
Türkiye’deki Teleskoplarla Bilim Sempozyumu - İstanbul 

109 

 

TÜBİTAK TUG T60 TELESKOBU 

 
Hasan H. ESENOĞLU1,2 

1İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Beyazıt, İSTANBUL 

 2TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, ANTALYA 

(e-posta: esenoglu@istanbul.edu.tr) 

 
Özet: Türkiye’deki teleskopların envanter çalışması kapsamında Türkiye’deki Teleskoplarla Bilim 

Sempozyumu’nda sunulmak üzere yapılan bu çalışmada TÜBİTAK TUG T60 Teleskobu’nu detayıyla 

tanıtacak; kurulumu ve kullanım alanlarından, teknik özelliklerinden, üretim istatistiklerinden, 

performans ve problemlerinden bahsedeceğiz.  

 
1. Giriş 

Çalışmamıza konu TÜBİTAK TUG T60 teleskobu, enlemi 36º 49 27 K, boylamı 30 20 08 D 

ve yüksekliği yaklaşık 2500m olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde bulunmaktadır. 60cm 

açıklıklı ve f/10 odak oranlı olan Ritchey Chrétien türü bir teleskoptur. Proje tabanlı 

çalıştırılmakta ve robotik olarak kullanılmaktadır.  

T60 teleskobunda kabul edilmiş bulunan ve halen devam etmekte olan 21 gözlem projesi 

vardır. Bu projeler aşağıda önemli bir kaçı verilen bazı sınırlamalar altında 

gerçekleştirilmektedir. Buna göre; 

- Teleskop gece boyunca tek projeye tahsis edilememekte, 

- Her proje için gecelik toplam gözlem süresi 2400s’yi aşamamakta, 

- Projede gözlem saati seçilememektedir… 

Diğer sınırlamalar için http://www.tug.tubitak.gov.tr/dokumanlar/T60/T60_Gozlem_Kurallari.pdf  adresine 

bakılabilir. 

2. Teleskobun Kuruluş ve Kullanım Hikâyesi 

2 Eylül 2008 tarihi itibariyle satın alınan teleskobun kurulumu kısmen ilgili şirket 

görevlilerince yapılmış, yaptıkları kadarında da hatalı yönler olmuştur. Geniş katılımlı TUG 

teknik ekibi sayesinde teleskop çalışır duruma getirilebilmiş olup, 1 Ağustos 2010 tarihinden 

itibaren kullanımdadır. İyileştirme çabaları hâlen sürdürülmektedir.  

2.1. Yönlenme Testleri 

140 yıldızdan yapılan yönlenme modeli kullanıldığında maksimum yönlenme hatası saat 

açısında 1, dik açıklıkta 40 ölçülmüştür. Yönlenme modelindeki yıldız sayısı 600’e 

çıkarıldığında yönlenme hataları büyük oranda azalmıştır. Yüksekliği 45 ve azimutu 180 

(güneyde) olan bir alan için test sonucu Şekil 1’de verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1. Yönlenme test sonucu çarpı işareti ile yıldızlar üzerinde gösterilmiştir (Tansel Ak’ın bildirisinden alıntı). 
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2.2 Takip Testleri 

Takip testlerinden aşağıdaki kaymalar ölçülmüştür: 

Saat açısında = 0,0206/s (60s’de 1,24 yani 2 piksel batıya) 

Dik açıklıkta = 0,0061/s (60s’de 0,34  1 piksel) 

İki yönelimden saat açısındaki kayma büyük gözüküyor; nedeni teleskobun yüksek frekansla 

takip etmesi olabilir. İki yönelim için 1213s süresince 6s aralıklarla ve birer saniye poz 

verilerek yapılan test sonucu Şekil 2’de verilmektedir. 

 

 

Şekil 2. Saat açısı ve dik açıklıktaki takip 

test sonucu gösterilmiştir (Tansel Ak’ın 

bildirisinden alıntı). 

 

 

 

2.3. Teleskopta Yaşanan Problemler ve Çözüm Deneyimleri 

- 2010 Haziran ayında CCD kamerada elektronik girişim meydana gelmiştir. Girişimin 

kaynağının filtre tekerleği olduğu bulunarak sorun çözülmüştür. 

