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2016 y?l?n?n ilk Gökyüzü Bülteni ile kar??n?zday?z! Yeni y?l 

beraberinde Gökyüzü için de yenilikler get irdi ve kapakta da 

muhtemelen fark etmi? oldu?unuz üzere bu aydan it ibaren 

bültenimiz iki ayl?k per iyotta yay?nlanmaya ba?l?yor. Sizlere 

sundu?umuz içer i?in geni?leyip, üzer inde daha detayl? çal???lm?? 

yaz? ve haberlere yer vermek üzere ald???m?z bu karar? siz 

okur lar?m?z?n anlay??la kar??layaca??n? umuyoruz. 

Y?l?n ilk say?s?nda kapa??m?za geçt i?imiz aylarda bültene 

yapt?klar? bir  ba?ka katk?dan tan?d???m?z Özye?in Üniversitesi 

Rover (Gezgin) Tak?m?n?n ?Bir  Mars Robotunun Anatomisi? 

ba?l?kl? yaz?s?n? ta??yoruz. Yaz?n?n, günümüz gezegenbilim ve 

uzay ara?t?rmalar?n?n oda??nda yer alan Mars çal??malar?nda 

kullan?lagelen ara?t?rma robot lar? ve gezginler in tasar?m?ndan 

sürü?üne kadar kar??la??lan güçlüklerden, bunlara yönelik 

çözümlere ?mühendislik? perspekt ifinden de?inen çok de?erli bir  

katk? oldu?unu dü?ünüyoruz. T ürkiye?de böylesi konulara kafa 

yorup bizzat çal??malar yürüten ekipler in var olmas? ülkemizde 

bu konular?n gündem olu?turmas? ad?na umut ver iyor. 

Bu say?m?zda kapsaml? bir  Haberler/Duyurular bölümümüz yer 

al?yor.  Ayr?ca yurt  d???nda iki farkl? bilimsel çal??taya kat?lan 

ö?renci arkada??m?z?n izlenimler inin yer ald??? 'Toplant?/Okul 

Raporu' bölümümüzün, iler ide benzer çal??malara kat?lmay? 

dü?ünen ö?renciler  için özendir ici olaca??n? umuyoruz. Üzer inde 

durulmay? hak eden bir  ba?ka haber de geçen ay yay?na giren 

yeni ?Uzay Gazetesi? internet sitesi. Uzay Gazetesi ile her hafta 

yay?nlanan gökbilim haberler ini Gökyüzü'nün gelecek 

say?lar?nda düzenli olarak göreceksiniz. Bunun yan? s?ra Uzay 

Gazetesi internet sayfas?nda bir  görsel e?li?inde her hafta 

yay?nlanan haberler in A4 boyut lar?ndaki tek sayfal?k 

yazd?r?labilir  halini varsa s?n?f panolar?na asarak ö?renciler i ile 

tart??malar?n? de?erli ö?retmenler imizden r ica ediyoruz. 

Yeni y?lda da kapak konusundan, ara?t?rma yaz?lar?na, 

haberlerden kö?e yaz?lar?na kadar dolu dolu bir  bülten ile 

yolumuza devam ediyoruz. Sizler in de yeni y?l?n?zda 

gökyüzünüzün hep aç?k ve y?ld?zl? olmas?n? diler iz! 

?yi okumalar!

      

editörden
Arif Bay?r l?

arif.bayir li@boun.edu.tr
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NASA'n?n Hubble ve Spitzer uzay teleskoplar?yla 10 tane 

?s?cak-Ju?piter? boyut lar?ndaki o?tegezegen u?zer inde yap?lan 

incelemeler, bir  ekibin uzun su?redir  anlas??lamayan gizemli bir  

durumu c?o?zmesine yard?mc? oldu: Neden bu du?nyalar?n baz?lar?nda 

beklendig?inden daha az su var? Bulgular, galaksimizdeki genis? 

gezegen atmosfer i c?es?it li lig?inin ve gezegenler in olus?um su?recinin 

ic?yu?zler inin anlas??lmas?na hizmet edecek gibi go?ru?nu?yor. 

Bas?ka y?ld?zlar etraf?nda do?ndu?g?u? onaylanan yaklas??k 2000 

gezegen aras?nda, Ju?piter 'e benzer o?zelliklere sahip, gaz 

gezegenlerden olus?an bir  alt  grup var. Ancak bu gezegenler in 

yo?ru?ngeler inin y?ld?zlar?na epey yak?n olmas?, onlar? c?ok s?cak 

k?l?yor. Y?ld?za olan yak?nl?klar?, y?ld?zlardan gelen ?s??k incelenirken 

go?zlenmeler ini oldukc?a zor las?t?r?yor. Bundan o?tu?ru?, Hubble 

gec?mis?te, bu s?cak Ju?piter lerden c?ok az say?da kes?fedebilmis?t i. Bu 

ilk c?al?s?malar s?ras?nda, atmosfer ik modellerden yola c??k?larak 

yap?lan tahminlere go?re daha az su ic?eren birkac? gezegen 

bulunmus?tu. 

Astronomlardan olus?an uluslararas? bir  ekip, bu sorunu 

o?tegezegenler in atmosfer ler inin en bu?yu?k spektroskopik (tayf) 

katalog?unu olus?turarak as?may? bas?ard?. Katalogdaki tu?m 

gezegenler in yo?ru?ngeler i Du?nya'dan go?ru?ndu?g?u? haller ine go?re, 

y?ld?zlar?n?n o?nu?nden gec?ecek s?ekilde yo?nlendir ildi. Bu so?zde gec?is? 

s?ras?nda, y?ld?z?n ?s??g??n?n bir  k?sm?, gezegenin d?s? atmosfer inden 

gec?iyor. NASA'n?n Greenbelt , Maryland'de bulunan Goddard Uzay 

Uc?us? Merkezi'nden ilgili makalenin yazar lar?ndanHannah 

Wakeford bu konuda ?Atmosfer, es?siz parmak izini y?ld?z ?s??g??na 

yaz?yor ve biz de ?s??k bize ulas?t?g??nda, bunun u?zer ine incelemelerde 

bulunabiliyoruz.? s?eklinde ac??klama yapt?. 

Ekip, NASA'n?n Hubble ve Spitzer Uzay teleskoplar?ndan gelen 

ver iler i bir les?t irerek, opt ikten k?z?lo?tesi dalga boyuna kadar genis? 

bir  aral?g?? kapsayan bir  ?s??k tayf? elde etmeyi bas?ard?. Go?zlemlenen 

gezegenler in atmosfer ler inin tu?r ler i, go?ru?nu?r ?s??k ve k?z?lo?tesi ?s??k 

dalga boylar?na go?re gezegenin yar?c?ap o?lc?u?mler i aras?ndaki fark?n 

kullan?m?yla, puslu yada net de olsa belir lendi. Bulut lu bir  gezegen, 

go?ru?nu?r ?s??kta atmosferde daha der inlere nüfuz edebilen k?z?lo?tesi 

?s??kta oldug?u haline go?re daha bu?yu?k go?ru?nu?yor. Ekibin puslu veya 

bulut lu atmosfer ler ve su tespit i aras?ndaki bag?lant?y? bulmas?n? 

sag?layan da bu kars??las?t?rma oldu. Yay?nlanan makalenin bas? yazar?, 

Bir les?ik Krall?k'taki Exeter Ü?niversitesi'nden David Sing, ???lk defa 

bir  gezegenin birkac? o?zellig?ini bas?ka bir ininkiyle kars??las?t?rmaya 

yetecek bir  dalga boyu kapsam?na sahip oldug?umuz ic?in, sonunda 

bu?yu?k bir  gezegen grubunun ver iler ini bir  arada go?rmek beni epey 

heyecanland?r?yor. Gezegen atmosfer ler inin, bekledig?imizden c?ok 

daha c?es?it li olabileceg?ini bulduk? dedi. 

Santa Cruz, California Ü?niversitesi'nden, es? yazar Jonathan 

Fortney, ?Elde ett ig?imiz sonuc?lar, suyu merakl? go?zlerden 

saklayan?n sadece bulut lar  oldug?una is?aret ediyor, dolay?s?yla, 

kuru-s?cak Ju?piter ler i go?z ard? edebilir iz.? s?eklinde ac??klama yapt?. 

?Alternat if bir  kurama go?re ise, bu gezegenler sudan mahrum bir  

ortamda olus?mus? olabilir ; ancak bu durum, gezegenler in 

olus?umuna dair  kuramlar?m?z? tamamen go?zden gec?irmemizi 

gerekt ir ir.? Sonuc?lar, 14 Aral?k 2015'te Nature dergisinde 

yay?nlanm??t?r.

Görselin detayl? aç?klamas?: Sol u?stten, sol alta dog?ru s?ras?yla 

WASP-12b, WASP-6b, WASP-31b, WASP-39b, HD 189733b, 

HAT -P-12b, WASP-17b, WASP-19b, HAT -P-1b ve HD 209458b. 

Renkler yaln?zca c?izim as?amas?nda kullan?lm?s?t?r. ?Mavi gezegen? 

olarak an?lan HD 189733b har ic?, renkler u?zer ine c?ok az bilimsel 

ver i bulunmaktad?r. Gezegenler ayn? zamanda c?es?it li bulut  

o?zellikler iyle de tasvir  edilmis?t ir. Ju?piter?deki go?ru?nu?r yap?lara 

benzeyen ru?zgar bic?imler i, teor ik modellerden yola c??k?larak 

c?izilmis?t ir. C?izimler, birbir ine o?lc?eklidir. En ku?c?u?kler i HAT -P-12b, 

yaklas??k olarak Ju?piter kadarken, gruptaki en bu?yu?k gezegen olan 

WASP-17b, onun iki kat?d?r. En s?cak olan gezegenler in karanl?k 

taraflar?na biraz ayd?nl?k ver ilmis?t ir. Bu ayd?nl?k efekt i, grubun en 

s?cak o?tegezegeni WASP-12b?de en gu?c?lu?yken, WASP-19b ve 

WASP-17b?de de go?ru?nu?r haldedir. Birkac? gezegenin, ayr?ca 

Rayleigh sac??l?m? yapt?g?? da bilinmektedir. Bu Du?nya?da 

go?kyu?zu?nu?n gu?ndu?zler i mavi, gu?nes?in de batarken k?z?l 

go?ru?nmesine sebep olmaktad?r. C?izimde bu, WASP-6b, HD 

189733b, HAT -P-12b ve HD209458b gezegenler inin 

kenarlar?ndaki mavilikle go?ster ilmis?t ir. 

Kaynak: HubbleSite Haber Merkezi

Nature Makalesi doi:10.1038/nature16068

* ODT U Fizik Bölümü L isans Ö?rencisi -  ODT U AAT

ÖT EGEZEGENLERDEK?

"KAYIP SU" PROBLEM?

ÇÖZÜLDÜ
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gökyüzü haberler i

Zeynep K?l?ç*
Üstte:  David Sing ve c?al?s?ma arkadas?lar? taraf?ndan, Hubble ve Spitzer Uzay 

Teleskoplar? kullan?larak incelenen 10 s?cak Ju?piter o?tegezegeninin, sanatc??daki 

c?ag?r?s??m?.  Detayl? aç?klamay? a?a??da bulabilirsiniz. (©NASA/ESA)
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Sekiz ya? ve üstü çocuklar için haz?rlanan bir gökbilim haberleri 

servisi olan Uzay Gazetesi, sizleri yepyeni web sitesini ziyaret etmeye 

ve heyecan verici gökbilim içerikleri payla?maya davet ediyor. 

