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... diye hitap ederek başlıyor." Mola süreniz sona ermiştir. Otobüsteki yerlerinizi
almanız önemle rica olunur," diyor hepimizi güldürerek. Saat 11 gibi ODTÜ'ye
varıyoruz. Gönüllü arkadaşlar kampın çok iyi devam ettiğini söylediler ve karşılıklı
kamp değerlendirmeleri yapıyoruz.
Sabah çocuklarla kahvaltı
yapıyoruz. Çocuklar kampın çok
güzel geçtiğini, çok şey
öğrendiklerini ve çok mutlu
olduklarını anlatıyorlar tek tek.
Bu güzel kahvaltıdan sonra SEM'e
geçiyoruz. Aydın abi, Halil abi ve
hocamız güzel tebessümleri ile
karşılıyorlar bizi. Bir süre
muhabbet edildikten sonra
yıllardan beri hem çocuklara hem
de öğretmenlere etkinlik, deney
ve sunumlarıyla büyük katkılar
sunan Vedat hocamız "Bilim
Tarihi" konusunda ufkumuzu
açıyor, bilgilerimizi tazeleme
fırsatı sunuyor bizlere. Geçmiş
dönemlerdeki insanların
yaşayışları, ortaya çıkan buluşlar ve kültürler hakkında ilginç bilgiler verdi. Belki de
ilk kez duyduğumuz çeşitli hikayeler anlattı. Bilim, evren, insanlık gibi önemli
konuları hem bizde hem de çocuklarda daha çok araştırma ve keşfetme isteği
uyandırdı. Saat 11 gibi Anıtkabir' e geçtik. Burada hep ismini duyduğum ama
yıllardır tanışamadığım Satı Öğretmen ile tanışmak, projelerden anılarını dinleme
fırsatını yakalamış olmak ve öğretmenlikle ilgili paylaşımlar yapmak çok iyi geliyor.
Yine büyük bir ziyaretçi akını vardı Atamıza. Omuzlarında asrın yükünü taşıdığını
sembol eden insanın hayranlıkla izleyeceği fotoğraflar, resimler vardı.Müzeyi
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gezince ne kadar büyük bir mirasımız olduğunu ve bu doğrultuda ne kadar da
büyük bir borcumuz olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz.
Eymir Gölü kampın yavaş yavaş sona erdiğini gösteren bir sembol olmuştu
artık. Bu kez burada daha farklı aktiviteler görme fırsatımız oluyor. Ferman,
İbrahim, Sinem ile çocukların arasına karışıyor ve güzel gösterileri, yarışmaları
izlemek için yerlerimizi alıyoruz. Çok canlı ve eğlenceli sunulan sihirbaz gösterisi
çocukların çok ilgisini çekiyor, ortama büyük bir hareket katıyordu. Çocuklar öyle
güzel yarışıyorlardı ki insan, bu saf, masum, tertemiz yüreklerin neşelerini,
tebessümlerini görünce bir iç ışıltısı hissediyordu hemencecik. Pamuk şeker ikramı
çocukların yüzünü güldürüyor. Oynanan oyunlar ve bu oyunlara her çocuğu dahil
etme gayretleri her birinde öyle bir neşe, unutamayacakları anlar bıraktı ki... Çok
renkli, enerjik ve eğlence doluydu.

Akşam yemeğini yemeden önce hem çocuklar hem bizler için hazırlanmış
Nişasta havuzuna davet ediliyoruz. Çıplak ayaklarla bu havuz üstünde batmadan
hızlıca koşma heyecanı yaşıyoruz. Alper abi ile 5 yıl aradan sonra tekrar karşılaşma
fırsatımız oluyor. İlk projem olan Kastamonu projesinden birkaç anı paylaşıyoruz.
Veda Konuşması da bu kez daha farklı oluyor. Psikoloji bölümünden Mine
hocamız çocuklara "Belleğimiz" konusunda soru-cevap yöntemiyle bilgi veriyor ve
çocuklara etkili öğrenme yolları hakkında da pratik bilgiler sunuyordu. Bana göre bu
kampa ayrı bir renk katan ve ilk kez dahil edilen günün sürprizi niteliğindeki Sanat
grubunun çalışmalarının sergilenmesiydi. Sanırım geçen sene Hüseyin hocamız
kamp değerlendirmesinde gelecek yıl için güzel planlarım var dediği bu olsa gerekti.
