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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Projemizde uzay istasyonlarında oksijen üretim ve döngüsünün devamlılığını sağlamak için
kullanılan sistemde kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan zehirli ve yanıcı özellikteki metan
gazının oluşmasını engellemeyi ve uzaya salınması ile oluşan karbon kütlesi kaybının en aza
indirilmesini amaçlamaktayız. Bu amaçla biyoteknolojik metotlarla geliştirilen mini, yeşil bir alg
ekosisteminin gerçekleştireceği organik fotosentez döngüsünün kullanılması planlanmaktadır.
Böylelikle solunum esnasında formunda ortaya çıkan karbonun geri dönüşümlü olarak doğal𝐶𝑂

2

bir reaksiyon olan fotosentez sayesinde sistemde tutulması ve alternatif bir oksijen döngüsü
sağlanması hedeflenmektedir. Yaşam süresi maksimum seviye ulaşan alglerin (Selenastrum
minutum ,chlorella vulgaris) beherglas yardımı ile 38-45 mikron eleme bezinden geçirilerek
süzülüp su ile yıkama işleminden sonra astronotların aktif olarak tükettiği protein bakımından
zengin spirulinaya dönüştürtürülmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda periyodik aralıklarla
dünyadan taşınması gereken kütle miktarının azaltılması ile uzay istasyonlarının bakım
maliyetinin de düşürülmesi hedeflenmektedir.

Sisteme entegre edilmesi planlanan algler (Selenastrum minutum ,chlorella vulgaris)
dünyamızdaki oksijenin %70’ten fazlasını karşılayan (Vidyasagar,2016) ekstrem ortamlarda
yaşayabilen mikroorganizmalardır. Aynı zamanda bakterilerin aksine insanlarda enfeksiyona sebep
olmamaları nedeniyle uzay istasyonlarında kullanılma potansiyeli ve kapasitesi yüksek olan bir
mikrobiyal canlı grubunu oluşturmaktadırlar.(Ankara EDU/ Ayşegül Gürle

2. Problem/Sorun:
 “20 yıldır Dünya’nın yörüngesinde dolanmakta olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) geçmişten
günümüze birçok araştırmacı astronota ev sahipliği yapmaktadır. Çoğunlukla altı ay süren
görevleri boyunca Dünya’dan uzakta kalan astronotlar, su ve hava gibi temel ihtiyaçlarını
karşılamak için ISS’nin özel sistemlerinden yararlanmaktadır (Okatan,2019).” Astronotlara görev
süreleri boyunca yetecek kadar yiyecek, su ve hava uzay araçlarıyla istasyona taşınmaktadır.
Ancak istasyonda yeterli saklama alanı bulunmaması nedeni ile desteklerin istasyona gönderim
maliyeti artmaktadır. Diğer yandan oksijen sağlayan mevcut sistemlerin yanıcı ve zararlı metan
gazı üretimi de bir başka sorundur. Bu sorunlara çözüm üretmek için ISS mühendisleri istasyonda

su ve hava döngüsünü sağlayan sistemler
geliştirmiştir. Ancak bu sistemler suyu
%90 oranında geri dönüştürülebilir iken
havayı ise sadece %40 oranında geri
dönüştürebilmektedir. (Sullivan 2019)
İstasyonda “Su Geri Dönüşüm
Sistemi”,“Sabatier” ve “Oksijen Üretim
Sistemi” olmak üzere üç geri dönüşüm
sistem bulunmaktadır.(Görsel 1) Bu
sistemlerin işlevlerini inceleyecek olursak:
Su geri dönüşüm sistemi iki düzenekten
oluşmaktadır. Bunlar idrar işleme düzeneği
ve su işleme düzeneğidir. İlk aşamada
istasyonda açığa çıkan idrar ince borularla

