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Sevgili İLKYAR,
Bu izlenimi ülkemizin en doğusundan, Ermenistan sınırındaki bir Yatılı Bölge
Ortaokulundan yazıyorum.
Öncelikle ismim Orhan, Kars’ın Akyaka ilçesindeki Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulunun
Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2017 yılından bu yana bir İLKYAR
gönüllüsüyüm. Okulum ile tanışmamı sağlayanda İLKYAR oldu, üniversite
öğrencisiyken bir proje kapsamında ziyaret ettiğimiz okula 2 yıl sonra öğretmenleri
olarak gelmem ilginç bir hikâye oldu benim ve çocuklar açısından.
Öğretmen olduktan sonra elimden geldiğince çocuklarımı İLKYAR ile tanıştırmaya
çalışıyorum. 2019 yılındaki yaz kampına getirdiğim 4 öğrencime İLKYAR bir umut
oldu, güzel anılar sağladı. Öğrencilerimin Kars’a döndüğümüzde akıllarındaki ve
dillerindeki tek cümle ben de ileride bir İLKYAR gönüllüsü olacağım.

Bu kampta onlara çevrelerinde gördükleri mesleklerden farklı mesleklerde olduğunu
gösterdiniz. Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gıda Mühendisliği gibi daha önce
bilmedikleri mesleklerin neler ile uğraştığını görmelerine vesile oldu İLKYAR. Onlara
yaşadıkları çevreden daha farklı bir yer olduğunu gösterdiniz. Yaz kampının üzerinden
3 yıl geçti, öğrencilerim ile konuştuğumda hala o kamptaki anılarımızı anlatıyoruz
birbirimize.

Hepsine bir hedef oluşturdu İLKYAR. Kimisi Tuğçe ablası gibi bir avukat olmak istiyor,
kimisi Kasım abisi gibi Havacılık ve Uzay Mühendisliği istiyor… Öğrencilerimde birer
ışık oluşturan İLKYAR ailesine ne kadar teşekkür etsem az.
Maalesef Covid’den dolayı İLKYAR projeleri bir süredir yapılamıyor.
İLKYAR okullara gidemese de bu süreçte öğretmenlerle iletişim kurarak okulun ve
çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Kars’ta olduğumuz için kış ayları biraz soğuk
geçiyor. Gönderdiğiniz hediyeler ile öğrencilerimin gözlerinde kocaman bir mutluluğa
ve içlerinin ısınmasına sebep oldunuz.

Her biri paketleri açarken içinden çıkan mektuba dikkat ettiler.
Hayatlarında ilk defa bir mektup alıyorlar.
Hemen onlarda minik elleri ve kocaman yürekleriyle içlerinden geldiğince İLKYAR
ailesine yazdılar. Gönderdiğiniz paketlerde depoda hazırlığını yapan gönüllü abi ve
ablaların, hediyelere vesilen olan bağışçıların ve benimle iletişime geçen sizlerin büyük
bir emeği var. Bu emeğin karşılığını geleceğin İLKYARları olarak vereceklerinden
şüphem yok.
Daha önce yazdığım izlenimimde hedefimin bir köy okuluna öğretmen olup,
öğrencilerime bilimi sevdirmek ve İLKYAR’ı okulumda ağırlamak olduğunu
söylemiştim. Hedefin ilk kısmı gerçekleşti, ikinci kısmı için okul olarak hastalığın
bitmesini iple çekiyoruz.
Umarım hastalık bitip İLKYAR bilim otobüsü ile ülkenin okullarını ziyaret etmeye
devam eder. Sizlere kucak dolusu sevgiler yolluyorum, iyi ki varsınız, iyi ki bu ailenin
bir parçasıyım.
Fen Bilimleri Öğretmeni
Orhan NACAKSIZ
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