Uzay Gazetesi uluslararas? Evreni Anlayal?m (EU-UNAWE) ve Uzay 

Fark?ndal??? (SPACE-AWE) projeler i taraf?ndan ve aralar?nda ESO 

ve ESA/Hubble??n da bulundu?u birçok ortak kurulu?un yard?m?yla 

koordine ediliyor. Her Uzay Gazetesi haberinde çocuklar?n 

anlayabilece?i dilde bir  gökbilim geli?melesi ile buna e?lik eden 

dikkat çekici bir  görsel yer al?yor. Hedef, çocuklar?n Evren hakk?nda 

merak ett ikler i konular? ele almak, heyecan ver ici yeni ke?ifler i 

onlar la payla?mak ve çocuklar?n bilime ve ö?renmeye olan istekler ini 

art t?rmak ve bu konuda onlar? mot ive etmek. 

Proje ile genç ya?taki ku?a??n bilim hakk?nda s?kça kar??la??lan, 

?modas? geçmi? ve s?k?c? bir konu? oldu?u alg?lar? de?i?t ir ilmeye 

çal???lacak. Bu it ibar la, yepyeni Uzay Gazetesi web sitesi e?lenceli 

çizimler ve görüntüler e?li?inde genç hedef kit lesi için haz?r lanm?? 

canl? ve dikkat çekici bir  görsel tasar?ma sahip olacak ?ekilde 

haz?r land?. 

Uzay Gazetesi?ndeki tüm haberler en yüksek kaliteyi gözeterek 

uzman e?it imt iciler  taraf?ndan bir  iç denet imden geçir ilmektedir. 

Ba?lang?ç olarak Uzay Gazetesi web sayfas? aralar?nda T ürkçe?nin de 

yer ald??? 22 farkl? dilde er i?ime aç?k olacak. Uzay Gazetesi içinde 

bulunan yaz?l? malzemelere ek olarak web sayfas?nda, gökbilim 

nesneler inin bilimsel kullan?mdaki teknik anlamlar?n? kolay bir  dille 

aç?klayan ayr? bir  uzay kelimeler i sözlü?ü de yer al?yor. Uzay 

Gazetesine ayr?ca bir  Android Uygulamas? ile de ula?abiliyorsunuz, 

bunun için yapman?z gereken Google Play ma?azas?na giderek 

uygulamay? Android cihaz?n?za ücretsiz bir  ?ekilde indirmek. 

Evreni Anlayal?m (UNAWE) gökbilimin heyecan ver ici yönler ini 

kullanarak 4 ila 10 ya?lar?ndaki çocuklara, özellikle astronomi 

konusunda bilgilenme avantaj?na sahip olmayanlara ilham vermeye ve 

bilim ve teknolojiye olan ilgiler ini art t?rmaya çal??maktad?r. UNAWE 

ayr?ca Evren?in uçsuz bucaks?z der inli?ini kullanarak  farkl? 

kültür lerde ho?görüyü te?vik etmekte ve bir  dünya vatanda?l??? 

bilinci geli?t irmeye çal??maktad?r. UNAWE?nin bile?enler ini 

ö?retmen e?it imler i, seçkin e?it im malzemeler inin üret imi ve 

disiplinler-aras? a?lar meydana get irmektedir. UNAWE Hollanda?da 

bulunan Leiden Üniversitesi taraf?ndan koordine edilmektedir. 

Uzay Fark?ndal??? uluslararas? bir  proje olup uzay ara?t?rmalar?ndaki 

heyecan? kullanarak  ö?renciler in bilim ve teknolojiye olan ilgiler ini 

art t?rman?n yan?s?ra uzayla ilgili kar iyer tercihler ine ve küresel 

vatanda?l?k bilinçler ine katk?y? hedeflemektedir. Bunu sa?layabilmek 

için, proje kapsam?nda çocuklar?, gençler i mot ive edecek geni? 

kapsaml? araçlar ve akt ivitelere ek olarak, ö?retmenler in de uzayla 

ilgili etkinliklere kat?l?mlar? te?vik edilecekt ir. Di?er yandan, proje 

ile profesyonel geli?t irme araçlar?, e?itsel kaynaklar, Uzay Gazeteler i, 

halk için bilim ve oyunlar ile uzay kar iyer i örnekler i de 

sunulmaktad?r. Uzay Fark?ndal??? projesi Hollanda?da bulunan 

Leiden Üniversitesi taraf?ndan koordine edilmektedir. 

Uzay Gazetesi Avrupa Komisyonu?nun Yedinci Çerçeve Program?  alt?nda n°  263325 

nolu fon anla?mas? ile, Ufuk 2020 Program? alt?nda n°  6386523 nolu fon anla?mas?, 

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) ve Japon Ulusal Gökbilim Gözlemevi (NAOJ) taraf?ndan 

finanse edilmektedir. 

Kaynak: ESO Bas?n Duyurusu 

Ba?lant?lar  

Universe Awareness (EU-UNAWE)  -  Evreni Anlayal?m (T ürkiye)

Uzay Fark?ndal??? Uzay Gazetesii

Android uygulamas? 

Uzay Gazetesi T ürkiye A? Sayfas?

* Ça? Üniversitesi -  Uzay Gözlem ve Ara?t?rma Merkezi
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Arif Solmaz*
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HAL KAL I  MARS

Yeni bir  çal??ma yak?n kom?umuz Mars??n 

milyonlarca y?l sonra halkalar?yla ünlü 

Satürn?e benzeyebilece?ini öne sürüyor. 

Gezegenin içteki uydusu Phobos gün 

geçt ikçe Mars?a biraz daha yakla?makta. 

Genel olarak bu uydunun 30 milyon y?l 

kadar sonra K?z?l Gezegen?e dü?ece?i 

dü?ünülüyor ancak bu yeni çal??maya 

göre Phobos çarpmadan, çekim etkisiyle 

paramparça olabilir  ve bu durumda 

ard?nda b?rakt??? enkaz bir  halka 

meydana get ir ir. 

PLÜTON'UN EN DETAY L I  

GÖRÜNTÜSÜ

Yeni Ufuklar '?n cüce gezegen Plüton'la 14 

Temmuz 2015'de gerçekle?en yak?n 

geçi?inden elde ett i?i en keskin görüntüler 

yay?nland?. Yüksek çözünürlüklü bu 

mozaik görüntüde her bir  piksel (foto?raf? 

olu?turan noktalar) Plüton'un yüzeyinde 

77x85 metrelik alan? kaps?yor. Daha önce 

piksek piksel görüntüler iyle yet indi?imiz 

bir  gökcismiydi! 

Foto?raf, Plüton'un kuzey bat?s?ndaki 

da?l?k alan ile gayr?resmi olarak Sputnik 

Planum olarak an?lan düzlü?ün kesi?t i?i 

bölgede 80 km geni?li?inde bir  alan? 

göster iyor. (NASA)

Science Advances'da yay?nlanan bir  

makaleye göre bilim insanlar?n? uzun 

süredir  me?gul eden bir  muamma olan 

"Munk'un gizemi" çözülmü? olabilir. 

Wlater Munk, 2002 y?l?nda yay?nlad??? bir  

makalede  tar ihsel deniz seviyesi 

yükselmeler iyle gezegenin dönü?ü 

aras?nda bir  ba? oldu?unu iler i sürüyor. 

Jerry Mitrovica lider li?indeki bir  tak?m, 

bilgisayar modeller i kullanarak yapt??? 

çal??ma ?Ö 499 y?l?ndan günümüze kadar, 

buzul ça??n?n sona ermesiyle yükselen su 

seviyesi nedeniyle gezegenimizin toplamda 

4,5 saat yani y?lda ortalama 2.4 saniyelik 

bir  yava?lama ya?ad???n? göster iyor. 

Yava?lamaya esas olarak Ay'?n sebep 

oldu?u gelgit ler  sebep oluyor ve su 

seviyesi yükseldikçe bu etkinin ölçülebilir  

derecede artaca?? bu çal??ma sayesinde 

ortaya konmu? oluyor.  (IFL Science)

Y ÜKSEL EN DEN?Z 

SEV?Y ES? DÜNYA'NIN 

DÖNÜ?ÜNÜ 

YAVA?L ATAB?L ?R

Japon Hava-Uzay Ara?t?rma Ajans?'n?n 

(JAXA) Akatsuki (Japonca: ?afak) 

uzayarac? Venüs'ün yörüngesine 5 y?ll?k 

bir  rötar?n ard?ndan girmeyi ba?ard?. 7 

Aral?k 2010 tar ihinde ana roket 

motorunda meydana gelen bir  hata 

nedeniyle gezegeni ?skalayan Akatsuki 

bu defa yava?latmak için yedek 

reaksiyon kontrol sistemi kulland?. 

Venüs'ü yakalayamay?nca Güne?'in 

yörüngesinde 9 tur at t?. Uzay arac?n?n 

durumunun iyi oldu?unu söyleyen 

uzmanlar, her ?eyin düzgün çal???p 

çal??mad???n? kontrol et tmek için anl?k 

gözlemler yapacak. Düzenli gözlemler 

ise Nisan 2016'da ba?layacak. 

(Astronomy Mag.)

JAXA'NIN GEC?KM?? 

BA?ARISI

gökyüzü ocak -  ?ubat 2016
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JAMES WEBB'?N ?L K 

AY NASI  Y ERL E?T?R?L D?

Hubble??n yer ine geçmesi heyecanla 

beklenen James Webb teleskobunun 18 

parçadan olu?an 6.5 metrelik aynas?n?n ilk 

parças? monte edildi. 2018 y?l?nda 

f?r lat?lmas? planlanan bu teleskop Dünya 

çevresindeki bir  yörüngede de?il, 

Dünya?dan 1.5 milyon km ötedeki L2 

noktas?nda konu?lanacak. Hubble??n görü? 

alan? Güne? ve Dünya taraf?ndan 

k?s?t lan?yor, 90 dakikal?k yörünge süresince 

gözlem yaparken bu durumun hesaba 

haber turu
Cemal ?en*

kat?lmas? gerekiyor. Webb teleskobu, L2 

noktas?nda kelimenin tam anlam?yla 

sabit  kalacak ve Güne? ve Dünya her 

zaman ayn? bölgede yer alaca?? için çok 

daha geni? bir  alan? rahatça 

gözleyebilecek. 

http://www.nasa.gov/feature/pluto-s-close-up-now-in-color
http://www.iflscience.com/environment/rising-sea-levels-shown-actually-slow-down-earths-rotation-0
http://www.iflscience.com/environment/rising-sea-levels-shown-actually-slow-down-earths-rotation-0
http://www.astronomy.com/news/2015/12/venus-climate-orbiter-akatsuki-inserted-into-venus-orbit
http://www.astronomy.com/news/2015/12/venus-climate-orbiter-akatsuki-inserted-into-venus-orbit


ABD savunma bakanl???na ba?l? 