Görsel 1 : ISS’te kullanılan dönüşüm sistemi



 idrar işleme düzeneğine aktarılır. İdrar işleme düzeneğinin içinde basınç düşüktür.Bu nedenle
suyun kaynama noktası düşer ve idrardan su buharlaşarak ayrılır. Buharlaşan su arıtma işleminin
sonraki aşamaları için su işleme düzeneğine gönderilir.Bu düzenekte kirletici
özellikteki diğer gazlardan ve katı parçacıklardan arındırılan su yüksek sıcaklıkta ısıtılarak içindeki
mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar.İçindeki kirleticilerden tamamen arındırılan suya
elektrik iletkenliği testi uygulanır. İçinde kirletici bulunan suyun elektrik iletkenliği arttığı için saf
suyun iletkenliği düşüktür. Bu nedenle arıtma işlemi tamamlanan su, elektrik iletkenlik testini
geçerse mürettebatın kullanımına tekrar sunulmak üzere su tankında depolanır. Astronotlardan
çıkan ter de havalandırma yoluyla su geri dönüşüm sistemine aktarılır. Su geri dönüşüm
sisteminden elde edilen suyun bir kısmı ise astronotlara oksijen sağlaması için oksijen üretim
sistemine gönderilir.
 Oksijen üretim sistemi de iki düzenekten oluşur. Bunlar oksijen üretim düzeneği ve güç destek
ünitesidir. Oksijen üretim sisteminde su geri dönüşüm sisteminden gelen su elektroliz yöntemiyle
oksijen ( ) ve hidrojen ( ) moleküllerine ayrıştırılır. Elde edilen oksijen kabin atmosferine𝑂

2
𝐻

2

dağıtılırken hidrojen ise sabatier sisteme aktarılır. Elektroliz için gereken güç ise güç destek
ünitesinden sağlanır.
 ISS’de solunum sonucu açığa çıkan karbondioksit ( ) havalandırma yoluyla sabatier sisteme𝐶𝑂

2

aktarılır. Burada karbondioksit ve oksijen üretim sisteminden gelen hidrojen 400°C’de tepkimeye
girerek su ( ) ve metan ( ) gazı oluşturur. Metan gazı istasyondan dışarı atılırken oluşan su,𝐻

2
𝑂 𝐶𝐻
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su geri dönüşüm sistemine iletilir.
 Özetle Uluslararası Uzay İstasyonlarında (ISS) mevcut sistemde kullanılan oksijen ve su döngüsü
kimyasal reaksiyonlarla gerçekleştirilmektedir (NASA Fact Sheet 2007). Bu reaksiyonlar sonucu
uzay istasyonlarında güvenliği ve yaşamı tehdit edecek miktarlarda sera etkisinde de aktif rol
oynayan metan ( ) gazı oluşur.. Uzay istasyonlarında bu zararlı metan gazı uzay boşluğuna𝐶𝐻
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salınır (Sullivan 2019). Ancak bu salınım esnasında organik bileşiklerin temel yapı taşı ve aynı
zamanda fotosentez için vazgeçilmez bir element olan karbon kütlesinde de azalma meydana
gelmektedir. Oksijen gibi yaşamın temel elementlerinden biri ve astronotların sürekli ihtiyaç
duyduğu canlı ve cansız doğanın en önemli yapı taşlarından biri olan karbon gazının kaybedilmesi
uzay istasyonunu geliştiren uzay ajansları ve şirketlerince de önemli bir sorun teşkil etmektedir ve
 şu ana kadar kullanılan hiçbir yöntem bu sorunun önüne geçememiştir.
Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu projede ise biyolojik, fizyolojik, morfolojik özelliklerinden
dolayı uzay istasyonları için negatif anlamda etki oluşturmayacak alglerin kullanılarak sera
etkisine neden olan metan oluşumunu ve önemli yapı taşı karbonun salınımını azaltarak (veya
tamamen durdurarak) fotobiyoreaktör görevi görebilecek bir mini alg ekosistemi oluşturulmasını
amaçlamaktayız.
 

3. Çözüm
ALGFA takımı olarak sorun kısmında bahsettiğimiz metan gazı salınıma önlem olarak uzay
istasyonlarında tükenebilir ve pahalı kaynaklar yerine biyoteknoloji tabanlı yerli bir alg
fotobiyoreaktörü geliştirilecektir (Görsel 2). Fotosenteze dayalı, kendi kendine yetebilen, geniş bir
spektrumda ışık kaynağını kullanabilecek ve uzaydaki mevcut sisteme entegre edilebilecek daha
sonraki süreçte de diğer sistemleri devre dışı bırakabilecek fotobiyoreaktör sistemini oluşturmayı
planlıyoruz. Alglerden (Selenastrum minutum, chlorella vulgaris) oluşan bu fotobiyoreaktör ile
astronotların oksijen ihtiyacına çözüm getirilmesi planlanmaktadır. Sistemin temel amacı



fotosentez işlemi başlıca inorganik maddelerden ışık ve pigment yardımı ile oksijen döngüsünün
sağlanması ve organik besin sentezlenmesidir.

