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Dünyadaki
Uzay Üsleri

‹nsano¤lunun uzay maceras› yirminci yüzy›l›n ortalar›nda bafllad›. Belki bu tarihi, ilk roketlerin
f›rlat›lmaya bafllad›¤› dönemlere kadar geri götürebiliriz. Ama insan yüzy›llard›r geceleri
gökyüzüne bak›yor ve gördü¤ü y›ld›zlara bir gün gidebilmeyi düfllüyor. Henüz y›ld›zlara
ulaflamad›ysak da, uzaya giden yolda ilk ad›mlar›m›z› att›k. Uzaya aç›lan kap›lar›m›zsa

Dünya’daki uzay üsleri. Bafllang›çta uzay üsleri, uzay yar›fl›na giren ABD ve Sovyetler Birli¤i
taraf›ndan kurulmufltu. Günümüzde uzaya aç›lan ülkelerin say›s›n›n artmas›yla bu üslerin de

say›s› artt›. Peki, bir uzay üssü nas›l bir yerdir, hiç düflündünüz mü? Nerelere kurulur, üslerde
kimler çal›fl›r, bir uzay üssünde neler yap›l›r? 
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‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan,

yirminci yüzy›l›n ortalar›nda, dünya

birçok yenilikle tan›flmaya bafllad›.

‹kinci Dünya Savafl› büyük bir savaflt›;

getirdi¤i birçok y›k›ma karfl›n savafl s›-

ras›nda gelifltirilen ya da gelifltirilmeye

bafllayan teknolojiler, savafl sonras› in-

sanl›¤›n hizmetine sunuldu ve büyük

at›l›mlar yafland›. Bu at›l›mlardan kimi-

leri de roket teknolojisinin geliflmesiy-

le gelen uzaya aç›lma projeleriydi. At-

mosfer d›fl›na ç›kmak, Dünya’n›n yö-

rüngesinde dolanmak, Ay’a gitmek gi-

bi projeler bu dönemin öne ç›kan gelifl-

meleri olarak hat›rlan›yor. ‹lk görevler

için al›fl›lageldik hava üsleri kullan›l›-

yordu. O dönemin uzay görevleri de

daha çok standart uçufl prosedürlerine

benziyordu. Bafllang›çta hava kuvvet-

leri üsleri yeterli olurken zamanla yeni

üsler kurulmas› gereklili¤i ortaya ç›kt›.

Bu da beraberinde kimi sorular› getir-

di: Bir uzay üssü nereye kurulur? Bu

sorunun yan›t›n› NASA görevlilerin-

den James Webb’in an›lar›ndan aktara-

biliriz. Webb, 1961 y›l›nda bir uzay üs-

sü kurmak üzere görevlendirilen ekip-

teydi ve en uygun yerin nas›l olmas›

gerekti¤ini araflt›r›yordu: “Arad›¤›m›z

bölge için temel ölçütler, deniz tafl›ma-

c›l›¤›na ve her türlü hava koflulunda

çal›flabilecek bir hava üssü kurmaya

uygun bir yer olmas›yd›. Ayr›ca bu böl-

genin iletiflim a¤›na yak›n, endüstriyel

destek verecek kurum ve firmalar›n

kolay ulaflabilece¤i bir yer olmas› gere-

kiyordu. ‹klimin uygun olmas› ve su

gereksiniminin kolayca sa¤lanabilmesi

de ölçütler aras›ndayd›.” Bir baflka

NASA görevlisi Charles Fingman’sa o

günlerden flöyle söz ediyor: “Üssün ku-

rulaca¤› kentin neresi olaca¤› önemli

bir ölçüttü. Öncelikle bir kent olmal›y-

d›; çünkü gereksinim duyaca¤›m›z tek-

noloji enstitülerini destekleyecek ola-

naklar bir kentte bulunabiliyordu. Bir

havaalan› olmal›yd›; böylece uçufl test-

lerimizi gerçeklefltirebilir, uzay araçla-

r›m›z› indirebilece¤imiz bir alana sahip

olabilirdik. O dönemlerde uzay araçla-

r›m›z› deniz yoluyla, teknelerle tafl›ma-

y› planl›yorduk; bu nedenle üs deniz

Florida’da bulunan Kennedy Uzay Üssü

Houston’da bulunan Johnson Uzay Üssü
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k›y›s›nda olmal›yd›.” Bu ölçütler sonu-

