, güneş enerjisi ve diğer iklimsel
verilerin ön ölçümleri ve sahada değerlendirilmesi ve ayrıca eş zamanlı, tamamıyla yerli yapım olarak,
GÜNAM ArGe ve üretim hattında üretilecek olan mini fotovoltaik (FV) modüllerinin kutupda ilk
denemelerinin yapılması.
1.1.2

Güneş Enerjisi Santrali (GES)

Kutupda kullanılabilecek büyük ölçekli FV modüllerinin tasarlanması ve geliştirilmesi. Kurulacak istasyonun
enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için bir kutup güneş enerjisi santralinin (KUTGES) tasarlanması, üretilmesi ve
kurulması.
1.1.3

Test Merkezi

Kutupda güneş enerjisi ölçümleri de dahil olmak üzere (direkt, diffuse, eğik düzlem) bir ölçüm istasyonu ile
birlikte ona entegre bir güneş FV modülleri test istasyonunun kurulması.
1.2

Gökyüzü (GÖKKUT) – ATASAM

Dünya’da kutup bölgesinden yapılan gökyüzü gözlemleri, bu bölgenin olağanüstü atmosferik özellikleri
(çok düşük nem, aşırı soğuk hava, çok düşük kırmızı ötesi arkalan ışıması, aylar süren uzun süreli ve açık
gündüz/geceler gibi) dikkate alındığında; hem astronomi ve uzay bilimleri hem de temel bilimler ve
atmosferik çalışmalar açısından büyük önem taşımaktadır. Daha önce çok fazla gözlem yapılmamış kutup
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bölgesinden elde edilecek bu tür verilerin analizleri sonucu yeni bilgilere ulaşılabileceği gibi zorlu koşullara
dayanıklı ekipmanların geliştirilmesi açısından teknolojik gelişmeleri de tetikleyeceği ortadadır. ATASAM,
Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesini yürüten ve Türkiye’nin en büyük çaplı (4 m) ve ilk IR gözlemevini
kurmakta olan bir araştırma merkezi olup; benzer şekilde çok daha küçük çaplı (30 - 100 cm gibi), yerli
tasarlanmış ve üretilmiş robotik ve uzaktan erişilebilir bir tarama (survey) teleskobunun ve gözlemevinin
(GÖKKUT: Gökyüzü Tarama Kutup Gözlemevi) kutupda kurulmasıyla hem astronomi - uzay bilimleri ve
atmosferik araştırmalar konusunda hem de farklı gökcisimlerinin (uydular gibi) takibi çalışmalarında hizmet
verebilecek bir proje planlanmaktadır. Bu hem ülkemizin bilim insanlarına hizmet verebilecek hem de
uluslararası alanlarda ülkemiz tanınırlığına da katkıda bulunacaktır. Ayrıca, bu konulardaki uluslararası ArGe
çalışmalarına da hizmet verecek ve uluslararası işbirliklerine de olanak sağlayacaktır.
1.3

MERKEZLER İŞBİRLİĞİ

Aktif olarak ArGe çalışmaları yapan üç merkezimizin yukarıda özetlenen bu projeleri gerçekleştirmesi
açısından lojistik desteğe ve Antarktika konusunda deneyim paylaşımına ihtiytaç vardır. Bu destekleri
sağlayacak olan merkezimiz de şimdiye kadar Antarktika konusunda birçok çalışma ve seferler
gerçekleştirmiş olan İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi (PolReC) olacaktır. PolReC sadece bu destekleri
sağlamayacak, merkezin üyelerinden yukardaki konularla ilgili 2 araştırmacıyı da projelere destek
sağlaması açısından istihdam edebilecektir. Bu destekler hem İTÜ-PolReC’in kutupda gerçekleştirilecek bu
konularla ilgili deneyim ve bilgi birikimini artıracak hem de projelerin başarıyla gerçekleştirilmesine katkı
sağlayacaktır.
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2

Giriş

2.1

GÜNKUT

Dünyamızın en soğuk kıtası olan Antartika, aynı zamanda en az bildiğimiz yerlerin başında gelmektedir.
Diğer taraftan, yörede canlı çeşitliliği, okyanus dinamiği vb. gibi konular görece çalışılmışken, uzun dönem
meteorolojik ölçümler ve kutupa düşen güneş enerjisi verileri mevcut değildir. Bu nedenle kutup
çalışmalarının en önemli konularından biri, başta güneş enerjisi, bulutluluk vb. olmak üzere kısa ve uzun
dönemli meteorolojik verilerin alınması ve analizidir. Özellikle, bu bölgeye düşen güneş enerjisi miktarlarının
ölçülmesi ve analizleri [1-9] tüm kutup araştırmalarının önemli ayaklarından biri olmalıdır. Bu veriler, temel
bilimsel araştırmalar açısından olduğu kadar kıtada enerji temininde güneş enerjisinin kullanımını planlamak
açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Kıtada kurulması planlanan yerleşik birimlerin enerji ihtiyacının
sağlanabilmesi açısından meteorolojik verilerin elde edilmesi kadar, fotovoltaik (FV) güneş enerjisi
modüllerinin kurulması ve test edilmesi de son derece değerlidir. Bu amaca yönelik olarak kurulacak bir
test merkezine yerleştirilecek FV modüllerinin o şartlar altındaki performanslarının ve bozunma durumlarının
araştırılması önemlidir ve son yıllardaki en sıcak araştırma konuları arasındadır [10-18]. GÜNKUT adını
verdiğimiz bu projede, bahsedilen bu başlıklar projenin araştırma konuları olacaktır. Kutup’da halen enerji,
esas olarak, petrol kaynaklı yakıtlarla sağlanır ve bu da, petrolün oraya götürülmesinin zorluğu nedeniyle
yüksek maliyetlidir. Hem bu nedenle ve hem de uygulama analizlerini yapabilmek için, güneş enerjisi
kullanarak ve ülkemizde üretilecek FV güneş hücreleri ile oradaki enerji ihtiyacının belirli bir kısmının (veya
tamamının) bir mini güneş enerjisi santrali (GES) ile karşılanması GÜNKUT projesi çerçevesinde önerilen
çalışma konularıdır.
2.1.1

Öncü Proje:

