
 

 

Konu: Bilim Kahramanları Buluşuyor Ulusal Turnuva / Global Innovation Award Türkiye Etkinliği - 
Genel Bilgilendirme 
 
Sevgili Bilim Kahramanları Buluşuyor Takımlarımız,  
Sevgili Takım Koçlarımız ve Danışmanlarımız,  
 
Dünya ve Türkiye gündemini son birkaç aydır yakından ilgilendiren Koronavirüs (COVID -19) salgını tüm sek-
törlerin iş planlarını, öngörülerini ve etkinlik/üretim planlarını oldukça derinden etkiledi. Toplumsal fayda 
için çalışan bir dernek olarak, 14-15 Mart tarihilerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Fuar İzmir'de 
düzenlemeyi planladığımız ve 1000'den fazla çocuk ve gencin katılmasını beklediğimiz Bilim Kahramanları 
Buluşuyor Ulusal Turnuvasını ve Global Innovation Award Türkiye Etkinliği'ni erteleme kararımızı sizlerle 
paylaşmıştık. Süreçte, sıklıkla aşağıdaki soruları aldık. Yanıtlarını sizlerle de paylaşmak isteriz. 
 
1.  Bilim Kahramanları Buluşuyor Ulusal Turnuva ve Global Innovation Award Türkiye Etkinliği iptal 
mi edildi? 
 

9 Mart Pazartesi günü sizlerle paylaştığımız Yönetim Kurulu kararımızda, önceliğimizin siz değerli katılımcı-
larımızın sağlıkları olduğunu vurgulamıştık. Bu inancımız, kararımızın üzerinden bir haftadan fazla süre geç-
mesine rağmen değişmedi. İlk vakanın Türkiye'de 10 Mart gece yarısından sonra açıklanmasının hemen ar-
dından tüm sağlık önlemlerini takip etmeye ve etkinlik kararlarımızı bu önleyici uygulamalara yönelik olacak 
şekilde ertelemeye karar verdik. Ertelediğimiz etkinliklerimiz yalnızca bu etkinliklerimiz olmadı, Minik Bilim 
Kahramanları Buluşuyor Mart fuarlarını ve Merak Makinesi gönüllü eğitimlerini de erteledik. Tüm etkinlikle-
rimiz için şu anda yeni bir tarih öngöremiyoruz. Vakanın Türkiye'de yayılma hızını takip ediyoruz. Etkinlikle-
rin tamamen iptalinden bahsedemiyoruz ancak öngöremediğimiz bir süreye kadar askıya aldığımızı sizlerle 
paylaşmak isteriz.  
 
2. Bilim Kahramanları Buluşuyor Ulusal Turnuva ve  Global Innovation Award Türkiye Etkinliği ger-
çekleştirilemediği için uluslararası temsiliyet durumumuz olamayacak mı? 
 
Bu soruyu da sizlerden sıklıkla aldık. Endişelerinizi ve heyecanınızı paylaşıyoruz ancak bu salgının yalnızca 
Türkiye'de değil dünyanın her yerinde sorunlara yol açtığını da hatırlatmak isteriz. Sizlerin de yakından takip 
ettiğini tahmin ettiğimiz FIRST ise 12 Martta dünya genelindeki partner ülkelerinden gelen takımlarla düzen-
lediği organizasyonlarından bazılarını iptal ettiğini ya da askıya aldığını paylaştı. Bu da aslında, dünya gene-
linde FIRST  LEGO League etkinliklerinin bekleme halinde olduğunu bizlere açıklıyor. Bu nedenle, tüm süreç-
lerden çok daha kıymetlisinin sizlerin sağlığı olduğunu unutmamanızı dileriz.  
 
3.Uluslararası etkinliklerin son durumu nedir? 
 

Yerel turnuvalar devam ederken, Japonya'da düzenlenmesi planlanan organizasyonun iptal edildiğini sevgili 
koçlarımızla paylaşmıştık. Salgının yoğun yayılım hızı Yunanistan'da ve Brezilya'da düzenlenecek olan orga-
nizasyonların ise askıya alınmasına sebep oldu. World Festival için iptal haberi paylaşılırken, Avustralya içinse 
henüz takipte olduğumuzu paylaşmak isteriz. Global Innovation Award Türkiye Adaylarını ise FIRST'e suna-
mayacağız. Çok üzülerek, herhangi bir aday takımımızın Amerika'ya seyahatini sağlıklı bulmuyoruz. Bu etkin-
liğimizi, sağlık koşulları uygun duruma geldiğinde Türkiye'nin en yenilikçi projesi olarak lanse etmek üzere 
düzenleyeceğiz. Detaylar için üzerine çalıştığımızı paylaşmak isteriz.  
 
Umuyoruz, sorularınıza biraz daha yanıt bulabildiğiniz bir mail olmuştur.  
Bize dilediğiniz zaman yazabilirsiniz.  
Sevgilerimizle, 
Bilim Kahramanları Derneği 


