
Teknoloji ve Uzay Araştırmaları 

 Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını ve hareketlerini inceleyen bilim dalına gök 

bilimi denir. Bu alanda çalışan kişilere gök bilimci (astronom) adı verilir.  

 Uzay, Dünya atmosferinin dışında gök cisimlerini içine alan sonsuz boşluğa denir. 

 Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını 

Dünya’ya ulaştıran teknolojilere uzay teknolojisi adı verilir.  

 Roketler, uydular, uzay sondaları ve uzay istasyonları uzay araştırmalarına büyük 

katkı sağlayan teknolojik ürünlerdir.  

 Roketler, geceleri havaya fırlatılan havai fişeklerden esinlenilerek 20. yüzyılın ikinci 

yarısında üretilmiştir.  

 Gök biliminde yeni bir çığır açan roketler, bir uzay aracını atmosferin dışına 

taşımak için kullanılmaktadır.  

 İlk olarak Sovyetler Birliği tarafından uzaya gönderilmiştir.  

 Uzay araştırmaları için üretilen bu teknolojiler savunma sanayisine de katkı 

sağlamıştır. 

 Uzay mekikleri roketler gibi hızla yükselebilen, uçaklar gibi manevralar yapabilen ve 

tekrar yere inebilen uzay araçlarıdır.  

 Gök biliminin yeniden kullanılabilen ilk araçlarıdır. 

 NASA tarafından üretilen Challenger (Çelincır) adlı uzay mekiği ile uzaya 

insan çıkarılmış ve ilk uzay yürüyüşü gerçekleştirilmiştir.  

 Challenger, 10. uçuşunda kalkışından 73 saniye sonra infilak etmiştir.  

 Uzay sondaları, bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için gönderilen 

araçlardır.  

 Bu araçların gönderildiği gök cisminin yakınında uçma, yörüngesinde dolaşma 

veya üzerine inme gibi görevleri vardır.  

 Ay ve pek çok gezegen hakkında bilinmeyenleri açığa çıkaran uzay sondaları, 

gök bilimine önemli katkılar sağlamıştır. 

 Yapay uydu; uzaya gönderilen, Dünya’nın veya başka bir gezegenin yörüngesine 

yerleştirilen uzay aracıdır.  

 İletişim, haberleşme, hava durumu tahmini, televizyon yayını, GPS (Küresel 

Konumlama Sistemi) gibi pek çok alanda hizmet vermektedir.  

 Örneğin ülkemizin uzaya gönderdiği TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A ve 

TÜRKSAT 4B birer haberleşme uydusudur. Bu uydular hâlen aktif olarak 

çalışmaktadır.  



 Ayrıca GÖKTÜRK 2, RASAT ve GÖKTÜRK 1 uyduları ise ülkemizin 

istihbarat edinmek, coğrafi konum belirlemek, çevresel değişimleri takip etmek 

gibi amaçlar için uzaya gönderdiği aktif gözlem uydularıdır. (RASAT= gözlem 

uydusu, GÖKTÜRKLER=Askeri amaçlı) 

 Bunlardan başka ülkemizin TÜRKSAT 1B, TÜRKSAT 1C ve TÜRKSAT 2A 

haberleşme uyduları ile BİLSAT gözlem uydusu görevini tamamlamıştır. 

 Uzay istasyonları, insanların uzayda çalışmasını ve ihtiyaçlarını gidermesini sağlayan 

dev yapay uydulardır. 

 Son teknolojiyle geliştirilmiş olan bu istasyonlar, astronotların hem 

yaşayabilecekleri hem de deneyler yapabilecekleri bir ortam olarak 

hazırlanmıştır. 

 1998 yılında 16 ülke tarafından inşa edilen “Uluslar arası Uzay İstasyonu” 

görevine devam etmektedir. 

 Günümüzde kullanılan teknolojik araçların çoğu, uzay araştırmalarıyla keşfedilmiştir. 

 Birçok hastalığın teşhisinde MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) cihazları 

kullanılmaktadır. Bu cihazlar uzay araştırmalarının bir sonucu olarak üretilmiş, 

sonraları sağlık sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. 

 Uzay araştırmalarının teknolojik gelişmeler sayesinde günlük hayata kazandırdığı 

araçlardan biri de navigasyon cihazlarıdır. Gözlem uyduları aracılığıyla fotoğrafı 

çekilen yollar ve araziler uydudan gelen GPS sinyalleriyle navigasyon cihazlarına 

bilgi ulaştırır. 

