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Özet: Geçmişi sadece 10 yıla dayanan ÇOMÜ Gözlemevi (ÇOMÜG) ve Astrofizik Araştırma 

Merkezi (ÇAAM), oldukça genç bir gözlemevi olmasına karşın, özellikle geliştirdiği projeler ve sahip 

olduğu alt yapı ile Türkiye’de olduğu gibi Dünya’da da kendine yer edinme ve bilim üretme amacıyla 

önemli adımlar atmıştır ve atmaktadır. Şu anda sahip olduğu ve aktif olarak kullanılan 4 teleskop 

(T122, CIST60, T40 ve T30) ile yürüttüğü TÜBİTAK, BAP projeleri, çok sayıda lisansüstü tez 

çalışması ve uluslar arası bağlantılı gözlemsel çalışmalar ile önemli çıktılar almakta ve almaya devam 

etmektedir. Özellikle yıldız astrofiziği ve yakın uzay cisimleri konularında aktif gözlemsel çalışmalar 

yapmayı ve onları uluslar arası ve özellikle SCI veritabanlarında taranan dergilerde yayınlamayı 

istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Bunun yanında, ÇOMÜG ve ÇAAM üyeleri, her yıl önemli 

sayıda ulusal/uluslar arası toplantıların organizasyonuna katılarak ve çok sayıda tebliğ sunarak 

ürettikleri çalışmalarla, ÇAAM’ı ve ÇOMÜ’yü ulusal ve uluslar arası alanda tanıtmaktadırlar. Bu 

çalışmada, kısaca, ÇOMÜ Gözlemevinde yürütülen aktif gözlemsel astrofizik çalışmaları ve ulaşılan 

sonuçlar ile ilgili bilgiler verilecek kurumun ileriye dönük hedefleri sunulacaktır. 

 
1. Giriş 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi (ÇAAM) ve Ulupınar 

Gözlemevi (ÇOMÜG) 19 Mayıs 2002 tarihinde kurulmuş olup 10 yaşına ulaşmış genç 

sayılabilecek bir kurumdur (http://physics.comu.edu.tr/caam/). Geçmişi çok uzun yıllara 

dayanmamasına rağmen, ülkemizde aktif gözlemsel araştırma yapılan birkaç kurum arasında 

kendine iyi bir yer edinmiştir.  

ÇOMÜG, ÇAAM’a bağlı olup yönetmeliği, müdür, müdür yardımcıları, yönetim kurulu ve 

üyeleri ile aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma merkezinin 30 üyesi 

olmakla birlikte, üyeler kuramsal ve gözlemsel çalışanlar olarak iki ana grupta toplanabilir. 

Bu durumda, ÇOMÜG’de aktif gözlemsel çalışmalar yürüten, 12’si doktoralı olmak üzere, 

toplam 20 araştırmacı vardır. Bunun yanında, lisansüstü öğrenciler de, hem kendi tez 

çalışmaları hem de bulundukları projelere katkı verecek gözlemsel çalışmalara destek 

vermektedirler.  

Bu çalışmada, ÇOMÜG’deki teknik altyapı ile ilgili bilgi verilip daha sonra bu altyapı 

kullanılarak yapılan bilimsel çalışmalar ve bu araştırmalardan çıkan yayınlar ve projeler, 

ÇOMÜG’deki araştırmacıların yayınlarının değerlendirilmesi ve ÇOMÜG ile ilgili gelecek 

plânları ortaya koyulacaktır.  

2. Teknik Durum 

ÇOMÜG’de bilimsel araştırmalarda kullanılan 4 teleskop onlara bağlı CCD kameralar ile 

birlikte şu tarih itibariyle aktif çalışmaktadır. Bu teleskoplar, ana ayna büyüklüklerini içerecek 

şekilde isimlendirebileceğimiz T122, T60, T40 ve T30 olup her biri birbirinden bağımsız 

kubbelerde gözlemsel astrofizik alanındaki araştırmalar için kullanılmaktadır. İlgili 
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teleskoplar için temel özellikler Çizelge 1’de verilmektedir. T60 teleskobu İstanbul 

Üniversitesi ile ÇOMÜ işbirliği sonucunda kurulmuştur (Proje ayrıntıları için bu kitapta yer 

alan ve T. Saygaç tarafından sunulan, “İstanbul Üniversitesi Robotik Astrofizik Gözlemevi: 

İstanbul-Çanakkale Projesi” çalışmasına bakınız). ÇOMÜG’deki gözlemlerin önemli 

kısmında Johnson veya Bessell optik bölge geniş band süzgeçleri kullanılmakta olup 

araştırma alanına ve amaca bağlı olarak zaman zaman da orta band Strömgren uvby filtreleri 

tercih edilmektedir. Teleskopların hemen hemen tümünde fotometrik gözlemler, yüksek 

kuantum etkinliğine sahip Apogee veya SBIG kameralar kullanılarak yapılmaktadır. Ortam 

