YAPABİLİRİM IŞIĞI
Selma ERBAY

Temmuzun ikinci haftası ODTÜ’de yaz okuluna kalan, dersler bitince tezlerine
yoğunlaşan öğrenciler ve hocalar arasında ortaokul öğrencilerinin katıldığı bir bilim
etkinliği daha vardı: Yaz Bilim Okulu(YBO). Yaz Bilim Okuluna dair gönüllü
izlenimlerine ben de perde arkasından, programlardan yazarak katkıda bulunayım
istedim.
Ankara’da 80 öğrencinin ağırlandığı 4 gün süren 23 Nisan Projesi bittiğinde baktım
İLKYAR’da gene yoğun bir çalışma var, toplantılar yapılıyor, gruplar oluşturuluyor.
Bu sefer hedef başarılı yatılı bölge okulları ve köy okulu öğrencileri için 19. Yaz Bilim
Okulunu (YBO) gerçekleştirmekti!
Bir an önce planlar yapılmalı, katılacak öğrenciler belirlenmeliydi. Bu yıl her yılki
programa ek olarak özellikle matematik fizik ve kimya meraklısı, çok başarılı
öğrenciler için ayrı bir program daha düzenlenecekti (MFK).
İLKYAR’da
gönüllü hocalar
ile

programlar

hazırlanıyor,
okulların
yönetimleriyle,
öğretmenleriyle
iletişim
kuruluyordu.
Okullarda
yapılan sınavlar
sonrası yaklaşık
3.000 öğrencinin
sınav

kağıtları

değerlendirildi.
Sonrasında

başarılı

öğrencilerin

ve

eşlik

eden

öğretmenlerin

Ankara’ya

yolculuklarının planlanması, taşıt, yurt, derslik, yemek organizasyonları, fon
ayarlamaları için harcananan emeği gözlerime inanamayarak izledim. Her aşamada
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gönüllüler, gelecek öğrencileri, onların heyecanlarını, yararlarını düşünerek
çalışıyorlardı.
ODTÜ-İLKYAR öğrenci topluluğunun YBO proje grubu proje koordinatörleri olarak
Okan (Tarih, 2.Sınıf) ve Ece (Fizik 4 .sınıf)’yi belirlemişlerdi. Proje grubu iş bölümü
yaparak kimi müzelere, kimi öğrencilere dağıtılacak eşya alış verişine, kimileri de
depoda çantaları, düzenekleri hazırlamaya koşturuyordu.
Yaz Bilim Okulu’na paralel olarak resim ve müzik alanlarında yapılan Sanat Okulu
için kendisi de ilkokuldan sonra yatılı okumuş bir sanatçı olan Ahmet Hoca ile
Denizli’de bir köy okulunda okumuş Ümmühan Hoca büyük sevinç ve heyecanla
hazırlanıyordu.
Sonunda

bütün

heyecanlandıran
illerden
başladı.

gönüllüleri
süreç

yani

öğrencilerin
Daha

önce

gelişi
ziyaret

ettiğimiz okullarda tanıştığımız
öğrencilerle

içtenlikle

kucaklaşıyorduk.
tanıştıklarımızı

Yeni
üzerlerindeki

tedirginlik gitsin, güzel bir hafta
geçireceklerine

inansınlar,

hepimizin onlar için çalıştığımızı
hissetsinler diye daha çok kucaklıyorduk.
Üniversitede öğrenci iken ODTÜ-İLKYAR Bilim Otobüsü ile projeye giden
gönüllülerimiz Orhan, Kübra ve Nihayet’in şimdi öğretmen olarak atandıkları Kars,
Bingöl ve Şırnak’tan okullardan öğrencileriyle geldiklerini görmek ne güzeldi.
Öğrencilerimize eşlik eden