Ulusal Antarktik Bilim Seferi kapsamında araştırmacılara sunulacak sabit ve mobil meteorolojik istasyonlarda
olması gereken ilgili ölçme cihazlarıyla bazı ölçümlerin yapılabileceği varsayılmaktadır. Ancak,
istasyonlarda bu cihazlara ek olarak bir de gökyüzü kamerası (ASI: All Sky Imager) olması çok yararlı
olacaktır. İstasyonlarla ilgili olarak GÜNAM, bu konulardaki bilgi ve deneyim birikimini paylaşacaktır. Bir
sonraki Antarktik seferinde ilk güneş enerjisi verilerinin alınmaya başlanması bu proje açısından önemlidir.
Güneş enerjisi verilerinin hassas siyah-beyaz piranometrelerle yapılması gerekmektedir. İstasyonlarda bu
ölçüm cihazları yoksa, bu proje kapsamında, Ulusal Antarktik Bilim Seferi sırasında kullanılmak üzere, iki adet
yüksek hassaslıkta güneş enerjisi ölçüm cihazını ve gerekli veri depolama ünitesinin sağlaması gerekir. Bu
seferde ayrıca, portatif bir spektrometre yardımıyla ilk spektral (tayfsal) ölçümlerin de gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. Yukarda bahsi geçen ASI cihazının ve diğerlerinin ilk seferde GÜNAM tarafından
karşılanması da mümkün olabilir.
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Diğer taraftan, GÜNAM’da hazırlanacak uygun mini FV modüllerin bu sefere götürülmesi planlanmaktadır.
Bu modüllerden elde edilecek enerjinin ölçülmesi için gereken cihazlar GÜNAM tarafından hazırlanacaktır.
Sonrasında, yine bu proje çerçevesinde, Ulusal Kutup Üssü’nün kurulması aşamalarında, yukarıda
bahsedilen harici alan test merkezi ve mini GES santralinin kurulmasının tasarlanma aşamasına geçilecektir.
2.1.2

GES

Kutup istasyonumuzda ilk aşamada 10 kWp kurulu güçte bir mini GES kurulması planlanmıştır. Yukarda
bahsedildiği gibi bu santralde kullanılacak modüller ODTÜ-GÜNAM FV üretim ve ArGe (GPVL) hattında
üretilecektir. Bu hat yine bakanlığımızca desteklenen MİLGES projesi kapsamında kurulmuş ve çalışmaya
başlamıştır (Şekil 1).

Şekil 1. GÜNAM Pilot ArGe temelli fotovoltaik üretim hattı
Yapılan ön çalışmalarda, örnek olarak alınan Antarktika üzerinde 77 S enlemindeki bir noktada 10 kW’lık bir
sistem kurulumu tasarımı gerçekleştirilmiştir. Temsili bir mini-istasyonun enerji harcamaları dikkate alınarak
yapılan hesaplar sonucu, Antarktikada, yaz ve kış aylarında çalışması gereken sistemler ve ısıtma
harcamaları da dikkate alınarak 10 kW’lık bir sistemle enerji ihtiyacını karşılayabileceği sonucuna ulaştık. Bu
sonuçları ve diğer analizlerimiz II. Kutup Bilimleri çalıştayında bildiri olarak da sunulmuştur. Şekil 2 bu ön
hesaplamalarımızın sonuçlarını içeren bu bildirinin içeriğinden alınmıştır.
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Şekil 2. Kutup istasyonu için örnek tüketim ve 10 kWp’lik GES’in üretim değerleri
2.1.3

Test Merkezi

Yukarıda belirtilen projeler çerçevesindeki ölçümleri ve analizleri de kullanarak gerçekleştirilebilecek ikinci
proje ise, Kutupda, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi (GÜNAM) Harici Alan Test Platformu benzeri (Bkz
Şekil 3), bir harici alan test istasyonu kurarak (Bkz. GÜNAM web sitesi: http://gunam.metu.edu.tr/), FV güneş
hücre ve panellerinin o şartlardaki verimlerini tespit etmektir. Bu sistemlerin verimlerinin, oradaki iklim
şartlarına göre nasıl değiştiğinin kısa ve uzun dönem analizlerini yapmak GÜNKUT projelerinin ikinci ana
hedefidir. Bu analizler ve elde edilecek sonuçlar bir ilk olacak ve daha sonra yapılacak kutup
araştırmalarına ışık tutacak nitelikte olacaktır.

Şekil 3. ODTÜ - GÜNAM açık alan test platformu
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2.2

