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Uzun süred!r bekled!"!m!z 
Türk!ye Uzay Ajansı’nın 10 
yıllık planı n!hayet açıklandı. 

Resm! olarak 13 Aralık 2018’de 
kurulan ajans, son !k! yılını “M!ll! 
Uzay Programı” hazırlamak ve altyapı 
çalı#malarını gen!#letmekle geç!rm!#, 
bu süre boyunca basına yansıyan 
b!r gel!#me duymamı#tık. $ubat 
ayında program açıklandı, ama önce 
kısaca Türk!ye’de uzay çalı#malarının 
tar!hçes!nden bahsedece"!m. 

Aslında Türk!ye’de !lk uzay 
çalı#maları, neredeyse d!"er ülkelerle 
e# zamanlı ba#lamı#tı. Ancak bu b!r 
devlet pol!t!kası de"!l, b!rkaç l!se 
ö"renc!s!n!n g!r!#!m!yle ba#lamı# 
b!r !n!s!yat!ft!. %lk roket Sputn!k 1, 
Sovyetler B!rl!"! tarafından 4 Ek!m 

1957’de uzaya gönder!lm!#t!. Hemen 
sonrasında 31 Ocak 1958’de ABD, !lk 
roket! Explorer 1’! Dünya yörünges!ne 
gönderd!. Dünyayı etk!s! altına alan 
bu haberlerden etk!lenen Bandırma’da 
ya#ayan b!rkaç l!se ö"renc!s! !se 
Bandırma Füze Kulübü’nü kurdular. 
Bu kulüp hakkında kaynaklar sınırlı; 
detayları aradı"ımda da benzer 
makaleler!n farklı vers!yonlarına 
rastladım. 1959 sonlarında !lk 
denemeler!nde füzeler!n!n 40 metreye 
kadar yükseld!"!, sonrak! denemelerde 
daha a"ır roketlerle, daha da yukarılara 
ula#tıkları anla#ılıyor. 1963 yılında 
fırlattıkları Marmara-4 roket! !le 
5.4 k!lometreye kadar ula#mı#lar. 
%TÜ Mak!ne Mühend!sl!"!’nden 
akadem!syen K!rkor D!varcı 

danı#manlı"ında çok !ler! a#amalar 
kat eden grup kısa sürede büyümü#. 
Ancak o zamank! gazete kupürler!nden 
gördü"ümüz kadarıyla ba#arılarından 
öte ba#arısızlıkları haber yapılarak 
mot!vasyonları dü#ürülmeye çalı#ılmı#. 
Yılmadan çalı#ıp 150 k!lometreye b!r 
fare çıkartıp uzaydak! durumunu b!le 
!ncelemek !stem!#ler. Ancak 1960’ların 
s!yas! gerg!nl!"!nden nas!b!n! almanın 
yanında, D!varcı’nın ev!nde b!l!nmeyen 
b!r sebeple çıkan yangınla bütün 
projeler! yanmı#. Pes eden D!varcı’nın 
ardından her #ey öylece kalakalmı#.

Ta k! 1980’lere kadar... Bu dönemde 
1984’te Türk Havacılık ve Uzay Sanay!!, 
1985’te TÜB%TAK Uzay Teknoloj!ler! 
Ara#tırma Enst!tüsü, 1988’de Roketsan 
ve 2004’te de Türksat kuruluyor. Ocak 
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1994’te !lk Türksat uydusu olan Türksat 
1A gönder!l!rken roket patlamı# olsa 
da aynı yılın A"ustos ayında Türksat 
1B hayata geç!r!l!yor. Bununla beraber 
de Türk!ye’de yer !stasyonu kurularak 
Türksat !le !let!#!m ülke sınırları !ç!nden 
sa"lanıyor. Tab!! uzayla !lg!l! sadece bu 
kurumlar çalı#mıyor; Savunma Sanay! 
Müste#arlı"ı !le b!rçok özel #!rket de 
bulunuyor.

ARTIK B!R HEDEF VAR
Geçt!"!m!z günlerde yol har!tası 

olarak açıklanan maddeler!n b!rço"u 
Türk!ye !ç!ndek! altyapı hazırlıklarına 
yönel!k. Uzay çalı#maları yukarıda 
bahsett!"!m bell! ba#lı kurum ve 
#!rketlerce yapılsa da, ülken!n genel 
öncel!"! ve hedef! bel!rlenmem!#t!. 

Türk!ye Uzay 
Ajansı’nın yol har!tasıysa 

kanaat!mce olması gerekt!"! 
#ek!lde hazırlanmı#; ne çok abartılı, ne 

de potans!yel! göz ardı ed!yor. 1994’te 
uzaya gönder!len !lk Türksat uydusunu 
her ne kadar Fransız Thales Alen!a 
Space üretse ve Fransız Guyanası’ndak! 
fırlatma üssünden fırlatılmı# olsa da 
Türk!ye !ç!n büyük b!r adımdı. B!r uzay 
ajansının kurulması gerekt!"! o sıralarda 
d!llend!r!lmeye ba#lamı#tı. Aradan 
geçen sürede bütün Türksat uyduları 
y!ne uluslararası !#b!rl!"!yle üret!ld!, 
ancak son fırlatılan Türksat 5A’da 
daha fazla yerl! parçaya yer ver!ld!"! 
açıklandı. Sonrak! nes!l olan Türksat 
6’lardak! yerl! parça oranının en yüksek 
sev!yede olaca"ı ve Türk!ye’n!n kend! 
uydusunu yapab!lece"! bel!rt!l!yor. 
Türk!ye, !let!#!m uyduları üret!m!nde 
bell! b!r sev!yeye ula#mı# durumda, 
hatta son haberlere göre Türk Havacılık 
ve Uzay Sanay!! !le Arjant!n’e !lk uydu 
satı#ını da gerçekle#t!rd!.