- 2010 Temmuz ortasında teleskobun delta encoder’i arızalanmış, yenisi ile değiştirilerek 

çözüm üretilmiştir. 

- Kubbe ile iletişim ve homing işleminde aksama nedeni ile yeni ve başka tür bir kubbe 

alınması düşünülmüştü... Genelde sorunlar yazılım kaynaklı olduğundan çözümler de 

yazılım üzerine eğilerek aşılmıştır. 

- CCD kamerası ve shutter problemi nedeniyle 09.05.2012 tarihinden itibaren yedek CCD 

takılmıştır. CCD’nin özellikleri her ne kadar aynı olsa da, gözlem projesi yürütücüleri bu 

tarihten önceki ve sonraki verilerinin indirgemelerini ayrı ayrı yapmalıdırlar. 

- Gözlem verilerinde çeşitli CCD problemleri görülmüştür. Bunlardan seçilmiş örnekler 

Şekil 3’de verilmektedir. 

 
 

Şekil 3. T60 ile alınan 

problemli görüntülerden 

bazı örnekler: Akma 

şeklinde parlak sütun (sol 

üst), bozuk odak (sol alt), 

eski ve yeni CCD ile B 

filtresinde 60s poz ile elde 

edilen görüntüler (sırasıyla 

orta üst ve alt), R filtresinde 

yine 60s ile alınmış takip 

bozukluğuna işaret eden 

görüntü (sağ üst) ve V 

filtresinde 2s ile alınmış düz 

alan görüntüsü (sağ alt). 
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- 12 Haziran 2012 tarihinde R filtresinde 60s poz verilerek alınan sağ üstteki görüntüde, 

teleskobun takip bozukluğu yıldızları yuvarlaklıktan uzaklaştırmıştır. En yeni probleme 

örnek, 15 Haziran 2012 tarihinde V filtresinde 2s pozla alınan sağ alttaki gökyüzü düz 

alan görüntüsüdür. Teleskop Güneş tarafına yöneldiğinden ortası parlak çıkmıştır. Düz 

alan görüntüleri alınırken Güneş’ten uzak olmasına dikkat edilmelidir. 

- Kullanım kılavuzuna göre 300s kadar sorunsuz poz verilebildiği halde, 60s hatta daha kısa 

pozlarda bile takip problemi yaşanmakta, yıldızlar sosis şeklinde kaymaktadır. Uzun 

pozlarda takip problemi yakın zamana kadar devam etmiştir. 2012 Temmuz ayında TUG 

Bakırlıtepe Yerleşkesi’nde eskimiş tüm elektrik panolarının yenilenmesi çerçevesinde T60 

binasındaki elektrik panosu da değiştirilmiştir. Değişim öncesi ve sonrasında 

elektronik/yazılım mühendisleri Murat Dindar ve Ekrem Kandemir, “Teleskop Uzmanı 

Yetiştirme (TUY)” projesi mühendisleri ve T60 teknik ekibi ile birlikte, teleskobun tüm 

gerilim sinyallerini ölçmüşlerdir. Ardından 12 Temmuz 2012 tarihinde test gözlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Test gözlemlerinde teleskobun izin verdiği en uzun poz olan 300s 

verilmiş, takibin iyileştiği görülmüştür. Bu iyileşme daha da uzun olan 550s kadar poz 

verildiğinde de görülmüştür. 300s test gözlemi Şekil 4’de verilmektedir. 

 
 

 

 

 

 

Şekil 4. 12 Temmuz 2012 tarihinde 300s poz verilerek alınan 

görüntü. 

 

 

 

 

 

- 26 Temmuz 2012 tarihinde T60’ın aynası optik mühendisi Cevdet Bayar eliyle TUY 

mühendisleri ile birlikte T60 teknik ekibi tarafından temizlenmiştir. Aynanın yıkanma 

öncesi ve sonrası yansıtma ölçümleri Çizelge 1’de verilmektedir. 
 