GÖKKUT

Ulusal Antarktik Bilim çalışmaları kapsamında; astronomi ve uzay bilimleri ile atmosferik konularda
araştırmalar yapılabilmesi için farklı özelliklere sahip alıcı, kamera ve ölçüm sistemleriyle (UV ve IR ışıma
alıcıları, bütün gökyüzü kameraları, kozmik alıcılar, meteorolojik istasyonlar, atmosferik ve astronomik kalite
ölçüm cihazları gibi) veri alımına başlanıp, eş zamanlı olarak gökyüzünü takip edebilecek küçük çaplı bir
teleskop da kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda kurulan alt ve üst yapılarla, ekip ve ekipmanlarla
hem astronomi ve uzay bilimleri açısından hem atmosfer fiziği açısından hem de uydu takip sistemleri
açısından değerli bilgilerin elde edilmesi sağlanacağı gibi ileriye dönük olarak da hem ulusal hem de
uluslararası alanda işbirlikleri sayesinde farklı kurum ve kuruluşlara hizmet ve destek verilebilecektir.
Evrenimizi ve uzak galaksileri daha iyi anlamamız açısından kozmik ışınların çalışılması büyük önem arz
etmektedir. Birçoğu güneş sitemi dışından gelen bu ışınlar’ın %89’i proton, %10’i He çekirdeği geri kalanını
ise oksijen, karbon ve demir gibi ağır çekirdekler oluşturmaktadır. Atmosfere giren ağır çekirdekler
atmosferdeki hava molekülleri ve atmosferik çekirdeklerle etkileşerek pion, kaon, nötron, vs gibi kısa ömürlü
hadronlara dönüşürler, bunlar ise kısa bir süre sonra müon, elektron, photon ve Nötrino gibi daha hafif
parçacıklara bozunurlar ve bu parçacıklar kozmik ışınları oluşturmaktadırlar. Bizden çok uzak galaksilerden
gelen bu ışınlar dünyamızın farklı bölgelerine farklı miktarlarda gelebilmektedir. Bu tür parçacıkların, Açısal
dağılımlarının, Akılarının ölçülmesi bize uzak galaksiler hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Müon ölçümü
ise bu kozmik ışınların başlıcalarındandır ve yeryüzüne kadar gelen yüklü nadir parçacıklardan bir tanesidir.
Yüksekliğe ve koordinatlara bağlı olarak değişen akı ölçümünün kutuplarda da yapılması ve doğa
koşullarına uyum sağlayacak dedektör sisteminin geliştirilmesi bilim ve teknolojiye katkı sağlayacaktır.
Ayrıca kozmik ışın ölçümünde kullanılan dedektör sitemleri aynı zamanda tıpta görüntüleme cihazlarında
ve birçok alanda da kullanılmaktadır. Bu tür dedektör sistemlerin geliştirilmesi hem bilimsel hem de teknolojik
açıdan büyük bir önem arz etmektedir.
Antarktik Meteor Gözlem Sistemi ve Türk Meteorit Araştırması ile meteoritlerin toplanması ve ülkemize
kazandırılması (NASA ile entegre ve dünyada ilk): Daha önce başarı ile tamamlamış olduğumuz,
MFAG/113F035 no’lu projemizle, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gözlem İstasyonu,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Ulupınar Gözlemevi, Gaziantep Üniversitesi Fizik Bölümü, Mersin Çağ
Üniversitesi Gözlemevi ve Malatya İnönü Üniversitesi Gözlemevi’nde yerleştirmiş olduğumuz “birbirinden
bağımsız istasyonlar” ile 2014-2019 yılları arasında 8000’den fazla meteorun atmosferik girişi kayıt altına
alnımış ve yörüngeleri hesaplanmış ve uluslararası veritabanlarına katkı sağlanmıştır. Bu sayede elde edilen
tecrübemizin Antarktika’da başarı ile daha da artacağına olan inancımız tamdır.
Ayrıca, ülkemiz tarafından belirlenecek olan Antarktika’nın belirli bölgelerinde, kıtaya düşmüş olan
göktaşları sistematik bir biçimde belirli dönemlerde en başta Türk araştırmacılara açık olacak şekilde
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arazide aranacak ve toplanarak ülkemize ulaştırılacak ve böylece dünya seviyesinde koleksiyonlara sahip,
Japonya, Güney Kore ve Amerika gibi ülkeler ile yarışılabilecek seviyeye gelinebilecektir. Toplanan
meteoritler ise yine başta Türk araştırmacılara ve dünya çapında araştırmacılara bilimsel protokoller
çerçevesinde sadece bilimsel amaçlarla çalışılması için ödünç verilebilecek ve böylece ülkemizin saygınlığı
da artırılmış olacaktır.
ATASAM bünyesinde yürütülen DAG’dan kazanılan bilgi birikimi ve deneyimle (bkz. atasam.atauni.edu.tr
ve dag.atauni.edu.tr) birlikte bu tür bir altyapının sağlayacağı yeni ve farklı bilgiler sayesinde, çalışılan
doğrudan ilgili konularda (astronomi ve uzay bilimleri, atmosfer fiziği, kozmik parçacık fiziği gibi) veya dolaylı
yoldan ilgili konularda (meteoroloji, malzeme ve teknoloji geliştirme, uydu takibi ve yörünge tayini gibi)
olabildiğince geniş perspektifli bir bilgi birikimi edinilmiş olacak ve bu ülkemizin farklı kurumlarına (bilim,
iletişim, meteoroloji, ulaştırma, savunma, uzay, malzeme, robotik vb alanlarda çalışmalar yürüten TÜBİTAK,
MGM, MSB, SSB, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları, MTA, Türk Uzay Ajansı, Kobiler ve Orta
Ölçekli Sanayi Kuruluşları vd.) da hizmet olarak geri dönebilecektir.
2.3

PolReC

İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi (PolReC) yukarıda bahsedilen projelerde gereken altyapının oluşturulması,
seferlerde taşınması gereken cihazların sevki ve idaresi konularında destek sağlayacaktır. Ayrıca, proje
konularında görev alabilecek yetkinlikteki üyeleriyle bu projelere Ar/Ge desteği sağlayacaktır. Asıl hedef
projenin Türk Ulusal Antarktik Seferinin (TAE) bir parçası olmasıdır. 2019-2020 TAE-4 seferinin bir parçası olması
hedeflenen projenin Türk üssü kurulması planlanan alana konuşlandırılması ve veri toplanması ulus içinde
üst düzey tecrübe imkanları sağlayacaktır.
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3

Amaçlar ve Gerekçeler

3.1
3.1.1

GÜNKUT (GÜNAM)
Öncü Proje

Amaç: Kutupda kurulacak güneş enerjisi test merkezi ve GES için ön verilerin alınması ve bunların analizi ile
kapsamlı projelerin hazırlanması. Bu çalışmaların yayımlanması.
Gerekçe: Hassas güneş enerjisi değerlerinin ölçülmesi, anında analizleri gereklidir. Ölçümleri uygun
günlerde an be an takip ederek almak ve farklı açıları sistematik biçimde deneyerk ölçüm toplamak
önemlidir. Ayrıca üretilecek farklı tasarımlara sahip mini FV modüllerin de benzer şekilde denemeleri
yapılmalıdır.
3.1.2

GES

Amaç: Kurulacak olan istasyonun/bilim üssünün enerji ihtiyacı karşılanırken, kutup bölgesindeki böyle bir
GES için araştırmaların ve yayınların gerçekleştirilmesi. Bilgi birikimi oluşturulması ve bu bilgilerin katma
değerler yaratacak şekilde derlenmesi.
Gerekçe: Kutupda bu tür uygulamar çok yenidir ve özgün tasarımların denenmesi gerekir. Herşeyiyle
GÜNAM’da yapılacak modüller, bir mini GES içerisinde Kutup’da denenecek ve alınan sonuçlarla yeni ve
optimal enerji yönetimli tasarımlar gerçekleştirilebilecektir.
3.1.3

Test Merkezi

Amaç: Tamamıyla yerli olarak GÜNAM’da yapılacak olan FV modüllerinin ve başka firmalardan temin
edilecek benzer modüllerin kısa ve uzun dönem testlerinin gerçekleştirilip, bozunma oranlarının tespitleri
yapılacaktır. Ayrıca bu merkezde farklı güneş enerjisi uygulamalarının da testleri gerçekleştirilebilir.
Gerekçe: Bu araştırmalar hem daha iyi tasarımları sağlayacak hem de özgün, katma değeri olacak
araştırmalar yapılıp yayımlanmasını sağlayacaktır.
Hem insan gücü açısından hem de bilgi birikimi açısından GÜNAM, KUTGÜN projelerini gerçekleştirebilecek
alt yapıya ve bilgi birikimine sahiptir.
3.2

GÖKKUT (ATASAM)

Amaç: ATASAM bünyesinde çalışılacak konularda (astronomi, uzay bilimleri ve teknolojileri, optik,
optomekatronik sistemler, kozmik alıcılar, atmosfer, malzeme ve kaplama, otomasyon ve kontrol sistemi,
yazılım vd.) ve kurulumu yapılan DAG (Doğu Anadolu Gözlemevi) ile yakın zamanda kurulacak yan üniteleri
DAG-OPAL (Optomekatronik Araştırma Lab.) ve DAG-AKS (Ayna Kaplama Sistemi) ile birlikte eş zamanlı
olarak olağanüstü koşullarda çalışacak bir küçük altyapının da kurulması, buradan elde edilecek bilgilerin