cunda bugün Lyndon Johnson Uzay

Üssü olarak bilinen merkezin kuruldu-

¤u Houston kenti seçildi. Bu ölçütlerin

1960’lar›n ABD’sinde belirlendi¤ini yi-

ne de akl›m›zdan ç›karmayal›m. Günü-

müzde farkl› ülkelerin farkl› koflullar

gözeterek hizmet verdi¤i merkezler bu

ölçütlerle uyuflmuyor olabilir Bu da

gösteriyor ki, bir uzay üssü ne olursa

olsun gereksinime uygun biçimde ta-

sarlanmal›. Farkl› bölgelerin farkl› ge-

reksinimleri oldu¤u gibi, yöresel özel-

likler kimi zaman avantaj ya da deza-

vantaj olarak da ortaya ç›kabilir. Elbet-

te kimi temel ölçütler göz ard› edile-

mez. Sözgelimi uzay üslerinin ekvato-

ra yak›n bölgelerde kurulmas› uzay

araçlar›n›n f›rlat›lmas›nda daha büyük

avantajlara neden oluyor. Ekvatordan

f›rlat›lan araçlar daha az enerji harc›-

yorlar. Bu nedenle kuzeyden f›rlat›lan

roketler daha büyükken, ekvatora yak-

laflt›kça kullan›lan roketlerin boyu da

küçülebiliyor. Bunun nedeni Dün-

ya’n›n dönüfl h›z›ndan olabildi¤ince ya-

rarlanabilme gere¤i. Türkiye’de kuru-

lacak bir uzay üssü için Akdeniz bölge-

si, görece uygun koflullara sahip. Bir

uzay üssünün kurulaca¤› bölgenin ik-

limsel koflullar›n›n da uygun olmas›

gerekiyor. Zaman zaman duydu¤umuz

haberleri an›msayal›m; bir uzay meki-

¤inin ya da bir roketin f›rlat›lmas› uy-

gun olmayan hava koflullar›ndan dola-

y› defalarca ertelenebiliyor. Bu neden-

le uzaya ç›k›fla uygun, berrak ve sakin

hava koflullar›n›n sürekli oldu¤u böl-

geler bir uzay üssü için daha avantajl›.

Üssün genifl bir alana kurulmas› ve bir

kaza olas›l›¤›na karfl›, çevredeki yerle-

flim birimlerinden belli bir uzakl›kta ol-

mas› gere¤i de dikkat edilmesi gere-

ken etkenlerden biri elbette.

Bir uzay üssünde bulunmas› gere-

ken bölümlerse asl›nda gereksinime

ba¤l› olarak de¤ifliyor. Uzay üssü den-

di¤inde göz önünde canlanan görüntü,

f›rlatma rampalar›. Uzay araçlar›n›

Dünya d›fl›na tafl›yan roketlerin f›rlat›l-

d›¤› rampalar asl›nda her uzay üssün-

de bulunmak zorunda de¤il. Kimi uzay

üsleri yaln›zca görev kontrol merkezle-

rinden ya da uydu izleme iflini yürüten

birimlerden de oluflabiliyor. Bununla

birlikte f›rlatma rampas› olmayan bir

üs de her fleyiyle “tamam” say›lm›yor.

Uzay üslerinde en önemli bölümlerden

biri “görev kontrol merkezleri”. Bu bi-

rimler f›rlat›lan uzay araçlar›n› izleye-

rek onlara yerden destek veriyorlar.

