
GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ

 • Uzay Araştırmaları
 • Uzay Gözlemleri ve Gözlem Araçları
 • Gök Cisimleri
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1. FASİKÜL : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ

Uzay Araştırmaları
Roketler

Birçok farklı modeli bulunan roketler, belirli bir hedefe ulaş-
mak için tanklarındaki yakıtı oksijenle yakmak ve uzaya ya da 
havaya gönderilmek üzere itiş gücü sağlayan araçlardır. Bu 
itiş gücünü uzaya uydular, uzay istasyonu ve bunlar için ge-
reken araçları taşır. Uzayı keşfetmek için gönderilen insansız 
uzay araçları olan uzay sondaları da yine roketler yardımıyla 
uzaya fırlatılır.

Roketler aracılığıyla insanlar uzaya taşınabilmektedir.

Uzay Mekiği

Uzay gemisi de denilen bu mekikler yer çekiminden kurtula-
cak kadar yanlarında yakıt taşıyamadıkları için roketler aracı-
lığıyla fırlatılmaktadır. Tekrar tekrar fırlatma ve iniş maliyetin-
den kurtulmak amacıyla tasarlanmış fakat maliyetleri çok yük-
sek olduğundan 2011 yılından sonra kullanımı durdurulmuştur.

Mekik içinde insan taşınabilmesi ve uzaktan kontrol edilebil-
mesi özelliklerine sahip araçlardır.

Uzay Sondaları

Uzaya gönderilen ve diğer gezegenleri Güneş’i, galaksileri 
araştırıp analiz etme, fotoğraf çekme ve gönderme gibi özel-
likleri olan insansız uzay araçlarıdır. Sondalar roketle fırlatılır 
ve uzaktan kumanda edilebilmektedir. 1950’li yıllarda başla-
yan bu uzay araştırmaları yarışı ülkelerin birçok uzay sonda-
sını uzay boşluğuna, gezegenlere, Güneş’e göndermesiyle 
devam etmektedir. Günümüzde 20 kadar uzay sondası göre-
vini sürdürmektedir.

Voyager 1, Luna 1, Cassini, New Horizons, Juno uzay sonda-
larından bazılarıdır.

Uzay İstasyonları

Dünya yörüngesinde bulunan ve uzaya gönderilen astronot-
ların konaklaması, laboratuvar çalışmaları yapması için kuru-
lan bir uzay aracıdır. Yeryüzünden yaklaşık 400 km yukarıda 
bulunabilirler. Bunlardan bazıları;

SALYUT 1

APOLLO-SOYUZ

SOVYET UZAY İSTASYONU (MİR)

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU (ISS)

ISS birçok ülkenin kaynaklarını birleştirmesiyle oluşmuş ve 
birçok farklı ülkeden astronotların çalışma yapabildiği bir is-
tasyon olmuştur. Şu anda Dünya’nın en büyük yapay uydusu-
dur. Yeryüzünde çıplak gözle görülebilmektedir.
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Yapay Uydular

◆  Dünya etrafındaki yörüngede ya da diğer gezegenler etra-
fında insanoğlunun elinden çıkmış yapay uydular bize bu 
gezegenler hakkında bilgi göndermekle birlikte haberleş-
me, meteoroloji, savunma sistemleri ile ilgili veriler sağla-
maktadır.

◆  Dünya yörüngesine yerleştirilmiş, uzayı daha iyi anlamak 
ve görüntüler elde etmek için içine teleskop yerleştirilen 
uydulara uzay teleskobu denir.

 Kepler, James Webb, Hubble bunlardan bazılarıdır.

◆  Haberleşme uyduları; televizyon, radyo, internet, telefon 
ve askerî uygulamalar için Dünya’nın alçak yörüngesine 
yerleştirilmiştir.

Haberleşme uydusu

Bazı kavramlar ve ilk yapılanlar

Astronomi :  Gök cisimlerinin yapısını, özelliklerini, hareket-
lerini inceleyen bilim dalıdır. Gök bilimi olarak 
adlandırılabilir.

Astronot :  Kozmonot ya da uzay insanı olarak adlandırı-
labilir. Uzaya gönderilen bilim insanlarıdır.

Astronom :  Astrofizikçi ya da gök bilimci olarak adlandırı-
labilir. Yeryüzündeki bilimsel çalışmaları yürü-
türler.