11

Türkiye Kutup İstasyonu
ATASAM ve diğer ulusal kurumlarımızın (meteoroloji, savunma, iletişim, malzeme, uydu-uzay gibi) çalıştığı
konularada hizmet verebilecek şekilde genişletilmesidir.
Antarktika kıtasında kurulması beklenen Meteor Gözlem Sistemi, kıtanın düşük nem, açık hava ve net görüş
koşulları nedeniyle diğer iklimlerde gerçekleştirilen gözlemlere göre avantaj sağlamaktadır. Bu durumda
elde edilecek verilerin daha sağlıklı ve hassas olması beklenmektedir. Elde edilecek sonuçlar sayesinde
ülkemizin de Meteor Bilimi’ne olan katkılarını görünür biçimde artırmak öncelikli amaçlarımız arasındadır.
Özellikle, gezegen savunması (Planetary Defense) bakımından, Dünyaya Yakın Cisimler (NEO-Near Earth
Objects) ve Dünyaya Yakın Asteroitler’in (NEA-Near Earth Asteroids) belirlenmesi adına, kurulacak bu
gözlem sisteminin, meteorların yörüngelerinin belirlenmesi ve gezegen savunmasına katkı sağlaması başlıca
hedefimiz olacaktır.
Gerekçe: Kutupda kurulması planlanan bu farklı alanlardan oluşan altyapıdaki birçok ekip ve ekipmanın
tasarım, üretim, organizasyonu ve yönetimi hem ATASAM bünyesinden sağlanabileceği gibi hem de
ATASAM’ın işbirliği yaptığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan rahatlıkla sağlanabilecektir. ATASAM,
DAG’ı, alt-üst yapılarını, idari-mali yönetimini ve organziasyonunu kendisi tasarlamış genç bir merkezdir. Bu
tür bir yeni ve deneyim gerektiren projenin de tasarlanmasında ve organizasyonunda, DAG’dan kazandığı
deneyim ve bilgi birikiminin ötesine geçerek, olağanüstü koşullarda ekipman, malzeme ve teknolojinin
geliştirilmesine de katkı sağlayacak bir ortamı, bilgi birikimini ve katma değeri ortaya çıkaracak, bunu da
ilgili diğer ulusal kurumlarımızla paylaşacaktır.
Meteor Takip Sistemi’nde yer alacak olan kameralar, lensler vb diğer ekipmanlar, uluslararası kurum ve
kuruluşlarla sürdürülmekte olan işbirlikleri vasıtasıyla sağlanabilecektir. Proje ekibi, önceki deneyimlerini bir
adım daha öteye taşıyarak ülkemize katma değer sağlayacak olup, bu tür bir sisteme tüm dünya çapında
ihtiyaç olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Bilhassa ülkemizin bölgedeki kalıcılığı ve sürdürülebilirlik
açısından bu sistem oldukça önem arz etmektedir.
Kozmik ışınların ölçümünden kazandığımız tecrübe ve deneyimlerimizi bir adim ileri taşıyarak kutup
koşullarında benzer ölçümler yapmak istiyoruz. Çok düşük sıcaklıklarda müon parçacıklarının Akılarını, Açısal
dağılımlarını ve yarı ömürlerini geliştireceğimiz dedektör düzeneği ile ölçmeyi planlamaktayız. Ayrıca
Türkiye’de ölçtüğümüz kozmik ışın akı değerlerini kutuplarda aldığımız ölçümlerle karşılaştırma imkanımız
olacaktır, böylece dünyanın farklı bölgelerine düşen kozmik müon akı değerlerini karşılaştırma fırsatı
bulacağız.
3.3

PolReC ve Kutup Çalışmaları

PolRec şimdiye kadar yaptığı kutup çalışmaları ve yönettiği sefereler sayesinde Anktartika ile ilgili bilgi
birikimi ve donanıma sahiptir. Bu birikim, sözü edilen projeler için altyapı oluşturma, kolaylaştırma ve ArGe
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çalışmalarına katkı çerçevesinde kullanılacaktır. Bu projelerde PolReC’in amacı bunlardır ve projelerde yer
alma gerekçelerinden biri de şu ana kadar yapmış olduğu kutup çalışmaları sayesinde edinmiş olduğu
deneyim ve bilgi birikimidir. TAE-3 esnasında iki adet 7 farklı sensöre sahip meteoroloji istasyonu kurulumu
sağlamaları, ayrıca sahadaki GNSS ölçümlerine verilen destek ile kazanılan tecrübeleri önem arz
etmektedir. Ayrıca her iki konuyla ilgili olarak, projelerin karasal noktalara konuşlandırılmaları adına
topografik ve sahadaki uygunluk noktalarının seçimi, beraberinde ArGe desteği verecektir.
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4
4.1