DARPA (Defansif ?ler i Ara?t?rma 

Projeler i Ajans?) F-15 jet ler i üzer inde 

uzaya roket göndermek için çal??ma 

yapm??. Sputnik'teki haberde, 

yak?nlar?na pat lay?c? roket yak?t? 

yer le?t irmek pilot lar?n hayat?n? ciddi 

?ekilde tehlikeye soktu?u için iptal 

edilen projeye en az 1 milyon dolar 

ayr?ld??? ve projenin alternat if yak?t lar la 

yeniden ba?layabilece?i söyleniyor. 

DARPA uzun süredir  küçük ve hafif 

uydular? daha az maliyet le uzaya 

ç?karman?n yollar?n? ar?yor. DARPA'n?n 

plan?na göre yüksek ir t ifaya ç?kabilen 

jet ler  atmosfer in daha yo?un ve 

sürtünmeden dolay? geçmesinin zor 

oldu?u k?s?m? a?t?ktan sonra yükler ini 

b?rak?p ger i dönecekler. Onlarca 

kilometre yüksekli?e daha az maliyet le 

-yeniden kullan?labilir -  bir  araçla 

ç?km?? olan roket de bu noktadan uzaya 

do?ru yol alacak. 

Aral?k ay?nda iki farkl? roket sistemi 

ba?ar?yla ini? yaparak yeniden 

kullan?labilir  roket ler in ça??n? fiilen 

ba?latm?? oldular. Yak?t? bit ince yeryüzüne 

dü?en roket ler in yer ini art?k yava? yava? 

ini? sistemler iyle belli bir  alana inip, belli 

bir  bak?mdan sonra yeniden kullan?labilen 

roket ler alacak. 

?lk ba?ar? haberi Blue Origin ?irket inden 

geldi. ?irket in küçük çapl? f?r latma sistemi 

sadece belli say?da uzay tur ist ini ta??yan 

bir  kapsülü 100 km?den daha yukar? 

ç?kartmay? planl?yor. Kapsül daha sonra 

para?üt yard?m?yla yere iniyor. 

As?l etkiyi yaratacak olan ini? ise SpaceX 

firmas?n?n Falcon 9 sisteminin ilk kademe 

roket inin ger i dönü?ü oldu. Falcon 9, 

Uluslararas? Uzay ?stasyonu'na kargo 

ta??maktan uydu f?r latmaya kadar daha 

geni? bir  yelpazede kullan?m alan? 

bulabiliyor. Elon Musk??n kurucu orta?? 

oldu?u ?irket daha önce okyanus 

üzer indeki plat formlara 3 ba?ar?s?z ini? 

gir i?iminde bulunmu?tu. Bu kez karadaki 

f?r latma sahas?na ini? yapmay? denediler ve 

ba?ar?l? oldular. 

DARPA'NIN SAVA? 

UÇAKL ARINDAN 

UZAYA ROKET 

DENEMES?

Y EN?DEN 

KUL L ANIL AB?L ?R 

ROKETL ER?N ÇA? I  

BA?L ADI

Otuz met re çapl? Dünya'n?n en büyük opt ik 

teleskobunun Hawaii adas?na kurulmas? 

planlan?yordu. Hat ta geçt i?imiz mart  

ay?nda Mauna Kea da??n?n zirvesinde 

in?aat  çal??malar? da ba?lam??t?. Fakat  

yer li ler in kutsal sayd?klar? da??n tepesine 

yap?lan 50 met re yükseklikteki teleskop 

tesisine kar?? ba?lat t?klar? hukuk sava??n?n 

teleskop aleyhine sonuçlanmas?yla a??r i? 

makinalar?n faaliyet te oldu?u in?aat  sahas? 

bo?alt?ld?. Atacama Çölü'nde kurulan 

benzer boyut ta bir  teleskop faaliyete 

geçmek üzere ancak ?ili güney yar?kürede. 

Gökbilimciler  kuzey yar?kürede de ayn? 

s?n?ftan bir  teleskobun bulunmas?n?n 

önemine dikkat  çekiyor. (Ars Technica)

HAWAII 'Y E YAPIL ACAK 

TEL ESKOBA MAHKEME 

ENGEL ?
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* Amatör Astronom

 www.astroturk.net

SpaceX firmas?na yakla??k 60 milyon dolara 

mal olan roket in yak?t masraf? sadece 200 

bin dolar. Dolay?s?yla roket in tekrar 

kullan?labilmesiyle f?r latma masraf?ndan on 

milyonlarca dolar tasarruf edilebilecek. 

http://arstechnica.com/science/2015/12/after-protests-construction-equipment-removed-from-giant-telescope-site/
http://arstechnica.com/science/2015/12/after-protests-construction-equipment-removed-from-giant-telescope-site/


Güneydo?u Avrupa Matematik ve Teorik Fizik toplulu?u 

(SEENET -MT P)  her y?l iki kez yapmay? planlad?klar? ilk 

toplant?lar?na 2015 y?l?n?n Haziran ay?nda ba?lad?.  Bu programa 

aralar?nda T ürkiye'den Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölümü,  

S?rbistan'?n ba?kent i Belgrad'da bulunan Astronomi Gözlemevi 

gibi SEENET -MT P üyesi olan Güneydo?u Avrupa 

üniversiteler inin yüksek lisans?n?n son senesinde ve doktora 

ö?renimini devam ett iren  ö?renciler  kat?labilmekte.  

SEENET -MT P ilk toplant?lar?na maddeyi olu?turan, ?imdiye 

dek bulunmu? temel parçaç?klar? ve bunlar?n etkile?iminde 

önemli olan 3 temel kuvvet i aç?klayan Standart  Model yer ine öne 

sürülen süper-simetr i ile genel görelilik kuram?n? bir le?t iren ve 

bir  alan kuram? olan süper küt leçekiminin anlat?ld??? derslerden 

olu?an seminer ler le ba?lad?.  ?kinci toplant?lar? da, benim de 

kat?lma f?rsat? buldu?um  8-14 Kas?m tar ihler i aras?nda 

Romanya ? Bükre?'te  gerçekle?en, içer i?inin özellikle yüksek 

ener ji?i fizi?i çal??an ö?renciler in ilgisini çeken  kuantum alan 

teor isi ile ilgiliydi. Küçük ama yava? nesneler in fizi?ini inceleyen 

kuantum mekani?i ve h?zl? ama büyük nesneler in fizi?ini 

inceleyen özel görelilik kuram?n? bir le?t iren Kuantum Alan 

Teorisi, h?zl? ve küçük parçaç?klar?n fizi?ini inceler. Derslerde, 

özellikle parçaç???n belir li bir  zamanda bir  noktadan di?er 

noktaya hareket inde izledi?i farkl? yollar  toplam? olan yol (path) 

integrali üzer inde durulurak, bunun  serbest parçaç?k ve 

manyet ik alan etkisi alt?ndaki parçaç?k üzer inde uygulamalar?na 

bak?ld?. Dersler in bir  k?sm?nda ise kuantum alan teor isinde 

kullan?lan baz? ?renormalizasyon? teknikler i göster ilerek 

bunlar?n kozmolojide uygulamalar? incelendi. Dersler negat if 

küt leye sahip olan ???k h?z?ndan daha h?zl? olan hayali parçaç?k 

takyonun evren geni?lemesi modeller inden bir i olan enflasyon 

teor isini aç?klay?p aç?klayamad??? ile ilgili hesaplar?n sunuldu?u 

seminer in dinlenmesi ile son buldu.  

Yukar?da bahsett i?im yol integraller i uygulamalar?n?n yap?ld??? 

dersler asl?nda Extreme L ight Infrastructure ? Nuclear Physics 

(ELI-NP) merkezi için uygulamalar ba?l??? alt?nda ver ilmi?t i. 

ELI-NP, Romanya'n?n ba?kent i Bükre?'te bulunan yüksek 

?iddette lazer ler ile lazer madde etkile?iminin, nükleer bilimin 

ve materyal biliminin çal???laca??, 2017 y?l?nda faaliyete geçmesi 

planlanan ara?t?rma merkezidir. Lazer ?iddet inin 1023 W/cm2 

olmas? planlanan ELI-NP'de bu sayede daha önceden 

ula??lamam?? sonuçlar?n elde edilebilece?i belir t ilmektedir. 

Nükleer astrofizik alan?nda, önemli ara?t?rmalardan bir i olan 7Li 

kozmolojik problemi için  7Li -3He reaksiyonuna bak?lmas? 

planlan?rken, yine nükleer astrofizik ara?t?rmalar?na giren, a??r 

element olu?umunda element ler in nötron yakalama süreler ine 

göre adland?r?lan r  (rapid) ve s (slow) süreçler inin incelenmesi 

planlanmaktad?r.  2017 y?l?nda faaliyete geçmesi beklenen  

ELI-NP ara?t?rma merkezinde çal??acak birçok ara?t?rmac? 

aranmakta; bu duyuruya ve  ELI-NP hakk?nda daha ayr?nt?l? 

bilgiye ht tp://www.eli-np.ro/ adresinden er i?ilebilinir. 

Özellikle yüksek ener ji fizi?i ile  ilgilenen  ö?renciler  bundan 

sonra her y?l iki kez düzenlenmesi planlanan yakla??k 1 hafta 

süren SEENET -MT P seminer ler i  hakk?nda ayr?nt?l? bilgiye 

ht tp://phd.seenet-mtp.info/ adresinden ula?abilir. 

* Mimar Sinan Üniversitesi Fizik Bölümü Doktora Ö?rencisi 

CERN-SEENET -MT P OKULUNUN ARDINDAN

Toplant?/Okul Raporu

Ba?ak EK?NC?*

Üstte: Okul süresince gerçekle?t ir ilen derslerden bir  görüntü

gökyüzü ocak -  ?ubat 2016
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http://www.eli-np.ro/
http://phd.seenet-mtp.info/


ULUSLARARASI F?Z?K Ö? RENC?LER? B?RL?? ? 

PISA BULU?MASI ?ZLEN?MLER?

Bu yaz?da, Aral?k ay? ortas? ?talya-Pisa'da 

Uluslararas? Fizik Ö?renciler i Bir li?i (IAPS -  

Internat ional Associat ion of Physics Students) 

çat?s? alt?nda düzenlenen I??k (L ights of 

T uscany) bulu?mas?na kat?l?m?m?n izlenimler imi 

payla?may? amaçl?yorum. IAPS, 1987 y?l?ndan 

ber i düzenli olarak etkinlikler düzenleyerek 

farkl? ülkelerde e?it im görmekte olan fizik ve 

di?er ilgili bölüm ö?renciler inin birbir ler i ile 

ilet i?im kurmas?n? ve çal??malar?n? payla?mas?n? 

amaçlayan, devlete ba?l? olmayan bir  

organizasyon özelli?i ta??yor. Gönüllülerden 

olu?an kadrosu ile her sene yaz/k?? okulu, 

çal??taylar ve toplant?lar düzenlemekle bir likte 

ülkeler in kendi içer isinde ulusal ya da yerel 

komiteler kurarak kendi etkinlikler ini hayata 

geçirmesine de destek oluyor. Ülkesinde 

etkinlikler i organize eden komiteler de yine fizik 

ve di?er ilgili bölüm ö?renciler inden olu?uyor. 

Geçen y?l ODT Ü'nün üyeli?i sonras?nda bu sene 

?stanbul Fizik Ö?renciler i Toplulu?u dahilinde 

Bo?aziçi Ünv., ?stanbul Teknik Ünv. ve Mimar 

Sinan Ünv.'nin de üye olmas?yla beraber 

T ürkiye'yi temsil eden iki komite kurulmu? oldu. 

