YİNE GELİRLER Mİ?
Nurullah NUR
İLKYAR’ ı 3 sene önce okulumuza düzenlediği çeşitli projelerden tanımıştık.
Hiçbir karşılık beklemeden okulumuza yepyeni kitaplar, dergiler yollamışlar, ihtiyacı
olan çocuklara kışlık malzeme desteği sunmuşlar, öğrencilerimizi öykü yarışmasına
dahil etmişler, Minik Öğretmenler Projesi ile ilçemizin farklı yerlerindeki küçük
çocukların okumayı daha çok sevmelerine yönelik etkinlikler ayarlamışlardı. 23 Nisan
ve Yaz Bilim Okulu projelerinde Ankara'ya okulumuzdan öğrenci ve öğretmen
arkadaşlar davet etmişlerdi. Kısacası okulumuza yıllar boyunca sundukları desteklerle
çocukların gülümsemelerine vesile olmuşlardı. Yıllardır çocuklarımız tanımadıkları
gönüllü üniversite öğrencileriyle mektuplaşıyordu ayrıca ve kimi ilk kez mektup
yazmanın heyecanını yaşamıştı o günlerde ve yaşamaya devam edecek pırıl pırıl
öğrencilerimiz.

5 ay önce 2. dönem henüz başlamışken de Ankara’dan yola çıkıp okulumuzdaki
öğrencileri ve biz öğretmenleri görmeye gelmişlerdi. Okulumuza geldikleri o gün
çocukların yaşadıkları sevinç görülmeye değerdi. Çocuklar gün boyunca hiçbir an
sıkılmadan, etkinliklerde eğlenerek, öğrenerek, mektuplaştıkları ve gördüklerine çok
memnun oldukları abi ve ablalarıyla vaktin nasıl geçtiğini anlamamışlardı. O gün
etrafına ışık saçan gönüllülerin çocuklarla kısacık bir zaman diliminde kurdukları çok
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güçlü bir bağ vardı ve çocukların kolay kolay unutamayacakları eşsiz bir zaman dilimi
yaşanmıştı. Gönüllülüğün ne kadar emek ve fedakarlıķ gerektirdiğini ve severek,
karşılıksız yapıldığını, o gün sevgi dolu üniversite öğrencileri ve profesörler göstermişti
bizlere. Ekip okulumuzdan ayrılır ayrılmaz “Biz onları çok sevdik. Biraz daha
kalamazlar mıydı? Yine gelirler mi?” soruları eksik olmamıştı ağızlarından. Çocuklar
çok etkilenmişti ekipten. İyi ki buralara kadar gelip öğrencilerimizin eğlenmesini,
kaygısızca gülmelerini sağladınız ve iyi ki biz öğretmenlere Hüseyin hocamızın verdiği
seminerler ile kişisel ve mesleki gelişimimiz açısından eşsiz bir fırsat yakalamıştık. Ekip
gittikten sonra çocuklar mektuplar yazarak iletişimini sürdürmeye devam etti.
Okulun kapanmasına sayılı günler kala Yaz Bilim Okulu projesi için
okulumuzdan ve yanı başımızdaki imam hatip
ortaokulundan öğrenci ve öğretmen daveti yapmaları

bizleri

çok sevindirmişti. Yaz Bilim Okuluna gitmeye hak

kazanan

çocuklarımız bu güzel haberle sevinçten havalara
uçmuştu. Velilerimiz de çocuklarının böyle güzel bir

etkinliğe

ilk kez katılacakları için çok
mutluydular.

