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Astronomi / uzay, Biyoloji, Kimya, Fizik 

Sınıfta bir uzay yaşam alanının (habitat) 

oluşturulması 

Erin Tranfield 

 

Ay'da ve hatta Mars'ta yaşamak için neler gerekiyor? Erin Tranfield, öğrencilerinizin bu konuyu 

düşünmesini ve bu yolda ilerlerken bilimle ilgili birçok şey öğrenmelerini sağlamak için 

disiplinlerarası bir öğretim aktivitesi önermektedir. 

 

Sanatçının, gelecekte Mars görevlerine gidecek olası kolonilere dair kavramsal 

çalışması. Resmi büyütmek için tıklayın. 

Görsel, NASA’nın izniyle kullanılmıştır 

 

Dünya gezegeni, insanlar da dahil olmak üzere trilyonlarca organizmanın temel yaşam 

gereksinimlerini karşılayabilmektedir. İhtiyacımız olan oksijen, etrafımızdaki havanın içindedir, 

atmosfer bizi radyasyondan korur, içme suyu nehirlerden ve göllerden temin edilebilir ve yiyecek 

çoğu yerde hazır halde bulunabilir. 

Yeryüzünde, bir türün atık ürünlerinin başka türler tarafından kullanıldığı döngüler bulunmaktadır, 

böylece atık ürünler yüksek düzeylere erişecek kadar birikmez: buna bir örnek, kompleks karbon 

döngüsüdürw1; bu döngüde oksijen ve karbondioksit bitki türleri ve hayvan türleri tarafından 

dönüşümlü olarak üretilir ve tüketilir. 

 

http://www.scienceinschool.org/2011/issue19
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19
https://www.scienceinschool.org/tr/2011/issue19/habitat#w1
http://www.scienceinschool.org/sites/default/files/articleContentImages/19/habitat/issue19habitat2_l.jpg
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ISS (Uluslararası Uzay İstasyonu UUİ) güvertesinde geri dönüştürülebilir kaynakların akışı 

Görsel, NASA’nın izniyle kullanılmıştır 

 

Ancak, insanların hayatlarını sürdürebilmesi için gerekli olan bu ihtiyaçların hiçbiri uzayda 

karşılanmamaktadır. Bu nedenle; uzayda yaşamak ve çalışmak için, ihtiyacımız olan her şeyi 

yanımıza almalı ve ürettiğimiz atıkları geri dönüştürmek veya imha etmek için yollar bulmalıyız. 

Bunu, uzaya götürülen materyallerin ağırlığını azaltarak ve yedek güvenlik ekipmanlarını 

oluşturarak (yedeklilik) yapmalıyız.  

Uzaya taşımacılık yapmak, çok pahalı olduğundan; ağırlıklar en aza indirilmelidir. Şu anda, 

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 1 kilogramlık ağırlık göndermenin maliyeti, yaklaşık 17.000 

dolardır. (ortalama 450 milyon dolarlık fırlatma maliyeti ve astronotlar dahil yaklaşık 26.000 kiloluk 

kargo taşıyan servislerin maliyeti esas alınmıştır). 1 kilogramlık ağırlığı, Ay’a veya Mars’a taşımak 

çok daha pahalıya mal olacaktır. 

 

 

ESA astronotu André Kuipers tarafından Soyuz kapsülün camından çekilen Dünya'ya ait 

bir fotoğraf  

Görsel, NASA’nın izniyle kullanılmıştır 
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Bu kadar büyük bir maliyet ve bu maliyetin beraberinde getirdiği zorluk düşünüldüğünde her 

kilogramın haklı gerekçesi ortaya konmalıdır. Ayrıca, uzaydaki her yaşam destek sistemi için yedek 

bir ekipman gereklidir. Şu anda; Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, birincil sistemin arızalanması ve 

bir yedekleme sistemine ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı, söz konusu yedeklemenin üç seviyesi 

bulunmaktadır.  

Öğrencilerinizin Ay'da ya da Mars'ta yaşam alanı tasarımı hakkında düşünmesi, uzayda yaşama 

ve çalışma ile ilgili zorlukların ortaya konmasının yanı sıra Dünya'daki döngülerin tüm 

organizmaların hayatta kalmasında oynadığı önemli rolü göstermek için de iyi bir yol olabilir. Her 

yaştaki öğrenciler için uygun olan bir aktivitedir. (farklı yaş grupları için yapılan önerileri, aşağıda 

görebilirsiniz). 

