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Özet. Uzun yıllardır üniversitelerimizde bilim insanlarımızca astronomi konusunda çalışmalar 

yapılmasına karşın  halk arasında bu konuya pek ilgi duyulmamaktaydı. Ancak bu durum geçtiğimiz 

5-10 yıllık dönemde süratle değişmiş, amatör gözlemciler ve kullandıkları ekipmanlar nitelik ve 

nicelik olarak ülkemizin gözlem potansiyeline ciddi katkılar sağlayacak hale gelmiştir. Özelikle son 2-

3 yıllık döneme bakıldığında, gözlem ve kayıt ekipmanlarının sayısında ve kalitesinde büyük bir artış 

görülmektedir. Amatör gözlemcilerin bilgi birikimleri de süratle artmaktadır.  

 
1. Giriş 

Özellikle son yıllarda Türkiye’de amatör astronomi çalışmaları, gelişen teknoloji ve göreceli 

olarak astronomi ekipmanlarına ulaşımın artması ile birlikte hızlanmıştır. Uzunca süredir 

halkımızın astronomi konusunda bir katkı sağlayacak durumda olmaması nedeniyle, 

akademisyenlerimiz  son yıllarda ortaya çıkan bu gelişmelerden haberdar olmayabilirler.  

Bu çalışma ile bilim insanlarımızın, Türkiye’deki amatörlerin faaliyetlerinden haberdar 

edilmesi hedeflenmektedir. Birlikte çalışma olanakları bulunabilirse amatör gözlemciler bir 

yandan hobilerini icra ederken bir yandan da ülke bilimine katkı sağlamış olacaklardır. 

Akademisyenlerimiz ise, bir yandan değerli bilgilerini amatörlerle paylaşırken bir yandan da 

projelerini daha kısa sürede tamamlama  imkânı bulabilirler. Bu çalışmalar astronomi bölümü  

öğrencileri için de çok yararlı sonuçlar doğuracaktır. 

Bu ortak çalışmalar neticesinde, ülkemiz halkının özelde astronomi, genelde pozitif bilim ile 

daha kolay buluşturulabilmesi ve bilimsel düşünmenin temellerinin aşılanabilmesi de 

mümkün olabilecektir.  

2. Amatör Astronomların Kullandığı Ekipmanlar 

Bu çalışma için gokbilim.com forum ve astrofotografi.net üyesi amatörlerce kullanılan 

astronomi ekipmanlarının detaylı bir listesi hazırlanmıştır.  

Teleskoplar 

Yukarıda anılan amatör astronomlar tarafından kullanılan teleskoplar, takiben büyüklük 

(açıklık) sırasına göre verildikleri üzere katadioptrik, aynalı, mercekli ve güneş teleskopları 

olarak 4 ana grupta toplanabilirler: 

Katadioptrik Teleskoplar 

• 1 adet  356mm Schmidt Cassegrain 

• 2 adet  280mm Schmidt Cassegrain 

• 3 adet  235mm Schmidt Cassegrain  

• 3 adet  203mm Schmidt Cassegrain  

• 1 adet  152mm Schmidt Cassegrain  

• 1 adet  152mm Ritchie  Chretien 

• 1 adet  127mm Maksutov Cassegrain  

• 1 adet  110mm Schmidt Cassegrain  

• 1 adet  90mm Maksutov Cassegrain 

• 1 adet  80mm Schmidt Cassegrain 
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Refraktör (Lensli) Teleskoplar 

• 1 adet 127mm doublet ED 

• 2 adet 107mm triplet APO 

• 3 adet 106mm quad APO 

• 2 adet 92mm triplet APO 

• 1 adet 88mm doublet ED 

• 8 adet 80mm doublet ED 

• 1 adet 72mm doublet APO 

• 2 adet 65mm quad APO 

Reflektör (Aynalı) Teleskoplar 

• 1 adet 482mm  

• 1 adet 406mm 

• 1 adet 304mm 

• 3 adet 254mm 

• 7 adet 203mm 

• 6 adet 152mm 

• 1 adet 150mm 

• 1 adet 127mm 

Güneş (Hα) Teleskopları 

• 1 adet 80mm LS80THa/PT/B1800/FT 

• 1 adet 60mm LS60THa/PT/B1200 

• 1 adet 40mm Coronado PST 

Kundaklar 

Gokbilim.com forum ve astrofotografi.net üyesi amatörlerce kullanılan kundaklar genelde 

Alman ekvatoryal kundak tipinde olup, uzun süre pozlama/gözlem yapabilme imkânı 

sağlamaktadır. Kullanılan kundaklar arasında taşıma kapasitesi en yüksek olanlar arasında 

aşağıdakiler verilebilir: 

• 1 adet Astro-Physics 1200GTO  

• 1 adet Vixen New Atlux 

• 1 adet Celestron CGEM DX 

• 3 adet Atlas EQ-G 

• 1 adet NEQ-5 Pro 

• 2 adet EQ-6  

• 3 adet Celestron CG-5 

• 2 adet EQ-3 Pro 

• 2 adet Astrotrac TT320X-AG  

• 2 adet Vixen Polarie 

Kameralar 

Amatör astronomi çalışmalarının en büyük itici gücü şüphesiz ki çıplak gözle görülebilen ya 

da görülemeyen gezegen, asteroid, yıldız, galaksi, bulutsu vb. birçok nesnenin analog ya da 

dijital olarak kaydedilebilmesidir. Elektronik ekipmanların, özellikle CCD (Charged Couple 