Ö?renciler in bireysel olarak da IAPS'e kat?l?m? 

da mümkün. Bu sayede etkinliklere ba?vurma 
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imkân? elde etmenin yan?nda yönet im kurulunda görev almak isteyenler etkinliklere 

IAPS organizatörü olarak dahil olabiliyor lar. 

Pisa'daki bulu?ma 2015 y?l?n?n Bir le?mi? Millet ler  taraf?ndan I??k Y?l? olarak ilan 

edilmesinden yola ç?karak gerçekle?t ir ildi. 45 kat?l?mc? Toskana bölgesinde fotonik, 

biyofizik ve astronomi/astrofizik alan?nda yap?lan çal??malara gözlemci olarak kat?lma 

imkan? buldu. Bu süre zarf?nda Pisa ve Floransa Üniversiteler i'nde bulunan ara?t?rma 

merkezler ine geziler  düzenlendi. Bir inci gün LENS'te (Avrupa Do?rusal Olmayan 

Spektroskopi Laboratuvar?) 12 adet laboratuvarda yap?lan kuantum fotoni?i ve 

biyofizik çal??malar? hakk?nda ver ilen sunumlar ard?ndan çal??malar?n yap?ld??? 

laboratuvar lar dola??ld? ve terahertz görüntüleme sistemi, beyin rehabilitasyonu gibi 

alanlarda poster sunumlar? gerçekle?t ir ildi. Sonraki gün VIRGO ?nterferometresi'ni 

görmek için EGO'ya (Avrupa Küt leçekim Dalgalar? Gözlem Merkezi) gidildi. Büyük 

çapl? bir  Michelson ?nterferometresi olan düzenek ile genel görelilik taraf?ndan 

öngörülen küt leçekim dalgalar?n?n do?rudan gözlemlenmesi amaçlan?yor. ?u an büyük 

bir  geli?t ir ilme sürecinden geçen deney düzene?i bu iler i yap?lanma i?leminden sonra 

dalgalar?n tespit  edilmesini engelleyen gürültüden (noise) bir  nebze daha ar?nd?r?lm?? 

olacak. VIRGO'da dalgalar?n tespit  edilmesinden sonras? için hedeflenen amaç ?u an 

teleskoplar ve detektör ler ile yap?lan ara?t?rmalara tamamlay?c? nitelik ta??yacak yeni 

bir  astronomi çal??ma alan? ortaya ç?kartmak. En son gün ise üniversiteler in kendi 

bünyeler inde gerçekle?t irdikler i ara?t?rmalar ve laboratuvar lar hakk?nda bilgi al?nd?. 

A??r? so?utulmu? ortamlarda polimer yap?lar?n özellikler i üzer ine yap?lan çal??malar 

incelendi.

* ODT Ü Fizik Bölümü L isans Ö?rencisi

Uluslararas? Fizik Ö?renciler i Bir li?i IAPS'in internet sitesi: ht tp://www.iaps.info/

http://www.iaps.info/


T ürk Astronomi Derne?i  (TAD) Ba?kan? Prof. Dr. Aysun 

Akyüz,  Yüksek Enerji Astrofizi?i konular?nda olas? i?bir li?i  

olanaklar?n? görü?mek amac?yla 28 Kas?m-8 Aral?k 2015 

tar ihler i aras?nda Nanjing Üniversitesi (Çin), Astronomi  ve  

Uzay Bilimler i Okulu?nu (School of Astronomy and Space 

Science) ziyaret  et t i (http://astronomy.nju.edu.cn). Prof. Ji-L in 

Zhou?nun (Dekan) davet i  ile  gerçekle?en bu ziyaret  

kapsam?nda Prof. Akyüz, bölümde ve  üniversite yer le?kesinin 

d???nda Çin Bilimler Akademisine ba?l? ?Mor Da? Gözlemevi 

(Purple Mountain Observatory (PMO), 

ht tp://english.pmo.cas.cn/au) olarak adland?r?lan enst itüde 

çal??ma alan? ile ilgili  seminer ve ?Astronomy in T urkey? ba?l??? 

ile  T ürkiye? deki Astronomi çal??malar?n? özet leyen bir  sunum  

verdi (Bkz. Foto?raf 1).  

Sunumu izleyen PMO Müdürü ve ayn? zamanda Çin Astronomi 

Derne?inin Genel  Sekreter i  Prof. Ji Yang ile yap?lan 

görü?mede  genel olarak Çin?de sürdürülen ba?l?ca astronomi 

projeler i konusunda bilgi edinildi ve olas? i?bir li?i konular? 

görü?üldü. Görü?me sonucu Prof. Yang ziyaret an?s?na  90 y?l 

süresince,  (1922-2012) Çin Astronomisindeki geli?meler in yer 

ald??? bir  kitap ve Çin Astronomi Derne?inin amblemini içeren 

bir  tabak hediye et t i (Bkz . Foto?raf 2). 

Ç?N -  NANJ?NG ÜN?VERS?T ES? Z?YARET ?

TAD haberler i

Foto?raf 2: Çin Astronomi Derne?inin amblemini içeren  

hediyesi

Foto?raf 1: Prof. Akyüz ziyaret i kapsam?nda iki seminer verdi.

gökyüzü ocak -  ?ubat 2016
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http://astronomy.nju.edu.cn
http://english.pmo.cas.cn/au


?LK PULSARI KE?FEDEN J. B. BURNELL ?STANBUL'DA

duyurular
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Bilim Akademisi 2016 dan ba?layarak her y?l do?a bilimler i, sosyal 

ve be?eri bilimlerde tan?nm?? bir  bilim insan?n? Y?l?n Konferans?n? 

vermek üzere T ürkiye?ye davet edecek. ?lk konferans? dünyaca ünlü 

astrofizikçi Prof. Dame Jocelyn Bell Burnell ver iyor. Dame Jocelyn 

1967 y?l?nda Cambridge?de radio astronomi çal??an bir  doktora 

ö?rencisiyken ilk pulsar? buldu. Bu ke?if 20. Yüzy?l?n en önemli 

bilimsel bulu?lar?ndan bir i. Pulsar lar supernova pat lamalar?yla 

olu?an, çok h?zl? dönen nötron y?ld?zlar?. 10 km kadar yar?çapl?, bu 

kadarc?k yere Güne?inki kadar küt le s?k??t?ran, bir  kahve ka????na 

100 milyon ton gibi yo?unluklara ve Dünya?n?nkinden tr ilyon kere 

daha daha kuvvet li m?knat?sl??a sahipler. Jocelyn Bell Burnell 

2007?de Dame ünvan?n? kazand?. 2002-2004 aras?nda Royal 

Astronomical Society?nin, 2008-2010 aras?nda the Inst itute of 

Physics?in ba?kanl???n? yürüten Dame Jocelyn 2014 te ?skoçya?n?n 

Akademisi olan Royal Society of Edinburgh Ba?kan? seçildi. Bilimsel 

ara?t?rmalar?n?n ve lider li?inin yan?nda bilim e?it imi için ve bilim 

dünyas?nda kad?nlar?n daha çok say?da ve etkili düzeyde yer almalar? 

için etkili çal??malar?yla da tan?nmaktad?r. 

Ödül 40 ya??n? doldurmam?? bilim insanlar?na ver ilmektedir. Ödül 

için adaylar kendiler i ba?vurabilir ler. Bilim Akademisi üyeler i ve 

üniversite ö?ret im üyeler i, dekan ve rektör ler genç akademisyenler i 

aday gösterebilir ler. Ödüller Bilim Akademisi?nin dost lar?ndan gelen 

ba???lar la finanse edilmektedir. Ödüller i kazananlar Bilim Akademisi 

üyeler inden ve daha önceki y?llarda BAGEP kazanm?? genç bilim 

insanlar?ndan olu?an jür iler  taraf?ndan belir lenecekt ir. BAGEP ödülü 

iki y?ll?k ara?t?rma deste?i ve bir  ödül sert ifikas?ndan olu?ur. BAGEP 

ödülü ayn? ki?iye iki kez ver ilmez. 

Ödül iki sene için y?ll?k 10.000 T L olarak belir lenmi?t ir. Bu ödül, 

genç bilim insan?n?n ara?t?rmalar? için gerekli harcamalar? 

kar??lamas? amac?yla, önceden bir  harcama plan? istenmeksizin, 

kar??l?ks?z olarak ver ilmektedir. Program bilimin her alan?ndan, 40 

ya??n? geçmemi? (1976 do?umlu ya da daha genç), doktoral? veya t?pta 

uzmanl???n? alm?? bilim insanlar?na aç?kt?r. 

Ba?vuru formu http://bilimakademisi.org/bagep/bagep-2016/ 

sayfas?nda yer almaktad?r. Ayr?ca ba?vuran bilim insan?n?n özgeçmi?i 

ve ana ara?t?rma konular? ile ödülün kapsad??? iki y?l içer isinde 

yap?lmas? planlanan ara?t?rmalar?n 1500 kelimeyi geçmeyecek bir  

özet inin ba?vuru formuna eklenmesi gerekmektedir. 

Ba?vurular 10 Aral?k 2015 tar ihinde ba?layacak ve 12 ?ubat 2016 

tar ihinde sona erecekt ir. 

Kazananlar 2016 y?l? Nisan ay?nda ilan edilecekt ir. 

Bilim Akademisi gençler in iyi bilim yapmaya te?vik edilmeler ini 

ve iyi örnekler in ödüllendir ilmesini öncelik olarak görmektedir. 

Bu öncelik çerçevesinde en iyi genç akademisyenler in 

belir lenmeler i, ödüllendir ilmeler i ve yeni ara?t?rmalar için 

desteklenmeler i amac?yla haz?r lanan Bilim Akademisi Genç 

Bilim ?nsanlar? Ödül Program? (BAGEP) 2013 y?l?nda hayata 

geçir ilmi?t ir.  Bilim Akademisi bu program? kamu fonlar? ile 

de?il, toplumun deste?iyle yürütmektedir. Ödül kazanan genç 

akademisyenlere ara?t?rmalar?n? desteklemek amac?yla iki y?l 

süreyle ara?t?rma deste?i ver ilmektedir. Amaç en par lak ve 

gelecek vadeden genç akademisyenler i ara?t?rmalar?n? 

geli?t irmeler ine yard?mc? olacak sayg?n bir  burs ile 

ödüllendirmekt ir.  Böylece bu de?erli gençler in ara?t?rmalar?n? 

dünya bilim camias?yla s?k? temas içinde ve T ürkiye?de 

sürdürmeler i için bir  te?vik kayna?? olu?turulmu?tur. 

