TEKNOFEST, Taksim’de Ayakları Yerden Kesmeye Başladı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek
olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Taksim Meydanı’na kurulan ‘Dikey Rüzgâr
Tüneli’ İstanbullulara heyecan ve adrenalin dolu dakikalar yaşatacak. Havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey
rüzgâr tüneli 7-11 Eylül tarihleri boyunca Taksim’de ayakları yerden kesecek.

Teknofest coşkusunu şimdiden yaşamak isteyenler sizi Dikey Rüzgâr Tüneline alalım…
Taksim’de çelik platform üzerine kurulan dikey rüzgar tüneli, altında bulunan jet pervanesinin sağladığı yüksek hava
gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatıyor. 8 metre yüksekliğinde, 25 metre
çapındaki dikey rüzgar tüneli platformu eğitim ve eğlence amaçlı 5-6 metre yüksekliğe kadar insanları havada
tutuyor. Platform altında bulunan jet pervanesinin sağladığı yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada
serbest uçuş deneyimi yaşatıyor. Serbest paraşütle atlama yapanların bir bakıma simülatörü olan dikey rüzgâr
tünelini mutlaka denemelisiniz. Bu deneyimi yaşamak için de yapmanız gereken tek şey sorulan sorulara en hızlı
şekilde doğru cevap vermek.
Teknofest’e 10 gün kaldı!
Havacılık, uzay ve teknoloji konularında farkındalık oluşturmak, çocuklar ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde
araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen Teknofest’e 10 gün kaldı. Bu yıl Atatürk
Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Teknofest’te 81 il, 122 ülkeden 17.373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin
finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor
seviyede ilgi gördü. Yarışmaların yanı sıra Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul
2019, Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey
rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak
Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinliklerle Teknofest 6 gün boyunca unutulmaz
saatlere sahne olacak.
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