
Program Tanıtımı: Katılımcılar ile tanışıldıktan sonra kamp süresince uyulması gereken kurallar 
açıklanır, program hakkında genel bilgi verilir. 
 
 
Bina Turu: Takımlar, eğitimcileri eşliğinde binayı gezer ve kendilerine program süresince 
kullanacakları materyaller verilir. 
 
 
Uçuş Görevi Eğitimi: Katılımcılara takım olarak yapacakları uçuş görevindeki pozisyonları hakkında 
verilen eğitimdir. 
 
 
Uzayda Yaşam: Katılımcılar bu sunum sonrasında astronotların uzayda nasıl çalıştıkları ve 
yaşadıklarına ilişkin bilgi sahibi olmaktadır. 
 
 
Sıcak Hava Balonu Temelleri ve Yapımı 1&2 / Fırlatma: Katılımcılara balon tarihçesi ve çalışma 
prensipleri anlatıldıktan sonra katılımcılar gruplar halinde sıcak hava balonu yaparak özel bir sistemle 
fırlatırlar. 
 
 
Simülatör Turu 1&2: Simülatörler, astronotların uzaya gitmeden önce üzerinde eğitim gördükleri 
araçlardır. Katılımcılar kampta bulunan simülatörlerden İKİSİNİ deneyebilecektir. Uzay Kampı 
katılımcılarının simülatörleri kullanabilmesi için minimum boy uzunluğu 120 cm, maksimum ağırlık 
ise 95 kg’dır. Bu limitlerin dışındaki katılımcılar program içeriğindeki simülatörleri güvenlik nedeniyle 
kullanamazlar. 
 
 
Uzay İstasyonu Hareket Eğitimi Simülatörü: Bu simülatör, uzayda nasıl egzersiz yapıldığını simüle 
eder. Amerika’nın ilk uzay istasyonu Skylab’te yapılan egzersizlere dayanılarak geliştirilmiştir. 
 
 
İnsanlı Manevra Ünitesi: Uzayın sürtünmesiz ortamında astronotların hiçbir yere bağlı olmaksızın 
nasıl hareket ettiklerini anlatır. 
 
 
Çok Eksenli Simülatör: Yer atmosferine giriş sırasında kapsülün takla atmasıyla yaşanan yön kaybı 
hissini simüle eder. Katılımcılar, mide merkezde olacak şekilde hareket edeceklerinden mide bulantısı 
hissetmezler. Ayrıca, simülatör aynı yönde ardarda ikiden fazla kez dönmeyeceğinden katılımcıların iç 
kulak sıvısı sabit kalır ve baş dönmesi olmaz. 
 
 
Sıfır Yerçekimi Duvarı: Ağırlığı dengeleyici bir sistem yardımıyla yerçekimsiz ortamda çalışan 
astronotların karşılaştıkları zorlukları anlatır. 
 
 
1/6 Yerçekimi Koltuğu: Katılımcılara Ay’da yürümenin nasıl olduğunu anlatmak için dizayn edilmiştir. 
Ay’daki çekim kuvvetinin Dünya’dakinin 1/6’sı olmasından dolayı simülatör, 1/6 Yerçekimi Koltuğu 
olarak adlandırılmıştır. 
 
 
5 Derece Hareket Serbestliği Simülatörü: Uzayın sürtünmesiz ortamını simüle eder ve Newton’un 3. 
Hareket Yasası’nı (her etki için eşit ve zıt yönlü tepki kuvveti vardır) açıklar. 
 
 
Uzay Giysilerini Tanıyalım: Katılımcılar, astronotların neden uzay giysilerine ihtiyaç duyduğu, 
günümüzde kullanılan uzay giysileri ve NASA’nın her bir uzay programı için hazırladığı uzay giysileri 
hakkında bilgi almaktadır. 
 
 



Uçuş Görevi Senaryo Provası: Katılımcılara profesyonellik ve takım çalışması fikri aşılanarak uçuş 
görevinde kullanacakları senaryo sıralı bir şekilde okunmakta ve uçuşta kullanacakları kelimelere 
yatkın hale gelmektedir. 
 
 
Uzayda Tarım: Katılımcılara Hidroponik Laboratuvarı’nda topraksız tarımın nasıl yapıldığı ve bu 
yöntemin uzay çalışmalarındaki önemi anlatılır. 
 
 
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Dizaynı: Katılımcılar verilen kriterlere uygun olarak bilgisayar 
ortamında kendilerine ait uluslararası uzay istasyonu dizayn etmektedir. 
 
 
Mars Gezgini: Mars'ın vadilerinde, kayalık ve toprak zemininde sanal yolculuk yaparken, bilim 
insanlarının kızıl gezegenle ilgili keşfetmeyi planladıkları yapılar yakından görülebilmektedir. 
 
 
İniş Görevi Simülasyonu: Uzay mekiğinin zorluk derecelerine bağlı olarak inişinin gerçekleştirildiği 
bilgisayarlı simülasyondur. 
 
 
Uçuş Görevi: Yer Kontrol Merkezi, Mekik ve ISS içindeki mürettebatın birlikte gerçekleştirdiği, takım 
çalışması, zaman yönetimi ve problem çözme özelliklerinin geliştirildiği uzay uçuşu görevidir. 
 
 
Eğlenceli Deneyler Sunumu: Bilimin temel kavramlarının ilginç deneylerle sunumudur. 
 
 
Planetaryum: Dijital Planetaryum sistemi ile katılımcılara istenilen bir zaman diliminde Kuzey Yarım 
Küre’den görülebilen yıldızlar, galaksiler, yıldız kümeleri interaktif bir ortamda anlatılır. Katılımcılar, 
hava koşullarının oluşturabileceği olumsuz şartlardan bağımsız olarak Uzay Kamp Türkiye’deki Dijital 
Planetaryum ile gökyüzünü öğrenirler. 
 
 
Gözlem Saati: Güneş Sistemi’nde yer alan gökcisimleri ve özellikleri hakkında temel bilgi verilir. Uzay 
Kampı Gözlemevi’ndeki 32cm’lik teleskopla gezegenler, yıldızlar ve diğer gök cisimleri incelenir. 
 
 
Kamp Değerlendirme: Katılımcılar programın sonunda kamptaki aktiviteleri değerlendirmektedir. 
 
 
Mezuniyet Töreni: Program sonunda katılımcılara mezuniyet sertifikası ile birlikte rozetleri verilir. 

 