(Görsel 2: ALGFA sisteminin uzay istasyonuna entegrasyonu.)

Bu mini ekosistem tasarlanırken Selenastrum minutum ,chlorella vulgaris alglerinin ışığa
ihtiyacından dolayı ve uzay koşullarında yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda sistemin
kırılarak astronotlara zarar vermesine karşın dayanıklı
maddelerin kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple cam gibi
kırılgan bir madde kullanmayarak belirli ışık spektrumlarında
ışığı rahatlıkla geçirebilen ve kırılması durumunda plastiğe
benzer bir madde olduğu için astronotlara zarar vermeyecek
pleksi yüzeyi kullanılacaktır. Mini alg ekosisteminin dış
yüzeylerinin birbirleri altına gelecek şekilde tasarlayarak uzay
istasyonlarında fazla yer kaplamayacak bir sistem oluşturulması
planlanmaktadır(Görsel 3). En alt tabakadaki plağa hava girişini
sağlamak için hava giriş kısmına bakterilerin geçemeyeceği 0.2
µm’lik gözeneklere sahip filtre eklenmesini planlanmaktadır.
Bunun yanı sıra alglerin (Selenastrum minutum, chlorella
vulgaris) metabolik hızlarını artırmak ve gelen ışık ışınlarını eşit
bir şekilde dağıtabilmek için mini bir kompresör aracılığıyla
alglerin bulunduğu sıvı ortama hareket verilmesi de alternatif
olarak düşünülmektedir. Hareket eden alglerin metabolizmaları
hızlandığı için ölme ihtimalleri de azalacaktır. Sistemin saydam
olması sayesinde dışarıdan renk yoğunluğu takip edilebilecektir. (Görsel 3: Sistem Tasarımı)



Diğer yandan alglerin fotosentez işlemi sırasında ihtiyaç duyduğu ışık sistemi için gerekli enerji
mevcut güç kaynaklarından karşılanabileceği gibi güneşten gelen direkt ışınların kullanılması da
alternatif olarak değerlendirilebilir (Uzay istasyonlarının Dünya etrafında dönme hızı 90 dakikada
Dünya etrafında bir tur şeklindedir.). Uzay istasyonu güneş görmediği zamanlarda mevcut
enerjiden faydalanarak fotosentez için ışık kaynağı oluşturulabilir. Güneş gördüğü zamanlarda ise
uzay istasyonunun dış yüzeyinde bulunan güneş panellerinden faydalanmayı ve mevcut sistemin
kullandığı 4480 kilowattlık enerjiyi minimum seviyeye indirmeyi hedeflemekteyiz. Gelen güneş

ışığının yanında alglerin fotosentez
yapabilmesi için belirli ışık
spektrumlarına ihtiyaç duyulduğu
bilinmektedir. Alglerin (Selenastrum
minutum ,chlorella vulgaris) yapısında
bulunan klorofil pigmenti ile sağlanan
fotosentez olayının hızı maximum
seviyeye mavi (420-490 nm), mor
(380-420 nm) ve kırmızı (650-780 nm)
ışıkta ulaşır. Kullanacağımız dış yüzey
pleksi maddesi mor (380-420 nm) ve
mavi (420-490 nm) renkteki led
ışıklarının dalga boylarını geçirebilecek
yapıdadır(Görsel 4).