 Uzay araçlarının fazla ısıdan dolayı zarar görmesini engellemek için teflonlar 

geliştirilmiştir. Teflonların ısıya dayanıklı olma ve hiçbir maddeye yapışmama özelliği 

sayesinde günlük yaşamda kullanılan pek çok araç gereç geliştirilmiştir.  

 Bebeklerin vücut sıcaklığını ölçmek için hassas termometreler üretilmiştir. Bu 

termometreler uzay araştırmaları sırasında ortaya çıkmış ve ilk olarak NASA 

tarafından kullanılmıştır. 

 Cep telefonları, kurşun geçirmez yelekler, itfaiyecilerin kullandıkları alev almayan 

kıyafetler de uzay araştırmalarının günümüz teknolojisine katkılarındandır. 

Uzay Kirliliği 

 Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzaya çok sayıda roket, füze, uydu ve daha birçok 

uzay aracı gönderilmiştir.  Ancak görevi biten veya parçalanan bazı uydular ve uzay 

araçları yeryüzüne dönemeyip uzayda kalmaktadır.  



 Bu araçlar bir süre sonra yörüngelerinden çıkıp Dünya’nın etrafında başıboş 

dolanmaktadır. Dünya’nın çevresinde değişik yörüngelerde dönen ve artık herhangi 

bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü, uzay kirliliği olarak adlandırılır. 

 Uzaydaki atıkların birbiriyle ve meteorlarla çarpışması sonucu hâlâ görevini yapan 

insanlı ve insansız uzay araçları zarar görebilir. 

 Dünya üzerinde bir denge olduğu gibi uzayda da bir denge vardır. Uzaydaki atıklar 

Dünya’ya çarparak bu dengeyi bozabilir ve geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. 

 Uzay kirliliğine neden olan araçlar Dünya’nın yörüngesinde çok hızlı ve başıboş 

dolaştığı için uzay araştırmaları zorlaşır. 

Teleskop Nedir? 

 Dünya’nın dört bir yanındaki bilim insanları çok uzaklardaki gök cisimlerini 

incelemek ve uzay hakkında yeni bilgiler edinmek için çalışmaktadır. Bu çalışmalar 

sırasında gök bilimciler, teleskop adı verilen araçlardan yararlanmaktadırlar. 

 Yapılarında kullanılan malzemelere göre pek çok teleskop çeşidi vardır. İçerisinde 

ayna olan teleskoplara aynalı teleskop, mercek olan teleskoplara mercekli teleskop 

denir. 

 Teleskoplar uzaklarda bulunan gök cisimlerinin ışıklarını toplayarak artırır. Bu işlemi, 

yapısındaki özel şekilli aynalar ve merceklerle gerçekleştirir. Bu sayede gök 

cisimlerinin görüntülerini yaklaştırıp büyütebilir. 

 



 Ülkemizde en büyük çaplı teleskoba sahip ulusal ve uluslararası araştırma projesinin 

yürütüleceği bir gözlemevi kurulmaktadır. Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi’nin 

(DAG) bir ürünü olan bu gözlemevi, Erzurum’un Karakaya Tepeleri zirvesinde (3170 

m) inşa edilmektedir. 2020 yılında faaliyete girecek olan bu projeyle, yıllardır çalışılan 

optik teleskopların dışında kızılötesi teleskopla da çalışılmaya başlanacaktır. 

 Rasathane (gözlemevi); içerisinde büyük teleskopların yer aldığı, gök bilimcilerin 

gözlem yaptığı yerlerdir. 

 Bilim insanları düzgün ve net görüntü alabilmek için değişik yerler seçmiştir. Bu 

seçimleri yaparken özellikle ışık kirliliğine dikkat ederek ışığın fazla ve gereksiz 

kullanıldığı yerlerden uzak alanlar tercih etmişlerdir. Ayrıca tercihlerini yaparken 

ortamın nemine, hava olaylarına, deprem kuşaklarına da dikkat etmişlerdir. 

 Günümüzde atmosferin ve yerkürenin etkilerinden kurtulmak ve daha iyi görüntü elde 

etmek için teleskoplar uzaya yerleştirilmektedir. 

 İlk teleskop, Hollandalı bir gözlükçü olan Hans Lippershey (Hans Liperşey) tarafından 

tesadüfen keşfedilmiştir. Daha sonra 1609 yılında, Galileo (Galile) bu teleskobu 

geliştirmiş ve gökyüzü gözlemlerinde kullanmıştır.  