B?L?M AKADEM?S? GENÇ B?L?M ?NSANLARI ÖDÜL PROGRAMI 

(BAGEP) SON BA?VURU:12 ?UBAT  2016

Yer: Bo?aziçi Üniversitesi -  Büyük Toplant? Salonu ? Albert  Long 

Hall 

Tar ih: 04.02.2016 ? Saat: 16:00

Kay?t için: Kay?t Formu

http://bilimakademisi.org/bagep/bagep-2016/
https://docs.google.com/forms/d/1TTCysmOpz331z6knCisPteHJl9xrqAL6Oyybgmkf574/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TTCysmOpz331z6knCisPteHJl9xrqAL6Oyybgmkf574/viewform


Star Wars ser isinin yeni f i lminin ç?k???yla ayn? günlerde NASA taraf?ndan 

yay?nlanan bu görüntüde bir  kozmik '???n k?l?c?' yer al?yor. Karanl?k gaz 

bulut lar? taraf?ndan görünürden saklanan  foto?raf?n merkezindeki genç 

y?ld?z?n olu?umu s?ras?nda kutuplar?ndan yay?nlad??? yüksek ener j i li  ???nlar 

jet ler  olarak görülüyor. ©ESA/Hubble & NASA

göze çarpan kareler



Yabanc? bir  dünyaya yukar?dan bak??... 2005 y?l?nda Satürn'ün et raf?nda dolanan Cassini uydusu 

taraf?ndan gezegenin en büyük uydusu Titan'a inmek üzere b?rak?lan Huygens sondas?n?n ini? 

s?ras?nda ald??? bir  'bal?kgözü' göünrütüsü, bu ay ESA taraf?ndan yay?nland?. 

©ESA/NASA/JPL /University of Ar izona



di?er bir  çok faal görevden Mars araçlar?n? ay?ran ilk zor lukla ba?layabilir iz, Mars yüzeyine 

ini?. Bu ba?lamda belir t ilmesi gereken iki konu vard?r. ?lki Mars??n atmosfer yap?s?n?n oldukça 

ince olmas? nedeniyle Dünya?da bizim al??t???m?z klasik yöntemler in i?levler ini yit irmesidir. 

Uzaya insan ve ekipman ta??nmas?nda faal olarak kulland???m?z araçlardan bir i olan 

Soyuzlardan örnek vermek gerekirse, Soyuzlar atmosfere girdikten sonra bir  süre serbest 

dü?ü? gerçekle?t irerek havan?n sürtünmesinden yarar lanarak arac?n yava?latmas?n? sa?lar lar. 

Bu sürtünmeden ortaya ç?kan ?s? araçlar?n en büyük zor lu?u olmakla bir likte art?k yer le?mi? 

bir  teknoloji olan ?s? kalkanlar? ile arac?n bu süreci sorunsuz geçmesi sa?lanmaktad?r. 

Atmosfer in arac?n aerodinamik yap?s? kullan?larak bir  hava freni özelli?i sa?lamas?ndan sonra 

bir  para?üt aç?larak arac?n daha da yava?lamas? sa?lan?r ve son olarak da kapsül d???ndaki 

roket ler ate?lenerek saniyeler içer isinde kapsülü dayanabilece?i bir  çarp??ma h?z?na dü?ülür. 

Burada üzer inde durulmas? gereken kelime atmosferdir. Mars??n yetersiz kal?nl?ktaki atmosfer i 

gezegene giren bir  arac?n yeter li oranda yava?lamasa imkan vermemektedir, Merak (Curiosity) 

gezginini ta??yan arac?n gezegene gir i? h?z?n?n yakla??k olarak 21000 km/sa oldu?u 

dü?ünülürse yeter li bir  yava?laman?n sa?lanamamas? sonucunda ba?ar?s?zl?k kaç?n?lmazd?r. 

K lasik metot lar la yava?layan arac?n tam olarak yere inmesi arac?n üzer inde bulunan ve 

gezginden tamamen i?lem sonras?nda ayr?lan roket ate?leyiciler le sa?lanmaktad?r. Merak?tan 

kapak konusu

ÖZÜ ROVER TAKIMI*

bir  araç (Mariner 4) ula?t?rabilmi?t i. Mars 

yüzeyini foto?raflayarak ba?layan bu süreç 

zamanla teknolojik iler lemeler le bir likte 

yüzey çal??malar?n? da içine alarak geni?ledi. 

Hareket kabiliyet i k?s?t l? yüzey ini? araçlar?yla 

(lander) ba?layan yüzey çal??malar? 

Sojourner??n (Mars giden ilk gezgin) k?sa da 

olsa iler iki çal??malara ???k tutan yüzey gezisi 

ile bu büyük resmin içine mobil araçlar? da 

ekledi. Bu k?sa yaz?m?zda nacizane bir  Mars 

Gezgin Protot ipi geli?t irmekte olan ÖzÜ 

(Özye?in Üniversitesi) Rover Tak?m? olarak 

kendimizin de kar??la?t???m?z sorunlara da 

de?inerek Mars??n yüzey ko?ullar?nda bir  

arac?n hareket et t ir ilmesini sa?lamak ad?na 

çözülmesi gereken sorunlardan bahsedece?iz. 

Bahsedece?imiz zor luklar?n bir  ço?unu 

bugünlerde yeni gezginimiz Merih-2?nin 

tasar?m?yla u?ra??rken tekrar tekrar 

ya??yoruz. Ancak ?unu belir tmeliyiz ki bizler 

sadece baz? yüzey görevler ini benzet imini 

gerçekle?t irecek görevler i yapaca??m?z 

oldu?umuz için pek tabiki zor luklar?m?z da 

buna ba?l? olarak gerçek bir  Mars Gezgini 

ekibininkiler le kar??la?t?ralamayacak kadar 

basit  kaçmaktad?r. 

Mars?a gidecek bir  gezginin kar??la?aca?? 

mühendislik problemler ini arac?n Mars 

görevi s?ras?nda kar??s?na ç?kma s?ras?na göre 

belir tmek en do?rusu olacakt?r. Bu ba?lamda 

?z?l Gezegene Mars?a insan 

yap?m? araçlar gönderilmeye 

1960?l? y?llarda ba?land?. 

nsanl?k Ay?a henüz ayak 

basmadan Mars yörüngesine K

Bu k?sa yaz?m?zda nacizane bir  Mar s Gezgin Pr ototipi 
geli?tir mekte olan ÖzÜ (Özye?in Üniver sitesi) Rover  Tak?m? 
olar ak kendimizin de kar ??la?t???m?z sor unlar a da de?iner ek 
Mar s??n yüzey ko?ullar ?nda bir  ar ac?n har eket ettir ilmesini 
sa?lamak ad?na çözülmesi ger eken sor unlar dan bahsedece?iz.
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B?R MARS GEZG?N?N?N ANAT OM?S?

Üst te: Cur iosity gezgininin Mars yüzeyine ini?ini ad?m ad?m gösteren bir  grafik ©JPL /NASA

gökyüzü ocak -  ?ubat 2016



önceki gezginler in indir ilmesinde farkl? yöntemler denenmi? olsa da 

gezginler in a??r l?klar?n?n 1 tonu geçmesi güvenli ini?lerde 

seçenekler i oldukça k?s?t lam??t?r. 

Bunlar la bir likte ini? s?ras?nda ortaya ç?kabilecek bir  ba?ka sorun ise 

arac?n yön bulmas?d?r. GPS uydular? sayesinde Dünya üzer inde 

oldukça kal?pla?m?? bir  sistemimiz var. Farkl? uydulardan al?nan 

sinyaller  sayesinde gezegendeki konumunuzu rahat l?kla 

bulabilirsiniz ancak konu Mars olunca bir  di?er çözülmesi gereken 

konu da arac?n pozisyonlanmas?d?r. Ayn? ?ekilde ini? s?ras?nda 

istenilen h?z ve yükseklikte önceden hesaplanan i?lemler i 

gerçekle?t ir ilebilmesi için arac?n tam olarak hangi yükseklikte ve 

h?zda oldu?u gerçek zamanl? olarak hesaplanmal?d?r. Bu ba?lamda 

ortaya konan çözüm ise farkl? yönlerde okuma gerçekle?t iren 

radar lard?r. 1999 y?l?nda gönderilen Mars Polar Lander radar 

sisteminin ?s? kalkan? ayr?lmas? s?ras?nda ya?ad??? bir  problem arac?n 

çak?lmas?na neden olmu?tu. 

bir  mekanizman?n seçildi?idir. Burada dikkat edilmesi gereken konu 

bir  gezginin tam olarak nerede ve hangi ko?ullarda hareket 

edece?idir. Mars yüzeyi sürü? konusunda akla gelebilecek bütün 

farkl? yüzey yap?lar?n? art  arda kar??n?za ç?karabilmektedir. Genel 

olarak sahip olaman?z gereken kayal?k, kum, ta?l? yüzeylerde 

gidebilecek, dü?ü?lere ve e?imlere kar?? dayan?kl? bir  sürü? 

sistemidir. Bu ba?lamda bahsedilmesi gereken bir  di?er konu ise 

genel olarak tasar?m?n?z?n a??rl?k aç?s?ndan ekonomik olmas? 

gerekdi?idir. Mars??n yer çekimi göz önünde bulunduruldu?unda 

a??rl???n çok sorun olmayaca?? dü?ünülse de a??r l?k konusundaki en 

büyük sorun araçlar?n Dünya?dan gönderilmesi s?ras?nda 

olu?maktad?r. Gerekli olan itkinin büyük bir  bölümü Dünya?n?n 

çekiminden kurtulmak içindir  ve arac?n?z ne kadar a??r ise günün 

sonunda yolculuk masraf?n?z? o kadar artacakt?r. A??rl?k sorunu bir  

yana b?rak?l?p, yüzeyin düzgün olmamas? da göz önünde 

bulunduruldu?unda, arac?n?z?n sürü? istemi oldukça uzun süreler 

dinamik bir  yüklemeye maruz kalacakt?r, bu da uzun vadede yay gibi 

sürekli çal??an malzemeler in sisteminize zarar vermesi anlam?na 

gelmektedir. Rocker-Bogie mekanizmalar?nda bu tür yayl? sistemler 

oldukça az kullan?lm??t?r. Geçt i?imiz y?l Merih-1?in tasar?m?nda 

bahsi geçen parametreler i göz önünde bulunarak daha masrafl? 

olmas?na kar??n havac?l?k sektöründe kullan?lan alüminyumlar? 

tercih et t ik, Merak gibi gerçek gezginlerde ise bu tür parçalarda 

t itanyuma kadar oldukça ver imli bir  çok farkl? malzeme 

kullan?lmaktad?r. ?u an geli?t irme a?amas?nda olan bir  çok farkl? 

sürü? mekanizmas? olsa da Rocker-Bogie geçen seneler içinde 

rü?tünü ispat etmi?t ir. Sürü? s?ras?nda teker lekler aras? serbest likler 

sayesinde zemin tutu?u en kötü senaryoda dahi en az dört  teker ile 

sa?lanabilmektedir. Bunlar la bir likte sistem sürü? için toplam on 

adet motor kullanmaktad?r. Bu motor lar?n alt? adet i iler i ger i klasik 

sürü?ü sa?lamakla bir likte ön ve arka teker leklerde dik olarak 

bulunan di?er dört  motor da arac?n?n yönelimler ini sa?lamaktad?r. 

Ancak ?unu belir tmekte fayda var ki klasik sürü?ü sa?lanan 

araçlar?n aksine sürü?ün otonomiye sahip olabilmesi ve detayl? 

hareket ler sa?lanabilmesi ad?na bahsi geçen motor lar?n 

pozisyonlamas? s?ras?nda gerçek zamanl? detayl? olarak pozisyon 

okumalar? yap?lmaktad?r. 

