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Geçtiğimiz günlerde önemli bir trafik tartışması yaşan-
dı. Günün önemli bir kısmını trafikte geçiren birçoğumuz 
için sıradan olan bu vakayı ilginç kılan ise tartışmanın Av-
rupa Uzay Ajansı (ESA) ve SpaceX arasında, uzayda çar-
pışma ihtimali olan iki uydu için yaşanmış olması. 

ESA, SpaceX’e ait bir uydunun kendilerine ait bir uydu-
ya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını fark ederek SpaceX’i 
uyardı. SpaceX ise bu uyarıyı dikkate almayarak uydusu-
nun yörüngesinde bir değişiklik yapmadı. Her ne kadar 
çarpışma gerçekleşmese de ESA yayımladığı bir bildiriyle 
SpaceX’i kınadı. SpaceX ise ESA’nın mesajını gözden ka-
çırdıklarını açıkladı. Tartışma devam ededursun, bu olay 
bizlere uzaya gönderilen uydu sayısı arttıkça bu uyduların 
çarpışma ihtimalinin de arttığını gösterdi.
 
Önümüzdeki on yıl içerisinde 20.000 civarında yeni uydu-
nun uzaya gönderileceği dikkate alındığında bu konuda bir 
şeyler yapılmasının şart olduğu ortada. Uyduların trafiğini 
düzenleyecek kurallar henüz belirlenmiş değil. Bu neden-
le uzay trafiğini izleyen yetkili bir merci de bulunmuyor. 

ABD hava kuvvetleri radarlar kullanarak uyduları izliyor 
ve çarpışma ihtimali on binde birin üzerine çıktığında 
acil durum uyarısı veriyor. Elbette bu uyarıyı dikkate al-
mak uydu sahiplerinin inisiyatifinde. ESA ve SpaceX ara-
sında yaşanan trafik tartışmasında bu oran binde bir dü-
zeyine kadar çıkmıştı. Görünen o ki yakın zamanda uzay 
için trafik kuralları belirlenecek ve uzay trafiğinin yönlen-
dirilmesi için uzay trafiği polisleri görevlendirilecek. Ar-
tık çocuklar büyüyünce ne olacaksın sorusuna uzay trafi-
ği polisi olacağım diye cevap verebilir.
_

http://bit.ly/uzay-trafikcisi

Çıktığı günden bu yana tartışmaların odağında olan Bit-
coin geçtiğimiz günlerde mali değer açısından en büyük 
para transferini gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 milyar dolar de-
ğerindeki 94.504 bitcoin tek seferde bir hesaptan başka bir 
hesaba aktarıldı. 

Blok-zincir teknolojisi üzerine kurulan Bitcoin’de hesap 
defterleri açık ancak kişiler gizli. Bu nedenle yapılan trans-
fer herkes tarafından bilinse de paranın kimden kime ak-
tarıldığı bilinmiyor.
_

http://bit.ly/para-nerde

Bitcoin’de Paralar Yerinden Oynuyor
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