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Bizlere müzik ve tiyatro şöleni sunuyorlar. Farklı enstrümanlar ile (piyano, keman,
çeşitli çıngıraklar), çocukların çok iyi seslendirdikleri türküler, şarkılar okudular.
Tiyatro etkinliğinde paylaşmanın önemi vurgulandı. Pandomimde çocuklar farklı
yüzlere ve hallere bürünmüş, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu anlatmaya
çalışıyorlardı. Melek hanım, Dilara, Eylül ve pırıl pırıl çocuklar hepimizin büyük
beğenisini ve alkışlarını aldı. Büyük emekler sonucu ortaya harika bir çalışma
çıkmıştı.
Akşam eğlencesi her
zamanki gibi hepimizin daracık
alana koştuğu, oynadığı, zıpladığı,
halay çektiği ve doyasıya eğlendiği
bir andı. Böyle yoğun bir
programdan sonra çocuklar bu
eğlenceyi hak etmişlerdi elbette.
Son olarak Hüseyin hocamız
Çoban Hüseyin'i, sosyal medya
hassasiyetlerini, çabalamanın
önemini, sadece kendimiz için
değil ülkemiz için de çalışmamız
gerektiğini, doğru ve iyiyi seçmeyi,
emek verdikten sonra çocukların
bir sürü şeyi yapabileceklerini
yineledi. İleride çocukları iyi
yerlerde sevgi ve saygısını
yitirmemiş güzel çocuklar olarak görmek en büyük arzusuydu.
Öğretmen arkadaşlarımla, hocalarımızla, mutfak kısmında büyük emekler
ortaya koyan değerli insanlar, her zaman sevgilerini vermeye hazır gönüllü
arkadaşlarla vedalaştıktan sonra vatani görevime kaldığım yerden devam etmek için
yola koyuluyorum. Dönüş zor geliyor belli bir süre. Kısa sürede bizi kendilerine
hayran bırakan güzel çocuklardan, çocukların etrafa neşe saçan gülüşlerinden bir
anda kopmak ne de zor geliyormuş uzun bir aradan sonra fark ettim. Kamp boyunca
yaşadığım ve kolay kolay unutamayacağım anılar, çocuklar, gönüllü arkadaşlar bir
bir gözümün önünden geçiyor. Çok değerli insanlarla dolu her anını hiç sıkılmadan
büyük kazanımlarla dolu dolu geçen bir kampın bitişini hemen kabullenmek zor
oluyor. İyi ki hiç tereddüt etmeden Ankara'ya gittim. Hayatımda unutamayacağım
anlara sahne olan muhteşem bir hafta geçirdim. Herkesin ilgisi, seminerler,
etkinlikler ve sunulan imkanlar beklediğimden daha üst düzeylerdeydi. Özellikle
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gönüllü arkadaşlarımızın güzel enerjilerini, yakın ilgilerini, tebessümlerini kolay
kolay unutamayacağım. Bu kampa katıldıktan sonra İLKYAR'ın ortaya koyduğu
güzellikleri ve bende ifade ettiği anlamı daha çok düşünmeye başladım ve gün
geçtikçe bendeki anlamının daha da arttığını iliklerime kadar hissettim.

İLKYAR;
Sevgidir, masumiyettir,
güzelliktir, paylaşmaktır.
Bilim otobüsüyle okul okul dolaşıp
çocuklara okumayı ve bilimi daha çok sevdirmektir.
Daha çok okuma
daha çok merak
daha çok gülümsemedir.
Projelerde çocukların masum dünyalarına sığınıp
dünyanın en güzel sevgisiyle karşılaşmaktır.
Çocukların eşsiz ve katıksız gülüşleri karşısında
onlara daha fazla layık olabilme çabasıdır.
Projelerde ve kamplarda çocukların heyecanlı,
istekli bekleyişleri ve kocaman öğrenme meraklarıdır.
