
Uzaydan bak›ld›¤›nda ülkemiz nas›l
görünür? Acaba uzaydan çekilen
foto¤raflarda gördü¤ümüz
Türkiye, haritalardakine
benzer mi? Ülkemizin üç
taraf› denizlerle çevrili oldu¤u
için bu konuda çok flansl›y›z.
K›y› fleridimizin belirgin
olmas› sayesinde ülkemizin
uzaydan çekilmifl foto¤raflar›

harita çizimlerine çok benziyor. K›y›lar›m›z›n
güzelli¤i, t›pk› haritalarda oldu¤u gibi

gözlerimizin önüne geliyor. Ama
baz› yönleriyle bu foto¤raflar
haritalardan farkl›. Çünkü
foto¤raflarda bulutlar›, toz
f›rt›nalar›n›, karla kapl› tepeleri,
buz tutmufl gölleri, denizlerde
renk oyunlar› yaratan
mikroskopik canl› kümelerini,

Uzaydan Türkiye’ye
Bakal›m

DDüünnyyaa’’yy››
KKeeflflffeettmmeekk  ‹‹ççiinn
http://earth.google.com/

adresinden “Google
Earth” yaz›l›m›n›

indirerek Dünya’y›
keflfedebilirsiniz! 
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günefl yans›malar›n›, hatta bazen
büyük yap›lar› ya da denizdeki
büyük gemileri bile görebiliyoruz.
Üstelik her fley gerçek renginde
ve üçboyutlu... Ne kadar etkileyici
de¤il mi?

Bu foto¤raf çekildi¤inde
ülkemizin neredeyse tümü
karla kapl›ym›fl. Ama
dikkatli bakarsan›z baz›
yerlerdeki beyazl›¤›n
karlardan de¤il
bulutlardan
kaynakland›¤›n›
anlayabilirsiniz. 

Buras› ‹stanbul Bo¤az›. Köprüleri
ve gemileri seçebiliyor musunuz?
Dikkat edin arada küçük adalar
da var! 
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‹flte Karadeniz! Fark
ettiniz mi baz› yerlerde
suyun rengi daha aç›k
duruyor. Çünkü buralarda
sudaki ak›nt› sayesinde
hareket eden mikroskopik
canl› kümeleri var. Bunlara
plankton deniyor.
Planktonlar›n
milyonlarcas› bir araya
geldi¤inde suda böyle
renk de¤iflimleri olufluyor. 

Meltem Yenal  Coflkun
Foto¤raf lar :

ht tp : / /www.nasa.gov

“Astronotlar›n Gözüyle

Uzaydan Türkiye”

Uzaydan ülkemizin nas›l göründü¤üyle ilgili

daha fazla bilgi edinmek istiyorsan›z, 2003

Aral›k ay›nda ‹fl Bankas› Kültür

Yay›nlar›ndan ç›kan, Prof. Dr. Üstün

Ayd›ngöz’ün haz›rlad›¤› “Astronotlar›n

Gözüyle Uzaydan Türkiye” adl› kitab›

inceleyebilirsiniz.

Astronotlar taraf›ndan
çekilen foto¤raflarda
Türkiye'nin tamam›n›n yer
almas› neredeyse
olanaks›z. Çünkü uzay
araçlar› genellikle 
250 - 400 km yükseklikte
bulunuyor.  Bu yükseklikten
de, Türkiye'nin tamam› tek
bir foto¤raf karesine
s›¤m›yor. Ay'a giderken
veya dönerken çekilen ve
Dünyam›z› tümüyle
gösteren
foto¤raflardaysa Türkiye
çok küçük görünüyor. Bu
foto¤raf 9 May›s
2006'da ö¤le saatlerinde
Uluslararas› Uzay
‹stasyonu'ndaki bir
astronot taraf›ndan
çekilmifl. Türkiye'nin
bat›s›n›n büyük bir
bölümünü kaps›yor.
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