
GÜNEŞİN ÖTESİNDE
Yeni bir Dünya arayışında.



Yıldızlar rüyalarını aydınlatsın.



                               Merhaba! Benim adım Celeste.

Bu sayfaları okuduğunu gördüğüme sevindim çünkü yardımına ihtiyacım var. 

Dünya’da olan her şeyi keşfetmekten, yeni şeyler keşfetmekten, anlamaktan ve hayran olmaktan 
daha çok sevdiğim bir şey yoktur... ve Dünya’nın ötesinde. Çünkü neden biliyor musun? Evrende bir 
şeyler olur... binlerce şey! Onları gözlerimizle göremesek bile, bilimin bize verdiği gözlerle onları 

görebiliriz...

Bu yıl UZMAN GEZEGEN AVCISI olmaya karar verdim. Doğru, uzmaaan. Ve bunu yapmak için, 
bu rehberdeki soruları okumam, oynamam ve cevaplamam gerekiyor.  

 
Bana yardım edersen, inanılmaz şeyler keşfedebiliriz...

Bana katılır mısın?



                    Merhaba! Ben Ay’ım.

Ben çok uzak bir yıldızdan gelen küçük bir ışık parçacığıyım. Sana rehberlik edeceğim 
ve seni bir ötegezegen avcısı olman için eğiteceğim.  

Bunlar da yardımcılarım! 

Yardıma ihtiyacın olduğunda burada uçacaklar. 

İyi şanslar!



Bu Günlüğün sahibinin:

Adı: ...........................................................................................................................................................................
Yaşı: ........................................................................................................................................................................  
Okulu: .....................................................................................................................................................................  
Sınıfı: .....................................................................................................................................................................
En iyi arkadaşımın adı................................................................................................................................
Hayatta en çok sevdiğim şey................................................................................................................
En sevdiğim hayvan......................................................................................................................................



Hoşgeldiniz!

Her gezegen avcısının ezbere bilmesi gereken ilk şey: 
GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ SEKİZ GEZEGEN dir.

Celeste zaten hepsini bildiğini göstermek istedi ama yardımcılarım kıkırdamalarıyla onu böldüler.

Celeste: : “Bütün gezegenleri 
biliyorum!” Celeste: “Neden gülüyorlar?“



Bakalım ne kadarını hatırlıyorsun. 
Hazır mısın? 
Başlayalım!

 1. Güneş’e en yakın ve Ay’a benzeyen gezegene ............ denir.  MERKÜR.

2. Bulutlarla dolu gezegen  : V____  

3. _____A okyanuslara, ormanlara ve bir sürü hayvana ait olan gezegendir.

4. ____  kırmızıdır.

5. En büyük gezegene   __P____ denir.

6. S_T__N… ün halkaları vardır.

7. URANÜS … de halkalara sahiptir ve yanındadır!

8. Ve son olarak,   NEPT__ … Güneş’ten çok uzak olduğu için çok soğuktur.

Ne var biliyor musun? Bir gezegeni avlamak, onu keşfetmek, tespit etmek demektir. 
Bu yüzden diyoruz ki, bir ötegezegen avcısı, Güneş Sistemi’nin ötesindeki gezegenleri 

arayan ve eğer şanslıyla gezegenleri bulan kişidir!



 GÜNEŞ

Her gün gördüğümüz Güneş’in bir gezegen değil, bir yıldız olduğunu 
unutma. Ve evet, geceleri gördüğün neredeyse tüm o 

parlak küçük ışık noktaları da… YILDIZDIR! Güneş ile geceleri parlak 
küçük ışık noktaları olarak gördüklerin arasındaki en büyük fark, 

yıldızımızın (Güneş’in) bize diğer yıldızlardan 
çok, çok, çok daha yakın olmasıdır...

Kuyruklu yıldızlar – Yıldızlar – Cüce gezegenler  – Galaksiler –   Uydular   –  Süpernovalar  –   Asteroitler
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Unutma: Gezegen avcılarının kullandığı kelimeleri bilmelisin. Bu kelimelerle ilgili her şeyi 
öğrenmek için rehber kitabın sonundaki sözlüğü kullanabilirsin!

Ama dikkatli ol! Güneş Sistemi’ndeki her şey gezegenler ve Güneş değildir... 
Orada başka ne var? Doğru yanıtları seç.



