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Özet: Atatürk Üniversitesi Güdümlü Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle kurulan 50cm çaplı 

astrofizik araştırma teleskobu “ATA50” ile Kalkınma Bakanlığı (DPT) destekli “Doğu Anadolu 

Gözlemevi” (DAG) projesi kapsamında yapılan altyapısal ve teknik çalışmalar sunulmuştur.  

 
1. Giriş 

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde kurulması plânlanan ve DPT tarafından desteklenen, +4m 

sınıfı bir teleskop vasıtasıyla kırmızı ötesi gözlemlerin yapılacağı “Doğu Anadolu 

Gözlemevi” ile onun bir parçası olarak eğitim, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak üzere 

Güdümlü Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle kurulmuş 50cm çaplı ATA50 teleskobu için 

yapılmış ve yapılacak çalışmalar sunulmuştur.  

ATA50 teleskobu, çapı itibariyle Türkiye’nin 5. büyük teleskobu olduğu gibi, en az bütçeyle 

doğrudan alımla gerçekleştirilmiş Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kurulan ilk 

teleskobu olma özelliğini de taşımaktadır. 

DAG projesi kapsamında kurulacak +4m sınıfı kırmızı ötesi gözlem yapacak teleskop ise 

Türkiye’nin ve bölgesinin en büyük teleskobu olacaktır. 

2. ATA50 Teleskobu 

Amacı lisans-lisansüstü eğitim ve halka açık gözlemler ile yürütülecek bilimsel araştırmalar 

(tarama gözlemleri, özel konulu gözlemler, atmosfer test gözlemleri, Türkiye teleskop ağına 

açık projeler gibi) olacak ATA50 teleskobu, DAG projesinin de önemli bir parçasıdır. Şekil 

1’de ATA50 teleskobu görülmektedir. 

Güdümlü Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 2 yıllık (2010-2011) bir proje kapsamında 

kurulmuştur (Eylül 2011). Yaklaşık bütçesi (kurgu, OTA, PC, bina ve çatı sistemi, UPS, 

1Gbit Fiber internet, CCD kamera, filtre tekeri ve filtreler dahil) 350.000TL’dır. CCD 

kamerası Erciyes Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü tarafından ortak 

Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle (100.000TL) gözlem zamanı karşılığında temin 

edilmiştir. Uzaktan erişime açık ve meteorolojik sisteme sahiptir.  

Çatı sistemi (açılır–yatan sistem, 350kg, açılma süresi 20sn) robotik uygulamalar uygun 

olarak Astronom Yaşar Yıldıran tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır.  

Kurgu sistemi “ASA DDM160” dişlisiz sistemden oluşurken 300kg’a kadar taşıma 

kapasitesine sahiptir. OTA için 510mm çaplı “ALLUNA RC20” seçilmiştir. Odak uzaklığı 

4175mm ve görüş alanı yaklaşık olarak 54′, f oranı f8,1’dir.   

CCD kamera olarak  “APOGEE U230”,  filtre tekeri olarak  “FLI CFW 3-12”  tercih edilmiş,  
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filtre takımı olarak ise öncelikle B, V, R, u, g, r, i, z filtreleri ısmarlanmış olup, sonrasında 

bunlara H ve Wing filtreleri de eklenecektir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. ATA50 Teleskobu. 

3. DAG Projesi 

“Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) projesi, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde, yurtiçi ve 

dışından 40 bölge üniversitesi ile 7 gözlemevi, Erzurum Valiliği ve Türk Astronomi Derneği 

desteğiyle, 5 yıl süreli (2012-2016), 50MTL bütçeli bir projedir. Türkiye’nin en büyük 

teleskobuna (+4m sınıfı) sahip olacak ve özellikle kırmızı ötesi bölgede gözlem yapacak 

teknolojiye sahip olacaktır. Kurulacağı yerleşke, Erzurum–Konaklı–Karakaya Tepeleri, 

3170m ile halen Dünya’nın üçüncü en yüksek gözlemevi yerleşkesidir (Şekil 2). 

2011 yılında etüt proje olarak kabul edilen DAG projesi, 2012 yılında esas proje olarak 

Kalkınma Bakanlığınca desteklenmektedir. 2011 yılından beri yapılanlar özetle; 

- Arazi tahsisi ve kadastro çalışmaları, 

- Bilgilendirme toplantıları ve tanıtım seminerleri, 

- DAG ve IR Çalıştayı (Erzurum-2011), 

- Firmalarla teknik görüşmeler, 

- Üniversite içinde akademik yapılanma (öğretim elemanı ve lisansüstü eğitim), 

- Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) kurulumu, 

- Ekip görev dağılımları ve toplantıları, 

- Yerleşke arazisinin kamulaştırılması, 

- ATA50 teleskop kurulumu, 

- Atmosferik ve astronomik özelliklerin tespiti, 

- Yerleşke altyapı çalışmaları, 

- AWOS sistemi kurulumu, 

- Yerleşke ile Üniversite arasında, GPRS ve radyolink hattı kurulumu, 

- METEOSAT görüntüleme sistemi kurulumu, 

- BOLTWOOD hava durumu izleme sistemi kurulumu, 

- Astrofizik anabilim dalı kurulumu, 

- Yerli-yabancı danışmanlar kurulu (C. Benoist, B. Brandl, J. Emerson, M. Harwit, O.   

     Keskin, R. Peletier, R. Rutten) oluşturulması, 

- Danışmanlar kurulu toplantısı, 

- SPIE fuarına katılım, 

şeklinde sıralanabilir. 
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Şekil 2. DAG yerleşkesi (3170m). 

4. Tartışma ve Sonuç 

DAG ekibi olarak; ATA50 ve DAG projeleri kapsamında yapılan tüm işlerde ve süreçlerde 

emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öneri, destek ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Kalkınma Bakanlığı (DPT) ile proje destekçisi diğer kurum 

ve kuruluşlara teşekkür ederiz. 
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