öğretmenlerimiz

ertesi gün erkenden Boğaziçi

Üniversitesi’nde kendileri için hazırlanan programa katılmak üzere yola çıktılar.
İsa Demiray yurdunda gün bir heyecan, bir telaş ile başlıyordu. Memleketlerinde de
yurtta kalan öğrenciler olsa bile ODTÜ kampüsünde bir yurtta kalmak, üniversiteli
gönüllülerle birlikte olmak, onların dersliklerinde onların hocaları ile derse yapmaya
gidiyor olmak çok farklıydı.
Yaz Bilim Okulunu yaz kampı gibi düşünen kimi öğrenciler yanıldıklarını ilk
günden anladılar. Program hazırlanırken öğrencilerin bu sürede kendileri için
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yorucu da olsa mümkün olduğunca çok şey görmeleri, öğrenmeleri ve bilime dair
ufuklarının açılması hedeflenmişti.
YBO’nun günlük programı sabah tüm öğrencilerin katılacağı genel seminerler ile
başlıyordu. ODTÜ’lü hocaların -Ezgi ve Menekşe Hoca, Tuba Hoca, Tayfun Hocayanı sıra yurtdışından -Pınar Hoca (ki buluşlarıyla ABD Başkanlık Ödülüne hak
kazandı, bu yüzden ödül töreni için kampın ardından ABD’ye uçmak zorunda
kaldı), Derviş Hoca -ki en eski gönüllülerimizden- ve şehir dışından da gönüllü
hocalar -Vedat Hoca- (Vedat Hoca seminer dışında programın en yoğun bölümünün
yükünü üstlenmişti) gelmişti. Biyoteknoloji, nano elektronik, gıda biyoteknolojisi,
çevre biyoteknolojisi, kanser tedavisinde yenilikler ve benzeri güncel bilimsel ve
teknolojik gelişmelere dair seminerleri öğrenciler ilgiyle izliyorlardı. Öğrenciler
ilgilerini meraklarını, kendilerini özgür ve rahat hissettiklerini hocalara sonu
gelmeyen sorularıyla gösteriyorlardı. Kimi akıllılar da sorularını rahatça sohbet
edebilmek için sunum sonuna sakladığını söylüyordu. Hocalar memnun, öğrenciler
mutlu…
Emek veren Hocalarımızın sayısı o kadar fazla ki(*), hepsinin çocuklarımıza ve
öğretmenlerimize katkıları çok güzeldi, ayrı ayrı teşekkür ederiz değerli
Hocalarımıza...
Öğle sonralarında bölümlerde
dersler,

laboratuvarlarda

deneyler,

gözlemler

yapılıyordu.

Derslerde

de

sorular devam etti. Ceyhun
bilgisayar dersini sınıfta sadece
kendisi

varmış

katılımla

gibi

zevkle,

dinliyordu.

Matematikte çok sessiz görünen
Pınar

verdiği

cevaplar

ile

şaşırtıyordu.
Akşamları yemek öncesi tüm öğrenciler, gönüllüler yurt önünde toplanıp, voleybol,
yakantop oynuyorlar, muhabbetler ediyorlardı. Yemek sonrası atölyeler, çalışmalar
bölümlerde, derslik ve laboratuvarlarda devam ediyordu. Yurttan Fizik ve Kimya
bölümlerine güneş batarken giden öğrenciler etkinliklerin bitiminde karanlıkta ele
ele tutuşarak yurda geri dönüyorlardı. Akşam etkinlikleri arasında belgesel film –
Cosmos- ve Tiyatro Tempo’dan bir oyun izlenmesi de vardı. Yurtdışından gelen
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Sedat Hocanın Altındağ’da başlayan kimi zaman hedeften sapan kimi zaman önüne
engellerin çıktığı öğrenim hayatı, mücadelesi çok etkilemiş, şimdi yaptığı teknik
çalışmaları çok ilgi çekmişti. Artık takdiri, teşekkürü bir puan ile kaçırdım diyenlerin
gözleri umutla, yapabilirim ışığı ile parlıyordu.
Öğrenciler evden çıkışlarından itibaren bir dizi ilk kez gördükleri, öğrendikleri
şeylerin heyecanını yaşarken gönüllüler de programı aksamadan uygulamak, çıkan
sorunları onlara hissettirmeden gidermek, zamanlarını en verimli ve keyifli
geçirmeleri için çalışıyorlardı.
Öğretmenlerimiz
sonra
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gün

Boğaziçi

Üniversitesi’nce hazırlanan
programdan
memnuniyetle dönmüş ve
öğrenciler

ile

buluşmuşlardı.
hep

birlikte

Son

gün

yapılan

Anıtkabir, MTA Müzesi ve
Feza Gürsey Bilim Merkezi
ziyaretleri
THM’nin

ve

ODTÜ
katılımıyla

verilen konser ile program tamamlandığında yola çıkışlar da başlamıştı.
Ayrılırken öğrencilerin ellerinde Yaz Bilim Okulu kitabı, kendilerinin yaptığı deney
düzenekleri, yüzlerinde mahzunluk. Eminiz ki akıllarında “Ben de üniversitede
bilim okuyacağım!” hedefi vardı.
Selma ERBAY

(*) TÜBİTAK, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi katkıları
İLKYAR organizasyonu ve sizlerin destekleriyle düzenlenen 19. Yaz Bilim Okulundan
153 öğrenci -17 il, 35 ilçe ve 61 farklı okuldan-, 37 öğretmen yararlanırken,
250’den fazla İLKYAR gönüllüsü -üniversite öğrencisi, mezunu, hocası- katkı verdi.
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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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