Mars

Güneş Sistemi’nde Seyahat

Güneş’in Ötesinde, Güneş Sistemi’nde yaptığımız yolculukta, 
uzayda süzülen binlerce ve binlerce “kayanın” 

olduğu bir alandan geçiyoruz. 
Buraya ne dendiğini hatırlıyor musun?

Ve… hangi iki gezegen arasında olduğunu hatırlıyor musun?

A _ T _ _ _ _ T 
K _ _ _ _ I

1. MARS
2. J_____R



DIMIDIUM ve Yıldızı

TEBRİKLER! Bir sonraki seviyeye geçtin. 
Artık acemi değilsin ve hepsini kendi başına başardın. 

Şimdi çok dikkat et ve hafızanın çalışmasını sağla, çünkü… avlanmaya gidiyoruz!

Gezegen avcılarının, Güneş’ten başka bir yıldızın etrafında 
dönen bir dünyaya ne dediğini hatırlıyor musun?

Bu Jüpiter’e benziyor! 

Bu doğru, ama bu gezegen Güneş Sistemi’nden çok uzakta. Bu Dimidium, 
Güneşimize oldukça benzeyen, yıldızına çok yakın yörüngede dönen devasa gazlı bir gezegen. 

Sıcak Jüpiter olarak sınıflandırılır.

Ö _ _ G _ _ _ G _ N 

yıldız

yörünge 



1 2 3

Bazı ötegezegenlerin iki adı olduğunu biliyor muydun? 
Örneğin Dimidium, ötegezegen avcıları tarafından  51 Pegasi b adıyla bilinir.

Neden? Açıklayayım:

• “51 Pegasi” çünkü bu, Dimidium’un etrafında döndüğü yıldızın Latince adı.
• Ve “b” harfi, çünkü o yıldızın etrafında keşfedilen ilk ötegezegen.

Hayal gücünü kullanmanın zamanı geldi. Bu ötegezegenlere ne ad verirdin?

Bunu biliyor muydun? Ötegezegenleri adlandırmak için uluslararası yarışmalar 
yapılıyor. Dulcinea, Quijote, Poltergeist ve Saffar bunlardan bazıları.



JAMES WEBB UZAY TELESKOBU.

Biraz ara verip oynamaya ne dersin?
Bu harika ötegezegen avcısını boya!

Bunu biliyor muydun? Gezegen avcıları, bu uzay teleskobuyla, 
Dünya benzeri bir gezegenin ilk fotoğrafını çekmeyi umuyorlar.



Gezegen avcılarının kullandığı bir sürü kelimeyi öğrendin. 
Bu kelime aramasında gizli olan  5 kelimeyi bul.

ÖTEGEZEGEN

GALAKSİ

KUYRUKLU YILDIZ

YILDIZ

ASTEROİT

KELIME ARAMA



Ben bir ötegezegen 
avcısı olmak istiyorum! 

Hayır, hayır, daha da iyisi, 
yeni bir Dünya bulmak 

istiyorum!!

Harika! 
Çünkü onlardan biri olmak için doğru yoldasın. 

İyi iş çıkarıyorsun. Devam edelim mi?

Ötegezegenleri bulmak kolay değildir ... 
En büyük ve en hassas teleskoplarla bile 

çoğunu göremezsin. Ancak gezegen avcıları onları 
tespit etmenin yollarını öğrendi. 

• Geçiş fotometrisi.
• Radyal hız.

En çok kullandıkları:   



GEÇİŞ FOTOMETRİSİ:

Bu yöntem, bir ötegezegenin, bir yıldızın önünden geçerken, 
yıldızın parlaklığındaki azalmayı ölçmekten ibarettir ve biz buna geçiş diyoruz.

Fakat dikkatli ol! Bu yöntemin işe yaraması için YILDIZIN, 
ötegezegenin ve bizlerin sıraya girmesi gerekiyor… 

tıpkı okulda sıraya girdiğiniz gibi!

Eğer sıraya girmezsek, 
ötegezegen asla önümüzden geçmeyecek, 

YILDIZIN bir kısmını engellemeyecek
 ve böylece parlaklığı değişmeyecek.

Hafızamızı tazeleyelim.

Sıraya girmiş

Sıraya girmemiş

Geçiş



Kesinlikle! 
Ama Ayı’mız o kadar büyük ve 

o kadar yakın ki hepsi sıraya girdiğinde 
Güneş’i tamamen kapatabilir.

Ah! Sanırım şimdi anlıyorum. 
Tutulma sırasında da benzer bir şey olur, değil mi?

