
Astrobiyoloji,  tanımı  tam yapılamamış olmakla birlikte kısaca 
uzaydaki yaşam ve bu yaşamın orijini, evrimi, dağılımı ve geleceğine 
yönelik bilimsel çalışma yapan bir alandır.

Astrobiyolojinin  ilgilendiği  konular  şu  sorular  üzerine 
kurulmuştur:

 Canlı sistemleri nasıl ortaya çıkmıştır?
 Yaşanabilir  çevreler  nasıl  oluşmuş  ve  nasıl 

evrimleşmiştir?
 Dünya dışındaki ortamlarda yaşam var olabilir mi?
 Gezegenimiz dışında bir karasal yaşam nasıl var olur ve 

adaptasyon ne şekilde gerçekleşir?

Astrobiyoloji multidisipliner bir yaklaşımdır: Biyologlar;

• Yaşamın   kimyasal   öncüllerinin   oluşumunu tanımlamak
için,  yeni  gezegenler  keşfetmek  ve  bunların  yaşanabilirliğini  tespit 
etmek için astronomlarla

• Moleküler etkileşimlerden yaşamın kendisine geçişi
anlamak için kimyacılarla

• Diğer gezegenler üzerindeki anahtar minerallere ve
suya dair kanıtları incelemek için jeologlarla

• En erken   yaşam   formlarını    araştırmak ve    anlamak
için  paleontologlarla  ve  moleküler  biyologlarla  bunların  yanı  sıra 
klimatolog,  gezegen bilimci  ve yakın alanlardaki bilim adamlarıyla iş 
birliği içinde çalışmaktadır.



Amaçları:

Amaç  1:Doğayı  ,evrende  yaşanabilir  çevrelerin  dağılımını 

anlamak 

Yaklaşım1.1:Yaşanabilir  gezegenlerin  evrimi  ve  oluşum 

modeli

Yaklaşım1.2:Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin indirek ve 

direk astronomik gözlemi

Amaç  2:Geçmişte  var  olmuş  ve  şuan  var  olan  yaşanabilir 

habitatları,biyolojik  öncüllerin  kimyasını  ve  güneş  sistemimiz  içinde 

var olabilecek yaşam sinyallerini araştırmak

Yaklaşım2.1:Mars araştırmaları

Yaklaşım2.2:Güneş sistemi araştırmaları

Amaç  3:Yaşamın  gezegensel  ve  kozmik  öncüllerden  nasıl 

oluştuğunu anlamak 

Yaklaşım3.1 :Biyolojik  öncül  materyallerin  ve  katalistlerin 

kaynağı

       Yaklaşım3.2:İşlevsel biyomoleküllerin orijini ve evrimi

Yaklaşım3.3:Enerji aktarımının orijini

Yaklaşım3.4:Hücresel ve protobiyolojik sistemlerin orijini

Amaç 4:Dünyadaki geçmişte var olan yaşamın, değişen gezegen 

ve güneş sistemi çevresiyle nasıl bir etkileşimde olduğunu anlamak

Yaklaşım4.1:Dünyanın önceki biyosferi



Yaklaşım4.2:Kompleks yaşamın temeli 

Yaklaşım4.3:Ekstrakarasal  olayların  biyosfer  üzerindeki 

etkileri 

Amaç 5:Yaşama ait evrimsel mekanizmaları ve çevresel limitleri 

anlamak

Yaklaşım5.1:Mikroorganizmalardaki  moleküler  evrim, 

çevreye bağımlılık

Yaklaşım5.2:Mikrobiyal komunitelerin evrimi

Yaklaşım5.3:Ekstrem çevrelere biyokimyasal adaptasyon

Amaç  6:Dünya  ve  dünya  dışındaki  yaşamın  geleceğini 

şekillendiren prensipleri anlamak

Yaklaşım6.1:Çevresel  değişimler,  elementlerin  biyota, 

komunite ve ekosistemler tarafından dönüşümü

Yaklaşım6.2:Dünya  ötesindeki  yaşama  ait  evrim  ve 

adaptasyon

Amaç 7:Dünyanın ilk oluşumundaki ve diğer dünyalar üzerindeki 

yaşam izlerinin nasıl tanınacağına karar vermek

Yaklaşım7.1:Güneş sisteminde aranan, canlılığa ait sinyaller

Yaklaşım7.2:Yakın  gezegen  sistemlerindeki  canlılığa  ait 

sinyaller
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