Özellikle insanl› uçufllarda birimlerin

birbiriyle uyumlu çal›flmas› ve ç›kabile-

cek sorunlara an›nda müdahalede bu-

lunabilmeleri için bu birimin görevini

iyi yapmas› gerekiyor. Astronotlar›n

bir sorunlar› oldu¤unda, aray›p “bir

sorunumuz var” dedi¤i yer buras›. Ku-

manda masalar› bafl›nda uçuflu izleyen

yer görevlileri, uzay görevlerinde as-

tronotlar kadar önemli görevler yap›-

yorlar. 

Ünlü Uzay Üsleri

Dünyan›n farkl› yerlerinde farkl›

amaçlarla hizmet veren birçok uzay

üssü var. Her birinde, yap›lan çal›flma-

lara göre farkl› birimler yer al›yor. Ki-
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Uzay Çal›flmalar›

Yürüten Baz› Ülkeler

ve Uzay Üsleri

HHiinnddiissttaann:: Hindistan son y›llarda uzay ça-
l›flmalar› konusunda h›zl› bir geliflme içinde.
Ünlü biliminsan› Vicram Sarabhai’nin ad›n›n
verildi¤i uzay üssünde Hindistan Uydu Progra-
m› için yapay uydular gelifltiriliyor. Hindistan
Uzay Araflt›rmalar› Kurumu  (ISRO) uzaya gön-
derece¤i araçlar› Satish Dawan Uzay Üssü’n-
den f›rlat›yor.

BBrreezziillyyaa:: Dünya’yla efl zamanl› dönecek uy-
dular›n ekvatorda dünya yörüngesine oturma-
lar› bekleniyor. Uzaya f›rlat›lan roketler ekva-
tora ne kadar yak›n olursa Dünya’n›n dönüfl
h›z›ndan o kadar fazla yaralanabiliyorlar. Bu
anlamda Brezilya’n›n Alcantra kentinde bulu-
nan f›rlatma merkezi, ekvatora 2 derece uzak-

l›kta oldu¤u için en avantajl› konumda. 1983
y›l›nda kurulan üs, co¤rafi avantajlar›ndan do-
lay› baflka ülkelerden gelen f›rlatma talepleri-
ni de karfl›l›yor.

PPaakkiissttaann:: Küçük bir k›y› kasabas› olan
Sonmiani’de kurulan uzay üssü Karaçi’nin 45
kilometre kuzeyinde yer al›yor. Önceleri kat›
yak›tla çal›flan balistik füzeler için kurulan bu

üs, 1990’l› y›llarda modernlefltirilmifl ve uzay
yolculuklar› için elveriflli hale getirilmifl.

JJaappoonnyyaa:: Japonya uzay çal›flmalar›n› Tane-
geshima Adas›’na kurdu¤u uzay üssünden yü-
rütüyor. Bu üste a¤›rl›kl› olarak uydular›n üre-
timi, denenmesi f›rlat›lmas› ve roketlerin mo-
torlar› için denemeler yap›lmas› gibi etkinlik-
ler gerçeklefltiriliyor. Japonya’da faaliyet gös-
teren bir di¤er üsse, Japon Uzay Araflt›rmala-
r› Ajans›’n›n 2003 y›l›ndan beri kulland›¤› Uc-
hinoura Üssü. Önceleri ad› Kagoshima Üssü
olarak bilinen merkez, sonradan Uchinoura
kentinin ad›yla an›l›r oldu. Geçmifl y›llarda
farkl› modellerde roket denemeleri yap›lan üs-
te, günümüzde de M-V roketlerinin gelifltiril-
mesi için çal›flmalar yap›l›yor. 

ÇÇiinn::  Geçti¤imiz günlerde yeni bir uzay üs-
sü kuraca¤›n› aç›klayan Çin, uzaya gönderdi¤i
uydular› için çeflitli üsler kullan›yor. Bunlar›n
en tan›nanlar›, Taiyuan, Wenchang ve Xichang
uydu f›rlatma merkezleri.