Sürü?ün mekani?inden bahsetmi?ken kar??m?za ba?ka bir  sorun 

daha ç?kmaktad?r. Gezegen gezginler i mesafe nedeniyle gerçek 

zamanl? olarak kontrol edilemezler. Mars??n konumuna ba?l? olarak 

araçlar?n de?i?en aral?klar la güncel bilgiler ini almaktay?z, bu 

sebeple de araçlar?n belir li seviyede otonomiye sahip olmalar? 

mecburidir. Dünya?da sürücüsüz araçlar?n takip edebilecekler i bir  

çok i?aretçi olmas?na kar??n, Mars?ta gezginler önceden görev 

kontrolünden gelen rotalar üzer inden sensör ler i ile görme 

sa?layarak bir  sürü? gerçekle?t ir ir ler. GPS gibi konumland?rma 

sisteminin yoklu?unda da rota kontrolü daha çok görsel i?aretçiler le 

sa?lanmaktad?r. Merak?a gitmesi gereken ve yapmas? gerekenler 

günlük olarak Dünya?dan gönderilmekle bir likte, otonom sürü?ü 

sayesinde de engellerden kaçabilmektedir. Bu ifadenin yanl?? 

anla??lmamas? ad?na Merak ve di?er gezginler oldukça yava? hareket 

"...ini? s?r as?nda istenilen h?z ve 
yükseklikte önceden hesaplanan 
i?lemler i ger çekle?tir ilebilmesi için 
ar ac?n tam olar ak hangi 
yükseklikte ve h?zda oldu?u ger çek 
zamanl? olar ak hesaplanmal?d?r."
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Üstte:  Son dönemde Mars'a indir ilen robot lardan Pathfinder (önde solda), 

Phoenix (arkada solda) ve Curiosity (sa?da)'nin gerçe?e uygun modeller i 

görülüyor (©JPL-NASA)

Gezginler i di?er Mars sonda ve landerlar?ndan ay?ran özellikler i 

hareket kabiliyet ler idir. Bizim de ekip olarak kendi protot ip 

çal??mam?zda en çok zaman harcad???m?z konu sürü? sistemler idir. 

Merak ve ondan önceki Mars gezginler inde bulunan süspansiyon 

sistemi Rocker-Bogie mekanizmas? olarak isimlendir ilmektedir. As?l 

soru neden klasik bir  dört  çeker otomobil süspansiyonu yer ine bu t ip 



etmektedir ler, saatte 140 metre kadar. 

Günün sonunda bir  gezginin en önemli parças? 

elbette ki gezginin eklemli robot ik koludur. 

Robot ik kollar  sanayiden, hizmet sektörüne 

kadar bir  çok alanda kullan?lmas?na ra?men 

gezginler in kollar? di?er bir  çok örnekten 

farkl?la?arak çok amaçl? birer deney ekipman? 

olarak i? görmektedir ler. Geçt i?imiz y?l 

Merih-1?de uzaktan kumanda edilen be? 

serbest lik derecesine sahip bir  kolumuz vard?. 

Gezginlere ba?l? kollar?n en önemli noktas? 

birden fazla görevi yer ine get irebiliyor 

olmalar?d?r. Merak??n kolunda ayn? bir  tornada 

oldu?u gibi taret  mant??? ile çal??an dört  adet 

deney ekipman? ve bir  de matkap bulunmaktad?r. 

Bu da kendi ba??na bir  zor luk ç?karmaktad?r: 

a??r l?k. Kolunuzun ta??d??? ekipman say?s? 

art t?kça kol da giderek a??r la?maktad?r, bunun 

iki sonucu olmakta: ilki kol a??r la?t?kça 

kullan?lmas? gereken motor lar da büyümektedir  

büyük motor daha fazla güç harcanmas? 

demekt ir, ikinci sorun ise kolun kontrolünün 

giderek zor la?mas?, kolun sonundaki el 

a??r la?t?kça kolu kontrol etmek için 

uygulad???n?z torku etkileyen iki parametre olan 

yer çekimi ve atalet  momentinin etkisi giderek 

artacakt?r. Bu tür bir  sorunun tasar?mda 

yap?labilecek birkaç çözüm olmakla bir likte 

geçt i?imiz y?l bu sorunu kendi ad?m?za kolun ana 

üç serbest lik derecesinin kontrolünü kola a??r l?k 

olarak etki etmeyecek bölümlere çekerek ve 

hareket i ek elemanlar la aktararak çözmeye 

çal??t?k. Merak?ta ise kolun da oldukça yava? 

hareket et t ir ildi?ini belir tmek ister iz bunun 

sayesinde kolun kontrolü esnas?nda olu?abilecek 

sorunlar olabildi?ince aza indir ilmi?t ir. Gezginin 

genel yap?s?na bak?ld???nda devaml?l???n? 

sa?lamak en önemli sorunlardan bir idir. Sizden 

binlerce kilometre uzakta olan bir  araca bak?m 

yap?lmas? imkans?z oldu?u için elinizde çok fazla 

seçenek yoktur. Bu ba?lamda sorunlar? çözmek 

ad?na birçok sistem yedekli olarak yap?lmakla 

bir likte, araçlar?n uzun süre gezegenin 

kar??lar?na ç?kabilece?i ko?ullara uygun bir  

?ekilde tasar lanmaktad?r. Örne?in yukar?da da 

bahsi geçt i?i üzere çal??an parça diye 

adland?rabilece?imiz yay gibi parçalardan 

oldukça kaç?n?lm??t?r. Bize en çok sorulan 

sorulardan bir i de neden Merih ? 1 görmeye 

al??t???m?z yayl? bir  süspansiyon sisteminin 

olmad??? idi, kat?ld???m?z yar??malarda bu bahsini 

et t i?imiz ula??lamaz olmalar? araçlar?n yine ayn? 

?ekilde kullan?c? ve robotun birbir inden tamamen ba??ms?z olarak yer le?t ir ilmesi ile 

benzet im yap?lmaya çal???lmaktad?r. Yar??malar s?ras?nda araçlar?m?z ile aram?zda hatr? 

say?l?r bir  mesafe vard? ve araçlar? görerek kontrol etmemiz ve müdahale etmemiz 

yasaklanm??t?. Görece yap? ayn? oldu?u için bizim de daha stat ik ve uzun vadede metal 

yorgunlu?u gibi sorunlardan uzak bir  yap?ya sahip olmam?z gerekmektedir. Ancak 

de?i?t ir ilmesi mümkün olan mekanizmalar?n hepsi yedekli yap?lmaktad?r. Örne?in 

Merak?da birden fazla matkap bulunmaktad?r. Olur da bir  ?ekilde robot kolun ucuna 

ba?l? olan matkap i?lem s?ras?nda s?k???r veyahut hasar görürse oldu?u yerde b?rak?larak 

yedek matkaba geçilmektedir. 

Bir  di?er genel sorun ise kalibrasyondur. Uzun süreli kullan?mlarda ekipmanlar ne kadar 

do?ru çal???r olsalar da ufak kaymalar ve hatalar bir ikerek arac?n çal??mas?n? uzun 

vadede etkileyeceklerdir. Bu ba?lamda iki konuda örnek vermek do?ru olacakt?r. ?lki 

Merak üzer inden bir  örnek olacak. Görselde* *  de görüldü?ü üzere Merak??n kolunun 

alt?ndaki k?sm?nda bir  renk palet i bulunmakta, bu palet  kameralarda olas? bir  

kalibrasyon iht iyac? için araca konmu?tur. Ayn? ?ekilde arac?n üzer ine belir li noktalarda 

ve robot kolunun her ekleminde siyah içine beyaz çizgiler  olan yap??t?rmalar 

bulunmaktad?r. Bu görsel i?aretçiler  de arac?n gerek kontrolünün do?rulu?unun test 

edilmesi gerekse de konumland?rmalar için kullan?lmaktad?r. 

?kinci örnek ise Merih ? 1 üzer inden olacak mekanik bir  sorunun çözümü üzer ine 

olacak. Daha önce de bahsi geçt i?i üzere Merih ? 1 ?in dört  adet ek serbest li?in olan 

teker i bulunmakta her ne kadar bu teker lekler in aç?s? sürekli sensör ler le kontrol edilse 

de hareket s?ras?nda istenmeyen kaymalar olu?abilmekteydi. Bunu çözmek ad?na 

geçt i?imiz y?l ek bir  çözüm olarak teker lekler i s?f?ra konumland?rabilecek elektronik bir  

anahtar mekanizmas? ekledik, böylelikle de istem d??? bir  hareket lilikle kar??la?t???m?z 

takdirde arac?n konumland?rmas?n? düzeltebildik. 

Marsa yolculuk masrafl? ve zor ludur. Kendi çal??malar?m?zda anlad?k ki disiplinli 

çal??ma, sorunlar? öngörebilme gibi yet iler  uzay araçlar?n?n tasar?m? için mühendislerde 

olmas? gereken elzem yetenekler aras?nda. Dünya çap?nya yap?lan gezgin yar??malar?yla 

bu özelliklere sahip mühendisler in say?s? iler leyen y?llarda bir  hayli ar tacak, ve Mars 

serüveninin daha da öne ç?kaca?a benziyor. 

* Özye?in Üniversitesi Rover (Gezgin) Tak?m? 

 ?nternet Sayfas?: ht tp://robot ics.ozyegin.edu.tr /rover/   
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Üst te: Rocker-Boogie süspansiyon sistemini gösteren bir  protot ip gezgin tasar?m?

gökyüzü ocak -  ?ubat 2016

http://robotics.ozyegin.edu.tr/rover/


A??r? Parlak X-???n Kaynaklar?: X-???n Çal??malar? 

astronomi &  astrofizik ara?t?rmalar?

A??r? par lak X-???n kaynaklar?n?n 

(Ultraluminous X-ray Sources, ULX) olas? 

do?as?n?n anla??labilmesi için geçen say?da 

bahsedilen X-???n gözlemler inin yan?s?ra, 

opt ik bölgede kar??l?klar?n?n da belir lenip 

ara?t?r?lmas? oldukça önemli bilgiler  

içermektedir. ULX'lerden gelen opt ik 

???ma, y???lma diskinin d?? bölgesinden 

ve/veya sistemdeki ikinci bile?enden (donor 

y?ld?z) iler i gelebilmektedir. Opt ik 

???man?n kayna??n?n belir lenebilmesi için 

tayf gözlemler i ya da e?-zamanl? geni? 

dalgaboyunda al?nm?? gözlem ver iler ine 

iht iyaç duyulmaktad?r. Bu nedenle, opt ik 

kar??l?klar?n?n gözlemler i sistemin yap?s?, 

ikincil bile?enin t ipi, disk geometr isi ve 

küt le aktar?m oran? hakk?nda önemli 

ipuçlar? sa?lamaktad?r (Feng ve Soria, 

2011). Ayr?ca, ULX'ler in opt ik 

kar??l?klar?n?n gözlemler i dinamik küt le 

hesaplamalar? için de gerekli ve önemli bir  

ad?md?r. Çok çal???lan baz? ULX'ler in 

opt ik tayf gözlemler i, bu sistemler in 

y?ld?z-küt leli karadelik içerdikler i 

varsay?m?n? desteklemektedir  (Fabr ika ve 

ark. 2015). 