Dünya

Ay
Güneş



SEÇENEK A SEÇENEK B.

MEYDAN OKUMAYI KABUL ET

Bu ötegezegenlerden hangisini geçiş algılama ile keşfedebiliriz?
Doğru seçeneği işaretle.

Şaşırtıcı değil mi? Görünüşe göre ötegezegenlerin büyük çoğunluğunu en güçlü 
teleskoplarla bile göremezsin, ancak ötegezegen avcıları hala orada olup olmadıklarını 

keşfedebilirler. Ve bunu iki yöntemle yapıyorlar: 
geçiş fotometrisi ve radyal hız. Vay…!

ötegezegen

Ötegezegenin 
yörüngesi

yıldız



Bunu arkadaşlarıma açıklamaya karar verdim ama bunu 
doğru yaptığımdan emin olmak istiyorum… 

Cümleleri tamamlamama yardım eder misin?

• Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesini tamamlaması yaklaşık _ _ _ GÜN sürer.  

• Ve bir ötegezegenin yörüngesini tamamlaması için geçen süre, ötegezegenin Y _ L _ ‘dır. 

• G_ Ç_ Ş FOTOMETRİSİ tespit yöntemiyle bir ötegezegeni keşfedebilmek için, ötegezegen, 
yıldız ve biz aynı hizada olmalıyız.

Müthiş… Harika bir gündü. 
“Yörüngeyi tamamlamanın” bir yıldızın etrafında dönmek 
anlamına geldiğini ve Güneş’in Dünya’ya çok yakın bir yıldız 

olduğunu öğrendim.
Sen ne öğrendin?



Eğer buraya kadar geldiysen, o zaman bir ötegezegen avcısı olma şansın çok yüksek. 
Bunun çok karmaşık bir şey olduğunu, birçok yetişkinin bile anlayamayacağı bir şey olduğunu unutma. 

Bu yüzden acele etme, ihtiyacın olduğu kadar oku ve ihtiyacın olursa yardım iste. 
Şimdi gözlerinizi kapat, derin bir nefes al, 

ona kadar say ve… devam edelim!

Ötegezegen avcılarının yeni gezegen aramak için 
kullandıkları ikinci yönteme geldik:

RADYAL HIZ TESPİTİ.
• Ve bir ötegezegenin yörüngesini tamamlaması için geçen süre, ötegezegenin Y _ L _ ‘dır. 



Kesinlikle, ama ses havada hareket ettiği için dalgaları göremiyoruz.

Anlamamız gereken ilk şey DOPPLER ETKİSİDİR. Hatırladın mı? 

Ses, dalgalar şeklinde iletilir

Göldeki bir taşın 
suda yaptığı dalgalar
 gibi mi?

Vİİ 
YUU

Vİİ 
YUU

Vİİ 
YUU



Şimdi, sesi çıkaran bu itfaiye aracı bize yaklaştığında ve bizden 
uzaklaştığında neler olduğuna bakalım.

Anladın mı? İtfaiye arabası bize yaklaştıkça, 
ses dalgaları kamyonun gittiği yönde kısalır.

Ve ses bizden uzaklaştıkça, 
bize ulaşan ses dalgaları daha uzundur.

Kulağımıza ulaşan ses dalgasının şekli değiştiğinde… SES DEĞİŞİR. 
Ses dalgası kısaldığında daha yüksek perdeli, ses dalgası uzadığında daha düşük perdeli hale gelir. 

Doppler etkisi olarak bilinen şey budur.



Peki bu renkli ışık?
Bu bir yıldız. Bulunduğumuz yere doğru geldiği için, 

yaydığı ışığın renginde bir değişiklik görüyoruz.

Tıpkı ses gibi ışık da dalgalar halinde hareket eder. Yıldız bize yaklaştığında yıldızdan gelen ışık maviye 
kayar ve yıldız bulunduğumuz yerden uzaklaştığında ışığı kırmızıya döner.



Şey .. anlamıyorum. Yıldızların 
kırmızıdan maviye dönüştüğünü 
ve etrafta dolandıklarını hiç görmedim. 
Onları hep gökyüzünde aynı yerde 
sabit görüyorum!

Sana açıklayacağım. Yavaş yavaş ilerleyelim!
Yıldızlardan gelen ışıktaki değişiklikler o 

kadar küçüktür ki, gezegen avcıları yalnızca 
teleskoplarına yerleştirilmiş süper özel aletler kullanarak 

ışığı analiz ederken görebilirler.

