
Türkiye’deki Teleskoplarla Bilim Sempozyumu - İstanbul 

 

12 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ROBOTİK ASTROFİZİK GÖZLEMEVİ:  

İSTANBUL - ÇANAKKALE PROJESİ 

 
A.Talat SAYGAÇ1,2 

 
1İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 34119 – Beyazıt – İSTANBUL 

2İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

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

 
Özet: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimine 2009 yılında verilen ve 

3685 numara ile kaydedilen proje sonucunu özetler. Bölüm,1936’dan bu yana kurulu astrograf 

dürbünü ile güneş fotosfer ve kromosfer gözlemlerini gerçekleştirerek gözlemsel çalışmalarını 

sürdürmüştür. Güneş dışındaki konularda gözlemsel çalışan araştırmacılar TUG kurulumu öncesi yurt 

dışı kaynaklardan verilerini karşılamışlardır. TUG kurulumu sonrasında veriler önemli ölçüde buradan 

ve daha az ölçekte yurt dışından sağlanmaya başlamıştır. Bir gece gözlemevi eksikliği hep hissedilen 

bölümümüzdeki bu ihtiyaç; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ortak bir protokol ile kurulan 

gece gözlemleri gözlemevi ile bir ölçüde giderilerek, hem bu alanda ilk çalışma birlikteliği örneği 

oluşturdu, hem de iki üniversite araştırıcılarının daha yoğun bilgi paylaşımına yol açtı. 

 
1. Giriş 

Sunumumuza konu 3685 numaralı güdümlü proje, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimine verilmiş olan 584.000TL bütçeli ve 3 yıl süreli (15.05.2009-15.05.2012) bir 

gözlemevi kurulumu projesidir. Görüntüleri ve “ilk ışık” gözlemi örnekleri Şekil 1’de verilen 

Gözlemevi, İstanbul Üniversitesinden 15 ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden 6 kişinin 

katılımıyla, bütçesinin %92’si kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Başlıca amacı, bir gündüz 

(Güneş) gözlemevi olan İÜFF Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümüne bir de gece (yıldız) 

gözlemevi kazandırarak, gözlemsel çalışma imkânlarına katkıda bulunmaktır. Hâlen yerinde 

gözlemlerle kullanılmakta olan teleskop, zamanla robotik hâle getirilecektir.  

Şekil 1. İST60 Teleskobu, Gözlemevi ve 21 Haziran 2011 tarihinde alınan “ilk ışık” görüntüleri. 
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2. Teleskop ve Kubbenin Yerleşim Özellikleri 

Paslanmaz çelik ve sert alüminyum parçalardan oluşan Teleskop ekvatoral kurgulu olarak 

yapımcı firma tarafından tasarlanan ve ülkemizde imal edilen bir metal pilye üzerinde 

çalışmaktadır. Alman kurguludur ve ihtiyaca göre ekvatoral veya altazimut kurguya 

çevrilebilmektedir.  

Şekil 2’de görüldüğü gibi, metal pilyenin daha önce kubbe içerisinde var olan ve merkez 

dışında bulunan bir beton pilye üzerine oturması sağlanmıştır. Kurgu ağırlığı yaklaşık 85kg, 

aksesuvar yükleme kapasitesi ise 90kg’ın üzerindedir.  

Kubbe ve teleskop gözlem başlangıcına kadar gün boyu klima sistemi ile sabit ısı ve nemde 

tutulmaktadır. 

Şekil 2. Teleskop kurgusu ve pilyenin yerleşimi. 
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3. Kurgu, Yönelim ve İzleme 

Alman ekvatoral kurgulu olan ve altazimut kurgulu olarak da ayarlanabilen teleskobun 

yönelme hızı 20○/sn’dir. NTM 500 ekipmanı ile maksimum yönelme hızı 100○/sn 

olabilmektedir. İvmelenme hızı 20○/sn, hedefleme hassasiyeti (1.50’lik bir yarıçap içerisinde) 

< 5″ RMS’dir. Diferansiyel hedefleme hassasiyeti CCD bağlı olmak üzere, beraberindeki 

Apogee Alta U42 ve STS1001E CCD tarafından belirlenebilen değerler arasındadır. 

Otomatik rehber (autoguider) olmaksızın izleme hassasiyeti < 1″/120dk’dır. Yüksek yönelim 

ve takip duyarlılığını sağlamak üzere yüksek hassasiyetli bilyeli rulmanlar kullanılmıştır. 

Doğrudan tork motorları ile yönlendirilmekte olup, periyodik yönelim hatalarından 

arındırılmıştır. Ortalama güç kullanımı 750W/230V, maksimum güç kullanımı ise 

1500W/230V değerlerindedir.  

Enlem ayarı 0-900 arasında yapılabilmektedir. Herhangi bir pozisyonda azimut ince ayarı 

±10○ kadardır.  

4. Kontrol ve Yazılım 

Yazılım üretici ASTELCO firması tarafından temin edilmiştir ve zaman zaman yeni 

sürümleriyle internet üzerinden desteklenmektedir. Sky, Linux, Windows, Xephem ve SkyMap 

Pro programları ile uyumlu olan yazılım, standart bir kontrol bilgisayarı aracılığıyla 

çalıştırılmaktadır.  
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