 Günümüzde gözlemevlerinde kullanılan dev aynalı teleskopların temeli Newton 

(Nivtın) tarafından atılmıştır. Newton, 1668 yılında aynaların büyütme özelliğinden 

faydalanarak aynalı teleskobu tasarlamıştır.  

 Hubble (Habıl) uzay teleskobu, ismini Amerikalı astronom Edwin Hubble’dan (Edvin 

Habıl) alan Nisan 1990’da Uzay Mekiği Discovery (Diskaviri) tarafından Dünya 

etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskobudur. 

 Türk İslam dünyası gök bilimi ile ilgili birçok bilim insanı yetiştirmiştir. Uluğ Bey ve 

Ali Kuşçu astronomi ile ilgilenerek gezegenlerin hareketlerini incelemişlerdir.  

 Anadolu Selçuklu Dönemi’nde Kırşehir valisi tarafından yapılan Cacabey Medresesi 

tarihteki ilk gök bilimi okulu olarak bilinmektedir.  

 Ayrıca günümüzde üç Türk bilim insanı tüm zorlukları sabır ve azimle aşarak yeni bir 

gezegen keşfetmiştir. Bu bilim insanları bulunan bu gezegene, ülkelerine duydukları 

vefadan dolayı “Türk” veya “Atatürk” adını vermeyi düşündüklerini belirtmişlerdir. 

GÖK CİSİMLERİ 

Yıldızlar 

 Bulutsuz bir gecede gökyüzünü incelediğinizde yıldızların aslında birbirinin aynı 

olmadığını fark edebilirsiniz.  



 Bazılarının kırmızı bazılarının sarı ışık yaydığını, ışığının titreştiğini 

gözlemleyebilirsiniz.  

 Uzayda gaz atomları ve toz parçacıkları belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunur. 

Bu oluşumlara bulutsu (nebula) adı verilir. Bulutsular uzayda yıldızların oluşumunun 

gerçekleştiği alanlardır. Karanlık, gezegenimsi, sarmal, küresel, yansımalı ve parlak 

bulutsu çeşitleri vardır.  

 Bir yıldızın oluşumu bulutsu içindeki patlamalarla başlar. Bulutsu, bu patlamalar 

sonucunda çöker. Çöken bölge ısınır ve daha küçük parçalara bölünür. Her bir bulutsu 

parçası bir ön yıldızı ve sonrasında da yıldızı oluşturur. 

 Canlılar nasıl doğar yaşar ve ölürse yıldızlar da doğar ve belli bir süre sonra ölür.  

 Yıldızların ömrü kütleleri ile ters orantılıdır. Yani büyük kütleli yıldızlar daha az, 

küçük kütleli yıldızlar daha uzun süre yaşar.  

 Enerjisi iyice azalan yıldız, bir süre sonra aniden çöker ve yıldızın dış katmanlarındaki 

maddeler uzaya savrulur. Böylece yıldız ölür.  

 Aşağıdaki görselde büyük ve küçük kütleli yıldızların yaşam süreçleri 

gösterilmektedir. 

 

 Yıldızların enerjileri tükenmeden önce, merkezindeki basınç ve sıcaklık arttığı için 

yıldız şişmeye başlar. Yıldızın dış katmanları uzaya doğru itilir ve çapı öncekine göre 

artar. Yıldızlar yaşamlarının bu son aşamasında genişlerken yüzeyleri soğuduğu için 



kırmızı renkte görünür. Bu hâldeki büyük kütleli yıldızlar süper dev, küçük kütleli 

yıldızlar kızıl dev olarak adlandırılır.  

 Bu aşamadan sonra yıldız büyük bir patlama ile uzaya enerji yayar. Böylece yıldız, 

parlaklığını zamanla yitirerek ölür. 

 Küçük kütleli yıldızlar, beyaz cüce adı verilen yeni bir yapıya dönüşür. Büyük kütleli 

yıldızlar ise ölümlerinden sonra ya nötron yıldızları ya da kara delikleri oluşturur. 

 Günümüzde gök bilimcilerin merak ettikleri varlıklardan biri olan kara delikler bu 

şekilde oluşur. Kara deliklerde büyük miktardaki maddeler çok küçük bir alana 

sıkıştığı için buradaki çekim kuvveti çok fazladır. Bu nedenle kara delik, etrafındaki 

her şeyi hatta ışığı bile kendi merkezine doğru çeker. Kara deliğin içine çekilen 

maddelere ne olduğu günümüzün merak edilen konularındandır. 