Uzaya ilk gönderilen insan Ay’a ilk defa ayak basan insan
Yuri GAGARİN Neil ARMSTRONG

Ay’ın haritasını ilk oluşturan 
insan

Uzaya gönderilen ilk yapay 
uydu

Ali KUŞÇU Sputnik - 1

Astronomide kullanılan te-
leskobu icat eden astronom

Ay’a ilk kez inen insansız uzay 
aracı

Galileo GALİLEİ Luna - 2

Türkiye’nin ilk yapay uydusu
Astronomide kullanılan uzunluk 

birimleri
Türksat 1 - A Astronomi birimi (AB)

Işık yılı

Uzay Teknolojilerinin Hayatımıza Katkıları

Uzay teknolojileri sayesinde;

- İnsansız uzay araçları

- Yapay uydular

- Teflon, alüminyum folyo, streç film

- Güneş panelleri

- Duman ve gaz dedektörleri

- Mikroçipler, joystick oyun kolları

- Hafif izolasyon malzemeleri

- Lens üretimi

- Su filtreleme sistemleri

gibi araçlar gündelik yaşantımıza girmiştir. Ülkelerin uzay 
araştırmalarına maddi ve manevi olarak yatırım yapması ve 
zaman harcaması ülkeye ekonomik olarak da katkı sağlamak-
tadır.
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1. FASİKÜL : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ

◆  Harita ve konum; radyo sinyalleri ile yeryüzündeki GPS 
alıcılar sinyallerin okunması esası ile çalışır. Bu sayede 
Dünya’daki konum ve saat belirlenebilmektedir. Telefonlar-
daki harita uygulamaları, navigasyonlar, akıllı saatlerdeki 
konum belirlemede kullanılır.

◆  Meteoroloji uyduları; Dünya’daki bulutların resmini çekerek 
sıcaklık ölçümlerini Dünya üzerindeki merkezlere gönde-
ren uydulardır. Bu sayede hava durumu hakkında bilgi edi-
nilmekte ve insanlara gerekli uyarılar yapılabilmektedir.

◆  Yer gözlem uyduları; askerî amaçlı olmayan Dünya üze-
rindeki ormanlık, kentsel, meteorolojik değişimler ve harita 
oluşturma için kullanılan uydulardır.

◆  Askerî uydular; askerî amaçlı olarak istihbarat toplama, 
ülkenin sınırlarını koruma, terör saldırılarını engelleme 
amaçlı devamlı gözlem yapan uydulardır.

Türkiye’nin Uzaya Gönderdiği Yapay Uydular

TÜRKSAT haberleşme uyduları

Tarih DURUMU
TÜRKSAT 1A 1994 Fırlatma anında başarısızlıkla sonuç-

landı.
TÜRKSAT 1B 1994 Uzaya fırlatılan ilk uydumuz. 2006’da 

görevi bitti.
TÜRKSAT 1C 1996 2010 yılında görevi bitti.
TÜRKSAT 2A 2001 2016 yılında görevi bitti.
TÜRKSAT 3A 2008 Aktif olarak çalışmaktadır.
TÜRKSAT 4A 2014 Aktif olarak çalışmaktadır.
TÜRKSAT 4B 2015 Aktif olarak çalışmaktadır.
TÜRKSAT 5A 2021 Aktif olarak çalışmaktadır.
TÜRKSAT 5B 2021 Aktif olarak çalışmaktadır.
TÜRKSAT 6A 2023 Tarihinde fırlatılması planlanmaktadır.

Yer gözlem uyduları; TÜBİTAK tarafından tasarlanmış ve üre-
tilmiştir.

Tarih DURUMU
BİLSAT 2003 Görev süresi bitti.
RASAT 2011 Görev süresi bitti.
GÖKTÜRK 2 2012 Aktif olarak çalışmaktadır.
GÖKTÜRK 1 2016 Aktif olarak çalışmaktadır.
İMECE 2023 Ocak ayında fırlatılması planlanmaktadır.

Uzay Kirliliği

◆  Teknolojinin gelişmesi ve insanoğlunun araştırma, merak, 
üstünlük arayışı uzaya olan ilginin artmasına ve sonucun-
da uzayda işlevini ve görevini bitirmiş yapay uzay araçları-
nın enkaz oluşturmasına neden olmuştur. İlk olarak Sput-
nik I uzay aracı ile başlayan bu merakın sonucu günümüz-
de Dünya’nın etrafında binlerce büyük, yüz binlerce küçük 
enkaz atığı oluşmasına sebep olmuştur.

◆  Dünya etrafında hareketli olan farklı büyüklükteki bu par-
çalar saatte 30000 km hıza çıkabilmektedir.

