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Küresel bir salgın haline dönüşen koronavirüs (COVID-19) hastalığının doğrudan tehdit ettiği beden 

sağlığının ötesinde ruh, duygular, tutum ve davranışlar için de büyük risk taşıdığını görüyor, 
duyuyor ve yaşıyoruz... 

...bu dolaylı alana olumlu etkisi olabilirken iş kolumuzda aramızdaki mesleki sargınlığın da 
gelişmesine katkısı olabilecek bir düşüncemi özetleyerek öneri/katkılarınızı bekleyeceğim. 

 

Aklımda, birkaç anı var: 
 

 Yıllar önce, bir havacılık anma sürecinde 

mentörlüğümde düzenlenen sanat etkinliklerindeki 
eserlerin yapımında hissetiğim heyecan ve eserlerin 

nitelikleri çok yüksekti. 
 

 Bir süre önce düzenlemeye çalıştığımız havacılık 
entelektüel etkinliği öncesi, bir akademisyenimizin ilgili 

yükseköğretim öğrencileri için açtığı, ödülü bu etkinliğe 
davet olacak makale yarışması düzenlemiş ve kısa 

listeye kalanları değerlendirme şansım olmuştu. Not 
telaşı olmadan paylaşılan ifadelerin farkını birkez daha 

anlamıştım.  
 

 Tabi torunlarımın anne ve babası ile, hikayeye 
dayandırılan el işi ve resim yapmalarını da bir süredir 

heyecanla izlemekteyim. 
 

Diğer taraftan #EvdeKal beklentisini karşılayarak sağlıklı kalmaya çabaladığımız günlerde, yarına 
kavuşmak ve hazı olmak için, kaynaklar ve olanaklar kısıtlı olsa da hem vücut, hem ruh ve hem de 

duygusal alıştımalar (eksersizler) yapmak da gerek... 
...Ayrıca, yüce Kurtarıcı ve Kurucumuzun çocuklara "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı" bu yıl farklı bir anlama da sahip; Türkiye Cumhuriyeti'nde “Milli Egemenlik” 
sembolü ve güvencesi TBMM’nin 100’üncü yıldönümü! Ancak, şu anda evde aileleri ile olan 

o günün sahibi çocuklarımıza heyecan gerekeceğin dkkate alarak bu düşünce önerimi 

hazırladım, eleştiri ve yorumlarınızla geliştirerek projelendireceğim. 
 

Tüm bu şartlar altında, gelecekte meslektaşlarımız olacak çocuk ve gençler arasında havacılık 

temasında ve özgün karakterde  düzenlenecek  “Resim Yarışması” ile bir heyecan oluşturulabilir... 

Paylaştığım, örneklerin de etkisi ile, ebeveynleri de sürece katıp yarışmaya sunulacak her bir resim  
hakkında yarışmacı çocuk-genç ve ebeveynlerinin beraber hazırlayacakları ilgili resim  hikâyesini de 

içeren eser seti ile yapılacak yarışma, bu hazzı paylaşanların ilgisini de artırabilir. 
 

Şimdi,  

“Havacılığın Geleceğinde Ben” 

Resim ve Makale Seti Yarışması 
düzenlenmesi ile bu düşünceme yönelik görüş ve önerilerinizi, olanaklı ise bu yarışmanın 

kazananlarına sunulacak armağanlara katkılarınızı benimle (e-posta göndererek) paylaşılmasını 
istirham ediyorum. 
 

Bu vesile ile insanlığa acil şifa, hepimize güç, kuvvet ve sabır dilerim. 
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