Çizelge 1. T60 teleskobunun birincil aynasının yıkanma öncesi ve sonrasına ait ölçümler 

Yıkama öncesi ölçümleri Yıkama sonrası ölçümleri 

Reflektans (%) RMS Scattering (Ǻ) Reflektans (%) RMS Scattering (Ǻ) 

62,0 288,3 94,6 89,3 

40,7 413,4 93,8 97,8 

61,8 271,5 94,3 81,9 

77,0 205,2 94,3 68,9 

69,4 243,2 95,7 61,7 

- T60’ın 3 aylık proje dönemlerinin nesnelerinin gözlem programı gecenin tamamını 

doldurmamaktadır. Örneğin 2012B dönemi (Mayıs–Haziran–Temmuz) gecelik gözlem 

süresi (poz süresinden verinin yüklenmesine kadar olan gerekli tüm zamanlar dâhil) 2,91 

saat olmuştur. Veri arşivi üzerinden sorgulama ile otomatik olarak sadece poz süreleri 

alınarak Haziran ayı “gecelik poz süreleri” grafiği Şekil 5’de verildi. Bu grafik 

görüldükten sonra, 2012 Temmuz ayından itibaren T60 teleskobunun 2,91 saati dışında 

bekleme zamanlarında aynı nesnelerin gözlenebilir olanlarının tekrar gözlenmesi ile 

gecenin tamamı kullanılmaya başlanmıştır. Bu durumdaki Temmuz ayı “gecelik poz 

süreleri” grafiği de Şekil 6’da verildi. İki grafik karşılaştırıldığında, teleskobun bekleme 

sürelerinin kullanılması ile performansın arttığı açıktır. İki grafik sadece gecede alınan 
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veriler adedince pozlarının toplanmasına karşılık gelir. Teleskobun performansını yansıtan 

bilgisayara yükleme, nesnelere yönelme, kubbenin dönmesi gibi diğer zamanlar dâhil 

değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 5. 2012B dönemi Haziran ayında gecelik poz dağılımı. Teleskobun gecelik gözlem programı 2,91 saate 

göre yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 6. 2012B dönemi Temmuz ayında gecelik poz dağılımı. Gecelik 2,91 saat olan gözlem nesneleri tekrar 

tekrar gözlenmesi ile T60 teleskobunun performansı arttırılmıştır. 

- Sürekli iyileştirilen T60 teleskobunun bekleme sürelerini değerlendirmek üzere karşılıklı 

gözlem zamanı değişimi amacıyla 14 Ağustos 2012 tarihinde SSON (Sierra Stars 

Observatory Network, ABD) için bir protokol çerçevesinde test gözlemi yapılmıştır. 300s 

poz ve 2×2 binning ile çekilen M16’nın renklendirilmiş görüntüsü Şekil 7’dedir.  

 
 

 

 

 

 

Şekil 7. SSON için deneme amacıyla 300s poz ve 2×2 binning 

ile çekilen M16’nın renklendirilmiş görüntüsü. 
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- T60 teleskop kubbesinin orijinal tasarımından dolayı alt kapağının açılıp kapanması uzun 

zaman almaktaydı. Hızlandırmak için alt kapak yerinde bırakıldığında bu sefer ufuktan 

30° yükseğe kadar gözlem yapılamıyordu.  
 

 

 

 

Şekil 8. Kubbe alt kapağı iyileştirildikten sonraki görüntüsüdür. 

 

 

 

 

TUG bünyesindeki TUY projesinin mühendisleri ve TUG teknik ekibi tarafından alt kapak 

hızlı açılacak düzeneğe kavuşturuldu. Yeni kurgu ile kubbe alt kapağı, gözlemlerin ufuktan 

10° yüksekliğe kadar yapılmasına imkân verecek şekilde otomatik açılabilmektedir (Şekil 8). 