(Görsel 4 : Işın Dalga Boyu)
Ayrıca sistemde kullanılacak olan bu dalga boyları insan sağlığına zararlı radyasyonlar
yaymayarak sağlığa zarar vermeyecektir (Atakan 2019).
Oluşturduğumuz her bir tabaka secchi çubuğu (Alg yoğunluğunun seviyesini ölçmede kullanılan
mazeme) yardımı ile ölçülerek günümüzde de besin desteği olarak birçok ülkede tüketilmekte olan
Spirulinaya dönüştürülecektir. Maksimum yaşam seviyesindeki alg tabakası beherglas yardımıyla
üstünde 38-45 mikron eleme bezi bulunan kaba yavaşça dökülecektir. Su ile yıkandıktan sonra taze
olarak tüketilmeye hazır olan spirulina besini elde edilecektir. Spirulina, bir filamentöz olan
Arthrospira türlerinin kurutulmuş kütlesine verilen isimdir. 100 g porsiyonunda 57 g protein
içeren bir besindir (Belay, Ota,Miyakawa & Shimamatsu,1993). Aynı zamanda fotosentez işlemi
için ihtiyaç duyulan karbondioksit (CO2) gazının uzay istasyonlarında çalışan astronotların
solunumu ve ortama salınması ile algler (Selenastrum minutum ,chlorella vulgaris) tarafından
oksijen ve karbonhidrat üretilmesi hedeflenmektedir. Üretilen oksijen, astronotların solunumu için
bir kaynak teşkil ederken alg hücrelerinde sentezlenen karbonhidrat yine algler tarafından kütlesel
gelişimleri ve çoğalmaları için enerji ve hammadde olarak kullanılabilecektir (Yaşam Biyoloji
Bilimleri, 2014)
Algler fotosentez işlemi ile kendi oluşturdukları karbonhidratları (Chapman 1975) yine kendi
DNA’larında yer alan genetik bilgiler ile hücresel metabolik yolaklarda kullanarak yaşamsal
faaliyetleri için gerekli diğer makromoleküllere (nükleotit, lipid ve diğer temel amino asitler)
dönüştürebilirler. Bu sayede besin ihtiyaçlarını da farklı bir besin kaynağına ihtiyaç duymadan
fotosentez ile büyük oranda karşılayabilirler (Campbell and Reece, 2008). Algler bu reaksiyonları
kendi bünyelerinde gerçekleştirebilmesi sayesinde ortaya çıkan kütlenin imha edilebilmesi için
herhangi bir ayrıştırıcı veya organizmaya bağımlı değildir.



 Bizim projemizde kullanacağımız Alg (Selenastrum minutum ,chlorella vulgaris) popülasyonu
fotosentez için gerekli olan klorofil ve diğer pigmentlere sahiptir ve hayatımızda gördüğümüz her
yerde olabilen algler tatlı tuzlu sularda, ıslak topraklarda, kaya ve ağaçlarda yetişebilirler. Bir
başka deyişle Uzay istasyonlarındaki koşullara uyum kabiliyetlerinin yüksek olması
beklenmektedir. Bizim için oksijen üretmesinin yanında bitki ve hayvan zincirindeki dengeyi de
sağlarlar. Bunları yaparken karbondioksit, sülfat, nitrat , fosfatları güneş ve su ile kullanarak
organik bileşikleri elde eder ve ortama oksijen salınımı gerçekleştirir.

4. Yöntem
Projemizde çözümü gerçekleştirebilmemiz için kullanacağımız prototipte biyoteknoloji tabanlı
yeni bir alg ekosistemi geliştirilecektir. Bu ekosistem, tamamen biyolojik yollarla oluşup herhangi
bir kimyasal reaksiyona bağlı olmayacaktır.
Kendi kendine yetebilen mini alg ekosistemimiz, fotosentez hızını artıran ışık dalga boylarıyla
(mavi-mor dalga boyları) donatılan Ledler fotosentezin etkili bir şekilde gerçekleşmesine ve
dolaylı yoldan bu sistemin tam verimle çalışmasına fayda sağlayacaktır. Sistemimizde
kullanacağımız Ledlerin yer aldığı dalga boyları kanserojen bir madde içermemekte ve çevreye
zarar vermemektedir. Mini alg ekosistemimizi ve işleyişini aşama aşama inceleyecek
olursak(Görsel 5)

(Görsel 5 :Mini Alg Ekosistemi Prototip)
Sistemimiz müsait alan ergonomisine göre en az 4 plaktan oluşmakta ve gerektiği durumlarda bu
sayı ve dizayn değiştirilebilmektedir. Biyolojik olarak maximum yaşam seviyesine ulaşan algler
(Selenastrum minutum ,chlorella vulgaris) bulundukları ekosistem ortamından alınarak küçük bir
kabın üstüne 38- 45 boyutunda polyester karışımlı mikron bezler gerilerek eleme işleminden
geçirilecektir. Eleme işlemi gerçekleştirilen alg tabakası temiz bir su yardımı ile yıkandıktan sonra
taze bir şekilde besin tüketimine hazır olacaktır. Üst kısımda kalan alg tabakası astronot yiyeceği
olarak da geçen spirulina adını almaktadır. Taze spirulina, dondurma yöntemi ile 1 yıla kadar
saklanabilir. Uzun yıllar saklanması için taze spirulina kurutularak toz halinde rutubetsiz
ortamlarda saklanarak da tüketimi gerçekleştirilebilir. Ekosistemimizin içinde besiyeri olarak F/2
çözeltisi kullanılacak ve yukarıda da bahsetmiş olduğumuz alglerin (Selenastrum minutum
,chlorella vulgaris) yoğunluklarını ölçmek için Secchi Çubuğu kullanılacaktır. Bu mini alg
ekosisteminin hazırlanmasında kullanılacak olan tüm ekipmanlar Otoklav yöntemiyle