Konu ve Kapsam
GÜNKUT

Dünya üzerine düşen güneş enerjisi miktarlarının sürekli olarak ölçülmesi, hem iklim çalışmaları için hem de
küresel ısınma problemi açısından büyük önem arz etmektedir [1-9]. Dünyamızın birçok yerinde bu ölçümler
sürekli olarak alınmakta ve analizleri yapılmaktadır. Ülkemizde de yaklaşık 40 noktada hassas ölçüm
aletleriyle bu ölçümler yapılmaktadır (DMİ) ve bu verilerin analizleri de gerçekleştirilmektedir [1-2]. Bu
ölçümler esas olarak Yeryüzünde yatay bir yüzeye düşen toplam (global) ve, direkt (beam) enerji
miktarlarıdır. Kurulacak Kutup İstasyonunda her iki ölçümün yapılmasına hemen başlanması ve analizlerinin
süratle yapılması çok önemlidir. Sonrasında, istasyon yeni ölçme cihazlarıyla desteklenebilir ki bu ilk
ölçümler, sonrası ile ilgili, çok önemli ve olmazsa olmaz nitelikte sonuçlar verecektir.
Güneş enerjisi ölçümleri sadece iklim çalışmalarında kullanılmamaktadır. Bu veriler ayrıca, tüm güneş enerjisi
uygulamalarının verim analizlerinde ve fizibilite çalışmalarında da kullanlmaktadır [Örnek olarak 10]. Bu
ölçümler eğer hassas olarak yapılırsa, bunlar kullanılarak elde edilecek sonuçlardan, tüm güneş enerjisi
sistemlerinin fizibilite ve uzun dönem perfromans çalışmaları yapılabilir ve bu çalışmalar [10-18] karar
vericiler, yatırımcılar ve de bu ürünleri kullanacaklar açısından çok önemlidir. Sonuç olarak, bu projenin
ikinci ana amacı bir başka önemli proje çerçevesinde (MİLGES) GÜNAM’da kurulmuş olan üretim/araştırma
hattında (GPVL) yapılacak güneş hücrelerinden oluşmuş ve şartlara uygun olarak hazırlanmış panellerin
Kutup İstasyonunda kurulacak harici alan test platformunda denenerek, kısa ve uzun dönem veriler
yardımıyla analizlerin gerçekleştirilmesidir.
GÜNKUT projesi çerçevesinde düşünülmesi gereken diğer uygulama, yine GÜNAM’da üretilecek olan
güneş hücrelerinden oluşmuş panellerle yapılacak bir mini FV güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunun
gerçekleştirilmesidir. GÜNKUT projesi için, GÜNAM olarak ön çalışmalar gerçekleştirilmiş ve böyle bir mini
santralin ne kadar kapasitesi olması gerektiği ile ilgili ilk hesaplar yapılmıştır. Kapsam kısmında bu
değerlendirmeler paylaşılacaktır. Oradaki üstlerde genelde petrol türevi yakıtlar kullanılmaktadır ve bu
oldukça masraflıdır. Ancak GES’in karanlık aylarda enerji üretemeyeceği gerçeğine rağmen, Güney
Kutbunda, araştırma grubları genelde yaz aylarında (Ekim-Mart) çalışma yapacakları için, güneşin olduğu
bu aylarda aktiviteler ve enerji ihtiyacı da artacaktır. Diğer taraftan enerji depolama üniteleri, karanlık
aylarda, en azından belirli bir dönem için enerji vermeye devam edebilir. Ayrıca, konvansiyonel
yöntemlerle enerji ihtiyacını sağlayacak unite(ler)in de olması gerekir. Başlangıçta mini GES bir enerji destek
ünitesi olarak çalışacak ama projenin ilerleyen aşamalarında, alınacak ilk sonuçlar çerçevesinde,
büyütülmesi de düşünülebilecektir.
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Tablo 1, NASA tarafından kutupda alınmış 22 yıllık güneş enerjisi verilerini aylık ortalamalar olarak veriyor
[https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/global/text/global_radiation]. Bu veriler uydu aracılığıyla tahminlenmiş
değerlerdir. Burada kullanacağımız veriler –75 güney enlem ve 60 boylam noktasına aittir ve kurulacak
olan istasyonun yerine göre değişiklik gösterebilir (örneğin tam Kutupda yani –90 derecede tam olarak 6
ay gündüz ve 6 ay gecedir). Görüldüğü gibi 75 boylamında yaklaşık 7 ay güneş enerji veriyor ama bunların
2 ayında değerler bekleneceği gibi düşüktür (Mart ve Eylül). Bu değerler yatay yüzeye gelen değerlerdir ve
güneşe doğrudan bakacak olan eğik güneş panellerine düşecek güneş enerjisi bunlardan fazla olacaktır.
Ancak panellerin optimal yerleştirme açıları (ki bu değişken olmalıdır) ve panel türleri bu proje çerçevesinde
belirlenecektir. Ancak şimdilik, örnek olması açısından, Tablo 1’de verilen değerleri kullanarak hesaplanmış
olan, yatay olarak yerleştirilmiş 10 kWp’lik Si kristal hücrelerden oluşmuş güneş panelleri sisteminin üreteceği
enerjiler yaklaşık olarak Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 1. Aylık ortalama ve yıllık yatay yüzeye gelen güneş enerjisi (22 yıllık ortalama; kWh/m 2/gün, Enlem: -

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Agustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık

Yatay

Ocak

75, Boylam: -60)

5,74

3,56

1,71

0,30

0,00

0,00

0,00

0,08

1,09

2,97

5,27

6,53

2,27

Tablo 2. 10 kWp’lik yatay duran FV sisteminden aylık ve yıllık olarak elde edilecek tahmini enerji miktarları

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Agustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Yıllık

Enerji

Ocak

(kWh/gün, Enlem: -75, Boylam: -60)

62,0

38,5

18,5

3,2

0,0

0,0

0,0

0,9

11,8

320

569

70,5

294

Kurulacak üssün ilk düşünülecek büyüklüğüne göre toplam 10 kWp ile 50 kWp kurulu güçte bir mini güneş
enerjisi santralinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. GÜNAM açık alan test istasyonunu beslemek için
gereken enerji yaklaşık olarak 5,5 kWh/gün’dür. Yani, 10 kWp bir GES güneşin olduğu günlerde fazlasıyla
yetmektedir. Fazladan üretilecek enerji batarya sistemine depolanabilir. Bataryaların uzun bir periyot için
güç tutmaları ve vermeleri konusu bu proje çerçevesinde araştırılacak konular içerisindedir. Güneşin
olmadığı zamanlarda kapsamlı bir meteorolojik veri ölçümleri sistemi ve harici alan test platformunun enerji
ihtiyacı ve GES’in üretim verilerinin kayıt altına alınması düşünülürse bu rakam 10 kW’ı geçmez. Ancak
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istasyonda çalışacak diğer cihazlar ve ısınma ve benzeri ihtiyaçlar için gereken enerji göz önünde
bulundurulduğunda, bu kurulu güç kurulacak üssün büyüklüğü ile değişecektir ve mini GES’in tasarlanması
ona göre yapılacaktır.
4.2

GÖKKUT

GÖKKUT projesi kapsamında yapılacak araştırmaların konusu ve kapsamı aşağıda özetlenmiştir:
a.

Astronomi ve Uzay Bilimleri: Farklı enlem ve boylamdan astronomik gözlemler ve bilgiler ( geniş alan
tarama gözlemleri ile farklı türden değişen yıldız ve süpernova/nova avı, kozmik parçacık avı, meteor
ve kuruklu yıldız avı, aurora gözlemleri, GPS/GNSS verisi alımı, vb.) elde edilmesi,

b.

Atmosfer: Olağanüstü koşullara sahip kutup bölgesinden elde edilecek atmosferik ve meteorolojik
bilgiler (atmosfer fiziği, atmosferik kalite ölçümleri, meteorolojik analizler ve Dünya atmosferindeki
değişim, vb.) elde edilmesi, Ayrıca, Kozmik ışınlar uzak galaksilerden dünyamıza ulaşabilen ve
ölçebildiğimiz tek parçacıklardır. Bu parçacıkların ölçülmesi ve sonuçlarının yorumlanması bize en uzak
galaksilerde meydana gelen atmosferik olaylar hakkında bilgi vermektedir. Kutuplarda farklı yükseklik
ve sıcaklıkta kozmik akı ölçümlerinin gerçekleştirilmesi de önemlidir.

c.