Aktivitenin tanıtılması yaklaşık iki saat sürecektir. Yapılacak olan yaşam alanı tasarımının 

karmaşıklığına bağlı olarak, en az iki saate daha ihtiyaç duyulacaktır. Söz konusu yaşam alanının 

inşa edilmesi, kaç öğrencinin katıldığına ve inşa ettikleri yaşam alanının karmaşıklığına bağlı 

olarak, 5-15 saat sürebilir. Öğrenciler, fikir konusunda gerçekten istekliyseler; daha fazla zaman 

harcamak isteyebilirler. 

Bitirdiğinizde, tamamlanmış olan yaşam alanınızın bir fotoğrafını, editor@scienceinschool.org 

adresine gönderin. Bu fotoğraflardan seçtiklerimizi; Science in School (Okulda Bilim) adlı web 

sitesinde yayınlayacağız. 

 

Görsel Luc Viator’un izniyle kullanılmıştır; görselin kaynağı: Wikimedia Commons 

Bir uzay yaşam alanının (habitat) tasarlanması  

Öğrencilerinize, insanların hayatta kalmak ve Dünya’da verimli bir şekilde çalışmak için nelere 

ihtiyaç duyduklarını sorarak başlayın. Uzayda bu ihtiyaçları nasıl karşılayabiliriz? En yüksek 

verimlilik, en düşük ağırlık ve en uzun dayanıklılık ile uzay tesislerini nasıl kurabiliriz? Avrupa Uzay 

Ajansıw2 (AUA) tarafından sunulan daha fazla kaynakla ilgili bağlantılarla birlikte birçok fikir için 

aşağıdaki kutuya bakabilirsiniz. Daha fazla arka plan bilgisi, PDF veya Word® dökümanıtw3 olarak 

indirilebilir. 

mailto:editor@scienceinschool.org
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w2
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w3


 
 

Çeviri: Scıentıx: 

 
          www.scientix.eu 

Şimdi, öğrenciler kendi uzay yaşam alanlarını tasarlamaya ve hatta inşa etmeye başlayabilirler. 

Önce, yaşam alanlarını Mars üzerine mi yoksa Ay’a mı inşa edeceklerine karar vermeleri 

gerekmektedir, çünkü tasarım gereklilikleri farklılık gösterecektirw4. 

Ay'ın daha büyük sıcaklık değişimlerine sahip olduğunu ve koruma için atmosfere sahip olmadığını 

ancak Dünya'ya daha yakın olduğunu akıllarında tutmaları gerekir. Mars'ta daha ılımlı sıcaklık 

değişimleri yaşanmakta ve atmosfer var, ancak Dünya'dan çok daha uzakta, bu nedenle bir Mars 

yaşam alanının çok daha bağımsız olması gerekecektir. 

 

 

 

Burada tasvir edilen ve 16 m çapında şişme bir habitat, Ay'ın yüzeyinde yaşayan ve 

çalışan bir düzine astronotun ihtiyaçlarını karşılayabilir. Egzersiz yapan astronotlar, üs 

operasyon merkezi, basınçlı bir ay gezici, küçük temiz oda, tam donanımlı yaşam bilimleri 

laboratuvarı, aya iniş, selenolojik (ay jeolojisi) çalışma, topraksız bahçeler, gardrop, ekip 

için özel konaklama alanları, ay yüzeyindeki çalışmalar için toz giderici araçlar ve hava 

geçirmez oda tasvir edilmiştir. 

Görsel, NASA’nın izniyle kullanılmıştır 

 

7-10 yaş grubundaki öğrenciler için aktivite 

1. İnsanların Dünya’da hayatta kalabilmek için nelere ihtiyaç duyduklarını tartışarak başlayın 

ve ardından insanların uzayda ihtiyaç duydukları şeyleri tahmin ederek listeyi genişletin. 

Uzayda hayatta kalmak için gerekli olan en önemli şey nedir, ağırlık ve maliyetten tasarruf 

etmek için neler listeden çıkarılabilir? 

http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w4
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2. Tasarım ve yapım sürecinde söz konusu gereksinimlerin önemini tartışın. Herhangi bir 

habitatın sağlaması gereken gereksinimlerden ikisini seçin (aşağıdaki kutuda listelenmiştir) 

ve bunları en az iki kişinin yaşayacağı bir gezegen habitatı tasarımına dahil edin. 

