
Harran Üniversitesinin ve NASA'nın desteğiyle "International Space Apps 
Challenge Şanlıurfa" etkinliğini hep birlikte organize ediyoruz. 

NASA SPACE APPS CHALLENGE NEDİR? 

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın, tüm dünyada yaklaşık 100 
ülke ve 177 şehirde eş zamanlı olarak düzenleyeceği sekizinci “NASA Space Apps 
Challenge” etkinliğinin Şanlıurfa, Türkiye ayağı bu yıl Harran Üniversitesi ve 
NASA’nın ortaklığında Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından 18-20 
Ekim tarihlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde düzenlenecek. 

NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten 
fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathondur. Kodlayıcılar, bilim adamları, 
tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan 
herkes, Dünya'da ve uzayda karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için bir araya 
geliyor! 

CHALLENGE KATEGORILERI 

• Dünya Okyanusları 
• Ayımız 
• Yakın ve Uzak Gezegenler 
• Yıldızlar 
• Dünyamızda Yaşamak 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıkla: 

https://2019.spaceappschallenge.org/challenges/ 

JÜRİLER VE ÖDÜLLER 

Jürilerimiz Bilim, Mühendislik ve Girişimcilik alanındaki uzmanlardan ve 
profesyonellerden oluşacak. 

Global elemelere, "Space Apps Challenge Şanlıurfa'dan" jüri oylarıyla dereceye giren 
ilk iki proje ve halk oylamasıyla seçilen bir proje olmak üzere NASA ekibi tarafından 
değerlendirilmesi için toplamda 3 proje Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık 
Dairesi NASA’y gönderilecek. 

NASA'nın global ödülleri henüz açıklanmadı. Global elemelerde dereceye giren 
takımlar Florida'daki Kenedy Uzay Merkezi'ndeki bir Roket Yarışmasına katılmak için 
NASA'dan davetiye alacaklar! 

 

 

NE GETİRMELİ 
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• Geliştirme ekipmanlarınızı, elektronik parçalarınızı, sensörlerinizi vb. 
• Bir Laptop(dizüstü bilgisayar), tablet, Akıllı Cihazlar, IOT vb. 
• Kendini ve Enerjini! 

Hemen kayıt olmak için lütfen ön başvuru formumuzu doldurmayı ve hemen yandaki 
resmi kaydı tamamlamayı (Register!) unutmayınız! 

Bir araya gelelim, beraber geliştirelim ve eğlenelim. 

#SpaceApps 2019 Challenge 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Kimler katılabilir? 

Her yaştan herkes katılabilir! Üniversite öğrencileri, lise öğrencilerinin ve toplumun 
her kesiminden merakı olan herkesin katılmasını bekliyoruz. NASA'nın kurallarına 
uygun olarak, 16 yaşın altındaki katılımcılara bir ebeveyn veya yasal vasi tarafından 
eşlik edilmesini rica ediyoruz. 

Bir takıma ihtiyacım var mı? 

Siteye katılmak için kayıt olun. Bir takım oluşturmak için arkadaşlarınızı bir araya 
getirebilir veya etkinlik boyunca katılmak için diğer katılımcıları veya mevcut takımları 
bulabilirsiniz. 

Değerlendirilen kategoriler nelerdir ve ödüller nelerdir? 

Değerlendirmeyi yapacak olan mentörlerimiz kodlayıcılar, tasarımcılar ve teknoloji 
alanındaki uzmanlardan oluşacaktır. Kategorilere ilişkin bilgi düzeyiniz ne olursa 
olsun katılmanızı öneririz. Ödül olarak NASA ekibinin Global Değerlendirmesi'ne 
gönderilmek üzere Şanlıurfa'dan iki aday seçilecektir. NASA'nın küresel ödülleri ise 
henüz açıklanmamıştır. 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN VE MAİL ADRESİMİZDEN BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ. 

spaceapps.harran.edu.tr 

spaceapps@harran.edu.tr 

instagram.com/sacturkey 

twitter.com/sacturkey 

https://2019.spaceappschallenge.org/locations/sanliurfa/ 
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