Malzeme ve Teknoloji: Olağanüstü atmosferik ve coğrafik koşullara (aşırı soğuk, düşük nem, uzun süreli
gece/gündüz zamanları, UV/IR ışıma testleri, Kozmik parçacık testleri, vb.) yönelik geliştirilecek
malzeme, ekipman ve teknolojilere yönelik çalışma ve test alanı oluşturulması. Kutup koşullarında
çalışacak fotoçoğaltıcıların ve sintilatörlerin seçimi gerçekleştirilip testlerinin yapılması. Özellikle düşük
sıcaklıkta verimi yüksek olan sipm (silikon fotocogalticilar)’lerin test edilmesi.

d.

Uydu Takibi: Farklı amaçlı (iletişim, gözlem, GPS, askeri vd.) uyduların geçiş zamanları ve konumlarına
(belirli boylamlar arası) yönelik takip gözlemleri ve yörünge analizleri için bilgi toplanması,

e.

Optik: Farklı ve zor koşullara yönelik optik ve optpmekatronik sistemlerin tasarımı ve malzeme seçimine
yönelik çalışmalar ve testler yapılması,

f.

Otomasyon ve Robotik: Zor koşullarda çalışabilen otomatik ve robotik sistemlerin tasarımı ve
geliştirilmesine yönelik test ve uygulama alanı oluşturulması.

g.

Meteor Gözlem Sistemi ilk defa kutup bölgesinde çetin koşullarda çalışabilecek bir sistem olup, proje
ekibi tarafından kurulacak olan güneş enerjili sistemler ile de güç sağlanabilecek olup, dışa
bağımlılıktan da böylece uzak durulmuş olunacaktır. Bu tür bir sistemin kurulumu dünyadaki eksiği
kapatacaktır. Daha önceki işbirliklerimizden yararlanarak NASA, JAXA ve KOPRI ile işbirliği yapılabilecek
ve tecrübelerinden yararlanılabilecektir.
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5

Yöntem

5.1

GÜNKUT

GÜNKUT projesi çerçevesinde ölçülecek parametreler şu şekilde sıralanabilir:
Güneş Enerjisi ve Meteorolojik Ölçümler:
a. Yatay yüzeye gelen güneş enerjisi miktarları
b. Güneşten difuz (gökyüzünden gelen saçılmış, diffuse) olarak gelen güneş enerjisi ölçümleri
c. Sıcaklık
d. Nem
e. Yağış
f.

Bulutluluk

g. Basınç
h. Gökyüzü resimleri (ASI gökyüzü kamerası ile)
Ölçülecek bu parametrelerin birbirleriyle olan ilişkileri incelenecek ve bu çerçevede kutup iklim koşulları ve
bu koşulların ön tahmineri konularında çalışmalar yapılabilecektir. Proje ekibi içerisinde bir atmosfer ve iklim
bilinci de yer alacaktır. Alınacak uzun dönemli verilerin bu çerçevede incelenmesi, küresel ısınma vb
konularında da kullanılabilecek sonuçları verebileceği de değerlendirilmektedir.
Fotovoltaik paneller verim ve bozunma:
a. Elde edilen enerji
b. Modül sıcaklıkları
c. Bozunma oranları tespiti
d. Modüller çalışırken ve çalışmazken termal kamera çekimleri
Bu ölçümler ve yukardaki iklim parametreleri ölçümleri ilişkilendirilecek ve elde edilen sonuçlar daha sonraki
kutup iklim araştırmalarında ve FV panellerinin kullanımı, bozunma oranları ve performanslarına ışık tutacak
nitelikte olacaktır.
Güneş enerjisi santrali:
a. Santralden elde edilen enerji miktarları
b. Akü şarj durumları
c. Santralin çalışamadığı zamanlardaki durumlar
d. Santralin o doğa şartlarındaki genel durumları
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GES ölçümleri, santralin o şartlardaki verim ve performansı ve zamana bağlı enerji üretimi ve o şartlardaki
bozunma oranlarını verecektir ki tüm bunlar çalışılmayı bekleyen konulardır.
Bu ölçümlerin ve tespitlerin planlanan yöntemlere olacak katkıları şöyle özetlenebilir:
Kutupta güneş enerjisi ölçümleri hem yatay düzlemde hem de difuz enerjiyi ölçme noktasında çok önem
arzetmektedir. GÜNKUT çerçevesinde bu iki değer hemen ölçülmeye başlanacak ve analizleri de birlikte
başlayacaktır. Diğer meteorolojik ölçümlerle birlikte, ilgili metodlar ve güneş enerjisi tahminleme denklemleri
belirlenecek ve de bunlar Dünyamız ölçeğinde ilk çalışmalar olacaktır. Ulusal Antarktik Bilim Seferi
kapsamında pilot ölçümler gerçekleştirilecek ve bu ölçümler yardımıyla açık alan test platformu ve GES
için gereken çalışmalar yapılabilecektir.
Öncelikle, GÜNAM harici alan test platformuna benzer ama daha basit ve fonksiyonel bir sistem kurulması
düşünülmüştür. Bu sistem hem şimdiye kadar kullanılan ve GÜNAM’ın bilgi birikimi içerisinde olan yöntemleri
kapsayacak ve hem de o şartlarda çalışabilecek yeni tasarımlar olarak planlanacaktır. Kutupdaki doğal
şartlar çerçevesinde düşünülmesi gerekenler şöyle özetlenebilir:
Sıcaklık koşulları ve buna bağlı malzeme bozulmaları; Yağış ve sistemlerin karla kaplanma durumları (FV
panellerin en çok enerjiyi alabilmesi için çok eğik durması gerekir ki bu bir avantajdır. ) Özel tasarım çift
yüzeyli panel gibi (bifacial) farklı bazı panellerin denenmesinin yapılması planlanacaktır ki GÜNAM’ın bu
konularda bilgi birikimi vardır [18].
Kurulacak platformun alacağı verilere her zaman uzaktan ulaşılabilmeli ve sürekli depolanabilmeleri
gerekmektedir. Bu durum sadece GÜNKUT projeleri için değil, ülkemizin genel kutup projesindeki her
araştırma için olmazsa olmaz bir durumdur. Çünkü orada sürekli veri alan sistemler olmalıdır ve bu verilerin
de sürekli transfer edilmesi gerekmektedir. Bu konu GÜNKUT projeleri kapsamında olmamasına rağmen,
hem GÜNKUT projeleri için hem de diğer projelerde kullanılmak üzere sistemlerin tasarlanması gerekir.
Halen, böyle bir altyapı GÜNAM Harici Alan Test platformunda kullanılmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için
gereken bilgi desteği bu proje çerçevesinde verilebilecektir.
Yukarıda belirtilen amaçlara yönelik bazı yöntemler şu şekilde özetlenebilir: Süreklilik arzetmesi gereken
güneş enerjisi verileri ile Dünyamızın farklı noktaları için kullanılabilecek farklı amprik, fiziksel tabanlı
yaklaşımsal veya elektromagnetik dalga transferi metodları, Dünyamıza düşen güneş enerjisi miktarlarını
tahminlemekte kullanılabilir [1]. Bu çerçevede alınanacak veriler yardımıyla, kutup bölgesi için amprik
metodların oluşturulması ve bu metodlar yardımıyla, kutup için fiziksel tabanlı yaklaşımların gerçekleştirilmesi
planlanlanmaktadır. Proje ekibi bu konularda yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir [1-3,8].
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5.2