3. Karton ve güçlü yapışkan bant kullanarak bir habitat modeli oluşturun. Yaşam alanı oda 

büyüklüğünde veya masa üstü büyüklüğünde olabilir. Tasarımınız için; Worldflower 

Garden Domew5 ve Geo-Domew6 web sitelerinden destek alabilirsiniz. Yaşam alanını, 

yaşanabilir bir yer haline getirmek için, örneğin renk veya pencereler ekleyerek dekore 

edin. 

4. Her öğrenci yalnızca bir kişisel eşya (örneğin bir aile fotoğrafı, müzik kaydı veya kitap) 

seçebilecek olsaydı, yanlarına ne alacaklarını grupla tartışın. 

 

Görsel, NASA/JPL-Caltech izniyle kullanılmıştır. 

10-14 yaş grubundaki öğrenciler için aktivite 

1. Bir uzay yaşam alanı (habitatı) için; önceki grupta olduğu gibi, ancak bu sefer sadece dört 

ila altı arasında gereksinim seçin (kutucuğa bakın) ve seçtiğiniz bu gereksinimleri en az 

dört kişinin yaşayabileceği bir tasarıma dahil edin.  

2. Habitatın ağırlığına ve buna bağlı maliyetlere daha fazla önem verin. 

http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w5
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w6
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Ay üzerinde kurulan bir uzay karakolu, oksijen üretebilir, yüzey üzerinde uzun dönemli 

işlemler yürütebilir ve insanlar Mars’ı keşfetme yolculuğuna başlamadan önce, sorunları 

ortaya çıkarabilir. Dünyadan sadece birkaç gün uzaklıkta olan Ay’ın yakınlığı, aylarca 

sürecek olan Mars seyahatlerini mümkün kılacak sistemlerin test edilmesini sağlar. 

 

Görsel, Pat Rawlings ve Faisal Ali / SAI izniyle kullanılmıştır. 

 

 

Sanatçının, Ay'daki Doğu Mare Serenitatis'in (Zengin Deniz) kaynaklar açısından zengin 

volkanik topraklarından oksijen toplayan bir ay maden tesisi izlenimi. Resmi büyütmek 

için tıklayın 

 

Görsel, NASA /Pat Rawlings (SAIC) izniyle kullanılmıştır. 

http://www.scienceinschool.org/sites/default/files/articleContentImages/19/habitat/issue19habitat8_l.jpg
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14-19 yaş grubundaki öğrenciler için aktivite 

1. Küçük öğrenci gruplarının, birinci grupta olduğu gibi, bir habitatla ilgili öngörülerini 

oluşturmak için kartondan bir model hazırlamak yerine, bilgisayar modelleme yazılımlarıw7 

kullanmaları gerekir. Dört kişilik bir uzay habitatı için belirlenen gereksinimlerin en az 

sekizini (aşağıdaki kutuya bakınız) göz önünde bulundurun. 

2. Örneğin sudan oksijen üretmek için bir elektrolizör veya karbondioksiti metan ve suyaw8  

ayırmak için bir Sabatier reaktörü, Uluslararası Uzay İstasyonuw9’nda (UUİ) test edilen 

teknoloji gibi; habitat için ihtiyaç duyulan farklı teknolojilerin bir tanımını yapın. 

3. Mutluluk duygusunu desteklemek için; tasarıma pencereler, boya renkleri veya eğlence 

alanları gibi özellikler ekleyin. 

4. Ekiplerin yaptıkları çalışmaları karşılaştırın ve herkesin tasarımları beğenip beğenmediğini 

görün. Bireylerin ilgi çekici bulduğu şeylerde muhtemelen farklılıklar olacaktır. Arklı pek çok 

kültür için bir yaşam alanını nasıl tasarlayacağınızı tartışın. 

  

Bir uzay yaşam alanı (habitat) tasarlama konusunda dikkat edilmesi 

gerekenler 

Dünya’daki gereksinimler 

Dünya üzerindeki günlük yaşamımız için neler bekleriz?  

• Hava şartlarına karşı barınma – ev ve giyinme  

• Temiz içme suyu ve hijyenik bir yaşam ortamı  

• Solunabilen hava 

• Besleyici gıda 

• Tıbbi bakım 

• Yeterli uyku ve boş zaman 

• Fiziksel anlamda sağlıklı olmak 

Gezegensel uzay yaşam alanı için gereksinimler 

Bir uzay habitatındaki (yaşam alanı) gereksinimlerimizin birçoğu Dünya’dakilere benzer 

olurken, bazıları yeni çevreye özgü olacaktır. 

