Sevgili çocuklar ve gençler,
Değerli takım koçlarımız ve danışmanlarımız, velilerimiz, gönüllülerimiz;
16 sezondur takımlarımızın, koçlarımızın, idarecilerimizin, gönüllülerimizin ve diğer tüm paydaşlarımızın özverisi ile uluslararası bir program olan Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League programını uygulamanın her daim büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu sezon, turnuvalarımıza üç yeni şehri eklemenin yanı sıra yirmi yerel turnuvada altı bine yakın çocuğumuz ve gencimizle tanışmanın ve çalışmalarını görmenin büyük sevincini yaşadık. Her sezon, dünyanın en
önemli problemlerine çözümler bulan takım üyelerimizin yenilikçi fikirleriyle, robotlarıyla ve takım
çalışmalarıyla bir araya gelmeyi iple çektik.
Dünyamız, içinde bulunduğumuz bu yeni yıl itibariyle, sıkça doğal afetler ve sağlık sorunlarıyla başa
çıkmaya çalışıyor. 2019 yılının Aralık ayında ilk defa Çin’in Wuhan kentinde başlayan Koronavirüs’ün
(COVID-19) dünyanın dört bir yanına yayılmasını üzülerek takip ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün
gün bazlı olarak yayınladığı raporlar ülkeler için iyi göstergeler barındırmıyor. Bu raporlar ve ilgili
bakanlıklarımızın resmi açıklamalarına göre henüz Türkiye’de bir vaka görülmemiştir. Ancak, 6 Mart
2020 Cuma günü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın önlem amaçlı verdiği demeçlerde, virüs varmışçasına tedbirlerin alınması gerektiği, yurt dışından dönüşlerde 14 gün evden çıkılmaması, çıkılması gerekiyorsa maskesiz çıkılmaması gerektiği yönündeki açıklamalarının yanı sıra, Milli Eğitim
Bakanlığı yurtdışı etkinliklerin zorunlu olmadıkça iptal edilmesi konusunda resmi yazı paylaşmıştır.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ise çocukların kapalı ve kabalık ortamlardan uzak tutulmalarına yönelik açıklamaları ile virüse karşı önlem tedbirlerini beyan etmiştirler.
Bu süreç boyunca, ulusal turnuva ve Global Innovation Award Türkiye etkinliği kapsamında bizimle
birlikte olmasını planladığımız 26 farklı şehirden 101 takımımızın koçları, danışmanları ve velilerinden ve 100’e yakın gönüllümüzden sıklıkla telefonlar aldık. Virüse karşı olan çekincelerini paylaşan
katılımcılarımıza önlem planlarımızdan ve önleyici uygulamalarımızdan bahsettik. Her daim çocukların ve gönüllülerimizin iyi olma hallerine öncelik verdiğimizi aktardık.
Tüm bu veriler ışığında, 14-15 Mart tarihlerinde Fuar İzmir ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan Ulusal Turnuva ve Global Innovation Award Türkiye Etkinliğini, tüm katılımcılarımızın sağlıklarını düşünerek erteleme kararı aldık. Bine yakın katılımcının yer alacağı ve en az 500 ziyaretçinin
geleceği bu özel organizasyonu, ilerleyen günlerde organize etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Henüz uygun planlama ve tarih üzerinde çalıştığımızı; salgınla ilgili tüm gelişmelere
ve yetkili makamların yönlendirmelerine göre gerektiğinde konuyu yeniden değerlendireceğimizi
sizlerle paylaşmak isteriz. Süreçle ilgili elimizden gelen en kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız.
Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ediyor, tüm katılımcılarımızın sağlık durumlarının her organizasyonumuzun üstünde olduğunu hatırlatmak istiyoruz.
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