ULX'ler in opt ik bölgede ara?t?r?lmas? ile 

ilgili yap?lan ara?t?rmalar son dönemlerde 

h?z kazanm??t?r. Hubble Uzay Teleskobu 

(Hubble Space Telescope, HST ) ve 

yer- tabanl? gözlemler le bugüne kadar 

onlarca ULX'in opt ik bölgede kar??l?klar? 

belir lenmi?t ir  (Tao ve ark. 2011; 

Gladstone ve ark. 2013). ULX'ler in opt ik 

tayflar?nda en önemli ay?rt  edici özellik He 

I I  (?4686) çizgisinin görülmesidir. Bu 

çizginin belir lenmesi, ULX'lerden gelen 

opt ik ???man?n kayna??n?n y???lma diskinin 

iç k?s?mlar?ndan gelen fotonlar?n, d?? 

bölgelerde tekrar ???ma yapmas?n?n bir  

göstergesi olarak yorumlanmaktad?r (Grise ve ark. 2011, Motch ve ark. 2011, Fabr ika ve 

ark. 2015). Tayflar?n?n yan? s?ra, kaynaklar?n HST   ile yap?lan farkl? filt reli fotometr ik 

gözlemler i sonucunda da ULX'ler in opt ik bile?eninin par lakl?k de?erler i (mV, mR gibi) 

hesaplanmaktad?r. Böylece farkl? filt relerdeki par lakl?k de?erler inden ikincil bile?enin 

renk- indeksler i elde edilerek ikincil y?ld?z?n tayf türü, küt lesi ve ya?? ile ilgili öngörülerde 

bulunulabilmektedir. (Jonker ve ark. 2012; Grisé ve ark. 2011, 2012 ; Feng ve Kaaret 2008; 

L iu ve ark. 2009). Tao ve ark. (2011) yapt?klar? bir  çal??mada 13 ULX'in HST  gözlem 

ver iler inde opt ik kar??l?klar?n? belir lemeye çal??arak, bu kaynaklar?n opt ik ???malar?n?n 

do?as?n? ara?t?rm??lard?r. Görünür ve mut lak par lakl?k de?erler i hesaplanm?? ve 

kaynaklar?n büyük bir  k?sm?n?n mutlak par lakl?k de?erler inin -6 <Mv< -4  aral???nda 

oldu?unu belir lemi?lerdir.  

Baz? ULX'ler X-???nlar?nda ev sahibi galaksiye ait  olarak görünseler de asl?nda durum böyle 

olmayabilir. Bunlar, ard-alan kaynaklar? (AGN, quasar gibi) ile kar??abilmektedir. Bunu 

anlayabilmek için opt ik tayftan k?rm?z?ya kayma (redshift ) de?eri hesaplanarak ev sahibi 

galaksinin k?rm?zya kayma de?eri ile kar??la?t?r?labilir  (Gut iérrez ve Lopez-Corredoira 

2007) ya da  kaynaklar?n X-???n ak?lar?n?n, opt ik ak?lar?na oran?na bak?labilir. Bu oran 

Log(FX/Fopt) = LogFX + mv/2.5 + 5.37 

formülü kullan?larak elde edilir  ve sonucun 1.7'den büyük olmas? durumunda opt ik kaynak, 

büyük olas?l?kla ULX'in opt ik bile?eni olarak tan?mlanmaktad?r (Maccacaro ve ark. 1982). 

E?er sonuç -1 <Log(FX/Fopt) <1.7 aras?nda hesaplan?rsa kayna??n AGN olma olas?l??? 

yüksekt ir. 

?enay AVDAN*
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T ÜB?TAK projesi ile desteklenen tez 

çal??mam?z kapsam?nda, NGC 5474 ve 

NGC 3627 galaksiler inde bulunan 

ULX'ler için yapt???m?z benzer bir  

çal??mam?zda ise, opt ik bölge analizler i 

için SAO (Special Astrophysical 

Observatory, Rusya)'da bulunan 6m'lik 

BTA teleskobu ile al?nan tayf ve ar?iv HST  

gözlem ver iler i, X-???n analizler i için ise 

Chandra  ar?iv ver iler i kullan?lm??t?r 

(Avdan ve ark. 2016). Her iki galakside 

belir lenen kaynaklar?n opt ik ve X-???n 

???ma mekanizmalar? tart???lm??t?r. 

Kaynaklar?n LX/Lopt oranlar? NGC 

5474'de bulunan ULX için 3.84, NGC 

3627'de bulunan ULX için ise 3.9 olarak 

hesaplanm??t?r. Bu de?erler AGN'ler için 

beklenen de?erlerden oldukça yüksekt ir. 

Ayr?ca kaynaklar?n opt ik ???ma güçler i 

bilinen bir  çok ULX'in  (NGC 5408 X-1, 

Hol IX X-1, NGC 5204 X-1, NGC 6946 

ULX-1) ???ma gücü de?erinden daha 

dü?ük oldu?u görülmü?tür. Bu iki ULX'in 

yüksek X-???n ???ma gücüne kar??l?k dü?ük 

opt ik ???ma gücüne sahip olmas? onlar?n 

küt le aktar?m oranlar?n?n dü?ük 

oldu?unun göstergesi olarak 

yorumlanm??t?r. Böylece bu kaynaklar? 

y?ld?z küt leli bir  karadeli?e ve 

süper-Eddington y???lma diskine sahip 

dü?ük küt le aktar?m oran? gösteren 

kaynaklar olarak s?n?fland?rabilir iz. 

Bunlar?n yan? s?ra NGC 5474 ULX'in 

SAO'da al?nan tayf gözleminde yar?k (slit ) 

içer isinde önceden kataloglanmam?? bir  

y?ld?z kümesi ve bir  ard-alan galaksisi 

belir lenmi?t ir  (?ekil-1). ?ekil-2'de ise 

NGC 5474 X-1 kaya??n?n Chandra 

görüntüsü ver ilmi?t ir. 

Ayr?ca grubumuz çal??malar? kapsam?nda, 

NGC 4258 galaksisinde (uzakl??? 4.3 Mpc) 

bulunan bir  ULX'in HST  ar?iv gözlemler i 

kullan?larak kayna??n opt ik kar??l??? 

çal???lmaktad?r. Yapt???m?z çal??mada 

kayna??n HST /ACS görüntüler inde 

(F435W, F555W, F606W, F814W 

filt reler inde) par lakl?k de?erler i 

hesaplanm??t?r. X-???n kayna??n?n opt ik 

kar??l???n?n, galakside bulunan bir  küme 

içinde oldu?u görülmektedir. Kümenin 

renk-renk diyagram? elde edilerek 

kayna??n ikinci bile?eninin ya? ve küt le 

de?eri hesaplanmaktad?r. Kayna??n ev sahibi galaksiye ait  olup olmad???n? ara?t?rmak için ise 

T UG (T ÜB?TAK Ulusal Gözlemevi) RT T -150 (Rus-T ürk Teleskobu 150 cm) teleskobu ile 

kümeye ait  tayf gözlemler i elde edilmi? ve k?rm?z?ya kayma de?eri hesaplanm??t?r. Kaynak için 

hesaplanan de?er (z=0.0016), ev sahibi galaksinin k?z?la kayma de?eri (zg=0.0015) ile uyumlu 

ç?km??t?r. Böylece kümenin ve dolay?s?yla ULX kayna??n opt ik kar??l???n?n galaksiye ait  

oldu?u do?rulanm??t?r. Bu konudaki çal??malar?m?z farkl? kaynaklar?n benzer analizler i ile 

devam etmektedir. 

Kaynak lar
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El  Planetar yum u  Yap?m ? (Üçer Saylan ve Gö?ü?, 2013): 

Malzem eler  

- Mukavva veya siyah karton 

- Rapt iye 

- Cetvel Makas veya maket b?ça?? 

- Yap??t?r?c? 

- Selofan bant 

- LED Fener 

Yap?l???:

- 9 cm x 9 cm büyüklü?ündeki tak?my?ld?z kart lar? bas?l?r ve istenilen 

tak?my?ld?z kesilerek ayr?l?r. Tak?my?ld?z kart lar?n? indirmek için 

ht tp://bit .ly/1MNnJIq 

- Siyah kartondan bir  kenar? 38 cm büyüklü?ünde bir  parça kesilir. 

Di?er kenar? en az 30 cm olmal?d?r. Karton yer ine mukavva 

kullan?l?rsa daha kal?c? bir  sonuç elde ediliyor. Bu parçan?n 36 cm?lik 

k?sm? dört  e? halde kat lan?r ve kalan 2 cm?lik k?s?m yap??t?r?larak iki 

ucu aç?k bir  kare pr izma elde edilir. Mukavva maket b?ça?? ile hafifçe 

kesilerek kat lanabiliyor. 

- Siyah kartondan 11 cm x 11 cm bir  kare kesilip ortas?na tak?my?ld?z 

kart? yap??t?r?l?r.  

- Rapt iye yard?m?yla y?ld?zlar?n bulundu?u yer lere görünen 

büyüklüklerde delikler aç?l?r. Daha büyük olarak belir t ilen 

y?ld?zlar?n delikler i de daha büyük yap?labilir. Daha sonra bu parça, 

kare pr izman?n bir  taban?na kenarlar?ndan k?v?rmak suret iyle 

yap??t?r?l?r. 

- LED ???k kayna?? aç?k olan taraftan tutulur ve deliklerden geçen ???k 

duvara yans?t?l?r. 

- El planetaryumu ayd?nl?kta kullan?l?yorsa, ????a do?ru tutup 

planetaryumun aç?k ucundan bakarak gözlem yap?labilir. 

Kaynak: Üçer Saylan, D. ve Gö?ü?, E. (2013), Bilim E?it iminde Astronomi. 

* Fen Bilgisi Ö?retmeni -  Gökyüzü Gönüllüsü

Tak?my?ld?zlar?n?n Dünyas?na Ke?if!  Gökyüzü 

gözlemi k??, yaz fark etmeden yap?l?r ama it iraf 

edelim, so?uklar?n bast?rd??? k?? günler inde 

çocuklar la d??ar?da bir  gözlem etkinli?i biraz 

cayd?r?c? olabilir. K???n evimizin, okulumuzun 

penceresinden ya?an kar?, ya?muru izlemek yet i?kin, 

çocuk, hepimizi büyüler, gökyüzü ile daha yak?ndan 

ilgilenmemizi sa?lar ayn? zamanda. Yukar?dan 

ba??m?za bir  ?ey damlamad??? sürece ba??m?z? 

kald?r?p gökyüzüyle ilgilenmek pek akl?m?za 

gelmiyor nedense, kabul edelim. Gökyüzüne ilginin 

yo?un oldu?u bu zamanlarda, evde, okulda yap?lacak 

etkinlikler, çocuklar?n gökyüzüne kar?? ilgiler ini ve 

bilgi bir ikimler ini art?rmak, ara?t?rma meraklar?n? 

uyand?rmak için önemli bir  f?rsat. Örne?in, 

gökyüzünde gözlem yap?l?rken hem bulunmas? 

oldukça keyifli, hem de mitolojik hikâyeler i ile 

büyüleyici tak?my?ld?zlar?n?n dünyas?na ke?fe 

ç?kabilirsiniz.  Çocuklar?n çok severek kullanaca?? el 

planetaryumunun prat ik yap?m?n? sizler le yan tarafta 

detayl? bir  ?ekilde payla??yorum. Bu el planetaryumu 

ile tak?my?ld?zlar?n? ö?renmesi ve gökyüzünde kolay 

bulunmas? amaçlanm??t?r. El planetaryumu ile 

bir likte tak?my?ld?z?n? gözlemlerken, gözlemledikler i 

tak?my?ld?zlar?n?n özellikler i, gökyüzünde nas?l 

bulanabilece?i ve mitolojik hikâyesi gibi konular? 

ara?t?rarak etkinlik daha ö?ret ici ve ke?ifli hale 

get ir ilebilir.    
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Mars'ta hayat?n var olup olmad??? 100 y?l? geçkin bir  süredir  

tart???lagelmekte. Bilim kurgu yazar lar?n?n ba??n? çekt i?i bir  grup 

taraf?ndan haz?r lanan Mars kurgular? "Merihliler" söylent iler i 

kulaktan kula?a yay?l?rken bilim insanlar? da bu hülyaya uzak 

durmadan çal??malar?n? sürdürdüler. Mars'ta ya?am olup 

olmad???na dair  kan?t arama çal??malar? devam ederken dünyaya 

dü?en bir  mars kayas? Allan Hills 84001 gökta?? tart??malar? 

yeniden alevlendirdi. Üzer inde bir  bakter i fosilinin bulundu?u 

söylent iler i taraflar? ikiye ay?rd?. Mars'a yap?lan yat?r?mlar art t? ve 

ilk insanl? uçu? planlamalar? gerçekle?t ir ilmeye ba?land?.