2.4. Teleskop ile Birlikte Kullanılan Dedektör ve Filtreler: 

Teleskobun 50mm çaplı 12 adet filtre yuvası vardır. Bessell U, B, V, R, I ve SDSS u, g, r, i 

ve z filtreleri mevcuttur. Filtresiz gözlem de yapılabilmektedir. Ayrıca, parlak nesnelerin 

gözlenmesine imkân veren 3 adet nötral yoğunluk filtresi de (ND 0,5; ND 1,0; ND 2,0) vardır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Teleskobu çalıştıran 

arayüz. 

 

 

 

 

 

Sabitlenmiş 1, 5, 20 ve 60s seçeneklerinde pozlar verilebilmektedir. Bu ve benzeri seçenekler 

ile birlikte teleskobun işleyişi Şekil 9’daki ara yüz üzerinden gerçekleştirilmektedir.     

Teleskoba FLI Proline PL3041-1-UV 2K×2K BB CCD kamera takılı bulunmaktadır. Ayrıca 1 

adet aynı özellikli kamera yedek olarak 22.12.2011 tarihinde alınmıştır. Temel özellikleri 

aşağıdaki gibidir: 

Formatı:  2048×2048 

Piksel boyutu:  15μ 
Görüntü alanı:  17,6×17,6 

Piksel ölçeği:  0,51/piksel 

Görüş değeri fotometrik bir gece için yaklaşık 2 dir. Sönümleme katsayıları Çizelge 2’de, 

poz süresine ve S/N oranına bağlı olarak filtrelerin parlaklık limitleri ise grafik olarak Şekil 

10’da verilmektedir.  
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Çizelge 2.  Sönümleme katsayıları (Hasan Ak tarafından yapılmıştır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standart sisteme dönüşüm katsayıları Çizelge 3’de verilmektedir.  

Şekil 10. M67 kullanılarak 5 adet 

filtrenin 1, 5, 20 ve 60s pozlarda S/N 

oranına bağlı olarak parlaklık limitleri 

(Tansel Ak tarafından yapılmıştır). 

Filtresiz toplu 1, 5, 20 ve 60s pozlarda 

yeni CCD ile alınan parlaklık limitleri 

grafiği de bu yazı hazırlanırken elde 

edilmiştir. 
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Çizelge 3. Standart sisteme dönüşüm katsayıları (Hasan Ak tarafından yapılmıştır) 

 

 

 

 

 

 

Çeşitli pozlarda filtre ve filtresiz maksimum ADU–Parlaklık limitleri ve doğrusallık grafikleri 

de gerçekleştirilmiştir (Şekil 11 ve 12). 

Şekil 11. M67 ve SA 107568 kullanılarak 1, 5, 20 ve 60s pozlarda maksimum ADU’ya bağlı olarak 5 filtrenin 

parlaklık limitleri (Tansel Ak tarafından yapılmıştır). Altıncısı olan filtresiz yeni CCD ile alınan parlaklık 

limitleri grafiği de bu yazı hazırlanırken gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 12. M67 ve SA 107568 kullanılarak 5 filtrenin çeşitli pozlara göre maximum ADU ve şiddet doğrusallık 

limitleri (Tansel Ak tarafından yapılmıştır). Altıncısı olan filtresiz yeni CCD ile alınan doğrusallık limiti 

grafiği de bu yazı hazırlanırken gerçekleştirilmiştir. 

3. Teleskop İstatistikleri ve Performans 

1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren araştırma ve tez çalışmalarında kullanılmakta olan 

teleskobun yıllara ve aylara göre açık gece sayısı (3 saatten fazla ve mavi) ile kısmen 

kullanıldığı gece sayısı (1–3 saat arası ve sarı) sırasıyla Şekil 13 ve 14’de verildi. Her iki 

şekildeki gözlem süreleri, doğrudan veriler üzerinden, sadece poz sürelerinin kullanıldığı bir 

sorgulama ile otomatik olarak alınmıştır. 