◆  Enkaz parçaları ve meteorların, görevini devam ettiren di-
ğer uzay araçlarına zarar vermesi ya da uzaya gönderile-
cek yeni uzay araçlarının yörüngeye yerleşme sıkıntısı gibi 
sonuçlar doğuracağı öngörülmektedir.

Bu durum;

• Hava tahminleri

• İnternet, TV, radyo erişimi

• Yer bilimi ve iklim durumu

• Ülkelerin ekonomisinde sıkıntılar yaşanması

gibi durumları ortaya çıkarabilir.

◆  Uzay kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak ağ ile yakalanma-
sı ve toplanmasında Dünya atmosferine girmesi ve sürtün-
me ile yanarak yok edilmesi gibi projeler geliştirilmektedir.
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ALIŞTIRMALAR • 1

Soru 1

Uzay araştırmalarında kullanılan uzay araçlarını görevlerine göre doğru bir şekilde eşleştiriniz.

Soru 2

Yapay uydular ile ilgili verilen özellikleri Doğru / Yanlış olarak değerlendirerek D / Y harfleri ile gösteriniz.

 

a) (        ) Haberleşme uyduları yer gözlemi konusunda hassas ölçümler yapabilmektedir.
b) (        ) İlk uydumuz olan TÜRKSAT 1A başarılı bir şekilde uzaya gönderilmiştir.

c) (        ) GÖKTÜRK uydular yüksek hassasiyetli yer gözlem uydularıdır.

d) (        ) TÜRKSAT uydularının hepsi aktif olarak görevine devam etmektedir.

e) (        ) Navigasyon, GPS gibi özellikler harita ve konum uyduları sayesinde kullanılabilmektedir.

f) (        ) Devlet kurumları uydulardan kaçak yapı, orman yangını, terör saldırıları, iklim değişikliği gibi birçok alanda yararlanır.

Soru 3

Uzay enkazlarının yapay uydular, teleskoplar, uzay istasyonları gibi uzay araçlarına zarar vermemesi için nasıl bir öne-
ride bulunurdunuz?

Roketler

Uzay istasyonları

Uzay mekiği

Uzay sondaları

Uzay araştırmalarında tekrar tekrar
kullanılmak için tasarlanan uzay

araçlarıdır. Fakat yüksek maliyetlerinden
dolayı artık kullanılmamaktadır.

Dünya yörüngesinde bulunan ve uzay
araştırmalarında astronotların konaklamasını

sağlayan uzay araçlarıdır.

Gezegenleri, yıldızları incelemek için
uzay boşluğuna gönderilen insansız
uzay araçlarıdır. Voyager, Cassini

birkaç örneğidir.

Uzay araçlarının Dünya’nın çekim
alanından kurtulmaları için itiş gücü

sağlayan uzay araçlarıdır. Uzay araçlarının
uzaya gönderilmesini sağlar.

Y
Y

D

Öğrenciler kendi cevaplayacaktır.

Y

D

D
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1. FASİKÜL : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ

Uzay Gözlemleri ve Gözlem Araçları
Teleskoplar

Gök bilimi ile ilgili olarak geçmişten bu yana insanlar uzayı, yıldızları, gezegenleri anlamaya, gözlemeye uğraşmıştır. Alman göz-
lükçü Hans Lippershey 1608 yılında tesadüfen teleskobu keşfetmiştir. Bu teleskobu geliştirerek yönünü uzaya çeviren ise İtalyan 
bilim insanı Galileo olmuştur. Uzay araştırmalarında çığır açan teleskop sayesinde Güneş’in Dünya etrafında dönmediği, güneş 
lekeleri, Jüpiter’in uyduları, Satürn gezegeninin halkaları gözlemlenebilmiştir.

Günümüzde gök bilimcilerin kullandığı teleskoplar; mercekli teleskoplar, aynalı teleskoplar, radyo teleskopları olarak sınıflandırı-
labilir.

Radyo teleskopları

Radyo teleskopları uzaydan gelen radyo sinyallerini güçlendirerek bu sinyalleri anlamamızı, yorumlamamızı gezegenlerin ya da 
diğer gök cisimlerinin sinyallerini dinlememizi, görüntü alabilmemizi sağlar.
Rasathaneler (Gözlemevi)
Gezegenleri, yıldızları, gökada (galaksi), bulutsu, meteor gibi gök cisimlerini gözlemlemek için kurulan yapılardır.