Ve bir yıldızın hareket etmesi için ... 
etrafında dönen bir ötegezegen olması gerekir. 
Ve bu tam olarak gezegen avcılarının aradığı şey!

Ama onu görmekten daha önemli olan 
ne biliyor musun? ANLAMAK.

Ve nasıl hareket ettiklerini de göremezsin… 
çünkü bunu çıplak gözle görmek imkansızdır! 

Yıldızlar o kadar uzaktalar ki, en güçlü teleskoplarla bile hareketlerini göremeyiz ... 
ama ışıklarını bir süre gözlemlersek ve maviye döndüğünü 

ve sonra kırmızıya sonra tekrar tekrar aynı şekilde değiştiğini görürsek ... 
İşte o zaman, hareket ettiğini görmesek bile, o yıldızın hareket ettiğini biliriz.



Yani… işte başlıyoruz. Sana açıklayacağım. 
Sporcuyu hatırlıyor musun?

Çekicin ağırlığı sporcuyu etkiler 
ve yalpalamasına neden olur.

Çekiç ne kadar ağırsa, sporcu o kadar çok yalpalar.

2 kg 
çekiç

Güçlü yalpalamaHafif yalpalama

5 kg
çekiç



Bir yıldızın etrafında yörüngede dönen bir 
ötegezegen için de tam olarak aynı şey olur.



Hatırla! Ötegezegen avcılarının teleskoplarıyla ölçebilecekleri şey, 
yıldızdan gelen ışıktaki değişimlerdir. 

Yıldız mavileşir ve kırmızılaşırsa, etrafında bir ötegezegen vardır. 

Ve ışıktaki değişimler ne kadar büyük olursa ... 
etrafında dönen gezegen de o kadar büyük olur, ONU GÖREMESEK bile!

Hafif yalpalama

Küçük 
ötegezegen

Büyük 
ötegezegen

Güçlü yalpalama



Ötegezegen yıldızın yalpalamasına neden olur.

Yıldız bizden uzaklaşırken ...

Yıldız bize yaklaşırken ...

bize gelen ışık kırmızılaşır

bize gelen ışık maviye kayar

ötegezegen
yıldız



O kadar büyük ki  2000’ den fazla Dünya bu gezegene sığabilir.

Saatte  500.000 kilometre hızla hareket eder. 
Bu, bir uçaktan  500 kat daha hızlıdır.

Yüzey sıcaklığı  1.000 Santigrat derecenin üzerindedir. 
Bu o kadar yüksek ki neredeyse tüm metalleri eritebilir. 

Bu yüzden ona sıcak Jüpiter denir!!

Bir yılı  5 Dünya gününden azdır.

Dimidium ile ilgili bunları biliyor muydun….?



Sence bu iki seçenekten hangisinde 
bir ötegezegen keşfedebiliriz?

Celeste hâlâ cevabını düşünüyor ...

Bir gezegen avcısı, bir süre bir yıldızı gözlemlediğinde, 
yıldız kırmızıya ya da maviye dönmezse ne öğrenmiş olur?

 O yıldızın etrafında dönen bir ötegezegen olmadığını. Bir ötegezegen olmadığından, 
yıldız yalpalamaz ve bu nedenle ışık değişmez.

      Dev bir ötegezegen, yıldızı hareketsiz hale getirebilecek kadar 
büyük bir ötegezegen olduğunu.



Artık biliyorum ki gezegen avcıları sadece teleskoplarıyla 
yıldızların ışığının nasıl değiştiğini inceleyerek 

ötegezegenleri bulabilirler.



Bu yazı tahtasında ne olduğunu anlamıyorsan, endişelenme... 
Ne yetişkinler, ne öğretmenin, ne de ailen bunu anlayabilir! 

Sadece ötegezegen avcıları uzun yıllar çalıştıktan sonra bunu anlayabilirler... 



Bu formül aslında yetişkinler için,
 ama onu anlamaya çalışabiliriz. 

Bunu yapmayı başarırsan, bunu tüüüm hayatın boyunca hatırlarsın.

• Çevremizdeki tüm nesnelerin iki ortak noktası vardır: kütle ve hacim. 
Ve kütlesi ve hacmi olan her şey ÖNEMLİDİR.

• Bir nesnenin kütlesi (M), içerdiği madde miktarının bir ölçüsüdür. Bir nesnenin içeriği ne kadar 
fazlaysa, kütlesi o kadar büyüktür.