şartları, kameraların soğutma özellikleri ve kullanma farklılıkları dikkate alındığında, 

kameralarda problemlerle karşılaşılabilmekte ve bu durum gözlemsel çalışmalarda önemli 

kesintilere yol açmaktadır. Ülkemizde, bu tür kameraların geliştirildiği ve problemlerinin 

çözülebileceği uygun laboratuvarlar (özellikle bu amaç için) acilen oluşturulmalıdır. Böylece, 

sık yaşanılan bu tür problemler, hem daha kısa zamanda hem de daha az maliyetle 

çözülecektir. Bunun yanında, teleskoplarda meydana gelen problemler açısından gün geçtikçe 

tecrübe kazanılmasına rağmen, özellikle bu alanda yetişmiş elemanlara ihtiyaç büyüktür. 

Tüm gözlemevlerinde olduğu gibi, teleskopların ve kameraların zaman zaman optik testlerinin 

yapılması ve performansı arttırmak için bazı işlemlerin yapılması ve önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Bu amaçla, ÇOMÜG’de, ayna yıkanması ve aynaların yansıtıcılık testleri 

yapılmaktadır. Ayrıca, alınan “atmosferik görüş kamerası” ile düzenli görüş gözlemlerinin 

yapılması plânlanmaktadır.  Ayrıca, odaklama ve odak düzenleyicisi aletleri ile de gözlem 

verimlilikleri arttırılmaya çalışılmaktadır.  

ÇOMÜG’de, bilimsel araştırma amaçlı kullanılan teleskopların yanında, bilim-toplum 

etkinliklerinde, yaz okullarında ve öğrencilerin eğitim çalışmalarında kullanılan teleskoplar da 

bulunmaktadır. Bu teleskoplar, 30cm, 20cm, 10cm çaplarında olup ayrıca bir Güneş teleskobu 

ve küçük boyutlarda amatör teleskoplar bulunmaktadır. Ayrıca Gözlemevinde meteoroloji 

olaylarının takibi için iki istasyon bulunmaktadır. 30cm çaplı teleskobun da, Üniversitemiz 

Fen-Edebiyat Fakültesi çatısında hazırlanan kubbede, eğitim amaçlı kullanılmasına yakın 

zamanda başlanacaktır. 

Çizelge 1. ÇOMÜG’de aktif kullanılan teleskoplar ve onlara bağlı çalışan CCD kameraların temel bazı 

özellikleri 

Teleskop/Özellik T122 
T60 

(ÇOMÜ-İÜ işbirliği) 
T40 T30 

Tür 
Cassegrain-Nasymth 

odak sistemi 
Cassegrain Schmidt-Cassegrain Schmidt-Cassegrain 

Açıklık 1220mm 600mm 406mm 305mm 

Odak Oranı f/10 f/8 f/10 f/10 

Kullanılan kamera 
ve filtre seti 

Apogee U42+UBVR 
ve uvby 

Apogee U42+UBVR 
ve uvby + STL1001 E 

Apogee U47+BVRI 
STL1001E ve Apogee 

U47+BVRI 

3. Araştırma Alanları ve Yayınlar 

ÇAAM’da yer alan araştırmacılar, kuramsal ve gözlemsel çalışanlar olarak iki grupta 

toplanabilir. Kuramsal çalışanlar, genel rölativite ve kozmoloji alanı ile Güneş ve yıldızlarda 

manyetohidrodinamik modellemeler üzerine araştırmalar sürdürmektedirler. Merkez 

üyelerinin önemli bir kısmı ise gözlemsel astrofizik alanında çalışmakta ve araştırmalarında 

ÇOMÜG’ü aktif olarak kullanmaktadırlar.  

Gözlemsel astrofizik alanında şu anda aktif çalışılan araştırma konuları aşağıdaki gibi 

listelenebilir: 
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a) Yıldızların yapısı ve evrimi 

b) Çift yıldızlarda dönme ve yörünge evrimi 

c) Yıldızlarda kinematik ve dinamik özellikler 

d) Yıldız sismolojisi 

e) Çoklu yıldız sistemleri 

f) Aktif yıldızlar 

g) Sıcak ve soğuk yıldız rüzgârları 

h) Kataklismik değişenler 

i) Ötegezegenler 

j) Asteroidler 

Yukarıda verilen araştırma konularına göre oluşturulmuş araştırma grupları ile ilgili doktoralı 

araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler, üretilen projeler kapsamında çalışmalar 

yürütmektedirler. Öne çıkan ve geleneksel çalışmalardan biraz farklılaşan araştırma 

alanlarından baktığımızda ise, çift yıldızlar üzerine kinematik ve dinamik özellikler, tek ve 

çift yıldızlarda pulsasyon, farklı dalgaboylarında (X-ışın, UV ve radyo bölge) değişen 

yıldızların incelenmesi, asteroidler ve ötegezegen geçişleri ile ilgili çalışmaları sayabiliriz.  