• Radyasyondan, mikrometeoritlerden, tozdan, etrafımızı saran boşluktan ve aşırı sıcak 

ortamlardan korunma 

• Standart su kullanımında belirgin bir azalma, artan su geri kazanımı ve geri dönüşümüw10. 

Bu, astronotlar için giysilerini ve vücutlarını yıkamaları ve tuvalet olarak kullanmaları için 

çok az su kullanan hijyen tesislerini kapsamaktadır. 

• Solunabilir hava – eski havayı dönüştürmenin (oksijen sağlama, karbondioksit ve atıktan 

arındırma) ya da yeni havaw11 tedarik etmenin bir yolu  

• Besleyici yiyecek – götürülmeli, depolanmalı ya da yaşam alanında (habitat) üretilmeli  

http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w8
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w9
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w10
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w11
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• Kesikler, kızarıklıklar, enfeksiyonlar, diş ağrısı ve yol tutması gibi küçük problemler ve 

kemik kırılması, böbrek taşları ve kalp krizleri gibi daha ciddi rahatsızlıklar için tıbbi tesisler 

• Uyuma alanları 

• Kardiyovasküler sağlığı, kas ve iskelet sistemini korumaya yönelik egzersiz tesisleri  

• Aşırı sıcaklıkları dengelemek için ısı düzenleme sistemleri. Ay’da yüzey sıcaklıkları; kutup 

bölgelerindeki kalıcı olarak gölgede kalan kraterlerde -270 °C’ye düşerken, Ay’ın ekvator 

bölgesinde güneş altında 121 °C'den daha yüksek olabilmektedirw12 

• İletişim sistemleri (Dünya’daki aile ve arkadaşların yanı sıra görev kontrol ekibiyle irtibat 

kurulması)  

• Sıvı atık (idrar) ve kat atık (genel çöp, dışkı) geri dönüşümü veya imhasıw10, w11, w13. Bu 

işlemler, gezegensel koruma rehberliğinde yapılmalıdır w14 

• Yaşam destek sistemleri için izleme sistemleri (hava ve su kalitesinin izlenmesi, radyasyon 

doz ölçümleri)  

• Yemek hazırlama ve yemek yeme alanı 

• Keşif deneyleri (jeoloji, biyoloji, kimya v.b.) için çalışma alanları. Bu alanlar, uzun süreli 

uzay araştırmalarının gerekçelendirilmesine yönelik bir gereksinimdir.  

Dikkate alınması gereken bu düşüncelerin pek çoğu, UUİ'nin (Uluslararası Uzay İstasyonu) 

tasarımında da önemli olmuştur. Daha fazla ayrıntı için; Hartevelt-Velani ve Walker'e (2008) 

bakınız.  

Olası  genişletme alanı: psikoloji  

Örneğin Mars'a yolculuk gibi uzun süreli bir görevdeki her mürettebat, sevdiklerinden 

soyutlanacak ve diğer mürettebat ile küçük bir alanda kapalı kalacaktır. Çatışma yönetimi 

konusunda eğitim büyük önem taşır; çünkü bu eğitimler, insanların uzun süre boyunca kapalı 

bir mekanda stres altında nasıl hareket ettiğini daha iyi anlamamızı sağlar w15. 

Her bireyin ruhsal durumu aşırı derecede önemlidir; çünkü bu, grubun ruhsal durumunu ve 

sonuç olarak da görevin genel başarısını etkileyecektir. Bu nedenle; mürettebatın ruhsal 

sağlığının iyi bir şekilde desteklenmesini sağlamak önemlidir. 

Dünyada insanlar mutlu ve üretken olmak için; insanlar arası etkileşimleri de içeren ruhsal 

sağlıklarının iyi olduğunu hissetmek ihtiyacını duyarlar. Bunu başarmak için; bir uzay yaşam 

alanı, yukarıda listelenen noktaların yanı sıra, aşağıdakileri de sağlamalıdır: 

• Her mürettebat için, küçük de olsa özel alan 

• Etkileşim ve eğlence için ortak alan 

• Fırlatmadan önce, mürettebatın tüm üyeleri tarafından seçilen ve yaşam alanına 

uygulanan renkler  

• Bitkiler veya balık gibi canlılar. Bu konuda etik sorunlar olabilir mi?  