Şekil 13’de 2010 yılındaki gece sayılarının 2011’den az görünmesinin nedeni, T60 

teleskobunun 1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren kullanıma açılmış olmasıdır. Şekil 14’de 

2010 Nisan ayındaki artışın nedeni, projelerle deneme gözlemleri (yönlenme ve takip testleri) 

döneminin başlamış olmasındandır. 2010 Temmuz ayında gözlem olmamasının nedeni, 

teleskobun delta encoder’inin arızalanmasıdır. 2010 Ağustos ayındaki düşüşün nedeni ise, 
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Ağustos başında başlaması beklenen proje gözlemlerinin delta encoder arızası sebebiyle 

yapılamamış olmasıdır. 25 geceye kadar çıkan açık gece sayısı ile Temmuz ayı en çok 

gözleme imkân tanıyan ay olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. T60 teleskobunun yıllara göre açık gece sayısı (3 saatten fazla olanlar, mavi) ile kısmen kullanıldığı 

gece sayısı (1–3 saat arası olanlar, sarı) dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14. T60 teleskobunun 2010 Mart’ından 2012 Ağustos’unun ilk haftasına kadar aylara göre açık gece sayısı 

(3 saatten fazla ve mavi) ile kısmen kullanıldığı gece sayısı (1–3 saat arası ve sarı) dağılımı. 

17.12.2011 tarihinde TUG’da düzenlenen “T60 ve T100 teleskoplarında yürütülen bilimsel 

gözlem projelerinin 2010–2011 dönemi performans değerlendirmesi” başlıklı çalıştayda, T60 

teleskobunda yürütülen gözlem projeleri yürütücüleri tarafından değerlendirilmiştir. Böylece, 

T60 teleskobunda yürütülen projelerin gözden geçirilmesi sağlanmış, teknik problemler 

ortaya koyulmuş ve çözüm önerileri tartışılmıştır. 

Şimdiye kadar T60 teleskobundan hizmet alan üniversitelerimiz Ankara, Ege, Çanakkale, 

Erciyes, Atatürk, Akdeniz ve İstanbul üniversiteleridir. T60 yanında TUG’un diğer RTT150, 

T100 ve Rotse teleskopları ile birlikte işbirliği yapılan kurumların dağılımı Şekil 15’de 

verilmektedir. T60’la yapılan gözlemlerden itibaren 2 adet doktora, 3 adet de yüksek lisans 

tez projesi gerçekleştirilmiştir. 
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Kullanıma açıldıktan bugüne kadar kabul edilen 21 proje kapsamında 100’den fazla nesne 

gözlenmiştir. Tekrarlayan projelerle birlikte her nesnenin ayrıntılı veri dokümanı 

güncellenerek TUG’un ilgili internet sitesinde verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15. TUG’un 4 teleskobu ile gözlem hizmeti 

verdiği üniversitelerin dağılımı. 

 

   

 

 

 

 

Şekil 16’da TUG’un 4 teleskobu için verilen proje performans tablosunda 2010 ve 2011 yılı 

için yeşil ve mavi sütunlarda T60 teleskobu projeleri de temsil edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 
Şekil 16. TUG’un 4 teleskobuna ilişkin 2007–

2011 yılları için proje performans tablosu. 

 

 

 

 

 

T100 ve T60 teleskopları son iki yıldır gözlem projelerine açıldığından 2011 yılındaki proje 

başvuru sütunu (yeşil) yüksek çıkmıştır. 

Teleskobun işleyişinden sorumlu Hasan H. Esenoğlu’dur. Gecelik gözlem programlarını 

Murat Parmaksızoğlu günlük olarak hazırlamaktadır. Söz konusu programın yazılımı Hasan 

Ak tarafından gerçekleştirilmiştir ve yakın zamana kadar da üçer aylık proje dönemleri 

süresince gözlem programlarını hazırlamıştır. Testler Tansel Ak, Kadir Uluç ve Tuncay 

Özışık tarafından gerçekleştirilmiştir. Her türlü problemin çözümünde TUY mühendisleri ile 

birlikte tüm TUG çalışanları uzmanlık alanlarına göre yardımcı olmayı sürdürmektedirler. 