ÇOMÜG’de ilgili alanlarda yapılan araştırmalarda üretilen yayınlar, her yıl düzenli olarak 

hazırlanan, ÇAAM yıllık faaliyet raporunda verilmektedir    

(http://physics.comu.edu.tr/caam/). ÇOMÜ yayın profili incelendiğinde, bugüne kadar, 

astronomi/astrofizik alanında yapılan yayınlar, en çok yayın yapılan dördüncü alan olarak 

göze çarpmaktadır. Astronomi/astrofizik alanındaki yayınlar yaklaşık 15 yıllık bir süreçte 

yapılsa da yayınlardaki artış ÇOMÜG’ün faaliyete başlamasıyla kendini açıkça 

göstermektedir. Şekil 1’de, “Web of Science” taramasına göre son on beş yılda 

astronomi/astrofizik alanında yapılan yayınlar ve onlara yapılan atıfların sayıları 

verilmektedir.  

Şekil 1. Sol tarafta ÇAAM üyelerince yapılan yayınlar, sağ tarafta ise bu yayınlara yapılan atıflar 

gösterilmektedir (Kaynak: Web of Science). 

ÇAAM üyelerinin yaptıkları yayınlar incelendiğinde, 32 farklı ülkeden araştırmacı ile yayın 

yapıldığı görülmekte olup bunların başta gelenleri, Avustralya, Almanya, Amerika, Yeni 

Zelanda ve İtalya’dır. Yayınların yapıldıkları bilimsel dergiler ise oldukça çeşitlilik 

göstermekte olup 22 farklı dergide yayın yapılmıştır. En fazla yayın yapılan birkaç dergi ise, 

MNRAS, NewA, AN, A&A, Ap&SS olarak verilebilir. Yayınların 60’ı B sınıfı, 52’si A ve 

28’i de C sınıfı dergilerde yapılmıştır. Buna ilişkin grafik Şekil 2’de verilmiştir.  

ÇAAM üyeleri, ÇOMÜ, BAP ve TÜBİTAK projeleri de üreterek disiplinli araştırma yolunu 

seçmekte hem de çalıştıkları kuruma ve lisansüstü öğrencilere destek olmak için çaba sarf 

etmektedirler. Son birkaç yıldır yürüttükleri ve devam eden birkaç örnek projeye ilişkin temel 

veriler, Çizelge 2’de verilmektedir. 
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Şekil 2.  ÇAAM üyelerinin yayınlarının dergi sınıflarına göre dağılımı. 

Özellikle TÜBİTAK projelerinde, lisansüstü öğrencilerinin proje asistanı olarak görev 

almalarına özen gösterilmekte ve böylece, hem bilimsel araştırma grubunda yer alarak 

kendilerini geliştirme imkânı verilmekte hem de maddi destek alarak daha odaklı şekilde 

çalışmaları sağlanmaktadır.  

Çizelge 2. ÇOMÜ üyelerinin 2010 yılından bugüne kadar yürüttükleri bazı projeler 

Proje No Yürütücü Proje Adı Tamamlandığı Yıl 

DPT Prof. Dr. Osman DEMİRCAN ÇOMÜ Büyük Teleskop Projesi 2010 

TÜBİTAK- 
107T634 

Doç. Dr. Esin SOYDUGAN 
Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin 
Zonklama Özelliklerinin Belirlenmesi 

2010 

TÜBİTAK- 
108T714 

Prof. Dr. Ahmet ERDEM 
Klasik Algollerde Yörünge Dönemi Değişimlerinin 
Çok Yönlü İncelenmesi 

2012 

TÜBİTAK- 

109T449* 
Doç. Dr. Volkan BAKIŞ 

Çift ve Çoklu Yıldız Sistemlerinin Çok Yönlü 
Analizlerinden İçinde Bulundukları Yıldız Oluşum 
Bölgelerinin Özelliklerinin Belirlenmesi 

Devam ediyor 

TÜBİTAK- 
111T224 

Doç. Dr. Faruk SOYDUGAN 
Çift Yıldızlarda Açısal Momentum ve Yörünge 
Evrimi 

Devam ediyor 

* İlgili proje ÇOMÜ’de başlamış olup yürütücüsü şu an Akdeniz Üniversitesinde görev yapmaktadır. 

 

ÇOMÜ BAP tarafından desteklenen 28 proje sonuçlandırılmış ve 5 araştırma projesi de 

devam etmektedir. ÇOMÜG, açıldığından bugüne kadar 7 bilim toplum projesine ev sahipliği 

yaparak astronomi eğitimi ile ilgili de projelere önemli bir uygulama alanı olmaktadır. Bunun 

yanında, yürütülen AB Gençlik projeleri ile farklı ülkelerden gelen öğrencilerin astronomi 

alanında uygulama yapmaları da sağlanmıştır.  