Hepimizi derinden etkileyen okudukları şiirler,
çizdikleri resimler, söyledikleri türkülerdir.
Bir günde çocukların gönüllerini fethetmek,
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hayatlarına büyük bir dokunuştur.
Akşamdan vedalaşmamıza rağmen
sabahın dördünde tekrar kalkıp bizlere el sallamalarıdır.
Bilim Otobüsünde yapılan
güzel izlenimler ve değerlendirmelerdir.
Gönüllü ekibinin muhteşem enerjisi,
samimiyeti ve ortak bir amaç etrafında karşılıksız kenetlenmesidir.
Hiçbir yerde kolay kolay rastlanmayacak
kalıcı arkadaşlıklar, dostluklar edinmektir.

Kış Bastırmadan Projesidir.
Köy Okullarına Yardım Projesidir.
Küçük Kalemler Yarışmasıdır.
Minik Öğretmenler Projesidir.
Tatil Kitapları Projesidir.
23 Nisan Kampı ve
Yaz Bilim Okuludur.
Çocukların sevgi ve özlem dolu mektuplarıdır.
Çocuklarla yaşanılan değerli,
samimi anları anlatmaya doyamamaktır.
Uzun Eylül Projeleri sonrası
yeni eğitim-öğretim yılına iyi bir başlangıçtır.
Proje sonraları yazılan
duygu titreşimleri yüksek izlenimlerdir.
Daha çok çocuğa ulaşma ve
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ufuklarını açma gayretleridir.
Çocukların gülümsemelerini sürekli kılmak,
umutlarını yeşertmektir.
Çocukların çok okuyacaklarına,
çok çalışacaklarına, bizleri geçeceklerine dair verdikleri sözlerdir.
Omuz omuza
"Nasıl daha iyisini yapabiliriz? " i üretme çabasıdır.
Ata hocamızla yapılan
o eşsiz Mersin-Ankara, Ankara-Mersin yolculuklarıdır.
Hocamız gibi,
Ata hocamız gibi rol model bilim adamlarıyla tanışma fırsatı yakalamaktır.
Bakış açımıza yön verip ufkumuzu genişletmektir,
farklı pencerelerden bakabilmektir.
Yolları kesişenlerin
çevrelerine bir ışık olma yolunda güzel gayretleridir.
Bir sevda,
bir tutku,
bir hayranlıktır.
Geleceğe dair olumlu beklentiler,
iyimser bakışlar ve büyük umutlardır.
Anılar,
güzellikler,
mutluluklardır.
İLKYAR,
benim ilham kaynağımdır.
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Ülkemizin dört bir yanından sevgi dolu, pırıl pırıl, güzel çocuklar tanıdım.
Özverili öğretmenlerle bir araya geldim, bilgi alışverişinde bulundum ve harika bir
etkileşim ortamı yakaladım. Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ'den çok değerli hocalar,
gönüllü arkadaşlar tanımaya devam ettim. Farklı bakış açıları, yeni bilgiler, yeni
ufuklar yakaladım. Başka yerde kolay kolay karşılaşamayacağım, dinleyemeyeceğim
seminerler aldım. Uzun zamandır görüşemediğim İLKYAR'a emek veren fedakar
ekiple bir araya geldim. İyi ki geldim ve büyük bir moral, motivasyon ve güç
depoladım. Şuan matarama harika, eşsiz, saf anılar eklemenin gururunu ve kocaman
sevincini yaşıyorum. İLKYAR kimseyi ötekileştirmeden, hassas, yardımsever, insani
duruşuyla ülkemizin dört bir yanına ulaşmaya ve yeni güzellikler yaratmaya devam
ediyor. Birçok çocuğun ve gönüllünün hayatına dokunmayı sürdürüyor. İyi ki her
zaman bu güzel ortamda sıkı bağlarımız oldu ve iyi ki olmaya devam ediyor.
Sunduğun güzel imkanlar için, herkesi kucakladığın için, verdiğin ilhamlar için ve
ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olması yolunda çok çabaladığın için bir kez
daha teşekkürler İLKYAR.

Mehmet Bozoğlan
Mersin Üniversitesi
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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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