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NASA’dan değerli okuldaş meslektaşım sevgili Sırrı, günümün, hatta haftamın haberi oldu… 

…uçuyorum sevinçten, adeta! 
 

Önce haberi özetleyip, sonra birkaç değerlendirme ve önerimi paylaşacağım. 
 

NASA Commercial Crew1 programında, sanat eserleri ile ilgili yıllık yarışmalar da yapıyormuş; bu 
kapsamda bu yıl da uluslararası (4-6; 7-9; 10-12) üç farklı yaş grubundaki çocuklar için, 

• Astronotlar 
• Roketler 
• Uzay Aracı 
• Güneş Sistemini Keşfetmek 
• Uzayda Yaşamak & Çalışmak 

adı verilen beş değişik kategoride resim yarışması düzenlemiş.. 
…ve bu yarışmaya toplamda 33 ülkeden 700 üzerinde genç ressam katılmış. 

 

Yarışma sonucunun açıklanacağı 11 Mart 2022 günü duyurulmuş olsa da bazı gecikmeler yaşanınca 
6 Nisan 2022 günü açıklanmış. Sonucu ilk ağızdan, sevgili Sırrı’dan öğrendim.  
 

Kazanan Eserler, NASA’nın Florida’da konuşlu Kennedy Uzay Merkezi'nde, ticari uzay uçuşu yapan 
astronotlarının uzay yolculukları öncesinde yaşadıkları karantina binasında sergilenmektedir. 
 

 
                                                            
1 NASA Commercial Crew: NASA (National Aeronautics and Space Administration | Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi) ile 
Uluslararası Uzay İstasyonuna ticari olarak giden ve gelen uzay araçlarında görev almak üzere sözleşme yapan elemanların 
olduğu yapıdır. 

https://www.canerel.com.tr/
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https://blogs.nasa.gov/commercialcrew/2022/04/06/commercial-crew-program-2022-childrens-international-artwork-contest-winners/?wppa-occur=1&wppa-cover=0&wppa-album=3&wppa-photo=4
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Ayrıntılar ilgili NASA web sayfasında yayınlanan bu yarışmaya katılan tüm çocuklar geleceğe yö-
nelik heyecan ve umudumuz artırarak kutlamayı hakkediyor; gururlandıran ödüllerin sahibi kaza-
nanları da ayrıca kutlamalı… 
 

… 
 

Gelelim değerlendirme ve önerilerime.. 
 

Yarışma sonuçlarında Türkiye’den katılarak dereceye girenler: 
 

“Astronotlar” kategorisi: 
 

Hera 4-6 yaş birincisi  

  
 

Muhammed Hasan 10-12 yaş birincisi 

 
 

“Roketler” kategorisi: 
 

Efe 10-12 yaş birincisi 

 
 

“Uzay Aracı” kategorisi: 
 

Aleyna  10-12 yaş ikincisi 

 

https://www.canerel.com.tr/
https://www.nasa.gov/feature/commercial-crew-artwork-contest
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“Uzayda Yaşamak & Çalışmak” kategorisi: 
 

Karin Berra 4-6 yaş birincisi 

 
 

Merve  4-6 yaş üçüncüsü 

 
 

..yarışmaya Türkiye ilgisi ve özellikle de elde edilen başarı dikkat çekici. Bu seviyede, ilgili 
haberi zamanında yaymaya çalışan sevgili Sırrı’ya da teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Kazanan türk olmayan “Güneş Sistemini Keşfetmek” kategorisi nedeni ile “I Love my Sun” projesini 
sevgili Yurdanur TULUNAY hocamla ele alarak geliştirmeyi düşündüm; çocuklarımız ve gençlerimiz 
ile Yer’e Yakın Uzay veya Teknoloji Uzay’ı dediğimiz alana yoğunlaşmalıyız…  
 

Tabi bir de, sevgili Hera’dan özel olarak bahsetmeliyim…  
 

Bu yarışmada ”Astronotlar” kategorisinin 4-6 yaş birincisi sevgili Hera, değerli okuldaş meslektaşım 
sevgili Yusuf KAHVECİOĞLU’nun kızı… 

…ve ablası sevgili Mira’da 23 Nisan 2020 için düzenlediğimiz “Gök Çocuk - Resmim ve 
Hikayesi” yarışmasının tüm kategorilerindeki birincisi idi; KAHVECİOĞLU ailesini ayrıca kut-
larım. 

 

Tam dört on yılını oldukça geride bırakan deneyimim, bir “Endüstri” ekosisteminin, kültürü geliş-
meden kök salmadığını gösteriyor hep…  
 

Doğal olarak, son sözüm de bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneti-
cilerine: “Durum ve gelişmeler dikkatlerini çekmiş olmasını dilerim… 

…ilgilerini çeker mi, zaman gösterecek! 
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