%let!#!m uyduları b!r kenarda gel!#me 
göster!rken, TÜB%TAK UZAY’da da 
yakın Dünya yörünges!ne gönder!len 
ve gönder!lecek uyduların yapımı 
devam ed!yor. Genell!kle asker! ve 
s!v!l gözlem uydularının yer aldı"ı bu 
yörüngede, b!z!m de B%LSAT, Göktürk 
g!b! uydularımız bulunuyor. Bunların 
yanı sıra Türk!ye’den ün!vers!te ve 
ö"renc! kulüpler! de küp uydular 
üret!p uzaya gönder!yorlar. %stanbul 
Tekn!k Ün!vers!tes!’n!n uzaydak! küp 
uydusunun yanında Zonguldak Bülent 
Ecev!t Ün!vers!tes! bünyes!nde kurulan 
Gr!zu-263 kulübünün cep uydusu da 
yakında SpaceX !le uzaya gönder!lecek.

Bunun yanında geçen yıl Roketsan, 
kend! ürett!kler! roket!n 2018’de 
S!nop’tan fırlatılıp uzay sınırı olan 100 
k!lometrey! a#arak 130 k!lometreye 
ula#tı"ını duyurmu#tu. Elbette 
sonrak! hedef, daha da yukarıya g!d!p 
yörüngeye uydu yerle#t!recek kapas!teye 
ula#ab!lmek. O nedenle Türk!ye’de 
Roketsan ve DeltaV #!rketler! hem 
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roketler konusunda, hem de uygun b!r 
yerde fırlatma rampası kurmak üzere 
yol har!tası gere"!nce çalı#maya ba#ladı.

AY’A !N!" VE TÜRK ASTRONOT
Dünya’nın çevres!ndek! uydularla 

!lg!l! Türk!ye bu kadar gel!#me 
kaydetm!#ken, b!r sonrak! hedef 
olarak zaten Ay görünüyordu. 
Planlara göre 2023 yılı sonuna kadar 
uluslararası !#b!rl!"!yle Ay’a b!r uydu 
gönder!p sert !n!# gerçekle#t!r!lecek. 
$u a#amada detay ver!lmed!"! !ç!n 
tam planı b!lem!yoruz, ama anladı"ım 
kadarıyla Dünya’dan uzaya ba#ka b!r 
ülken!n roket! kullanılarak çıkılacak, 
sonrasında Türk!ye’n!n ürett!"! b!r 
motor !le Ay yörünges!ne do"ru 
hareket ed!lecek. “Sert !n!#”ten kasıt, 
-!lk defa bu !#! yapıyor olmamızdan 
dolayı- uydumuzun !lk etapta Ay 
yüzey!ne çarptırılması. Çarpan 
uydunun !ç!nde b!r araç olacak mı, 
oraya varılmı#ken b!l!msel ölçüm 
yapılacak mı b!lm!yoruz. Bununla 
beraber hem yörünge hesapları 
konusunda Türk!ye’n!n deney!m! 
artacak, hem de kend! uydumuz !le 
uzaydan ver! alab!lece"!z. Planlara 
göre b!r sonrak! adım, 2028’de kend! 
roket!m!z !le kend! modülümüzü 
Ay üzer!ne yumu#ak !n!# yaptırmak. 
Ancak 2023’e çok kalmadı. Her #ey 
yolunda g!derse yet!#t!rme !ht!mal! olsa 
da, !#!n !ç!ne b!rçok tedar!kç! f!rma da 
g!rece"! !ç!n bu tar!h! tutturmayı zor 
b!r !ht!mal olarak görüyorum.

Programın d!"er heyecanlı 
maddes! de !lk Türk astronotun - 
y!ne uluslararası !#b!rl!"! !le- 10-20 
günlü"üne Uluslararası Uzay 
%stasyonu’na gönder!lecek olması. 
En azından b!r vatanda#ını uzaya 
gönderen b!rçok ülke bulunuyor. Ne 
yazık k! b!z bu konuda geç kalmı# 
durumdayız. Tab!! buradak! b!l!msel 
amaç da çok öneml!, çünkü hedef 
olmazsa bu b!r “uzay tur!zm!” olur ve 
gençlere !lham ver!c! etk!s! pek olmaz. 

Uzay ajansımızın yakın vadede 

b!r temel b!l!m ve mühend!sl!"! 
koord!nasyon kurumu olmasının 
yanında Türk!ye’de daha fazla özel uzay 
#!rket!n!n do"masına ve büyümes!ne 
olanak sa"lamasını üm!t ed!yorum. 
Uzay ajansının varlı"ı ve 10 yıllık 
uzun b!r yol har!tası #u anda ortaokul 
veya l!sede olan gençlere b!r hedef 
verecekt!r. Bu tür projeler!n devam 
edece"!n! b!len ö"renc!ler, uzay !le 
!lg!l! konulara !lg!ler!n! gel!#t!r!p 

bunu gelecekte meslek ed!nmek 
!steyeceklerd!r. Elbette !lk etapta Ay’a 
!nsan, ya da Mars’a uydu göndermek 
g!b! zorlu b!r projeyle ba#lanmaması 
yer!nde oldu. Ancak en kısa zamanda 
çok daha zorlu ve yapım sürec! 
çok daha uzun projeler! de plana 
koymamız gerek!yor. Uzay ajansımız 
umuyorum hem bütçe, hem de !rade 
bakımından destek görür ve b!zler! 
gururlandırır l
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