Yıldız Çeşitleri 

 Yıldızın rengini sıcaklığı belirler. Çok sıcak olan yıldızlar mavi renktedir. Daha az 

sıcak olanlar sarı, sıcaklığı en düşük olanlar ise kırmızı renktedir.  

 Dünya’mızı aydınlatan ve ısıtan Güneş, sarı renkli bir yıldızdır. Güneş’in yüzey 

sıcaklığı yaklaşık 5.500 °C tur. 

 Gökyüzündeki yıldızlardan bazıları tek başına gözlemlenebilirken bazıları birbirine 

yakın topluluklar hâlinde gözlemlenebilir. Birbirlerine göre konumları her zaman aynı 

kalan ve gökyüzü gözlemleri sırasında duruşları bazı varlıklara benzetilen yıldız 

gruplarına takımyıldızı adı verilir.  

 İnsanlar takımyıldızlarının şekillerini farklı varlıklara benzeterek yıldızlara 

“Büyükayı”, “Küçükayı”, “Kanatlı At”, “Kartal” gibi isimler vermişlerdir.  

Yıldızların Özellikleri 

 Doğal ısı ve ışık kaynağıdır. 

 Tek ya da takım hâlinde bulunur. 

 Sıcaklıklarına göre farklı renklerde gözlemlenir. 

 Doğar, büyür ve ölür. 

 Işıkları titreşimli görünür. 

 Yıldızların birbirlerine ve Dünya’ya olan uzaklıkları çok fazla olduğu için bu mesafe, 

günlük kullanılan uzunluk ölçüleri ile ölçülemez. Bu nedenle ışık yılı adı verilen bir 

uzunluk ölçüsü birimi kullanılır. Işığın bir yılda aldığı yola ışık yılı adı verilir. Işık, bir 

saniyede yaklaşık 300.000 km yol alır. 

Galaksi (Gök Ada) 



 Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş sistemlere gök ada (galaksi) 

adı verilir. 

 Hubble teleskobu ile yapılan gözlemler sonucu uzayda farklı yapıda galaksiler 

keşfedilmiştir. Bunlar; sarmal, eliptik ve düzensiz galaksiler olarak sınıflandırılmıştır. 

 Sarmal galaksilerin merkezinden çevreye 

doğru dağılan sarmal kollar bulunmaktadır. 

Bu kolların merkezden uzak olan kısmında 

az sayıda ve sönük yıldızlar bulunur. 

Merkeze doğru gidildikçe yıldız sayısı ve 

yoğunluğu artmaktadır. Bu nedenle sarmal 

galaksilerin merkezi parlak ve yoğun bir 

disk şeklinde görülür. 

 Eliptik galaksilerin sarmal kolları, gazları, 

tozları ve yıldızları yoktur. Bu galaksilerin 

yoğunlukları sarmallardaki gibi merkeze 

doğru gidildikçe artar. 

 

 

 

 Düzensiz galaksiler, belli bir biçime sahip 

değildir. Bu galaksilerin başlangıçta belli bir 

şeklinin olduğu, sonradan düzensiz hâle 

geldikleri düşünülmektedir. 

 

 

 Dünya’nın içinde bulunduğu Samanyolu 

galaksisi de sarmal yapıda bir galaksidir. 

Samanyolu uzayda çok yavaş bir şekilde 

hareket etmektedir.  

 Yine Samanyolu galaksisine en yakın olan 

galaksi sarmal bir yapıda olan Andromeda 

galaksisidir. Bu galaksi Dünya’dan yaklaşık 

2 milyon 537 bin ışık yılı uzaklıktadır. 



 İçerisinde galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların, meteorların, kuyruklu yıldızların vb. 

bütün gök cisimlerinin ve Dünya’nın bulunduğu yapıya evren denir.  

 Uzay, evrenin Dünya dışında kalan bölümüdür. 

 Evrenin oluşumu ile ilgili bilim insanları farklı görüşlere sahiptir. Günümüzde evrenin 

oluşumu Büyük Patlama (Big Bang) teorisi ile açıklanmaktadır. Bu teoriye göre evren 

büyük bir patlamadan sonra bugünkü şeklini almıştır.  

 Bilim insanları, uzay araştırmaları sonucunda evrenin ancak yüzde onunu oluşturan 

gök cisimlerini tanımlayabilmiştir. Geri kalan kısım ise gizemini hâlâ korumaktadır. 

Bu alandaki çalışmalar devam etmektedir. 

 