• Pencereler. Dışarıya bakabilmek, çok önemli bir psikolojik faktördür. Bunu Mars’tan 

yapmak, Ay’dan yapmaktan daha zor olacaktır; çünkü Dünya, gökyüzündeki herhangi bir 

küçük yıldız gibi görünecektir.   

http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w12
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w10
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w11
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w13
http://www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat#w14
https://www.scienceinschool.org/tr/2011/issue19/habitat#w15
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Önem taşıyan bu konularla birlikte UUİ’de yaşam hakkında daha fazla bilgi edinmek için, 

Hartevelt-Velani ve diğ.'ne (2008) bakın. 

Tasarım kısıtları 

Bir uzay yaşam alanı tasarlarken, aşağıdaki özellikleri sağlaması önemlidir: 

• Güvenlik – bu en önemli konudur 

• Sağlamlık – güçlü, güvenilir, dayanıklı, en az düzeyde bakım gerektiren 

• Hafiflik - ortalama bir buzdolabı 100 kg ağırlığındadır ve bunun bir uzay yaşam alanı için 

uygun olmadığı açıktır  

• Fırlatılabilirlik - farklı unsurlar, kullanılabilir bir rokete ağırlık, şekil ve güç gereksinimleri 

açısından uymalı  

• Verimlilik – yapmak üzere tasarlanmış olduğu şeyleri yapabilmeli 

• Karşılanabilir maliyet - uzay araştırması pahalıdır, bu nedenle performans ve güvenlikten 

ödün vermeksizin maliyetleri düşürmek için gerekli olan tüm adımlar atılmalıdır.  

Verimli bir yaşam alanının tasarlanması  

Herhangi bir uzay yaşam alanının gereksinimlerini, sözkonusu kısıtlar dahilinde nasıl 

karşılayabiliriz? Bu, şu şekilde yapılır: 

 

• Modüler yapım sistemi kullanarak, en önemli özelliklerle işe başlayarak ve özel amaçlar 

(araştırma ya da daha fazla mürettebat için alan) için gerekli ‘odaları’ ekleyerek  

• Ay ya da Mars üzerindeki kaynakları kullanmak üzere teknoloji geliştirerek, örneğin Ay 

ortamında tuğla ya da çimento yaparak veya yaşam alanları için Mars’taki yeraltı 

mağaralarını kullanarak  

• Geri dönüştürme yaparak (hava, su, atık, inen uzay aracının parçalarını yapım için 

kullanarak, oksijeni ve roket yakıtının fazlasındaki hidrojeni su üretimi için kullanarak) 

• Mümkün olduğu kadar çok şeyi minyatür hale getirerek, tüm araçları, güç bağlantılarını v.b. 

standartlaştırarak  

• Alanları çok amaçlı hale getirerek, örneğin katlanabilir yemek masası ile alanın başka 

amaçlar için de kullanılabilmesi.  

 

 

 

 

 

 

https://www.scienceinschool.org/tr/2011/issue19/habitat#Hartevelt1
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Teşekkür 

Yazar, değerli görüşleri ve tavsiyeleri için Avrupa Uzay Ajansı'ndan Scott Hovland'a teşekkür 

eder.  
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kubbe yapmak için talimatlar sunulmaktadır. Bakınız: www.gardendome.com/GD1.htm 

• w6 –  Jeodezik kubbe kurmak ile ilgili talimatlar ‘Geo-Dome’ adlı web sitesinde yer 
almaktadır: www.geo-dome.co.uk/article.asp?uname=modelbuild  

• w7 – Ücretsiz bilgisayar destekli tasarım /CAD) yazılımı listesi için, Bakınız: 
www.freebyte.com/cad/cad.htmbilgi  

• w8 – Mars görevlerinde kullanılmak üzere Sabatier tepkimesi hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için, Bakınız: 

o Richardson JT (2000) Mars’ta in situ (yerinde) kaynak kullanımı için geliştirilmiş 
Sabatier reaktörleri - 1999-2000 Faaliyet Raporu içinde, sayfa 84-86. Houston, 
Texas, ABD: Houston Üniversitesi.www.isso.uh.edu/publications/A9900/mini-
richardson.htm 

• w9 – 2010 yılında,  bir Sabatier sistemi test edilmek üzere UUİ'ye teslim 
edilmiştir: www.nasaspaceflight.com adresindeki NASA basın bültenine bakın ya da doğrudan 
bağlantıyı kullanın: http://tinyurl.com/3su8p26  