Uzaydaki araçlar›n izlendi¤i Görev Kontrol Merkezi

Japon M-V roketi Uchinoura’dan f›rlat›lmak üzere
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milerinde uçufl teknikleri gelifltirilir-

ken kimilerinde astronot e¤itimleri ya-

p›l›yor. Kimileri uzay arac› üretiminde

uzmanlaflm›flken kimileriyse yerden

uzaya destek verme konusunda görev-

ler üstlenmifl. Uzay üsleri aras›nda en

ünlülerinden biri Baykonur Uzay Üs-

sü. Kazakistan’›n Baykonur kentinin

320 km güneydo¤usunda kurulmufl

olan üs, dünyan›n en eski ve en büyük

üssü olma özelli¤ini tafl›yor. Kentten

bu kadar uzak olmas›na karfl›n üssün

Baykonur ad›n› tafl›mas›n› nedeni Sov-

yet yönetiminin zaman›nda bir yan›lt-

ma unsuru olarak bu ismi vermifl ol-

mas›. Kozmodrom olarak da bilinen

Baykonur Uzay Üssü’nde bir düzine-

den fazla f›rlatma rampas›n›n yan› s›ra

befl kontrol kulesi ve dokuz farkl›

kontrol merkezi bulunuyor. 2 Haziran

1955’te hizmete giren üssün geniflli¤i

kuzeyden güneye 80 km, do¤udan ba-

t›ya 130 km. Yap›m›nda askerlerin ça-

l›flt›¤› üssün tamamlanmas› iki buçuk

y›l sürmüfl. Üs yak›nlar›na, çal›flanla-

r›n ve ailelerinin kalmas› amac›yla

Tyuratam (Sovyet dönemindeki ad›

Leninsk) kenti kurulmufl. Rus insanl›

uzay araçlar› ve uzay sondalar› Bayko-

nur Uzay Üssü’nden f›rlat›lm›fl. Uzay

tarihinde yer alan birçok önemli uçu-

flun bafllang›ç noktas› Baykonur ol-

mufl.  ‹nsan yap›m› ilk uydu olan Sput-

nik-1’in, 4 Ekim 1957’de ilk insanl› yö-

rünge uçuflunu yapan Yuri Gagarin’in

Vostok-1 arac›n›n 12 Nisan 1961’de,

uzaya ç›kan ilk kad›n olan Valentina

Tereflkova’n›n arac›n›n 1963’te f›rlat›l-

mas› hep bu üsten olmufltu. Sovyetler

Birli¤i’nin da¤›lmas› ard›ndan Bayko-

nur üssü, Kazakistan Cumhuriyeti s›-

n›rlar›nda kald›. Bununla birlikte Rus-

ya Federasyonu y›ll›k 115 milyon do-

lar kira bedeli ödeyerek üssü 2050 y›-

l›na kadar kiralad›. Rusya Federasyo-

nu’nun uzay görevleri bu üsten yürü-

Ruslar›n Uzay Meki¤i Buran, Sovyetler Birli¤i
döneminde Kazakistan’daki Baykonur Uzay

Üssü’nden f›rlat›lmak üzere. Baykonur bugün
dünyan›n en büyük uzay üssü.

Ruslar y›llarca Plesetsk Uzay Üssü’nün varl›¤›n›
gizli tuttular. Bunun nedeni buradan askeri
uydular›n f›rlat›l›yor olmas›yd›.
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tülmeye devam ediyor. Yetkililer Bay-