sterilizasyona tabi tutulacaktır. Otoklav yöntemi (121 derecede 15 dakika) uygulandıktan sonra
ortamda bakteri kalıp kalmadığının anlaşılması için UV cihazları ile testler yapılacak ve bu sayede
ortamdaki hijyen sağlanacaktır. Seçeceğimiz alg (Selenastrum minutum ,chlorella vulgaris) türü
kendi kendine hareket aksiyonu olan bir alg türü olmasının yanı sıra fotosentezin en yüksek
verimde gerçekleştirilmesi için bir hava kompresörünün sisteme entegre edilmesi de
düşünülmektedir.

Tablo 1: F/2 Stok Çözeltisi Kimyasal Bileşimi

Bileşenler Ana Çözelti Miktar Son Ortamda Molar
Konsantrasyon

𝑁𝑎𝑁𝑂
3

75 g/L d𝐻
2
𝑂 1 ml 8.82x10−4

𝑁𝑎𝐻
2
𝑃𝑂

4
. 𝐻

2
𝑂 5 g/L d𝐻

2
𝑂 1 ml 3,62 x 110−5

𝑁𝑎
2
𝐶𝑂

3
30 g/L d𝐻

2
𝑂 1 ml 1.06 x M10−4

İz Metal Çözümü Tablo 2’ye bakınız 1 ml --

Vitamin Çözmü Tablo 3’e bakınız 0,5 mL --

Tablo 2: Eser Metal Bileşimi

Bileşenler Ana Çözelti Miktar Son Ortalama Molar
Konsantrasyon

𝐹𝑒𝐶𝑙
3  

6(𝐻
2
𝑂) -- 3.15 g 1.17x M10−5

𝑁𝑎
2 

 (𝐸𝐷𝑇𝐴) . 2(𝐻
2
𝑂) -- 4.36 g 1.17x M10−5

𝐶𝑢𝑆𝑂
4 

. 5(𝐻
2
𝑂) 9,8 g/L d𝐻

2
𝑂 1 ml 3.93x M10−8

.2 )𝑁𝑎
2
𝑀𝑜𝑂

4
(𝐻

2
𝑂 6,3 g/L d𝐻

2
𝑂 1 ml 2.60x M10−8

𝑍𝑛𝑆𝑂
4 

. 7(𝐻
2
𝑂) 22,0 g/L d𝐻

2
𝑂 1 ml 7.65x M10−8

.6( )𝐶𝑜𝐶𝑙
2

𝐻
2
𝑂 10,0 g/L d𝐻

2
𝑂 1 ml 4.20x M10−8

.4( )𝑀𝑛𝐶𝑙
2

𝐻
2
𝑂 180.0 g/L d𝐻

2
𝑂 1 ml 9.10x M10−7



Tablo 3: Vitamin Bileşim

Bileşenler Ana Çözelti Miktar Son Ortamda Molar Konsantrasyon

Tiyamin hidroklorür
(vitamin B1)

--- 200 mg 2.96x M10−7

biyotin (Vitamin H) 0.1 g/L d𝐻
2
𝑂 10 ml 2.05x M10−9

Siyanokobalamin
(Vitamin B12)

1 g/l d𝐻
2
𝑂 1 ml 3.69x M10−10

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Tablo 4 : Projenin Akademik ve Ekonomik Etkileri

Akademik Etki
● Yeni AR-GE kararları
● Ulusal/Uluslararası AR-GE çalışması
● Nitelikli Türk mühendis yetiştirme
● Üniversite öğrencileri için iş

imkanları

Türkiye Uzay Ajansı tarafından
desteklenmesini hedeflediğimiz projemiz
gerçekleştirilmesi durumunda birçok Türk
mühendis için çalışma sahası
oluşturulacaktır. Bizim gibi gençlerin ilgi
alanlarına uygun projeler sunmak
akademik açıdan birçok Türk genci
kazandıracaktır.