Device) teknolojisini kullanan fotoğraf makineleri ve kameraların giderek ucuzlayan fiyatları, 

amatörlerin daha 20 yıl önce sadece profesyonel gözlemevleri tarafından kullanılabilen 

ürünlere ulaşmasını mümkün kılmıştır. Gokbilim.com forum ve astrofotografi.net üyesi 

amatörlerce kullanılan CCD temelli kameralar, astronomi çalışmaları için modifiye edilmiş 

kameralar ve astronomi çalışmaları için tasarlanmış ve üretilmiş kameralar olmak üzere, iki 

gruba ayrılabilir. Aşagıdaki listede bu iki gruba giren kameralar verilmiştir: 

• 1 adet QSI683WSG Mono CCD kamera (8,3Mp) 

• 1 adet Starlight Express Color SXVF-25MC (6Mp) 

• 1 adet Canon 60D (Astrofotoğrafi için modifiye edilmiş) 

• 6 adet Canon 550D (Astrofotoğrafi için modifiye edilmiş) 

• 2 adet Canon 450D (Astrofotoğrafi için modifiye edilmiş) 

• 2 adet Canon 350D (Astrofotoğrafi için modifiye edilmiş)  

• 10 adet güneş sistemi kamerası (DMK ve PTGrey marka)  
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Filtreler 

Amatörler astronomlar tarafından gerek görsel olarak gerekse kameralar ile birlikte kullanılan 

birçok filtre bulunmakla beraber, en çok kullanılan filtreler aşağıda belirtilmiştir. 

• Işık kirliliği filtreleri  

• Gezegen filtreleri (31mm ve 50mm)  

• Ay filtreleri (31mm ve 50mm)  

• Güneş Filtreleri (31mm, 50mm ve üstü)  

• Astrofotoğrafi  için LGRB filtreler  

• Astrofotoğrafi  için “Narrow Band” filtreler  

3. Güneş Sistemi Gözlemleri 

Gokbilim.com forum ve astrofotografi.net üyesi amatör astronomlar tarafından yapılan 

gözlemler süresince çekilmiş bazı güneş ve gezegen fotoğrafları ve bu fotoğraflara ait detaylar 

aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Güneş. LS80THa/PT/B1800/FT güneş teleskobu, DMK41 CCD kamera (Onur Atılgan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Jüpiter: Orion Atlas 254mm f/25 teleskop, SPC900 web cam (Burak Yeşilmen). Satürn: Celestron 9.25 

f/33 teleskop, Canon 550D kamera (Ahmet Kale). 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Mars: Orion Atlas 254mm f/25 teleskop, Flea3 CCD kamera (Burak Yeşilmen). 
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Şekil 4. Ay, Clavius 

krateri, mozaik 

görüntü: Orion Atlas 

254mm f/25 teleskop, 

Flea3 CCD kamera 

(Burak Yeşilmen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Venüs. Orion 

Atlas teleskop, Flea3 

CCD kamera (Burak 

Yeşilmen). 

 

 

 

 

 

4. Derin Uzay Gözlemleri 

Gökbilim.com forum ve astrofotografi.net üyesi amatör astronomlar tarafından yapılan derin 

uzay gözlemleri süresince çekilmiş bazı fotoğraflar ve detaylar aşağıda verilmiştir. 

 

 

 
 

 

Şekil 6. NGC3372 

Eta Carinae: WO 

Megrez 72 F/6 

teleskop, Canon 

450D kamera, 

ISO800, 46dk 40sn 

(Özgür Ünat). 
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Şekil 7. M31 

Andromeda Gökadası: 

CelestronC11+Hypers

tar f/2 teleskop, Canon 

550D kamera, 21x 

30sn, ISO800 (Sedat 

Bilgebay). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 8. M20 Üçboğum 

Bulutsusu. Orion 

250mm f/4,7 

Newtonian teleskop, 

Canon 550D 13x30sn, 

ISO 1600 (Güven 

Özkan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 9. M42 Avcı 

Bulutsusu ve 

NGC1977 Koşan 

Adam Bulutsusu. 

Takahashi FSQ106 

ED teleskop 

(Sabahattin Bilsel). 
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Şekil 10. IC434 

Atbaşı Bulutsusu ve 

NGC2024 Alev 

Bulutsusu. Takahashi 

FSQ106ED teleskop, 

Canon 350D kamera, 

72dk. (Tahir Şaban). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 11. NGC2237 

Gül Bulutsusu. 

Celestron C11+ 

Hyperstar f/2 

teleskop, Canon T2i 

kamera, 25x120sn, 

ISO800 (Sedat 

Bilgebay). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmanın asıl amacı ülkemizde astronomi alanında çalışan bilim adamlarımıza bilgi 

vermek amacıyla, amatör astronomların sahip olduğu ekipmanlar ve teknik imkânların 

özetlenmesi, amatör olarak yapılan astronomi çalışmalarının örneklerle listelenmesidir. 

Yine bu çalışmada ismi geçen ve eserleri kullanılan amatör astronomlar ile gökbilim.com 

forum ve astrofotografi.net üyelerinin temel hedefleri arasında pozitif bilim dallarının 

özellikle okul çağında gençlerimize tanıtılması, halkımızın astronomi bilimi hakkında 

bilgilendirilmesi ve yurtdışında örnekleri oldukça yaygın olan amatör ve profesyonel 

astronomların ortak çalışma imkânlarının araştırılmasıdır.  

6. Referanslar 

- http://www.astrofotografi.net/  
  