• w10 – UUİ güvertesinde su geri dönüşümü devresinin etkileşimli çevrimiçi modeli için; 
Bakınız: http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/en/html/t030505t1.html 

• w11 –  UUİ güvertesindeki geri dönüştürülebilir kaynaklar, özellikle hava hakkında daha fazla 
bilgi edinmek için; Bakınız: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-
nasa/2000/ast13nov_1 

• w12 – Gezegenler ve uyduları hakkında özet bilgiler için; 
Bakınız: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planetfact.html 

• w13 – FMELISSA projesiyle ilgili olarak, AUA’nın uzay için yaşam destek ve geri dönüşüm 
sistemleri hakkında Fransızca eğitim malzemeleri de dahil olmak üzere daha fazla bilgi için; 
Bakınız: http://ecls.esa.int/ecls 

• w14 – NASA'nın, (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) biyolojik çapraz kirlenme riskini 
nasıl düşürdüğü hakkında daha fazla bilgi için; Bakınız: http://planetaryprotection.nasa.gov 
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• w15 – Uzun süre boyunca izole olmanın ve mürettebat dinamiklerinin başlıca fizyolojik ve 
psikolojik etkilerini anlamak için yapılan bir çalışma olan Mars500 hakkında daha fazla bilgi 
için; Bakınız: www.esa.int/esaMI/Mars500 

• w16 – Luna Gaia (ay için kapalı döngü yaşam alanı) adlı raporu; www.isunet.eduw17 

adresinden indirebilir ya da doğrudan bağlantıyı kullanabilirsiniz: http://tinyurl.com/69bjugb 

• w17 – Uluslararası Uzay Üniversitesi hakkında daha fazla bilgi için; Bakınız: www.isunet.edu 

 

 

Kaynaklar 

• NASA, uzay yaşam alanları hakkında probleme dayalı bir öğrenme modülü geliştirmiştir. 
‘Sızdırmaz oda’ isimli giriş etkinliğinden başlayarak; ekosistemler, insan beslenmesi ve 
sağlığı, havanın ve suyun geri dönüşümü ve atık bertarafı hakkında, ‘sızdırmaz kutuda 
yaşam’, ‘sağlıklı seçimler’, ‘hava ve su’ ve ‘çöp mü, hazine mi’ başlığını taşıyan dört içerik 
alanı sunulmaktadır. Bakınız: www.nasa.gov/audience/foreducators/son/habitat 

• AB tarafından desteklenen CoReflect projesi, 10-12 yaş gurubu için Ay’da yaşam alanı 
tasarlama hakkında bir öğretim birimi geliştirmiştir ve söz konusu birim İngilizce ve 
Hollandaca olarak kullanımdadır. Bakınız: www.coreflect.org/nqcontent.cfm?a_id=15089 

• Mars'a olası bir insanlı görev hakkında daha fazla bilgi için; 
Bakınız: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/mars/mars_crew.html 

• AUA (Avrupa Uzay Ajansı)’nın hazırladığı UUİ eğitim kitleri; ilkokul öğrencileri (8-10 yaş) ve 
ortaokulların ilk sınıflarındaki öğrenciler (12-15 yaş) için AUA üyesi devletlerin dillerinde olmak 
üzere ücretsiz olarak edinilebilir. Bu kitlerde; öğretim etkinlikleri, öğretmenler ve öğrenciler için 
konu hakkında arka plan bilgileri ve daha birçok ayrıntı sunulmaktadırlar. 

o İlkokullara yönelik olan UUİ eğitim kiti; geri dönüştürülmüş ev malzemelerinden bir 
UUİ modeli oluşturmak, bir uzay görevine alınacak su miktarı ve diğer maddelerin 
ağırlığını planlamak veya bir astronot menüsü oluşturmak gibi faaliyetleri içerir. 
Bakınız: www.esa.int/SPECIALS/Education/SEMN3A5KXMF_0.html 

o Ortaokulun ilk yıllarına yönelik olan UUİ eğitim kiti; UUİ'nin kurulması, güvertede 
yaşama ve çalışmayla ilgili videolar, genel bilgiler içeren metinler ve etkileşimli 
çevrimiçi materyallerin yanı sıra yerel tatlı suyunuzu araştırmak ve filtrelemek, bir 
uzay istasyonu banyosu tasarlamak, çevrenin materyalleri nasıl etkilediğini incelemek 
veya UUİ'deki deneyler için kullanılana benzer bir eldiven kutusu tasarlamak ve 
oluşturmak gibi sınıf etkinlikleri hakkında videolar, arka plan okuma kaynakları ve 
etkileşimli çevrimiçi materyaller sunar. 
Bakınız: www.esa.int/SPECIALS/Education/SEMTBS4KXMF_0.html 