Gökyüzünün net olarak görülebilmesi için gözlemevleri genelde; deprem riskinin az olduğu, ışık kirliliğinin olmadığı, nem oranının 
az olduğu, nüfus yoğunluğunun az olduğu, yüksek bölgelerin bulunduğu yerler tercih edilmelidir. Bu sayede uzaydan gelen ışık 
ve sinyallerin daha net olarak işlenmesi mümkün olmaktadır.
Türkiye’deki Gözlemevleri
• Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi •   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi
• Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi •   Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi
• TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG)

Gelen
ışın

Gelen
ışın

İnce kenarlı
mercek

İnce kenarlı
mercek

Çukur
ayna

Çukur
ayna

iki adet mercek kullanılarak
oluşturulabilir.

Düzlem ayna ve çukur ayna
kullanılarak oluşturulabilir.

Mercekli teleskoplar Optik teleskoplar Aynalı teleskoplar



1. FASİKÜL : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ

10

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

Işık Kirliliği

Yapay ışık kaynaklarının yanlış yerde ve yanlış yönde kullanı-
mı enerji kaybı ve verimsiz kullanıma neden olmaktadır. Bu-
nun dışında uzaydan gelen yıldız ışıklarının görülememesine 
neden olur.
Işık kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması enerjinin boşa 
gitmesini engeller. Kuşların göç yollarından sapmasını engel-
ler. Su kaplumbağalarının yumurtadan çıktıktan sonra denize 
doğru yönlenmesi kolaylaşır.
Gök bilimciler
Gökbilimcinin gök cisimlerini izleme, bunlar hakkında bilgi top-
lama çabası milattan önceki yıllara dayanmaktadır. Matema-
tik, mantık, geometri, astronomi için temel oluşturmuş ve gök 
cisimlerinin şekillerini, hareketlerini yorumlayıp bazen bulgula-
rı ruhanî bir güç ya da tanrı olarak görmelerine neden olmuş-
tur. Teleskopların keşfi ile bu süreç çok hızlı ve açıklanması 
daha kolay veriler hâline getirilmiştir.
Türk-İslam Kökenli Gök Bilimciler

Işık kirliliği
fazla

Işık kirliliği
az

Verimsiz kullanım Verimli kullanım

Ali KUŞÇU

Güneş saatini yapmıştır.
Ay’ın haritasını çizmiştir.
İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüştür.
Ay’ın belirli bir bölgesine adı verilmiştir.

Uluğ BEY

Rasathane yaptırmıştır.
Yıldız cetveli geliştirmiştir.
Bir yılın 365 gün 6 saat olduğunu küçük
bir hata payı ile ölçmüştür.

Takiyüddin

Osmanlı dönemi astronomlarındandır.
Rasathane kurulmasını sağlamıştır.
Dünya’nın eksen eğikliğini küçük hatalarla
hesaplamıştır.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

El-Biruni, Farabi, Harezmi gibi daha birçok Türk-İslam kö-
kenli astronom vardır.

Batı Kökenli Gök Bilimciler

Uranüs’ün keşfini gerçekleştiren William Herschel, yıldızla-
rı incelediğinde aralarında bulanık görünen fakat uzun yıllar 
sonra Edwin Hubble tarafından galaksi olarak adlandırılacak 
yapıların varlığını tespit etmiştir. Edwin Hubble aynı zaman-
da galaksilerin büyüdüğünü ve birbirinden uzaklaştığını keş-
fetmiştir.

Galileo Galilei

1600’lü yıllarda teleskopla Jüpiter’in
uydularını keşfetti.
Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ve
Güneş lekelerini keşfetti.

Johannes Kepler

Gezegenlerin Güneş etrafındaki
yörüngelerinin elips şeklinde olduğunu
keşfetmiştir.

Isaac Newton

Güneş ve gezegenler arasındaki çekim
kuvveti kanunlarını hesaplamıştır.
Aynalı teleskobu icat etmiştir.

•

•

•

•

•

Gök Bilimciler

• Ali Kuşçu
• Uluğ Bey
• Takiyeddin
• El - Birunî
• Gıyaseddin Cemşid
• Hatice Nüzhet Gökdoğan

• Galileo Galilei
• J. Kepler
• I. Newton
• Kopernik
• Edwin Hubble
• William Herschel

Türk İslam Batılı
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GOLD TEST-1
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmalarında gözlem 
aracı olarak kullanılamaz?

