
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortaokul 

Fen Bilimleri 7  

1.1. Uzay Teknolojileri 

Konu Özeti  
 

 
 

F.7.1. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren 

Bu ünitede öğrencilerin; Güneş sistemini ve Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerini ve 
birbirleriyle olan ilişkileri tanımaları, teleskobun önemli bir gözlem aracı olması 
münasebetiyle gök bilimdeki önemini kavramaları ve teknoloji boyutu dikkate alınarak uzay 
araştırmalarının sağladığı katkılar hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları; uzay kirliliğinin 
sebeplerini tartışmaları; Türk-İslam bilim insanlarının uzay araştırmalarına yaptıkları katkıları 
anlamaları; yıldız, yıldız çeşitleri, takımyıldızlar, galaksileri tanımaları hedeflenmektedir. 

 
F.7.1.1. Uzay Araştırmaları 
Önerilen Süre: 8 ders saati 
 
Konu / Kavramlar: Uydu, uzay kirliliği, gökyüzü gözlem araçları 
 
F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar. 
a. Yapay uydulara değinilir. 
b. Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydulara ve görevlerine değinilir. 
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1. BÖLÜM UZAY ARAŞTIRMALARI 

1.1 Uzay Teknolojileri 

Galileo’nun (Galileo) teleskobuyla gökyüzüne baktığı günden bugüne çok 
büyük gelişmeler olmuştur:  

1. Çok daha güçlü teleskoplar kullanılmaktadır.  

2. Farklı metotlarla uzay araştırmaları yapılmaktadır.  

3. Çeşitli uzay araçları üretilmiştir. 

4. Artık uzaydan da gözlemler yapılmaktadır. Bunun için; 

a. Uzay mekikleri,  

b. Uzay sondaları,  

c. Yapay uydular,  

d. Bunların yerden fırlatılmasını sağlayan roketler 
kullanılmaktadır.  

5. Uzay mekiği yeniden kullanılabilen ve büyük uyduları taşıyabilen 
uzay araçlarıdır. 

6. Uzay sondası bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için 
ona gönderilen bir uzay aracıdır. 

 

Yapay Uydular 

 Bilimsel araştırmalarda,  

 Hava durumunun tahmin 
edilmesinde,  

 Haberleşmede,  

 Navigasyonda, 

Ayrıca bunların dışında 
birçok alanda kullanılmaktadır.  

 

Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydular ve görevleri 

1985 yılında kurulan TUBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü; uzay 
teknolojileri, elektronik ve yazılım alanlarında faaliyet göstermektedir. 

TÜBİTAK UZAY, 2001’de başlattığı BİLSAT projesi ile uydu teknolojileri alanına adım 
atmıştır. 

 27 Eylül 2003’te fırlatılan BİLSAT, 
ülkemizin ilk gözlem uydusu olma 
özelliğini taşımaktadır.  
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 RASAT projesi ile de ilk millî uydu 
tasarım ve üretim faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. 17 Ağustos 
2011’de uzaya fırlatılmıştır. 
Haritacılık, afet izleme, şehircilik ve 
çevre planlama kullanım 
alanlarıdır.  

 Yüksek çözünürlüklü ilk gözlem 
uydumuz GÖKTÜRK-2, 18 Aralık 
2012’de uzaya fırlatılmıştır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüntü ihtiyacını 
karşılamak amacıyla kullanılan bir 
adet yer istasyonu geliştirme 
projesidir. Bu istasyonda alınan 
görüntüler işlenerek uydu kontrolleri 
yapılmaktadır. Göktürk-2’de millî uçuş bilgisayarı ve yazılımlar kullanılmıştır. 

 

Bunların yanı sıra;  

Haberleşmede 

Türksat 3A,  

Türksat 4A ve  

Türksat 4B uyduları;  

Keşif ve gözlemde ise; 

Göktürk-1 uydusu kullanılmaktadır.   
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BİRAZ DA DÜŞÜNELİM / MERAK EDELİM: 
 

Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler uzay teknolojisinde de kendini 
göstermektedir. Bu alanda çalışan bilim insanlarıyla ne kadar iftihar etsek, övünsek 
azdır. İnsan gerçekten bu yönüyle diğer canlılardan farklı olarak donatılmıştır. 
İnsanoğluna bu kadar araştırma ve gelişmeyi sağlayan duygu nedir? Merak duygusu 
olabilir mi? 

Hakikaten insana merak duygusu verilmeseydi bu kadar gelişme olur muydu? 
Özellikle insan neden uzay araştırmalarında bu kadar ileri gidebilmiştir? Örneğin Ay’ı 
dünyadan çıplak gözle çok rahat görebiliyoruz. Ama orada ne olduğunu buradan 
bilemiyoruz. Mars Gezegeni de araştırma yapılan gezegenlerden birisidir. Dolayısıyla 
Mars Gezegeninden bize birisi haber getirse ne kadar merakla dinleriz. Zaten bu merak 
duygusuyla insanlar uzay teknolojisinde devasa adımlar atmış birçok para harcamış 
ve nihayet Ay’a kadar çıkabilmeyi başarmıştır. Mars Gezegenine uzay sondası 
indirmiştir. Oradan merak ettiğimiz bir kısım bilgileri bizlere iletmiştir. Halen merak 
edilen ve keşfedilmeyi bekleyen birçok nokta vardır. Galiba bilim insanları diğer 
gezegenlerde canlılığı araştırıyor. 

Aynı şekilde uzay ve uzay ötesinden bizlere birisi haberler ve bilgiler getirse ne 
kadar merakla dinleriz öyle değil mi? Acaba uzay ve ötesinden bizlere bilgiler veren 
var mıdır? 
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