YBO YOLUNDA GÖNÜLLÜLER
Selma ERBAY

İLKYAR’dan YİBO’lara ve köy okullarına yapılan ziyaretler sonrası yazılan
izlenimlerde proje otobüsünün vardığı okullarda yarattığı heyecanı, çocukların
ilgisini, sevgisini, paylaşımları, duygusal izleri okuyordum. Köy çocuklarının
geleceğe dair hayallerinde, umutlarında ve başarılarında fark yaratmayı amaçlayan
İLKYAR’ın çalışmalarında benim de bir parça tuzum olsun diye destek verirken ben
de kendimi YİBO’ya giden proje otobüsünde buldum.
Bu proje sırasında daha önce okuduğum izlenimlerin yaşananların çok azını
anlatabildiğini gördüm. Ayrıca izlenimlerde anlatılan çocukların sevincinin
arkasındaki İLKYAR öğrenci topluluğu gönüllülerini de gördüm. Öğrenim
hayatlarındaki başarılarını kanıtlamış üniversite öğrencisi gönüllüler sosyal
sorumluluk bilinci ve duyarlılık göstererek, bu projelerin YİBO’daki öğrenciler
üzerindeki etkisinin farkında olarak, içtenlikle desteğe ve takım olarak kendilerine
verilen her bir görevi ciddiyetle ve en iyi biçimde yapmaya hazırlardı.
Cuma öğle saatlerinde yolculuğu başlayan projenin
hazırlıklarına

gönüllü

koordinatörlerince

proje

çok

önceden

başlanmıştı.

Gerekli

yazışmalar,

görüşmeler, ayarlamalar
yapılmış

katılacak

gönüllülerle

işler

bölüşülmüş,
çalışılmış,

etkinlikler
ziyaret

sırasında

kullanılan eğitim malzemelerinin,
Resim “Ben çözmüştüm biraz önce, bak

şöyle

yapıyorduk, çivilerin uçlarından değil başlarından tutup

çekmiştim.”

öğrencilere ve kütüphaneye bağışlanacak kitap kolilerinin önceki gün otobüse
yüklenmesi

ile projenin hazırlık aşaması tamamlanmıştı. Bu projede daha önce

birçok İLKYAR projesine katılmış gönüllüler olduğu gibi benim gibi ilk kez katılan
heyecanlı gönüllüler de vardı. Grupta YİBO’larda okumuş, İLKYAR’ın okullarını
ziyaretini hatırlayan, İLKYAR’dan ödül almış ve şimdi üniversitede okuyan
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gönüllülerin bulunması çok anlamlıydı. Yol boyunca gönüllülerce YİBO öğrencileri
ile kısıtlı zamanın verimli kullanılabilmesi, aksama yaşanmaması için etkinliklere
dair son görüşmeler, tekrarlar yapıldı.
Akşam yolculuğumuzun ilk durağı olan YİBO’ya vardığımızda bizi karşılayan
çocukların gülüşleri güzel bir buluşmanın habercisi oldu. Otobüsten inen
gönüllülerin bir kısmı çocuklarla tanışırken bir kısmı da hızla okul yönetimi
tarafından gösterilen çalışma odasına eşyaları taşıdı, sunumlar için salonların
kontrolünü ve ses sistemlerin kuruluşunu yaptı.

Açıkçası

çocuklarla tanışmaktan, söyleşmekten ben de çağrı
yapılıncaya

kadar

tamamlandığını
etmemiştim.

bu

işlerin

fark
Tanışma,

sunumlar

derken

içinde

yatma

heyecan
saatini

kaydırmış çocuklara kitaplar
da

okunduktan

sonra

gecenin bir yarısı gönüllüler
son

kez

malzemeleri

değerlendirme,
kontrol

edip

Resimler Çıldır’dan, Canan ve Zelina
işlerinden izin aldılar çocuklarla beraber
olmak için. Akşam üzeri Eylülün soluk güneşi gün boyu süren etkinlikler bitmiş, akşam yemeği öncesi serbest
etkinlik saatindeyiz. Topaç oyununu yaşatmaya çalışıyoruz. Bazen çocuklar, bazen de gönüllüler öğretici oluyor.
Canan topacının

ilk defa bu kadar güzel dönmesine epey sevinmiş. Kimse dokunmasın diye tedbirini
almış, biz de hayranlıkla seyrediyoruz.