A) Teleskop B) Yapay uydular
C) Uzay istasyonu D) Rasathaneler

Soru 2

Yukarıdaki eşleştirilmelerin doğru yapıldığı seçenek 
aşağıdakilerden hangisindedir?
A) B) C) D)

Soru 3

Gezegenler, yıldızlar, meteor gibi birçok gök cisminin yapısı-
nı, özelliklerini, hareketlerini inceleyen bilim dalına - - - - , bu 
bilim insanlarına - - - -  denir.
Yukarıdaki bilgilerin doğru olması için boş bırakılan yer-
lere aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

A) Astroloji / Astrolog B) Astronomi / Astronom
C) Meteoroloji / Metorolog D) Jeoloji / Jeolog

Soru 4

Uzay araştırmalarının gelişmesindeki en büyük icat teleskobun 
icadı olacak kabul edilmektedir. Tesadüfen icat ettiği bilinen ve 
daha sonradan geliştirilen teleskop, bugün gök cisimlerinin in-
celenmesine ve yeni bilgiler edinilmesine ışık tutmaktadır.
Yukarıda bahsedilen teleskobun icadını gerçekleştiren 
kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hans Lippershey B) Yuri Gagarin
C) Edwin Hubble D) Galileo Galilei

Soru 5

Havai fişeklerden esinlenerek üretilmiş ve sonunda uzay 
araçlarının atmosferi aşarak uzaya gönderilmesinde kulla-
nılan bir taşıyıcı görevi üstlenmiştir.
Yukarıda özelliği verilen uzay aracı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Uzay istasyonu B) Uzay sondası
C) Uzay mekiği D) Roket

Soru 6

Türk-İslam kökenli astronomlardan Ay’ın ilk haritasını 
çizmeyi başarmış kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B) 

  Ali Kuşçu   Kepler
C)  D) 

  Isaac Newton   Galileo Galilei

Soru 7

İnsanoğlunun uzay araştırmaları için Dünya yörüngesine 
gönderdiği ve işlevini yitirmiş uzay araçları Dünya etrafın-
da uzay yığını da denilen uzay kirliliğine neden olmaktadır.
Buna göre;

I. Uzay mekikleri
II. Roketler
III. İşlevini yitirmiş uydular
uzay araçlarından hangileri uzay kirliliğine neden olur?

A) Yalnız II B) I ve II
C) II ve III D) I ve III

e{

Uzaya gönderilen ilk yapay uydu

Dünya yörüngesindeki optik uydu

Ay’a indirilen ilk insansız yapay uydu

Hubble

Sputnik-1

Luna-2

e{

e{

e{

e{

e{

e{
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Soru 8

Dünya’nın etrafında dolanan yapay uydular bilgi toplama, ha-
berleşme, konum belirleme gibi özellikleri olan ve artık günü-
müzde vazgeçilmez yeri olan uzay araçlarıdır.
Bu uzay araçlarından Türkiye’ye ait olanlar tabloda verilmiş-
tir.

TÜRKSAT 5A TÜRKSAT 4A GÖKTÜRK 2
Rasat GÖKTÜRK 1 Bilsat

Yukarıdaki tabloda hâlen aktif olarak çalışan kaç yapay 
uydu bulunmaktadır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Soru 9

Uzay araştırmalarında, gelişen teknoloji ile birlikte birçok yeni 
malzeme, araç, makine icat edilmiş ve bunların hayatımıza 
girmesi ile birçok alanda pratik ve kolay halledebileceğimiz 
çözümler üretilmesi sağlanmıştır.
Buna göre;

I. Fabrikaların filtreleme sistemleri
II. Yangın dedektörleri
III. İtfaiyecilerin kullandıkları giysiler
IV. Hafif izolasyon malzemeleri
gibi ürünlerden hangileri uzay araştırmaları sonucu üre-
tilmiştir?

A) I ve IV B) II ve III
C) I ve II D) I, II, III ve IV
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Soru 10

Plastik şişe kullanılarak su roketi modeli yukarıdaki gibi oluşturulmuştur. Hava pompası şişe içindeki suyun üzerinde-
ki hava basıncını artırarak suyun tıpaya doğru basınç uygulamasına ve bir süre sonra tıpayı fırlatarak dışarı çıkmasına 
neden olacaktır. Bu sayede şişenin sudan aldığı itiş gücüyle yükselmesi sağlanmaktadır. Bu deneyi defalarca denemek 
mümkündür.
Roketlerin tasarlanmasındaki amaçla karşılaştırıldığında,

I. Roketlerde yakıt olarak su kullanılabilir.
II. Tekrar kullanılabilen roketler tasarlanabilir.
III. Uzaya çıkan roketler patlatılarak yok edilebilir.
yargılarından hangileri tasarımın kullanılabilirliğini destekler niteliktedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I, II ve III D) I ve II

Kâğıt huni

Fırlatma
tüpü

Plastik şişe

Su

Hava

Hava
pompası
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