GÖKKUT

GÖKKUT projesi kapsamında toplanacak farklı türden veriler/bilgiler aşağıda özetlenmiştir:
a. Astronomik gözlemler ile farklı türden gökcisimlerine ait veriler,
b. Atmosferik/meteorolojik ölçümler,
c. GNSS vb uydu sinyalleri ile atmosferik kalite belirleme,
d. Kozmik parçacık gözlemleri,
e. Olağanüstü atmosferik ve coğrafik koşullara yönelik malzeme/ekipman/sistem test verileri,
f.

Uydu takibi ve yörünge düzeltme verisi sağlama,

g. Zor koşullarda çalışabilen otonom sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesine yönelik test verileri,
h. Kozmik ışın akı ölçümleri,
i.

Açıya bağlı kozmik ışınların akılarının ölçülmesi,

j.

Düşük sıcaklıklarda şalışabilecek sintilatör ve fotoçoğaltıcıların geliştirilip test edilmesi,

k.

Data okuma elektroniğinin düşük sıcaklıklara adapte edilmesi,

1.

Meteor Gözlem Sistemi kapsamında elde edilmesi beklenen veriler ve yapılması planlanan çalışmalar
aşağıda özetlenmiştir: Meteorların atmosferik girişlerinin gözlenmesi; Atmosferik giriş esnasında
parçalanma modellerinin geliştirilmesi ve yeni teoriler ortaya atılması; Meteorların yörünge tayini ve
hangi bileşiklerden oluşturduklarının spektroskopik olarak belirlenmesi (Bu çalışma için kameralara
kırınım ağı (grating) entegre edilecek olup, atmosferik girişte meteorun yanması ile oluşan ışınımdan,
meteorun bileşimi belirlenebilecektir. Bu çalışmanın yapılması özellikle atmosferden giren meteorun
türünün belirlenmesi sayesinde gezegen savunması bakımından oldukça önem arz etmektedir.
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6

İş-Zaman Çizelgesi

6.1

GÜNKUT

Projenin çalışma paketleri şöyledir:
1. Ön hazırlık (portatif ölçme sisteminin ve mini panellerin yapılması)
2. 4. Sefer katılımı, ve sonrasındaki ilk analizlerin yapılması
3. Test istasyonu ve GES’in üsse entegre olacak şekilde tasarlanması
4. Kutup şartlarına uygun modüllerin geliştirilmesi ve denenmesi
5. Üst kurulumu sırasında, test istasyonu ve GES’in kurulumunun da yapılması
6. Verilerin toplanmaya başlanması ve kısa dönem analizlerin yapılması
7. Biriken verilerin analizlerinin devamı ve beş yıllık sonuçların değerlendirilmesi
Altışar aylık kutucuklar olarak takvimler aşağıdaki tablolarda gösteriliyor. Mavi boyalı sütun üssün kurulmaya
başlanıp, harici alan test istasyonu ve GES’in kurulumlarının yapılması aşamasını temsil ediyor. Bu sürenin
uzunluğunun şartlara bağlı olacağı varsayılmaktadır. Her bir yıl farklı renkle gösterilmiştir.
6 aylar/İş paketi

1

2

1
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4
5
6
7

X
X

X
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X
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X
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GÖKKUT

6 aylık dönemler (Kış: 2,4,6,8,10):
İş Paketleri:
Ekip Organizasyonu
Yer Seçimi
Altyapı İhtiyaçları
Altyapı Kurulumu
Üstyapı İhtiyaçları
Üstyapı Kurulumu
Optik Tasarım
Atmosferik Sistemlerin Seçimi
Optik Sistemlerin Üretimi
Atmosferik Sistemlerin Kurulumu
Sistemlerin Testi ve İlk Veri Alımı
Uzaktan Erişim ve Veri Aktarımı
İlk Verilerin Deneme Analizi
Sistemlerin Kontrolü ve Çalıştırılması

1

2

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

3

4

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
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7

Proje Ekibi

Proje ekibi ve görevleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
ADI-SOYADI

KURUMU

Bülent G.
Akınoğlu

ODTÜ
GÜNAM

Raşit

ODTÜ
GÜNAM

Turan

Cahit
Yeşilyaprak

Burcu
Özsoy

Talat
Özden

Atatük Ünv.
ATASAM

İTÜ
PolReC

Gümüşhane
Üniversitesi
GÜNAM

ÜNVANI

Proje Görevi:
Sorumluluk Alanı

Uzmanlık Alanı

Prof. Dr.

Araştırmacı/Yürütücü: Merkezler
arası proje koordinatörlüğü,
araştırmacılar arası
organizasyon, proje
uzmanlarının görev dağılımının
belirlenmesi ve takibi, Fotovoltaik
test platfomu alt yapısı tasarımı,
test sürecinde kullanılacak
analizlerin belirlenmesi ve bu
analizlere göre veri toplamasının
sağlanması. Alt yapıda test
edilecek yerli üretim mini hücre
ve modül verilerinin analizleri.

Fizik, Güneş Enerjisi, Kristal
Büyütme, Fotovoltaik
sistemler, Fotovoltaik sistem
performans analizleri

Prof. Dr.

Araştırmacı/Koordinatör
(GÜNAM): Güneş hücrelerinin
geliştirilmesi ve modül hale
getirilmesi işlerinin organizasyonu

Fizik, Güneş Enerjisi
Hesaplamları, Fotovoltaik
sistemler, Fotovoltaik hücre
geliştirme, Alt üst yapı

Doç. Dr.

