
Yeni başlayanlar için teleskop ayarlama kılavuzu 

Teleskobunuzun kurulumunu yaptıktan sonra en önemli şeylerden biri 
odaklamadır. Odaklama iyi olmazsa net bir görüntü elde edemezsiniz. 
Teleskobunuzu gece gökyüzüne çevirmeden önce yeryüzünde kolay 
hedefleyebileceğiniz noktalara çevirip hedefleme ve odaklama çalışması 
yapılmalıdır. Gökobjeleri bulması ve hedeflemesi daha zor nesneler olduğu için, 
yeryüzünde yapacağınız hedef ve odak çalışması ile teleskobunuzu gece 
gözleminde denemeden önce alıştırma yapabilirsiniz. 
 Bunun için 
 Teleskobunuzun sahip olduğu en büyük odağa sahip gözmerceğini 
teleskobunuzun gözmerceği yuvasına yerleştirin. 
20mm ya da 26mm bunun için en uygun gözmercekleridir. 
 
 
 
 
 
 
 
Gözmerceğini teleskobunuza aşağıdaki gibi yerleştirebilirsiniz 
Newton Tipi Aynalı teleskop: 
 
 
 

Gözmerceği 

Gözmerceği Yuvası 

Gözmerceği Sıkıştırma Vidası 

Odaklama Topuzları 

Hedef Dürbünü 
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Mercekli ve aynalı teleskoplar modelden modele küçük faklılıklar gösterse de 
temel yapı olarak aynıdır. Bu yüzden Aynalı ve mercekli teleskop için birer 
örnek kullanıldı. Teleskobunuz Newton tipi aynalı teleskop ise Newton 
kurguyu, mercekli ise mercekli teleskop görsellerini inceleyiniz. 

Mercekli teleskop: 

Gözmerceği 

Gözmerceği Yuvası 
Odaklama Topuzları 

Hedef Dürbünü 

Gözmerceği Yuvası 

Gözmerceği Sıkıştırma Vidası 
Diagonal Ayna/Prizma 
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 Teleskobunuzu kolay hedefleyeceğiniz bir yeryüzü objesine çevirin. (Anten, 
Baca, Elektrik direği, Bayrak Direği, Minare vb.) 
 Hedeflemek için teleskobunuzun optik tüpünün arka/üst bölümünden 
teleskobun ön bölümünü de görecek şekilde bakarak, optik tüp doğrultusunu 
ve hedeflemek istediğiniz cisim ile aynı hizaya getirin. 
 Teleskobunuzu hedeflediğinize eminseniz gözmerceğinden bakarken bir 
yandan odaklama topuzlarını çevirin. Gözmerceğinden aldığınız görüntüyü 
odaklamaya çalışın. 
 

Teleskobu hedeflemek 
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 Teleskobunuz ilkin odak noktasında olmayabilir. Gözmerceğinden bakarak 
odak topuzlarını çevirirken görüntü giderek dağılıyorsa odak topuzlarını ters 
yöne çevirin. 
 Görüntü şekildeki gibi toparlanıyor ve netleşiyorsa doğru yoldasınız 
demektir. 
 Görüntüdeki keskinliği sağladıysanız odaklamayı başarıyla yaptınız. 
 Farklı gözmerceği ya da barlow lens kullandığınız takdirde teleskobunuzun 
odak ayarını yeniden yapmanız gerekir. 

 
 

 
Hedef Dürbününü ayarlamak 

Hedef dürbünü gibi bir yardımcı olmadan teleskobu herhangi bir objeye 
doğrultmak ve merkezlemek oldukça zordur. Bunu siz de odaklama 
çalışmasında bir objeyi hedeflerken deneyimlediniz. 
 
Teleskobunuzun büyütme gücü görece yüksek olduğundan çok dar bir alan 
görür. Gökyüzünde herhangi bir objeyi sadece teleskop ile bulup hedeflemek 
çok uzun sürebilir. Bu yüzden teleskobu hedeflemenize yardımcı bir ekipmana 
ihtiyaç duyulur. Bunun adı hedef dürbünüdür. 
 