konur Uzay Üssü’nün yap›m›ndan bu-

güne de¤in, yaklafl›k 1100 f›rlatma ya-

p›ld›¤›n› söylüyorlar. 1980-1990 y›llar›

aras›nda MIR uzay program›n› destek-

leyen üs, Columbia felaketinden sonra

ABD’nin uzay meki¤i program›na ara

vermesiyle, Uluslararas› Uzay ‹stasyo-

nu’na destek veren tek üs haline gel-

miflti. Bafllang›çta Ruslar›n balistik fü-

zelerine ev sahipli¤i yapan üste bugün

Soyuz uzay araçlar› bulunuyor. Bay-

konur Uzay Üssü Rusya’ya kiralan›r-

ken yap›lan antlaflmada yer alan mad-

delerden biri, Kazakistan’›n üsten dile-

di¤i gibi yararlanabilmesiydi. Kazakis-

tan ve Rusya geçti¤imiz y›llarda Bay-

konur içinde Baytarek ad› verilen yeni

bir uzay kompleksi kurdular. Kazakis-

tan’›n deste¤iyle geliflen bu projenin

amac›, uzay araçlar›n›n çevreye zarar

vermeden uzaya gönderilmesi. Bayko-

nur, bugün çal›flmalar›n› sürdüren

uzay üsleri aras›nda en büyük olan›.

Rusya, Arganjelsk’te bulunan Ple-

setsk, Sibirya’daki Svobodny ve Volga

Nehri k›y›s›ndaki Kapustin Yar uzay

üslerinden istedi¤i verimi alamad›¤›

için Baykonur’daki çal›flmalar›n› sür-

dürüyor. Yaln›zca Eski Sovyet Cum-

huriyetleri de¤il, Avrupa Birli¤i ülke-

lerinin kat›l›m›yla çal›flmalar›n› yürü-

ten Avrupa Uzay Ajans› da dönem dö-

nem Baykonur uzay üssünü kullan›-

yor. Rusya’daki uzay üsleri aras›nda

Pletesk üssünün de ilginç bir hikayesi

var. Üs, Moskova’n›n 800 km kuzeyin-

deki Arkhangelsk bölgesinde bulunu-

yor. Buras› genellikle askeri uydular›n

uzaya gönderildi¤i bir üs. 1966 y›l›nda

‹ngiliz fizik ö¤retmeni Geoffrey Perry

ve ö¤rencilerinin Cosmos 112 adl› uy-

duyu gözlemledikleri s›rada yörünge-

sinde bir tuhafl›k oldu¤unu fark etme-

leri, baz› kuflkular duymalar›na yol

aç›yor. Bu uydunun Baykonur Uzay

Üssünden f›rlat›lm›fl olamayaca¤›n›,

farkl› bir yerden uzaya gönderilmifl ol-

mas› gerekti¤ini ortaya ç›kar›yorlar.

Ruslar›n uzun y›llar gizli tuttuklar› bu

üssün varl›¤› ancak 1983 y›l›nda aç›k-

lan›yor. 

ABD’de adlar›n› televizyonlardan

s›kça duydu¤umuz birçok üs var.

ABD’nin en büyük üslerinden biri Ho-

uston’da bulunan Johnson Uzay üssü.

Buras› 100’den fazla binan›n bulundu-

¤u 650 hektardan fazla bir alana yay›-

l›yor. 1965’te hizmete giren üste bir-

çok uzay görevine kumanda ediliyor.