Projemiz, ilk olarak Türkiye'nin de yakın zamanda “Dünya’daki gelişmeleri de dikkate alarak
ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki
vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine
yönelik hazırlanmış kapsamlı Milli Uzay Programı (TUA Web Sitesi)” projesini yürütmekte olan
Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılması planlanan uzay projelerinde kullanılabilecek
biyoteknoloji tabanlı yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Tasarladığımız biyoteknoloji
tabanlı mini alg ekosistemi -fotobiyoreaktör- ile uzay istasyonlarında organik fotosenteze dayalı
oksijen üretim döngüsünün kullanılmasına yönelik yenilikçi bir teknoloji geliştirilmiş olacaktır.
Metan gazının dışarı salınımı ile kaybedilen karbon kütlesini geri kazandırılıp mevcut sistemin
yükünün azaltılması mümkün olacaktır. Ayrıca uzun yıllar dünyadan uzak ve oldukça zorlu
şartlarda hayatlarını sürdüren astronotlarla aynı ortamda farklı bir canlı topluluğun bulunması,
alglerin sahip olduğu yeşil rengin sakinleştirici ve sinir sisteminini yatıştıran etkisinden
faydalanılarak insan psikolojisi olumlu yönde etkileyecektir. Mevcut sistemde aktif olarak
kullanılan su geri dönüşüm sistemi, sabatier sistem, oksijen üretim sistemi gibi mekanizmalar
incelendiğinde kimyasal yollarla gerçekleştiğini ve projenin maliyeti bir hayli yüksek olduğunu
görebiliyoruz. ALGFA Takımı olarak projemizde kimyasal reaksiyonlarla bir sonuç elde etmek
yerine daha güvenli biyolojik ve biyoteknolojik yöntemler kullanarak verimli ve etkili bir sonuca
ulaşmayı hedefliyoruz.
Uzay İstasyonu’na destek olarak gönderilen roketlerin maliyetleri incelenecek olursa



diğer ülkeler tarafından güncel olarak açıklanan verilerden hareketle uzay istasyonlarına normal
şartlarda 1 litre su göndermenin maliyeti 20.000 dolardır (NASA, 2020). Bizim projemizde ise
alglerin yaşaması için F/2 çözeltisi ve secchi çubuğu ile kontrolü sağlanan alg ortamı göndermek
yeterli olacağından yüksek olan bu maliyetin çok büyük oranda düşürüleceği öngörülmektedir.
Projemizde yapılması planlanan kendi kendine yetebilen bir alg ekosistemi ile bazı bileşikler için
bu maliyetin tekrarlanmasının önüne geçilmesini hedeflemekteyiz.
Algler yaşamsal ihtiyaçları bakımından ucuz ve karmaşık olmayan besinlerle yüksek miktarlarda
biyokütleler oluşturabilirler (Strømme 2002). Bu biyokütle sayesinde fotosentez yaparak oksijen
üretebilmelerinin yanı sıra protein ve vitamin değeri yüksek (%57 gram protein) bir besin
oluşturabilme kabiliyetleri de bulunmaktadır (Francis 2019). Yaşam süreleri azalan alglerin,
günümüzde de astronotların aktif olarak tükettiği Spirulina benzeri besinlere dönüştürülmesiyle
besin kaynaklarına da takviyede bulunarak sadece oksijen ihtiyacı için fotosentez döngüsünü değil
aynı zamanda organik bir yiyecek de sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu sayede uzay
istasyonlarının bağımsız operasyonel etkinliğini artırarak kendine yetebilen kimyasal reaksiyonlar
yerine canlı organizmaların oluşturduğu biyolojik ekosistemleri kullanan bir uzay istasyonu
oluşturulmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu yönü ile projemiz daha yeşil ve çevre
dostu bir uzay istasyonu sloganını benimsemiştir.