Teleskobun genel işleyişi “http://msrv2.tug.tubitak.gov.tr/gozlemoku_t60_full.php” 

adresindeki “Gözlem Sonu Raporları” ndan ve ayrıntılı işleyişi de “log” lar üzerinden günlük 

takip edilmektedir. Ayrıca, gözlem verilerinin günlük kontrolleri MaxIm DL5 üzerinden 

yapılmaktadır. 
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3.1. T60 Teleskobuna Verilen Gözlem Projelerinin Alanları 

Değişen –  çift – çoklu sistem – yıldız oluşum bölgesi (uzun dönemli) 

                         – kataklismik – manyetik (kısa dönemli) 

                                               – süper hump (kısa dönemli) 

                            – etkileşen  – OB bileşenli – rüzgâr yapısı 

                            – örten – sefeid bileşenli 

                                    – kromosferik aktivite 

                         – RS CVn – ışık küre aktivitesi (uzun dönemli) 

                         – SARV – zonklayan (uzun dönemli) 

                         – UV Ceti – flare (uzun dönemli) 

                         – yarı düzenli (uzun dönemli) 

Herbig Ae/Be (uzun dönemli) 

Küme – açık – manyetik aktivite 

Radyogalaksi çekirdeği 

3.2. Teleskobun Daha Etkin Kullanımı İçin Yapılması Gerekenler 

1- Takipteki kararsızlık giderildiğinden, 1, 5, 20 ve 60s poz sürelerine ek olarak 300s ve 

üstünde (90, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540 ve 600s gibi) poz seçenekleri de olmalı, 

dolayısıyla bu uzun pozlar ve tüm filtreler (Bessell U, B, V, R, I, SDSS u, g, r, i, z ve 

filtresiz) için; 

- Doğrusallık 

- Parlaklık – Sinyal/Gürültü    

- ADU – Parlaklık grafikleri  

yeni CCD için de yapılmalıdır.  

2-  Ayrıca, yine yeni CCD için; 

- Kalibrasyon görüntüleri 

- Kalibre edilmiş örnek görüntüler   

- Gözlenebilecek en parlak yıldız kadirleri  

belirlenmelidir. 

3- Filtresiz (clear, C) gözlem yapıldığında, filtreden filtresize–boşa geçişlerde sıcaklığa dayalı 

otomatik odak ayarı zaman alabilmektedir. Boş yuvaya filtresiz gözlem için optik cam 

koyulabilir. 

4- Nesne tabanlı çalışmasından dolayı gecelik hazırlanan gözlem programında yıldız 

konumlarından kaynaklanan boşluklarda teleskop bekleme yapmaktadır. Söz konusu olası 

bekleme zamanlarında teleskop gözlem yapmaya devam edecek şekilde değerlendirilmelidir, 

tıpkı “ticari taksi yürüdüğü müddetçe kar eder, durduğunda değil” anlayışındaki gibi. 

Bekleme zamanlarını değerlendirmeye örnekler şöyle olabilir: 

 Fırsat gözlemi yapılabilir 

 Süpernova taraması yapılabilir 

 T60’ın ikizi bulunan SSON gibi gözlemevleri ile zaman paylaşımı yapılarak ~24 saat 

kesintisiz gözlem sağlanabilir. 

5-  RTT150 teleskobu için yapılanlara benzer şekilde, gözlem istatistiği gereksinimlere göre 

ve tamamen otomatik olacak şekilde çeşitlendirilmelidir. 

6- T60’ın gözlem programı Talon CCD yazılımındaki orijinali üzerinden yapılmalıdır. 

7- Talon CCD yazılımındaki WCS-astrometri, fotometri, süpernova taraması gibi modüller 

kullanıma açılmalıdır. 
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4. T60 Teleskobu Görselleri 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Kurulum: 2 Eylül 2008.  Son hali: 9 Mayıs 2012.   T60 binası dıştan kaplandı. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T60 ve T100 teleskoplarının bir yıllık performansları değerlendirildi: 17 Aralık 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birincil aynası temizlenirken ve yıkandıktan sonraki görünümü: 26 Temmuz 2012. 