• Bir nesnenin hacmi (V) kapladığı alanın bir ölçüsüdür. Yani ne kadar yer 
kaplarsa, hacmi o kadar büyük olur.

Bir nesnenin yoğunluğunu, o nesnenin kütlesini kapladığı hacme bölerek buluruz.

Bunu biliyor muydun? Su donduğunda daha fazla yer kaplar: 
hacmi artar. Bu, yoğunluğunu azaltır ve bu nedenle buz küpleri suda yüzer.

=
m
vd



Eğer süper dünyalar varsa, o zaman süper balinalar, süper köpekler de olmalı ...!

Gerçekte, diğer gezegenlerde yaşam olduğuna dair hâlâ
 bir kanıtımız yok… Şimdilik, sadece bulduğumuz bir ötegezegenin, 

yıldızının YAŞANABİLİR BÖLGESİNDE olup olmadığını keşfedebiliriz.



Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?
Yerleşmek, bir yerde yaşamak demektir.

Yani bir gezegenin YAŞANABİLİR olması, yani üzerinde yaşam olması için, 
belirli koşulları sağlaması gerekir.

Ve en önemlisi de YÜZEYİNDE SIVI SU bulundurabilmesidir.

Gezegen, yıldızına çok yakınsa su ısı nedeniyle buhara dönüşür, 
tam tersi çok uzaktaysa donarak buza dönüşür!

Bunu biliyor muydun? Samanyolu’nda var olabilecek on milyar yaşanabilir 
gezegeni tek tek saymamız 300 yıldan fazla zaman alır.



DONMUŞ GEZEGEN

SICAK JÜPİTER

OKYANUS GEZEGENİ

Donmuş gezegeni nereye koyardın? 
Yerine çiz! Ve okyanus gezegenini? 

Sıcak Jüpiter’i de olması gereken yere çizebilir misin?



Ama, ötegezegenin yansıtabildiği ışık miktarı da önemlidir. 
ALBEDO’yu hatırlıyor musun ...?

Artık bunu kendin deneyimleme şansına sahipsin, böylece asla unutmayacaksın.

Günlüğünü aç ve güneş ışığının iki sayfayı ısıtmasına izin ver. 
Onları ısıtmak için iki dakika yeterli olacaktır. 

Sonra her bir elini bir sayfaya koy. İki sayfadan hangisinin daha sıcak olduğunu 
daha iyi hissetmek için gözlerini kapat.



Yüksek albedo: Beyaz kağıt, ışığın çoğunu yansıtır.



Düşük albedo: Siyah kağıt ışığın çoğunu emer.



DONMUŞ GEZEGEN
VOLKANİK 
GEZEGEN

Hangi sayfa daha sıcak?
Aynı şey ötegezegenlerde de olur!

Bu gezegenlerden hangisinde daha yüksek albedo var?

Hangisi daha sıcak olacak?

Ancak sıvı su ve albedoya ek olarak, bir ötegezegendeki yaşamın 
varlığını etkileyebilecek başka birçok faktör vardır. 

İşte bu yüzden bir öte-Dünya bulmak inanılmaz derecede zor bir olay.

Bunu biliyor muydun? Eğer bir uçak hızında seyahat etsek bile, Dünya’ya en 
yakın ötegezegene ulaşmamız yaklaşık  5.000.000 yıl sürerdi.



Ben ve 

teleskobum

Dünya

Dünya çok ama çok güzel! Ve bir sürü ışığı var!

O kadar çok ki ışık kirliliği 
denen şeyden muzdaribiz.

Neden dünyadaki tüm ışıkların gökyüzündeki ışıkları
 iyi görmemizi engellediğini düşünüyorsun?



AVCI 
TAKIMYILDIZI

Şimdi, biraz eğlenebilmen ve burada öğrendiklerini hatırlayabilmen için, 
ışık kirliliğinin bizi nasıl etkilediğini kendin deneyimlemeni istiyorum.

Deney çok basit: Ailenden biri eşliğinde, şehrinizde geceleri gördüğünüz yıldızları saymaya çalışın. 
En iyisi, bir takımyıldızı belirlemek (örneğin, Orion) ve etrafında gördüğünüz yıldızları saymak, 

ama bir takımyıldızı bulamazsanız, önemli değil. 
Görebildiğiniz tüm yıldızları saymanız yeterlidir.