A¤›rl›k verilen hizmetlerden biriyse as-

tronot e¤itimi. ABD ve müttefik ülkele-

rinin astronotlar›n›n birço¤u burada

e¤itim al›yor ve bir uzay görevine ç›k-

maya haz›r hale geliyor. NASA’ya ba¤-

l› Görev Kontrol Merkezi de (Mission

Control Center) bu üste yer al›yor. Bu-

rada daha çok insanl› uzay uçufllar›n›n

kontrolü yap›l›yor. Bunlar›n yan›nda

insans›z uzay sondalar›n›n ve roketle-

rin iflleyiflinden sorumlu olan Jet ‹tki

Laboratuvar› (Jet Propulsion Labora-

tory) Johnson Uzay Üssü’nün bölümle-

rini oluflturuyor. Gemini 4 program›na

dek Florida Cape Canaveral üssünden

yap›lan insanl› uçufl kontrolleri bu gö-

revden sonra Johnson Uzay Üssü’ne

devredilmiflti. Bu üs Ay görevinden dö-

nen astronotlar›n karantinaya al›nd›¤›

ve Ay’dan gelen kaya örneklerinin sak-

land›¤› yer olarak da önemli bir yere

sahip. Üste bulunan 110 binan›n her

birinin ayr› ayr› numaralar› var. Binala-

r›n ne ifl yapt›¤› bu numaralar yard›-

m›yla biliniyor. Sözgelimi 1 numaral›

bina Johnson Uzay Üssü yöneticileri-

nin ofislerinin bulundu¤u yönetim bi-

nas›. 2 Numaral› binada video ve ses

dosyalar›n›n haz›rlan›p ifllendi¤i, halk-

la iliflkiler bölümü, 3 numarada kafe-

terya ve market, 4 numaral› binada in-

sanl› uzay uçufllar› için kontrol merke-

zi, 5 numarada uzay meki¤i simülatö-

rü, 7 numarada uzay elbisesi test bö-

lümleri, 8 numaral› binada t›bbi müda-

halelerin yap›labildi¤i bir klinik ve tari-

hi foto¤raf ve görüntülerin sakland›¤›

üs arflivi yer al›yor. 9 numaral› binada

uzay araçlar›n›n birebir modellerinin

de yer ald›¤› araç model ve maket bi-

rimleri, 10 numarada büyük ölçekli

üretimlerin yap›ld›¤›, makinelerin bu-

lundu¤u bölümler yer al›yor. Benzer

etkinliklerin ve destek binalar›n›n yer

ald›¤› üste bulunan 110 ayr› yap›, bu-

ray›, uzaya aç›lan bir liman haline geti-

riyor. 

Uzay mekiklerinin evi olarak bili-

nen Kennedy Uzay Üssü de en tan›n-

Geçmifl y›llarda
ABD ve Rusya uzay
üslerinde ortak
çal›flmalara da imza
att›lar.

ESA, çal›flmalar›n› Frans›z Guyanas›’nda bulunan uzay üssünden
yürütüyor. Foto¤rafta Arianne 4 roketi f›rlat›lmak üzere.
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m›fl üslerden biri. Cape Canaveral Ha-

va üssünü de içine alan bu yap› bir

uzay liman› (spaceport). Uzay üsleri

içinde, roket f›rlatma bölümü olan

yerlere, Dünya d›fl›na aç›lan birer ka-

p› olmalar›ndan dolay› uzay liman›

ad› veriliyor. Ay program› s›ras›nda

kurulan üslerden biri olan Cape Cane-

veral, üzerinde yer ald›¤› yar›madan›n

ad›n› alm›fl. Baflkan Kennedy’nin sui-

kast›n›n ard›ndan üsse Kennedy ad›

verilmifl. Hatta Cape Canaveral bir sü-

re Cape Kennedy olarak an›ld›ysa da,

halk aras›nda bu isim çok tutmay›nca

yeniden eski ad› kullan›l›r olmufl. Üs-

sün tarihinde, Apollo uzay araçlar›n›

da Dünya d›fl›na tafl›yan Satürn roket-

lerinin denenmesi var. Satürn roketle-

rinin birçok modeli burada gelifltiril-

mifl ve denenmifl. Apollo program›n›n

sona ermesi ve uzay mekiklerinin gö-

reve bafllamas›yla, Kennedy Uzay Üs-

sü mekiklere ev sahipli¤i yapmaya

bafllam›fl. Günümüzde üs, uzay mekik-

lerinin f›rlat›ld›¤› ve dönüflte Dün-

ya’ya indikleri yer olarak kullan›l›yor. 

So¤uk Savafl›n ard›ndan rekabet

ço¤u yerde yerini iflbirli¤ine b›rakt›.

Geçti¤imiz y›llarda dünyan›n farkl› ül-

kelerinin uzay projeleri gelifltirdi¤ini

ve uzay üsleri kurdu¤una tan›k olduk.