• 12-18 yaş grubundaki öğrenciler için; UUİ hakkında, ağırlıksız (yerçekiminden kurtulmuş) 
olmanın insan vücudu üzerindeki etkileri gibi temel kavramları basit gösterimlerle açıklayan 
eğitim amaçlı DVD'ler, Avrupalı astronotların UUİ güvertesindeki görevleri sırasındaki 
yardımlarıyla üretilmiştir. Ücretsiz olan bu materyaller; çevrimiçi olarak indirilebilir ya da DVD 
olarak sipariş edilebilir. Bakınız: www.esa.int/esaHS/SEMZTFYO4HD_education_0.html 

• AUA'nın UUİ hakkındaki öğretim materyalleri; ayrıca, ortaokul öğrencileri için 'Uzay Uçuşu: 
Zorlu Görev I' isimli 3D öğretim aracını da içermektedir; bu araç rol yapmayı içeren bir macera 
oyunu olarak ya da bir dizi etkileşimli alıştırma olarak kullanılabilir. Avrupa müfredatı 
genelinden bilimsel açıklamalar ve arka plan bilgileri ile bilimsel konuları ön plan 
çıkarmaktadır. Yazılımı indirmek ya da yazılımın ücretsiz bir kopyasını sipariş etmek için; 
Bakınız: www.esa.int/esaHS/SEM3TFYO4HD_education_0.html 

• AUA'nın ilkokul ve ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri için hazırlanmış olan 'çevrimiçi 
dersleri'; metinler, kısa videolar ve grafikler içermektedir. Ele alınan konular arasında 'uzayda 
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yaşam', 'radyasyon', 'yerçekimi ve ağırlıksız olma (yerçekiminden kurtulma hali)' ve 'uzaydaki 
böcekler' bulunmaktadır. Bakınız: www.esa.int/SPECIALS/Lessons_online 

• Google Mars ile Mars yüzeyi üzerinde uçuş simülasyonu için, Bakınız: www.google.com/mars 

• Science in School dergisinde daha önce uzay ile ilgili yayınlanan makalelerden örnekler: 
o Warmbein B (2007) Down to Earth: interview with Thomas Reiter (Thomas Reiter ile 

yapılan röportaj). Science in School 5: 19-
23.www.scienceinschool.org/2007/issue5/thomasreiter 

o Wegener A-L (2008) Laboratory in space: interview with Bernardo Patti (Bernardo 
Patti ile yapılan röportaj). Science in School 8: 8-
12.www.scienceinschool.org/2008/issue8/bernardopatti 

o Williams A (2008) The Automated Transfer Vehicle – supporting Europe in 
space. Science in School 8: 14-20.www.scienceinschool.org/2008/issue8/atv 

Yazar 

Erin Tranfield, doktorasını Mayıs 2007'de Vancouver (Kanada)'daki British Columbia Üniversitesi'nde 
Patoloji ve Laboratuvar Tıbbı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra iki yıl boyunca Moffett Field, 
California’daki (ABD) NASA Ames Araştırma Merkezi'nde insan fizyolojisi ve patolojisi üzerinde ay 
tozunun etkilerini araştırdı. Erin, halen Heidelberg’deki (Almanya) Avrupa Moleküler Biyoloji 
Laboratuvarı'nda mitotic mil hücrelerinin yüksek çözünürlüklü elektron tomografisi ile üç boyutlu 
rekonstrüksiyonu üzerinde çalışıyor. 

Erin, 2006'da Uluslararası Uzay Üniversitesi'nin (ISU)w17 Luna Gaia (Ay Dünya) - Ay için bir kapalı 
döngü yaşam alanıw16 – başlığını taşıyan öğrenci raporunun yazarıydı. Şimdi ise UUA'nda misafir 
öğretim görevlisi ve 2011 yılında UUA'nda uzay yaşam bilimleri bölümünün Graz, Avusturya'da 
yapacağı iki aylık uzay çalışmaları programının başkanı olacak. 
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