AVCI TAKIMYILDIZI’NIN ETRAFINDAKİ YILDIZLAR, 
şehrimde, iyi aydınlatılmış bir sokakta görüldü.

Fırsat bulduğunuzda, aynı şeyi tekrar yapın, ama bu sefer çok fazla ışığın olmadığı bir yer seçin. 
Şehir dışında ya da köyde bir yer olabilir.

ORION’UN ETRAFINDAKİ YILDIZLAR, şehrimin dışında ya da köyde görülüyor.

Aradaki fark sizi şaşırtacak!
Yıldızlara baktığımızda ışık kirliliğinin ne kadar büyük bir etkiye sahip 

olabileceğini deneyimleyeceksin.



Harika bir iş çıkardın. Ve unutma… 
orada Güneş’imiz gibi bir yıldız olabilir, 

ve onun etrafında dönen, bizimki ile aynı mesafede, 
okyanusları, ormanları olan 

bir gezegen ve - kim bilir? - medeniyetler.



- Dünya: Güneş Sistemi’ndeki üçüncü gezegen. Yaşadığın yer.
- Evren: Var olan her şeyi içeren yer.
- Yörünge: Bir gezegenin kendi yıldızı etrafında izlediği yol. Neredeyse dairesel bir şekle sahiptir.
- Albedo: Bir gezegenin yansıttığı ışık miktarı.
- Yörüngede dönmek: Bir yıldızın etrafında (veya bir uydu olması durumunda bir gezegenin etrafında) 
dönmek.
- Yörüngeyi tamamlamak: Tüm yolu dolaşmak.
- Yıl: Bir gezegenin kendi yıldızı etrafında dönmesi için geçen süre. Dünya’nın yılı yaklaşık 365 gündür.
- Geçiş: Bir gezegenin yıldızının önünden geçişi.
- Geçiş fotometrisi: Yıldızın parlaklığının azaldığını analiz ederek ötegezegenleri keşfetme yöntemi.
- Radyal hız algılama: Yıldızın renginin değişip değişmediğini analiz ederek ötegezegenleri keşfetme 
yöntemi.
- Galaksi: Yıldızlardan, tozlardan ve gazlardan oluşmuş muazzam bir topluluk.
- Yıldız: Sıcak ve çok parlak olan devasa bir gaz topu.
- Güneş: Güneş bir yıldızdır. Geceleri gördüğümüz diğer yıldızlardan çok daha büyük ve parlak görünür 
çünkü ona çok yakınız.

Hadi bakalım ... Her hevesli gezegen avcısının, 
belirli kelimelerin anlamını bilmesi gerekir. 

Ah! Ve keşfettiklerini kendin için yazmayı unutma.

GEZEGEN AVCILARI SÖZLĞÜ.



- Süpernova: Bir yıldızın süper güçlü patlaması.
- Cüce gezegen: Bir yıldızın etrafında dönen küçük bir dünya.
- Kuyruklu Yıldız: Büyük kirli bir kar topuna benzeyen nesne. Bir yıldıza yaklaştığında buz buharlaşır 
ve son derece uzun bir kuyruk oluşturur.
- Uydu: Bir gezegenin etrafında dönen küçük bir dünya. Dünya’nın uydusu Ay’dır.
- Asteroit: Uzayda yüzen büyük bir kayaya benzer kayalık veya metalik bir nesne.
- Yaşanabilir bölge:  Bir ötegezegenin yüzeyinde sıvı suya sahip olabilmesi için yıldızından uzak olması 
gereken mesafe.
- Öte-Dünya: Tıpkı Dünya gibi bir gezegen.
- Süper Dünya: Dünya’nın iki katı büyüklüğünde olabilen okyanus veya kayalık bir ötegezegen.
- Jüpiter: Güneş Sistemindeki beşinci gezegen. Büyük, kırmızı bir lekeye sahip olmasıyla ünlüdür.
- Sıcak Jüpiter: Yıldızına çok yakın dönen dev bir ötegezegen.
- Asteroit Kuşağı: Güneş’in etrafında dönen binlerce ve binlerce asteroite sahip olan Güneş Sistemi 
bölgesi.
- Ötegezegen: Güneş dışında bir yıldızın etrafında dönen gezegen.
- Dimidium: Bulunan ilk ötegezegen. 51 Pegasi b. olarak da bilinir.
- Güneş Sistemi: Güneş’in etrafında dönen tüm gezegenleri, uyduları, asteroitleri ve kuyruklu 
yıldızları içeren yer.
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