Öğrencilerimle beraber Ankara’ya doğru yola koyulduk. Oraya vardığımız daha ilk
gün otogarda güler yüzlü birkaç gönüllü arkadaşın bizleri karşılaması çok mutlu etti
bizi. ODTÜ’lü öğrencilerin yerdeki çöpleri kendileri toplamaları aslında öğrencilerimiz
için çok büyük bir örnekti. Öğrencilerimiz ilk saatler biraz çekingen davransalar da
vakit ilerledikçe kendilerini oyuna kaptırdılar. Ülkemizin farklı yerlerinden gelen
çocuklar ile yaratıcı drama etkinliklerine katıldılar. Yurt önünde çeşitli oyunlar
oynadılar. Kendileriyle oyunlar oynayan abi ve ablalarını çok sevdiler. İlk olarak bu
kadar öğrenciyle nasıl ilgilenecekler düşüncesi oluşmuştu bende ancak öğrencilerimizle
sanki gerçek abi ve ablaları gibi ilgilenmeleri gerçekten mükemmeldi. Bu güzel
atmosferi gördükten sonra gönül rahatlığıyla Ankara’ dan ayrılabilirdik.
İkinci günün sabahında öğretmen arkadaşlarla beraber öğrencilerimizden ayrılıp
İstanbul Boğaziçi Üniversitesine gittik. Orada da bizim için her şey çok güzel
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ayarlanmıştı. Ülkemizin dört bir yanından gelen değerli meslektaşlarımızla tanışmak
çok mutlu etmişti bizleri. Bizlerin bilgilenmeleri ve yeni şeyler öğrenmesi için
seminerler ve çeşitli etkinlikler planlanmıştı. Bu seminerler aslında hem mesleğimiz
açısından hem de dünyaya bakışımız açısından bizler için çok anlamlı ve değerliydi.
Utku hocanın kendi çalışmalarından ve bunların bir çoğunun patentinin kendine ait
olduğundan bahsetmesi mükemmeldi. Çeşitli bilimler hakkında aldığımız bu
seminerlerin hayatımıza etki edeceğini düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesinde
kaldığımız anlar gerçekten çok güzeldi. Yeni arkadaşlar, yeni düşünceler keşfetmenin
mutluluğunu yaşadık resmen. Meslektaşlarımız ile bilgi alışverişine girmek ve çeşitli
konularda paylaşım yapmak iyi hissettirmişti. Alanında uzman hocalardan aldığımız
seminerler ve öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız etkinlikler hafızamızda apayrı bir
yer edindi. Boş olduğumuz anlarda arkadaşlarla beraber İstanbul gezisi ise
bambaşkaydı. Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye, Topkapı Sarayını gezmek bize
çok iyi geldi. Boğaz turu yapıp İstanbul’u tam manasıyla görmek de gerçekten çok
güzeldi. Programda herkesin ilgisini çeken konu başlıkları ile serbest zaman etkinlikleri
vardı ve bu da programın eğlenceli geçmesini sağlamıştı.

İstanbul’dan
tekrardan
Ankara’ya
döndüğümüzde
öğrencilerimizi çok
mutlu gördüm.
Öğrencilerimiz
seminerler,
deneyler bölüm
etkinlikleri ve
atölyelerden çok
şey öğrendiklerini belirttiler. Deneylerin kendilerine çok şey kattığını ve yeni şeyler
öğrendiklerini söyledi, bölümlerde yeni hocalar ile tanıştıkları için duydukları
memnuniyeti ifade ettiler. Dünyanın uzak yerlerinden gelen hocalarına hayranlıklarını
dile getirdiler ve kendileri için zaman ayırıp seminer veren hocalarına teşekkürlerini
sundular. Yunus Emre’nin esprileriyle herkesi güldürdüğünü, Mehmet’in bağlamayı
çok güzel çaldığını, Medine’nin enerjik, güler yüzlü ve etkinlerde çok meraklı olduğunu
söyledi gönüllüler. Müze gezileri, bilim merkezleri gezileri çocukları çok eğlendirmişti.
O kadar mutluydular ki yeni arkadaşlarından, abilerinden, ablalarından ayrılmak onları
çok üzmüştü. Hatta çoğunun ağladığına şahit olduğumda çok şaşırmıştım. Çocuklara
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unutamayacakları, sevgi ve umut dolu bir zaman dilimi yaşattıkları kesindi. İLKYAR’ın
yine okulumuza gelmelerini çok istemişti öğrencilerimiz. Çocuklar ileride ODTÜ’ ye
gelmek için çok çalışacaklarını ve gönüllü abi ve ablalarına mektup yazacaklarını
söylediler.
Biz öğretmenlere ve öğrencilerimize bu fırsatı sundukları için İLKYAR’a ve
ekibine çok teşekkür ederiz. Temenni ederim ki gelecekte çok daha büyük öğrenci
kitlesiyle çağrılırız. Sizleri Kumlu Ortaokulu ve Kumlu İmam Hatip Ortaokulunda
tekrardan görmeyi umut ederiz. Öğrencilerimize güzel bir hafta geçirttiğiniz için,
onların ufkunu açtığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.

Nurullah NUR
Kumlu Ortaokulu
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Nasıl Yardım Edebilirsiniz?
1. İLKYAR web sitesinden kredi kartınızla bağış yapabilirsiniz
www.ilkyar.org.tr/nasilyardimederim/kredikarti
bağlantısıyla İş
Bankası üzerinden güvenle bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
2. 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
3. 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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