ertesi gün için hazırlıklardan
emin
Gece

olduktan sonra dağıldılar.
ne

kadar geç yatılmış olsa da

sabah

erkenden

kalkıldı

ve

gülümseyen

yüzlerle

çocuklarla

kahvaltı,

sabah

sporu

yapılırken,

arkada

koordinatör

görevli

gönüllülerce sınıfların

hazırlığı

tamamlandı,

maratonu

başladı.
gönüllülerin
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Çocuklar

ve
etkinlik
heyecanla

yürüttükleri

bir

etkinlikten diğerine geçtiler, aralarda koridorlardaki deneylere katıldılar. Gönüllüler
gün boyu gözlerini sürekli
çocukların üzerinde tutup, hiçbir çocuğun grup dışında kalmasına izin vermemeye,
anlattıkları ve soruları ile onları öğrenmek için meraklandırmaya, katılımlarını
sağlamaya, özgüvenlerini desteklemeye çalıştılar. Gün her bir çocuğun elinde bir
kenara bırakmaya kıyamadığı iki kitap, yüreklerinde sevinçle ve umarız zihinleri
dünden farklı olarak tamamlandı.
Gece
gene
görünmeyen
gönüller tarafından otobüsün
yüklemesi yapıldı ve ertesi gün
saat 5.30’da kalkarak plandaki
ikinci
durak
olan
Çoklu
Program köy okulunu ziyaret
için yola çıktık. Pazar sabahı
erkenden buluşma için yollara
düşmüş olan çocuklarla okula
girdik. Süre kısıtlı olduğu için
gönüllüler bu sefer gerçek bir
maratona başladılar. Her bir
etkinlik bu çocuklar tarafından
da görülsün, onlar da yeni
şeyler görme, öğrenme zevkini
tatsınlar diye hızlı da olsa, daha
kısa da olsa mutlaka yapıldı.
Resim O kadar güzeller ki, onlar için daha çoook çok çabalamalıyız.
Dönüş yolu uzundu. Gece Ankara’ya varılacak, gönüllüler ertesi günkü derslerine,
işlerine hazırlanacaktı. Dönüş yolculuğunda o gün çok erken kalkmaktan, iki günlük
koşturmacadan yorgun düşüp otobüse sessizliğin hakim olacağını düşünmüştüm
ama öyle olmadı. Değerlendirmeye, etkinliklere dair eleştirilere ve önerileri
paylaşmaya başladık. Gönüllüler bir yandan çocuklara küçük bir katkımız oldu diye
sevindiklerinden, öte yandan bu paylaşımın kendilerine kattıklarından söz ettiler.
Derken Ankara sınırına geldik. Akşamın karanlığında, yağmur altında otobüsten
eşyaların depoya indirilmesi de gene görünmeyen gönüllülere kaldı. Daha sonra
proje koordinatörlerinin görüşleri toparlaması, raporlamaları, iade yazışmaları, diğer
gruplarla paylaşımlar gibi arka ofis işleri sonrasında bir proje daha tamamlanmış
görünse de gönüllüler için posta kutularını kontrol edip, öğrencilerden gelecek
mektuplara cevap yazıncaya kadar proje bitmeyecekti.
İLKYAR’a desteklerin sürmesi, gönüllülerin daha çok öğrenciyle buluşması
dileğiyle...
Selma ERBAY

3

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.
Hesap Sahibi
: İLKYAR
Türk Lirası Hesabı (IBAN)
: TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Avro (Euro) Hesabı (IBAN) : TR92 0006 4000 0024 2293 5074 26
Dolar Hesabı (IBAN)
: TR91 0006 4000 0024 2293 5762 17
Türk Lirası Hesabı (IBAN) (*) : TR46 0006 2000 3030 0006 2994 01
(*) ilk 3 hesap İş Bankası ODTÜ şubesinde,
son hesap Garanti Bankası Boğaziçi Üniversitesi şubesinde açılmıştır.
Önemli Not: Bağışınızın açıklama kısmına “Adınızı, Soyadınızı, E-posta ve/veya
Cep telefonu numaranızı” yazmanızı önemle rica eder, desteğiniz için teşekkür ederiz.
ABD’den bağışlarımızı TPF aracılığı ile topluyoruz. ... Vergi iadesi formu e-posta
ile adresinize yollanıyor. Bir defalık veya düzenli bağış için bağlantı adresi: -yeni
adres- https://www.classy.org/campaign/İLKYAR/c164385
2. E-postalarınızda www.İLKYAR.org.tr bağlantı vererek, izlenimlerimizi arkadaşlarınızla
paylaşarak İLKYAR’ın tanınırlığını arttırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın e-posta
adreslerini bizlere (İLKYAR.yonetim@gmail.com) göndererek üyelik sistemimize dâhil
olmalarını ve bu izlenimleri almalarını da sağlayabilirsiniz.
Önemli Not: İLKYAR izlenimlerindeki ve resmi sitesindeki resimlerin izinsiz
kullanılmadığını hatırlatır, göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.
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