Araştırmacı/Koordinatör
(ATASAM): Yerleşke - bina alt üst yapısal hazırlık ve kurulum,
atmosferik ve astronomik
aygıtlarla veri sağlama,
gözlemevi yer seçimi ve
organizasyonu, mini gözlemevi teleskop kurulumu, otomasyon
ve uzaktan erişim, ilk gözlemlerin
gerçekleştirilmesi

Fizik, Astrofizik, Atmosfer,
Optik Aygıtlar, Teleskop,
Alt-Üst Yapı, Gözlem
Teknikleri ve Analizleri,
Proje Yönetimi.

Doç. Dr.

Araştırmacı/Koordinatör
(PolReC): Merkezler arası
eşgüdümün sağlanması, test
istasyonu ve gözlemevi
tasarlanma ve kurulma
konularında katkı; veri analizleri
aşamalarında ArGe desteği

Dr. Öğr.
Üyesi

Araştırmacı: GES projesi tasarımı,
gerekli hesaplamalarının
yapılması, tüm montaj
organizasyonun oluşturulması,
modül test platformunun alt
yapısının oluşturulması, alt
yapıda test edilecek yerli üretim
mini hücre ve modül verilerinin

Geomatik, Uzaktan
Algılama, Uygu Görüntü
Analizleri, Antarktika

Enerji Yönetimi, Çok ajanlı
yapılar, Fotovolatik sistem
tasarımı, Fotovoltaik sistem
/ modül performans analizi,
uzaktan erişimli sistemler,
alt-üst yapı, projelendirme
ve proje yönetimi.
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analizleri.
Mustafa
Yücel

A.
Buğrahan
Karaveli

Harun
Tanık

İsmail
Yücel

ODTÜErdemli
Deniz
Bilimleri

T.C. Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı

GÜNAM

ODTÜ
Uzaktan
Algılama
Bölümü;
ODTÜ Yer
Sistem
Bilimleri
Bölümü

B. Bülent
Güçsav
Onur

Atatük Ünv.

Şatır

ATASAM

ATASAM

Recep

Atatük Ünv.

Balbay

ATASAM

Cihan
Tuğrul

Atatük Ünv.

Özgün
Oktar

Mithat
Kaya

Biogeochemical
cycles,
anoxia, nanogeoscience,
deep-sea
ecology,
extreme environments

Dr.

Araştırmacı: Test merkezi ve GES
kurulumunun ön modellenmesi,
Verilerin analizi ve sonuçların
raporlanması

Çevre Mühendisi,
Yenilenebilir Enerji,
Fotovoltaik sistemler,
Fotovoltaik sistem
performans analizleri

Tesis
Müdürü

Araştırmacı: Test merkezi, GES ve
gözlemevi kurulumlarında teknik
destek, FV modül geliştirme

Fizik, Güneş Hücreleri
Üretim Altyapısı,
Mikroelektronik
Uygulamalar

Prof. Dr

Araştırmacı: Kutup iklimi
konularında modellemeler ve
Ar/Ge. Meteorolojik veri
analizlerine katkı

Meteoroloji, hidroloji, İklim
Modellemeleri

Uzm. Ast.

Araştırmacı: Teleskop otomasyon
ve uzaktan erişim, Sistem
Mühendisliği, Kontrol Sistemleri
Yazılımları

Astronomi, Optik Sistemler,
Yazılım ve Kontrol
Sistemleri, Veri Madenciliği.

Dr.

Araştırmacı: Astronomik Tarama
Gözlemleri, Gözlemsel Veri
Analizleri, Veri Madenciliği,

Astronomi, Gözlem
Teknikleri, Görsel Veri
Analizi.

Uzm. Ast.

Araştırmacı: Teleskop otomasyon
ve uzaktan erişim, Atmosferik
Cihazların Kontrol Sistemleri ve
Yazılımları

Astronomi, Atmosferik
Sistemler, Yazılım ve Kontrol
Sistemleri, Elektronik Kartlar
ve Kontrol Sistemleri.

Uzm. Ast.

Araştırmacı: Teleskop Gözlemleri,
Atmosferik Kalite Ölçümü,
Astronomik Yazılımlar

Astronomi, Gözlem Veri
Analizi, Atmosferik
Sistemlerin Analizi.

GÜNAM

Atatük Ünv.

Tezcan

Doç. Dr.

Araştırmacı: Zor çevre şartlarında
yapılacak, hem GES altyapısı
hem de gözlemevi altyapısında
kurulum ve Ar/Ge desteği

ATASAM

İTÜ

Kaptan,

PolReC

Arş. Gör.

Marmara
Üniversitesi

Prof. Dr.

Araştırmacı: 4 Antarktik Sefere
katılımı ile beraber logistik
planlaması ve uygulanmasında
yaptığı görevleri proje
çerçevesinde icra etmek
Araştırmacı: Kosmik isin olcum
programini yonetmek ve deney

Uzaktan Algılama, Uygu
Görüntü Analizleri,
Antarktika, Deniz buzu
seyir, deniz-kara ulaşım
operasyonu
Aki olcumleri, data analizi,
dedektör gelistirme
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duzeneyini hazirlamak
Ismail
Okan
Atakisi

Ozan
Ünsalan

Sinan
Yirmibeşoğlu

Hasan
Hakan
Yavaşoğlu

Marmara
Universitesi

Ege
Üniversitesi
Fen Fakültesi
Fizik Bölümü

Doktora
Ogrencis
i

Fizikçi,
Doç. Dr.

İTÜ

Kaptan,

PolReC

Arş. Gör.

İTÜ
PolReC

Doç. Dr.

Arastirmaci: Deney duzeneyini
kurmak ve data almak

Data analizi, data alimni
sağlama, dedektör
gelistirme

Türkiye Antarktik Meteor Gözlem
Sistemi kurmak, Türk Meteorit
Arama
Saha
Çalışmasını
yürütmek ve Türk Meteorit
Koleksiyonunun
Kürasyonunu
sağlamak

Türkiye Antarktik Meteor
Gözlem
Sistemi,
Türk
Meteorit
Arama
Saha
Çalışması
ve
Meteorit
Koleksiyonunun Kürasyonu

Araştırmacı: 1 Antarktik Sefere
katılımı ile beraber, karadan
verdiği logistik planlama ve
uygulanma görevlerini proje
çerçevesinde icra etmek

Araştırmacı (PolReC): Test
istasyonu ve gözlemevi
tasarlanmada, lokasyon
belirlemede ve kurulumunda
katkı;

Uzaktan Algılama, Uygu
Görüntü Analizleri,
Antarktika, Deniz buzu
seyir, deniz-kara ulaşım
operasyonu
Geomatik, astronomik
rasat, GNSS vb sürekli
kıtada çalışacak
ekipmanların kuralack
sisteme bağlanabilme
olanaklarının araştırlması,
Antarktika
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