6. Uygulanabilirlik
1994 yılından itibaren Türkiye tarafından uzaya Türkiye’nin televizyon yayınını ve veri transferini
yapan öncü haberleşme uyduları ve gözlem uyduları fırlatılmıştır.(TÜRKSAT 1B, TÜRKSAT 1C,
TÜRKSAT 2A, TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK 1, GÖKTÜRK 2).
Şu anda işlevini ve işlemi devam ettiren RASAT’tan elde edilen ham görüntüler TÜBİTAK Uzay
tesislerindeki yer istasyonuna indirilerek geometrik ve radyometrik düzeltmelerin ardıdan
koordinatlandırma işlemleri yapılıp Türkiye’nin ilk milli uydu görüntü portalı olan Gezgin
Portalı’na aktarılmaktadır. Türkiye, uzay hakkında çalışmalarını üstüne ekleyerek devam
ettirmektedir. 2021-2027 yılları arasında uzaya yeni uyduların fırlatılması amaçlanmakta ve aynı
zamanda gelişen teknolojilere ayak uyduran ülkemiz gelecek yıllarda başta Türk bir astronotun
uzaya gönderilmesi, ilerleyen yıllarda da Türk mühendisler tarafından üretilecek olan yerli ve
milli bir uzay mekiğinin uzaya gönderilmesi planlanmaktadır. Teknoloji ile büyüyen bir nesil
olarak Türkiye Uzay Ajansı tarafından gerçekleştirilmesi planlanan bu kapsamlı projede
astronotların yaşayabilmesi için gerekli olan oksijen ihtiyacını mevcut sistemin aksine
biyoteknoloji yardımıyla biyolojik yollarla karşılamayı planlıyoruz. Şu anda kullanılan sistemin
eksikleri ve zararları raporumuzun diğer başlıklarında belirtilmiştir. Projemizde kullanacağımız
sistem mevcut malzemelerle kolaylıkla hazırlanabilen basit bir sistem olmasının yanı sıra çevreye
zarar vermemektedir. Hem oksijen sağlama hem de besin olarak tüketilmesi çift yönlü
faydalarındandır. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre algler yüksek radyasyonlu ortamda
yüksek sıcaklıkta kısacası ekstrem koşullarda yaşayabilmektedir. (Nasa, 2017) Bu sistemimizdeki
alglerin (Selenastrum minutum ,chlorella vulgaris) kolaylıkla hayatta kalabilme yeteneği olarak
tanımlanabilir. Üreteceğimiz prototipin uzay ortamına benzer deney odalarında kontrolleri
sağlanacaktır. Bu sayede oluşabilecek riskler önceden belirlenerek kaydedilecek ve geliştirilerek
teknoloji çağında Türkiye için bir gelişim olacaktır.



7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Tablo 5 : Proje Zaman Planlaması

İP
No

İş paketi Adı Sorumlu
Araştırmacılar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Proje kapsamında kullanılacak
kimyasal / saf malzeme / cihaz
temini

Beste Yaramış
Melek Özcan

2 Malzemelerin otoklav cihazına
tabi tutulması ve sterilizasyonunun
gerçekleştirilmesi

Şevval Umaç

3 Besi yerinin oluşturulması ve
prototipin yapılması

Eren Köroğlu
Enes Öztürk

4 Uzaya yakın ortam koşullarında
sistemin değerlendirilmesi ve
gerekli notların alınması

Şevval Umaç
Melek Özcan

5 Sistemin sabatier ve oksijen
sistemi ile birlikte
değerlendirilmesi

Enes Öztürk

6 Sistemin uzay koşullarında
denenmesi

Beste Yaramış
Eren Köroğlu

Proje Zaman Planlaması : Fikir halinde olan projemiz en kısa zamanda prototip haline getirilip
uzay istasyonu koşullarına eş değer bir ortamda test edilmesi hedeflenmektedir. Bu süreci aşamalı
olarak inceleyecek olursak:

İlk olarak aşağıda da belirtmiş olduğumuz gerekli malzeme ve cihazların temini
gerçekleştirilecektir. Cihazlar ve temin edilme gerekçeleri ifade edilmiştir. Temini gerçekleştirilen
cihazlar laboratuvar ortamında sterilizasyon işlemine tabi tutulacak ve bir araya getirilerek
kullanımlarına başlanacaktır. Kullanılacak alg (Selenastrum minutum ,chlorella vulgaris) türünün
yaşayabilmesi için uygun besiyeri ve gerekli ortam koşulları sağlanacaktır. Algler istenilen
olgunluğa ulaşana kadar sistemimizdeki yeterli verimi verebilmesi konusunda testler ve deneyler
gerçekleştirilecektir. Biyolojik olarak yeterli olgunluğa ulaşan algler yöntem kısmında da
bahsettiğimiz şekilde polyester karışımlı micron bezler ile eleme işleminden geçirildikten ve taze
su ile yıkandıktan sonra besin olarak tüketilebilen Spirulina haline dönüştürülecektir. Üreteceğimiz
sistem öncelikle uzay istasyonuna benzer ortam ve koşullarda konvikasyon ve kontaminasyon
çalışmaları ile kontrol edilecektir. Daha sonra ise oksijen üretim ve sabatier sistemi ile beraber
uygulanabilirliği test edilecektir. Sistemin işleyişinden emin olduktan sonra hem sabatier hemde
oksijen üretim sistemini devre dışı bırakılacaktır.



