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10 yaşındayım ben. Ocak 2010 doğumluyum. Adım Mira. Benim babam amatör 

pilot. Eskiden çok uçmuş. Sadece iki buçuk ay erken doğduğum gençler 
kategorisinde yarışmak zorundayım ama olsun. Babam beni hep buluşçu olarak 

yetiştirdi, öyle motive etti. Resim yapıyorum, çok Türkiye birinciliğim var. Kardeşim 
Hera da icatçı, benden görüyor tabi. Daha beş yaşında ama o da çok güzel resim 
yapıyor. Bizim hayallerimiz inanmayacağınız kadar büyük.  Ben de uçmak hem de 
kendi tasarladığım hava ve uzay aracıyla uçmak, ilk Türk kız Türkkızonot (Türk Kız 
Astronot yani) olmak istiyorum. Olacağım göreceksiniz. Çünkü çok istiyorum. Çok 

istersen her şey olur diyor babam hep. 
 

Resmimde hayalini kurduğum ve gelecekte bir gün mutlaka yapacağım aracı çizdim.  Tasarladığım 
uzay gemisi yapay zekaya bile sahip olacak, gelecekte çocuk-büyük herkes  kullanacak. Çocuk 
uzay araçlarında oyuncaklar da olacak. Yeşil fasülye yemeği de olacak. Yeşil fasülyeyi çok severim. 
Bütün çocuklar sevsin bence çok güzel ve yararlı. Ama sevmezse de seçenekler verilecek ve 
istediği yemeği seçebilecekler. Yemekler organik olacak, sebzeli olacak. Ama bamya olmasın 
isterim şahsen ben. Yapay zekalı bilgisayar çocuğun vücut resmini çekecek ve hangi vitamini 
eksikse ona göre yemek menüsü sunacak. Çikolata tadında bamya da olacak. Hava ve uzay 
aracımın kanatlarında Türk bayrağı dalgalanacak, tüm devletler ve uzaylılar bir Türk kızının, 
Türkkızonotun yaptıklarını konuşacak. 
 

Bu araçlar dünyadaki enerji kaynaklarını kullanmayacak,  güneş enerjisiyle çalışacak, çevre kirliliği 
de yaratmayacak. Bu sayede küresel ısınma olmayacak dolayısıyla buzullar erimeyecek, çevre 
felaketleri de yaşanmayacak . Gemi çevre dostu olduğu için karbondioksiti emecek ve oksijene 
çevirecek. Oksijeni bol atmosferde kuşlar da özgürce uçacaklar. Yavrularını çok mutlu 
yetiştirecekler.  
 

Resmimde kendimi de çizdim. Ben orada bu hava uzay gemilerini kontrol eden kuleciyim. İnsanlar 
bu araçlarla sadece gezegenler arası gezi yapmayıp markete bile gidebilecekler. Marketten ekmek, 
meyve suyu, yağ, süt hatta laz kirazı da alabilecekler. Kişi yaşlıysa ya da yorgunsa bu kez 
marketten istediği paketler evine kadar kendileri uçarak da gelebilecek. Bu konu nasıl olacak 
üzerinde çalışacağım, bulmak bence zor olmayacak çünkü istiyorum. 
 

Hava ve uzay gemilerine monte ettiğim fanlar hem bulutları uzaklaştırmak için hem de rüzgar 
enerjisinden faydalanmak için kullanılacak. Herkes her yere kendi evleriyle , evlerinden 
ayrılmadan gidebilecek veya kendilerine özel araçları kullanabilecekler. Bu özellikle yaşlı 
anneannem, dedem için ya da engelli veya down sendromlu çocuklar  için çok büyük kolaylık 
olacak. Dedemler Moğolistan’da yaşıyor, onları her gün bile görebileceğim. Dedemi iki senedir 
görmedim. Çok özledim. Kuzenim doğdu onu da göremedim hala. Bu aracı bir an önce yapmam 
lazım. 
 

Gezegenler arası seyahat çok kolay ve çabuk olacak, başka gezegenlerdeki varlıklarla dostça 
ilişkiler kurulacak. Pazar günleri onlara kıymalı pide götüreceğim, sıcak sıcak yiyecekler. Hem 
oralarda tedavisi olmayan ama dünyada çözümü bulunan hastalıklar için onlara ilaç yardımı 
yapacağım onlar da korona gibi hastalıklar için ilaçlarını bizlere verecekler. Uzaylı çocuklara kendi 
yaptığım resimleri ve yemeleri için ceviz-fındık götüreceğim. Çok faydalı çünkü. Böylelikle bütün 
evrende dostluk, yardımlaşma olacak, savaşlar, silahlar olmayacak, bunlar için harcanan paralar 
açlıktan hastalıktan ölen dünyalılar ve diğer gezegenlerdeki çocuk uzaylılar için kullanılacak. Ben 
çocukları çok severim. Uzaylı çocukları da çok severim, kardeşim Hera kadar severim.    
 