4. Tartışma ve Sonuç 

ÇAAM ve ona bağlı bulunan Gözlemevi, ekibi ile birlikte teknik ve bilimsel açıdan 

çalışmalarını sürdürmektedir. ÇAAM üyeleri, ürettikleri projeler, yaptıkları yayınlar ve 

yetiştirdikleri öğrenciler ile astronomi alanında ülkemizde başta gelen birkaç önemli 

kurumdan biri haline gelmiştir. ÇOMÜG ve ÇAAM’dan bilimsel çıktıları konu alan bu 

çalışma ile yaklaşık 10 yıllık geçmişe sahip kurumun bilimsel anlamdaki yeri ortaya 

konmuştur. Buna göre, geçmiş 10 yıl içinde, yıllık ortalama olarak, SCI veritabanlarında yer 

alan dergilerde yaklaşık 10 yayın, 8-10 bildiri yayınlanmış, 1 TÜBİTAK araştırma ve 1 

Bilim-Toplum projesi ve 3 ÇOMÜ BAP projesi yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda özellikle 

çoklu yıldız sistemleri, yıldız sismolojisi ve çift yıldızlarda açısal momentum evrimi üzerine 

A 

33%

B

39%

C

18%

Diğer

10%
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yapılan araştırmaların sonucunda atıf alabilen makaleler üretilmektedir. IAU - Commission 42 

tarafından hazırlanan 2006-2009 ve 2009-2012 raporlarında ÇAAM üyelerinin yaptıkları 

yayınlara atıflar yapılması bu çalışmaların izlendiğinin göstergesidir (Rucinski ve ark. 2009, 

Ribas ve ark. 2012). Son yıllarda yapılan makalelere örnekler Çizelge 3’te verilmektedir. 

 
Çizelge 3. ÇAAM üyelerinin son yıllarda ürettiği bazı yayınlara örnekler 

Çalışma Konusu Makale Adı Kaynak 

Çoklu yıldız sistemleri 

1. Period studies of five neglected Algols type binaries: 
RW Cet, BO Gem, DG Lac, SW Oph and WY Per 
2. Period studies of classical Algols    type binaries:UX 
Leo, RW Mon, EQ Ori, XZ UMa and AX Vul 

 
1. A. Erdem ve ark. 2010, NewA, 15, 
628 
2. F. Soydugan ve ark. 2011, NewA, 
16, 253 

Yıldız Sismolojisi 

1.A compresensive photometric study of Algol type 
eclipsing binary: BG Peg 
2. Survey for Delta Scuti components in eclipsing 
binaries and new correlations 

1. E. Soydugan ve ark., 2011, NewA, 
16, 72 
2. A. Liakos, P. Niarchos, E. Soydugan 
ve P. Zashe, 2012, MNRAS, 422, 1250 

Açısal Momentum 
Evrimi 

1. Age Dependent Angular Momentum, Orbital Period 
and Total Mass of Detached Binaries 
2. Kinematic Properties of Chromospheric Active Binary 
Stars 

1. O. Demircan; M. Tüysüz; F. 
Soydugan; S. Bilir., 2012, IAU 
Symposium, p464 
2. M. Tüysüz; F. Soydugan; S. Bilir; O. 
Demircan, 2012, IAU Symposium , 
p458 

Değen çift yıldızlar 
1. CCD Photometric Analysis of The W UMa- type 
binary V376 Andromeda 

1. C. Çiçek, 2011, NewA, 16, 12. 

ÇAAM, yakın gelecekteki hedeflerini şu şekilde belirlemiştir: 

Teknik olarak planlama; i) T122 teleskobuna uygun bir tayf çekerin alınması ve tayf 

gözlemlerinin başlatılması, ii) CCD kameralar ile ilgili sürekli hale gelen sorunlarla ilgili 

çözümler üretilmesi ve daha kararlı kameralarla çalışılması, iii) teleskopların ve kubbelerinin 

otomasyonları için çalışmalar yapılması ve yazılım sorunlarının aşılması şeklinde verilebilir. 

Bilimsel olarak ise, farklı alanlarda çalışmalar başlatılması (ötegezegenler, galaktik astronomi 

ve çoklu dalgaboyunda değişen yıldızlar), çalışılan alanlarda ise farklı bilimsel sorunlar 

üzerine daha genel bakış açısı altında farklı yollardan yaklaşarak çözüm üretilmesi hedefler 

arasındadır. Ayrıca, ÇAAM farklı kurumlarla başlatmış olduğu bilimsel işbirliğini arttırarak 

devam ettirme kararlılığındadır.  
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