Tablo 6 :Proje İçin Gerekli Olan Makine-Teçhizat Talepleri



8. Hedef Kitlesi

Projemizin hedef kitlesi uzay istasyonlarında görev yapan astronotları içermektedir. Tasarlamayı
hedeflediğimiz sistemin hem astronotların oksijen ihtiyacını karşılamak hem de renginden dolayı
psikolojik olarak destek sağlamak açısından faydalı olması planlanmaktadır. Mevcut
kullanılmakta olan sistemdeki zorlu ve karmaşık görevlerin aksine basit bir düzenek sayesinde
rahatlıkla kullanılabilen sistemimiz astronotların enerjilerini daha önemli görevlere ayırmasını
amaçlamaktayız. Mevcut sistemdeki yapmaları gereken işlemlerin aksine kendi kendine yetebilen
metan gazı ortaya çıkarmayan mini alg ekosisteminizle birlikte hem iş yükleri azalacak hem bu
işlemler biyolojik yollarla gerçekleşeceği için tehlikeyi azaltacaktır. Yaşam süresi maximum
seviyeye ulaşan alglerimizin yine basit bir yöntemle besine dönüştürülmesi astronotlar açısından
yüksek proteinli bir besinin tüketilmesini de sağlayacaktır. Türk astronotlarımızın ihtiyaçları başta
olmak üzere, Türkiye Uzay Ajansı ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan projemizde aynı
zamanda Türk gençlerine örnek teşkil etmesi ve motivasyon kazanmaları da projemizin
amaçlarından biridir.



9. Riskler

Projemizin tasarım aşamasında oluşabilecek risklere karşı tedbirler alınmıştır. Dünyadan roketlerle
gönderilen destek paketleri, astronotlar, malzemeler ve teçhizatlar sterilize edilmektedir. Ancak her
ortamda yetişme potansiyeli olan bakterilerin bu ortamda bulunması ihtimaline karşılık bazı
önlemlerin alınması gerekmektedir. Projemizde biyolojik bir ekosistem üretilmesi planlandığı için
söz konusu bir bakteri kontaminasyonu olduğunda sistemin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden
olabilir. Bu sebepten dolayı kurulacak olan mini alg ekosisteminin her bir parçası Otoklav
yöntemiyle (121 derecede 15 dakika) sterilizasyonları yapılacaktır. Bunun yanında ekosistemimiz
bünyesine işlemek için karbondioksit (CO2) ve fotosentez sonucu açığa çıkacak oksijen (O2)
molekülleri için hava filtreleri kullanılacaktır. Bu filtreler de yine bakteri girişini önlemek
amacıyla 0.2 micron büyüklüğünde olacaktır. Bakteri girişi riski yanında mini ekosistemi uzay
istasyonunun şartlarına uygun tasarlanması gerektiği için kullandığımız malzemelerin kırılmaması
ve zarar görmemesi dayanıklı bir malzeme olması gerekmektedir. Kullanılacak malzeme,
fotosentez reaksiyonunda tam verim sağlanabilmesi için ışığı geçiren bir yapıda olması
gerekmektedir. Bahsettiğimiz sebepler inecelendiğinde ve bu öncüllere göre yapılan araştırmalar
sonucu projemizde kullanılacak en ideal dış malzemenin pleksi olacağına karar verilmiştir. Cam
gibi benzer maddeler kırılma, zarar görme gibi olası riskli durumlarda hem etraftaki maddelere
hem de astronotlar için zararlı olabileceğinden tercih edilmemiştir. Önceden bahsetmiş olduğumuz
gibi ışığın alglere ulaşması, verim alınabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Fakat zamanla alg
popülasyonunun artması ve F/2 besiyerinin etkisiyle ekosistemdeki bütün alglerin ışık ile
etkileşimi sağlanamayabilir. Buna çözüm olarak fotosentez hızının verimini arttıran dalga
boylarındaki led lambalar kullanılacaktır. (380nm - 490nm dalga boyuna sahip mor/mavi rengi)
Ve ekosistem mimarisinin tabakaları arasına katmanlar halinde yerleştirilerek alglerin veriminin
düşmesi durumuna karşın önlem alınması hedeflenmektedir.
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