Charles Frankel, bir  jeolog olarak Mars'ta ya?am olas?l?klar?n? 

ara?t?r?rken bilimsel yöntemler i ve teknikler i okura olabildi?ince 

basit le?t irerek anlatmay? ba?ar?yor bunun yan?nda kitab? bir  uzay 

serüveni gibi okuman?z mümkün. 6 ana bölüme ayr?lm?? kitap 

Mars'ta ya?am olas?l?klar?n?n dü?ünüldü?ü günlerden ba?lay?p ilk 

sondalara ve gezgin robot lara do?ru bir  yolculu?a ç?kart?yor sizi. 

ayn? zamanda siyah beyaz bas?lm?? aç?klay?c? görseller  nostalji 

ya?aman?z? sa?l?yor. K itab?n bas?m tar ihini göz önünde 

bulundurdu?unuzda 2008 'de ilk insanl? Mars uçu?lar?n?n 

ba?lamas? gibi öngörüler le s?k s?k kar??la?san?z da planlanan uzay 

görevler inin büyük ertelemeler ya da iptaller le kar?? kar??ya 

kalmas? günümüzde hiç de ?a??rt?c? de?il.  

Yazar: Charles Frankel

Çevirmen: Rifat  Madenci

Güncel Yay?nc?l?k, 2001, ?stanbul

gökyüzü kitapl???
Semih ÇAKMAK

YILDIZLARIN 

ALT INDA
Yazar: Michael Rowan -  Robinson

Çevirmen: Murat Alev

T ÜB?TAK Yay?nevi, 2005, Ankara

Y?ld?zlar?n Alt?nda'n?n son 30 sene içer isinde T ürkçe'ye 

kazand?r?lm?? en nitelikli gökbilim kitab? çevir isi oldu?unu 

söylemeliyim. Bu kö?ede yapt???m yorumlarda asla ele?t ir i oklar?m? 

sak?nm?yor, bir  yay?na dair  e?ret i olan her ne varsa belir tmeye 

çal???yorum fakat bu kitab?n kusursuzlu?unu yaln?zca övebilir im.

Kitab?n boyut lar? bir  referans kitab? büyüklü?ünde, sayfalar? kal?n 

ku?e ka??t lardan olu?uyor. Bir  çok referans kitab?ndaki gibi büyük 

puntolu yaz?lar ve büyük boy resimler de?il küçük puntolu özel 

seçilmi? font lardan olu?an yaz?lar ve özenle düzenlenmi? renkli 

resim ve foto?raflar bulunuyor. ?çer ik olarak seçilmi? ba?l?klar 

hakk?ndaki detaylar kesinlikle bo?ucu olmayam ve yetersiz 

kalmayan anlat?mlar la okuyucuya aktar?lm??. Bunlar aras?nda özel 

kuyrukluy?ld?zlar?n ke?if hikayeler inden bir  süpernovaya, Messier 

objeler inden bulutsulara kadar 20 adet gök cismi ele al?nm??. Her 

ba?l?k salt  bilimsel ya da tar ihsel içer i?e de?il ayn? zamanda özenli 

bir  sanatsal dokunu?a da sahip. Özgün illüstrasyonlar?n yan?nda 

her bölümde Babil Yaz?t lar?'ndan Rilke'ye, Goethe'den Milton'a, 

Calvino'ya kadar yap?lm?? al?nt?lar anlat?m? güçlendirmek için 

kullan?lm??.

Bas?m? tükeneli seneler olmu? olmas?na ra?men halen baz? 

sahaflarda kitab?n  bask?s?na ula?abilece?inizi ve bunun için 

harcayaca??n?z çabaya de?ece?ini söyleyebilir im.

MARS'TA YA?AM
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Üstteki foto?rafta Güney Kutup'ta yer alan South Pole Telescope (solda) ve BICEP3 

(sa?da) teleskoplar? görülüyor. BICEP3, Keck Array ile bir likte, Antarkt ika k?tas?nda yer 

alan Amundsen-Scott  Güney Kutbu istasyonundan kozmik mikrodalga fon ???n?m? 

polar izasyonu gözlemi yapmaktad?r. Geçt i?imiz y?l Keck Array 90, 150 ve 220 GHz 

frekanslar inda, BICEP3 ise 90 GHz frekans?nda gözlem yapt?. Bolometer teknolojisi 

kullanan bu teleskoplar, süper iletkenler in faz geçi?i direncinin s?cakl??a ba?l? de?i?imi 

sayesinde çok hassas ölçüm yapabilmektedir. Teleskoplar evrenin ilk zaman?nda ani 

geni?lemesiyle (enflasyon mekanizmas?) olusan küt leçekimsel dalgalar?n olu?turdu?u 

dü?ünülen B-mode polar izasyonunu ölçmeye çal??maktad?r. 

* Sinan Kefeli, California Inst itute of Technology'de Keck Array ve BICEP3 üzer ine doktora 

çal??malar?n? sürdürmektedir. Dedektör ler in karakter izasyonu ve ver i analizi konular?nda 

uzmanla?maktad?r. Yuksek frekansl? dedektör ler in yer le?t ir ilmesi için Aral?k 2015'den it ibaren iki 

ayl???na Amundsen-Scott  Güney Kutbu istasyonunda bilimsel ara?t?rma yapmaktad?r. Önümüzdeki 

say?da kendisiyle çal??malar?na ve Güney Kutup?taki bilimsel çal??malara dair  geni? bir  röportaj? 

Gökyüzü sayfalar?nda bulacaks?n?z. 

gökyüzü foto?raflar?
Sinan Kefeli*
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Çekt i?im 9 set lik Jüpiter videolar?n?n baz?lar?nda uydu Callisto? yu da kadraja alm??t?m. 

Hatta bu zamana kadar ald???m en net ve s?n?rlar?, küreselli?i belli uydu çekimi 

olmu?tu.Demek ki net lemeyi iyi yapm???m yoksa bu uydular?n bu ?ekilde ç?kabilmesi 

mümkün de?il. Gezegen foto?rafç?l??? yaparken net leme yapmak için amatör 

astronomlar bir  çok yöntem kullan?r lar. K imisi yaz?l?m ve donan?m bir likte çal??an 

sistemler kullanarak bu i?i otomatik yaparken, kimi de benim gibi manuel net lemeye 

çal???r. E?er görü? (seeing) müsaade ederse ve Jüpiter çekiyorsan?z gezegenin uydular?n? 

referans al?p net lemenizi yapabilirsiniz. Uydu net ise gezegeninizde nett ir  demekt ir. Ve 

bu çok sa?l?kl? bir  yöntemdir. 

Callisto?dan detay alabilmek ve detay? gösterebilmek için görüntüyü biraz büyütmek 

gerekiyordu. Bu nedenle aligment (hizalama) ve stacking (ist ifleme) i?lemler ini 1.5x 

dr izzle özelli?ini aç?k tutarak yapt?m. Nihai sonucu ise %90? a indirgeyerek birazc?k hile 

yapt?m. Böylece görüntü biraz daha keskinle?t i. Bunun yan?nda ?st ifleme i?lemini 2 kez 

yapt?m. Bir  tanesinde gezegeni, di?er inde ise sadece uyduyu referans alarak i?lemi 

tamamlad?m ve iki sonucu Photoshop yaz?l?m? üzer inde bir le?t irdim.

Burak Ye?ilmen*

Çekim detaylar?: 

Çekim tar ihi:  01/11/2014

Kamera: ASI120 MM Mono Camera

Filt reler: Astrodon RGB

Teleskop: C11 Edge HD

Kundak: Orion At las EQ-6

Yaz?l?m: Firecapture, Autostakkert , 

Photoshop CS6

* Amatör Astronom/Gökyüzü Foto?rafç?s? 

?nternet Sitesi: balkondanevrene.com
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Özgür Can Özüdo?ru

bu ay gökyüzü

9 T ÜM GECE Ay en uzak konumunda.

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

6  T ÜM GECE Dolunay

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

6 SABAHA KAR?I Venüs-Satürn yak?nla?mas?

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

4 T ÜM GECE Quadrant id  Gökta?? Ya?muru. (Saatte

ortalama 15 gökta??.)

(KÜÇÜK ?EH?RLERDE GÖRÜLEB?L?R) 

Gezegen Merkür Venüs Mars

Parlakl?k 

(Kadir)

2.5 -1.42 1.25

Dünyadan 

Uzakl?k(AB))

0.67 1.26 1.54

Jüpiter Satürn Uranüs Neptün

-1.84 0.74 6.17 7.77

4.83 10.71 20.10 30.67

Not: Y?ld?zlar, her gece yakla??k  4 dakika daha erken do?arlar. Her bir  15 

günlük per iyotta (15x4?=60?), 1 saat lik de?i?imle (gecikmeyle) ayn? gökyüzünü 

görürüz. 

Kaynaklar:

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi 

T übitak Gök Olaylar? Y?ll??? 2016

23 gökyüzü ocak -  ?ubat 2016

T UG GÖK OLAYLARI YILLI? I  2016 YAYINLANDI!

?ndirmek için: ht tp://tug.tubitak.gov.tr /t r /gok-olaylar i-yilligi 



Gezegen Ak?am Konum Ö?len Konum Sabaha Kar?? 

Konum 

Merkür - - -

Venüs - - Güney

Mars - - Güneydo?u

Jüpiter - Do?u Bat?

Satürn - - -

Uranüs Güneybat? - -

BU HAR?TA NASIL KULLANILIR?

Bu Harita 39? Kuzey Enlemi (Ankara Hizas?) 

civar?nda 15 Ocak'ta 00:01?de gökyüzünde 

görebilece?iniz cisimler i göstermektedir. 

1 Ocak için saat 01:01 

31 Ocak için saat 23:01   

24

23 GECE YARISI  Ay -  Mars yak?nla?mas?.

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

21 T ÜM GECE Ay en yak?n konumunda.

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 

16 GECE YARISI  Ay -  Satürn yak?nla?mas?. 

(BÜYÜK ?EH?RLERDE DE GÖRÜLEB?L?R) 



gökyüzü
Mar t-Nisan 2016'da

Evrenin en s?rad??? cisimler i: 

NÖT RON YILDIZLARI