Genel olarak karşılaşabileceğiniz iki tip hedef dürbünü vardır. 
 
• Mercekli Hedef Dürbünleri 
• Kırmızı Nokta (Red Dot) Hedef Dürbünleri 
 
 

Odak Ayarı 
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Mercekli hedef dürbünleri: Mercekli yapıda olup küçük büyütmelere sahiptir. 
Yapısı monoküler bir dürbüne benzer. Çoğunlukla içinde artı şeklinde bir işaretçi 
(retikül) bulunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red Dot Hedef dürbünleri: Saydam cam bir ekranı bulunan ve bu ekran üzerine 
kırmızı lazer işaretçi yansıtan hedef dürbünleridir.  

Hedef Dürbünü Ayar Vidaları 

Hedef Dürbünü Görüntüsü 

Hedef Dürbünü Ayar Vidaları 

Hedef Dürbünü Ayar Vidalası 
YATAY 

Hedef Dürbünü Ayar Vidalası 
DİKEY 

Açma Kapama Vidası 
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Hedef dürbünü Ayarı 
  
Teleskobunuzu yeryüzünde bir nesneye (Anten, Baca, Elektrik direği, Bayrak 
Direği, Minare vb.) çevirip gözmerceğinden bakın ve odaklamasını yapın. 
Teleskobunuzu yerinden oynatmayın ya da eksenlerinden hareket ettirmeyin. 
Hedef dürbünü ayarı sırasında teleskobun doğrultusunun bozulmaması gerekir. 
 
Hedef dürbünden bakın ve merkez işaretçisinin teleskobunuzu yönlendirdiğiniz 
nesneye göre ne kadar uzakta olduğunu anlamaya çalışın.  
Şimdi hedef dürbününün ayarını yapalım. 
 
Hedef dürbünü ayarı yapılmadan önce teleskobunuzun baktığı doğrultudan farklı 
bir yeri göstermesi doğaldır. 
 
 

Teleskop Gözmerceği 
Görüntüsü 

Hedef dürbünü ayar vidalarını kullanarak merkezi işaretçiyi teleskobun baktığı 
nesneye yönlendirin. Mercekli hedef dürbünlerinde vidaları ayarlarken bir vidayı 
gevşetirken diğerini sıkmanız gerekir. Böylelikle hedef dürbünü rahatça hareket 
edebilir. Hedeflediğiniz nesne merkezi işaretçi ile çakıştıysa ayar vidalarının 
boşluklarını alarak son kez sıkın. Böylece hedef dürbününün ayarı sabit kalacaktır. 
 
Red dot hedef dürbünlerinde hedef dürbünü işaretçisini açtıktan sonra, kırmızı 
imleci yatay ve dikey yönde hareket ettiren ayar vidalarını çevirerek işaretçiyi 
hedeflediğiniz cismin üzerine getirin.  
 
Hedef dürbününüz ayarlandı ve teleskobunuz ile aynı doğruluya bakıyor. 
 
Artık gece gözlem yapmak için hazırsınız!. 
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Sorularınız ve teleskop aksesuarları konusunda yardım için 
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 
http://www.astromed.com.tr/ 

Teleskobunuzu gökyüzünde nereye çevireceğinizi bilmiyorsanız astronomi 
uygulamaları size yardımcı olacaktır. 
Not: Uygulamaları kullanırken konum servisinizin açık olması ve telefon 
sensörlerini kalibre etmeniz uygulamaların hassaslığını arttıracaktır! 

Sky Map SkyView® Free SkEye | Astronomy 

Android 

IOS 

SkyView® Free Night Sky 

Not: Kare kod uygulamalarını 
telefonunuza indirerek 
sayfadaki QR kodları okutup 
ilgili internet sayfalarına 
erişebilirsiniz! 

Okuduğunuz için teşekkürler 
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