    FLI CCD Kamera: Eylül 2009.      Shutter kapanmıyor: Mayıs 2012.    Yeni CCD çalışıyor:  9 Mayıs 2012. 
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5. Sonuç 

TÜBİTAK TUG’a konuşlandırılan en yeni robotik teleskoplardan olan T60’ın kurulumu 

problemli olmasına rağmen, TUG teknik ekibi ve sonradan katılan TUY mühendislerimizin 

başarısı ile teleskop, araştırmacılara en iyi kalitede gözlem hizmeti vermeyi sürdürmektedir. 

Teleskop gözlem programını yürütebiliyor; hava durumuna göre gözleme başlamaya karar 

veriyor, kalibrasyon görüntülerini alıyor, programlı gözlemleri yapıyor ve hava kötüleşirse 

kapanıyor. İşleyişinin sıralı tüm adımlarını “log” unda kayıtlandırıyor. T60’ın son durumuna 

ilişkin sonuç bilgiler aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

- TUG işleyişine uygun (dosya isimlendirmesi, yıldız gözlem programının bağımsız 

hazırlanabilmesi gibi) amaçlarla yeni yazılım üretildi. Yeni yazılımla,  

 her gün için bir gözlem programı hazırlanmaktadır. Böylece, dönem başında 

gözlenemeyen cisimler ilerleyen zamanda gözlenebilmektedir.  

 Proje yürütücülerinden gelebilecek poz süresi değişikliği gibi teknik istemler de 

hemen gözlem programına yansıtılabilmektedir. 

- Bununla birlikte, Microsoft Office’den Linux’e uyarlamada hatalar olabildiğinden, söz 

konusu yeni yazılım yerine, yeni veri isimlendirilmesi ile Talon’un orijinal programının 

kullanımına uygun bir proje döneminden itibaren geçilecektir. 

- Yeni CCD ile gözlem kalitesi yükseldi ve “shutter” problemi giderilmiştir. 

- Kubbe alt kapağı onarımı ile yükseklik kısıtlaması kalkmıitır. 

- Gözlem istatistiği otomasyona geçirilmiştir. 

- Eksik grafikler tamamlanmıştır. 

- Teleskobun takibi uzun poz süreleri vermeye elverişli hale gelmiştir. 

- Birincil aynası yıkanmıştır ve ölçümleri kayıtlandırılmıştır. 

- Bakırlıtepe yerleşkesinin geniş aralıkta değişen sıcaklık şartlarında en iyi odak ölçümleri 

sürekli alınarak iyileştirilmektedir. 

Her türlü teknik bakımı yerine getirebilecek uzman ekip 7/24 iş başındadır. İyileştirme 

uğraşılarını değerlendirmek üzere haftalık toplantılar düzenlenmekte ve yapılanlar KYS 

(Kurumsal Yönetim Sistemi) sanal ortamında kayıtlandırılarak paylaşılmaktadır. T60’ın 

işleyiş adımları laboratuarda bir teleskop üzerinde orijinal T60’ın yedekleri ve satın alınan 

kartlar üzerinde denendikten sonra T60 üzerinde uygulanmaktadır. Hedef olarak da TUG 

teleskopları içinde “T60’ı en iyi duruma getirme–bir numara yapma” olarak belirlenmiştir. 

T60’ın aksayan yönlerinin tespiti ve çözümü ile gözlem kalitesinin yükseltilmesi, proje 

yürütücülerinin gözlem verilerini teknik ekiple birlikte günlük takibi sonucu olabilecektir. 

Ayrıca, TUG teleskoplarıyla gerçekleştirilen yayınların TUG’a bildirilmesi yararlı olacaktır. 

Teşekkür: T60 teleskobunun Ulusal Gözlemevine kazandırılmasından işletilmesine kadar emeği geçenlere çok 

teşekkür ederiz. T60’ın işletilmesini uzun süreçli öğrenirken ve nihayet bildiriyi hazırlarken yararlandığım 

Tansel Ak, Hasan Ak, Tuncay Özışık, Murat Parmaksızoğlu, İsmail Başlar, Kadir Uluç ve Timur Şahin’e 

katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bugünlere çalışır duruma getiren tüm TUG ve TUY uzmanlarımıza 

teleskobu kullananlar olarak çok teşekkür ederiz.  
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