Pazar günü farklı saatlerde ülkemizin farklı coğrafyalarından süzülüp
geldiler. Gece tanışma toplantısının ardından Sinan Hocanın astronomi
seminerini dinledik hep beraber. Ardından bölümlere ayrıldık. Matematiğin
açılışını Mehmetcik Hoca yaptı, ardından Yasin Hocamız devam etti, yan
tarafta da robot etkinliği sürüyordu... Fizikte Vedat Hoca ile deney kendi
düzenekleri yapılıyor, karşı laboratuvarda astronomi etkinliği
gerçekleşiyordu. Kimya da ise Salih Hoca ve asistanları ile deneylerin ardı
arkası kesilmiyor, ama her zaman “niye böyle oldu?” sorusu takip ediyordu.

Yemekten sonra Feza Gürsey’e gidildi... Ardından Mimarlık fakültesinde
kendi deney aletlerimizi yaptık, eğlenceli matematikte Fibonacci’nin
tavşanlarını saymaya çalıştık. Şimdi gece bulmacaları ve denemelere
geçmeden spor yapmak için kampüste epey yayıldık.
İp atlayanlar, futbol,
voleybol oynuyanlar
kendilerini kaptırmış
oynarken şapkalarda her
yere yayılmış,
ama bir tanesi güzel bir
kompoziyon çizmişti...
Gecenin karanlığını
aydınlatan lambanın
üzerinde bir şapka...
Sanki bu lamba aydınlık
kafa olarak çevresine ışık
saçıyor...
Umarız geleceklerinde bu
görevi kimseyi
ötekileştirmeden güzel
bir şekilde
gerçekleştirirler...

Nasıl Yardım Edebilirsiniz?
1. İlkyar’larımızın geleceğine güzellikler katmak, onlara
bir kitap hediye etmek, belki anısını yaşatmak
istediğiniz bir büyüğünüz, bir yakınınız için kitaplık
kurulmasını desteklemek, belki de daha fazlası için
aşağıda bilgileri sunulan hesaplar aracılığıyla bağış
yapabilirsiniz.
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E-postalarınızda
www.ilkyar.org.tr
bağlantı
vererek, izlenimlerimizi arkadaşlarınızla paylaşarak
İlkyar’ın
tanınırlığını
arttırabilirsiniz.
Arkadaşlarınızın e-posta adreslerini bizlere
(ilkyar.yonetim@gmail.com) göndererek üyelik sistemimize
dâhil olmalarını ve bu izlenimleri almalarını da
sağlayabilirsiniz.
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