Özellikle iletiflim teknolojilerinin gelifl-

mesinin ard›ndan uzaya f›rlat›lan ileti-

flim uydular›, Dünya’y› daha yak›ndan

inceleyen jeolojik uydular, meteoroloji

uydular›, uzay üslerinin temel etkinlik-

lerini oluflturuyor. Sivil havac›l›kta ya-

flanan geliflmelerin ard›ndan uzay tu-

rizmi gelecekte oldukça popüler ola-

cak diyebiliriz. Bu ba¤lamda devlete

ait askeri üslerin yan› s›ra, sivil amaçl›

uçufllar›n gerçeklefltirilece¤i özel uzay

üslerinin yak›n gelecekte yap›lmaya

bafllayaca¤›n› düfllemek, bilimkurgu

eserlerinde görülecek bir fantezi ola-

rak de¤erlendirilmeyebilir.

Dünyadaki uzay üsleri aras›nda

en ünlü olanlar›ndan biri de Avrupa

Birli¤i ülkelerinin uzay çal›flmalar›n›

yürüttü¤ü Avrupa Uzay Ajans›

ESA’ya ait olan Frans›z Guyana-

s›’ndaki üs. Bu üssün bulundu¤u yer

1964 y›l›nda Frans›z Uzay Ajans›

GNES için bir üs kurulmas› amac›yla

seçilmiflti. 1968’de faaliyete geçen üs-

sün kullan›m› 1975’te ESA’n›n kurul-

mas›n›n ard›ndan, di¤er proje ortakla-

r›na da aç›ld›. Bunun yan› s›ra Avrupa

Birli¤i üyesi olmayan baflka ülkeler

de buradan belli bir ücret karfl›l›¤›nda

yararlanabiliyor. Bölgenin ekvatora

yak›n olmas› ve f›rlat›lan roketlerin

deniz üzerinde seyrediyor olmas›ndan

dolay›, buras› bir üs için uygun bir ko-

num olarak de¤erlendiriliyor. Kou-

ru’da bulunan bu üssün masraflar›n›n

üçte ikisi ESA taraf›ndan karfl›lan›-

yor. Ayr›ca Ariane roketlerinin geliflti-

rilmesi için gereken paran›n da bir

k›sm› yine Avrupa Uzay Ajans›’ndan

gelen parayla gerçeklefltiriliyor. 

Dünyada birçok ülke kendi uzay

çal›flmalar›n› sürdürmek ve uzaya gi-

debilmek için üsler kuruyor. Türki-

ye’de henüz uzay araçlar›m›z› Dünya

d›fl›na tafl›yacak bir üssümüz yok.

Anck bu konuda çal›flmalar yok de¤il.

Türkiye’nin uzaya aç›lan ülkeler ara-

s›na girmesi önümüzdeki y›llar içinde

gerçekleflecek. ‹nsanl›¤›n artan nüfu-

su düflünülürse bir gün Dünya’n›n bi-

ze yetmemeye bafllayaca¤› çok aç›k.

Çözüm, insano¤lunun uzaya saç›lma-

s›nda. Uzayda yaflamaya uygun geze-

genler bulabilmek ya da gezegenleri

yaflamaya uygun hale getirmek flimdi-

lik bilimkurgu eserlerinin bir izle¤i ol-

maktan öte birfley de¤il. Fakat uzay

çal›flmalar›n›n bafldöndürücü h›zla ge-

liflmesi gelecek için bir umut olarak

görülebilir. Böyle bir geliflme canl›la-

r›n denizlerden ç›k›p karada yaflama-

ya bafllamalar› gibi büyük bir at›l›m

olacakt›r. Uzaya giden yolda Dün-

ya’daki uzay üsleri birer geçit rolü oy-

nuyor. Bu geçitler bizleri günü gele-

cek y›ld›zlara tafl›yacak.

G ö k h a n  T o k  

Kaynaklar:
http://www.turkatak.gen.tr/index.php?option=content&task=vi-

ew&id=73
http://www.jsc.nasa.gov/history/jsc40/jsc40_pg8.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Spaceport
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Uçufl kontrol merkezleri son dönemlerde yenilenerek daha etkin 
gözlem ve kontrol yetkinli¤ine kavufltu.

Kennedy Uzay Üssü’ndeki
astronot e¤itim merkezi.
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