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Özet 

 
Uzay Nesli Danışma Konseyi (SGAC) üyelerinin ve birlikte çalıştığı Birleşmiş 
Milletler, Uzay Ajansları ve diğer organizasyonların görüşlerini yansıtan uluslararası bir 
sivil toplum kuruluşudur. Üyeleri öğrenciler ve uzay alanıyla ilgili çalışmalar yapan 
genç profesyonellerdir. Bu yüzden uzay politikası için de gençlerle ilgili çalışmalar 
yapmaktadır. Daha geniş anlamıyla SGAC uzay ile ilgilenen ve aklındaki fikirleri 
gerçeğe dönüştürmek isteyen gençleri temsil etmektedir. SGAC en büyük, küresel ve 
uzay ile ilgili gençlerin temsil edildiği gruptur. Birleşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçıl 
Amaçlarla Kullanımı Komitesi’nde (UN COPUOS) kalıcı gözlemci statüsüne sahiptir 
ve Uluslararası Uzay Bilimi Federasyonu üyesidir. SGAC özellikle politika merkezli 
projeler yürütmektedir. Birleşmiş Milletler ve uzay ajanslarına raporlar hazırlamak, 
özellikle uzay eğitimi ve daha fazla kişiye ulaşmak için uzay bilincini aşılamak amaçlı 
projeler yapmaktadır. SGAC uzayın keşfini savunmaktadır ve halkın uzaya karşı 
heveslendirilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 

 
 

Abstract 
 

The Space Generation Advisory Council (SGAC) is a non-governmental organisation 
which brings the views from it's members to and works with: the United Nations, Space 
Agencies and other organisations. Members are students and young space professionals. 
Thus we engage young people in space policy. More broadly, the Space Generation 
identifies a large group of young (minded) volunteers who have an interest in space and 
an ambition to act. In fact, the Space Generation Network is "the biggest, global, space 
youth network". SGAC has obtained permanent observer status in the UN Committee on 
the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) and is a member of the International 
Astronautical Federation. SGAC carries out policy projects -- writing papers to present 
to the UN and Space Agencies -- as well as conduct projects -- such as in the areas of 
space education and outreach. SGAC advocate for space exploration and try to motivate 
others in our generation to be interested in space. 
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