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“Hiç bir anne-baba evlâdına
iyi bir eğitimden,
iyi bir ahlâktan
daha değerli mîrâs
bırakamaz.”
Hz. Muhammed (sas)
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Önsöz

“Gönüllülük değil, sorumluluk”

Serpil öğretmenin çocuklara yardım çağrısı ile başladı serüvenimiz.
Önce tüm çalışanlarımızla çıktığımız bu yolda şimdi binlerce gönüllümüz ile
sorumluluğumuzun bilinci ile bu yolda birlikte yürüyoruz. Artık bu gönül işi
anlık his olmaktan çıkıp, hayatınızın vazgeçilmezi, davranışlarınızın kaynağı
oluyor.
Sabah kalktığınızda etrafınıza gülümsemek, komşunuza selam vermek,
dostlarınızın derdiyle dertlenmek, çaresize çare olmaya çalışmak, zorda
olanın yanında olmak, çare bulamadığında yüreği sızlamak, yanan yüreklere gözyaşı ile eşlik etmek, kısacası durumdan vazife çıkarabilmek hayat
felsefeniz oluyor.
Projelerimiz çok, gücümüz yettiğince ve sırası geldiğinde hayata geçireceğiz
bir bir. Yokluğun pençesindeki Afrikalı’ya meslek öğretmek, hastalığına şifa
olmaya vesile olmamız için günlerce gelmemizi bekleyen Nijerli kardeşlerimize hijyen ve kaliteli hizmet sunan hastane yapmak, ülkemizdeki suyu olmayan okullara su kuyusu açmak, kışlık kıyafeti olmayan çocuklara el uzatmak, çocuklarımız için sosyal projeler üretmek ilk hedeflerimiz arasında.
Gelin siz de katılın bizlere, nerede bir çığlık duyarsak gidelim birlikte çare
olmaya. Gurura kapılmadan, kibirlenmeden kazanalım gönülleri. Çok değişeceğinizi biliyoruz, bizim değiştiğimiz gibi.
Siz de bu insanlar için bir şeyler yapmayı aklınızdan geçiriyorsanız, gelin
bizlere katılın. Ülkemizin yoksulu, yetimi, öksüzü ve dünyanın çaresiziyle
birlikte olalım. Kendiniz gelemeseniz de, sizin katkılarınızı ulaştırmak için
biz sorumluluk bilinciyle gönüllüyüz seve seve.
Recep Palamut
Rabve İlim ve Hizmet Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Başlangıcını
Şanlıurfa’dan yaptığımız
“Eğitim İçin Her Şey”
projesiyle

“Gönüllülük değil, sorumluluk”

eğitim alanındaki sosyal
sorumluluk projeleriyle
ülkemize ve insanlarımıza
hizmet etmeye devam ediyoruz.

20.000+

öğrenciye kışlık giyecek

10.000+

öğrenciye kitap

55.000+
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122+
(Nijer+Güneydoğu)
su kuyusu

55.000+

öğrenciye ayakkabı

ilmihal

TÜRKiYE GENELiNDE 3 YILDA

250 okul ve 100.000 öğrenciye
ULAŞTIK.
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İstanbul

4 İlçe

78 Köy
Hilvan

Suruç

Siverek

Şanlıurfa
Viranşehir

ziyaret edildi

144 Okul

55.000 Öğrenci
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Soğuk, Eğitime Engel Olmasın!
Yokluğu, yoksulluğu, adaletsizliği, eşitsizliği iliklerinize kadar hissedersiniz sıcacık teni, teninize
değen her çocukta...
Ya bir numara büyüktür içi ıslak, burnu yırtık
ayakkabısı, ya bir numara küçüktür arkasına
basa basa yürür. Kendi büyürken üstündeki elbiselerin kısalığıysa umurunda değil, daha arka-

sından gelen iki, üç kardeş vardır ne de olsa. Her
zaman duyduğunuz bu hikayeler gerçek.
Elinizdeki hediye paketleriyle gittiğinizdeyse ya
tutar omzunuzdan ona destek olduğunuzu bir
kez daha hatırlatırcasına giyer yeni ayakkabılarını, ya bir hışımla kendinden büyük çantasına
sokmaya çalışır pırıl pırıl tertemiz ayakkabılarını.

Niye mi?
Evde bekleyen daha küçük kardeşlerine abilik
yapmak istercesine hediye götürür aldıklarını,
hediyeyi hediye eden Peygamberin (sav) yaptığı
gibi.
Tüm bu güzellikleri bırakıp şehrin kalabalık, hızla
geçip giden günlerine geri dönüp oradan ayrılırken ”keşke”lerini dağlara bırakıp, ”iyi ki”lerini

3 yılda

yüreğinde ömür boyu taşırsın…
Doğu’da öğretmen olmak sadece okula gidenlere değil, okula gönderilmeyen, imkanı olmayan
öğrencilere de sahip çıkmaktır, gözünüzün içine
bakan pırıl pırıl yüreklere bazen sadece yönetmelikte yazanı vermek değil hayatı ve hayalleri
sunmaktır.

20.000+

kışlık giyecek

55.000+
ayakkabı

siz de destek olun
Soğuk, Eğitime Engel Olmasın

!

“Gönüllülük değil, sorumluluk”

“Gönüllülük değil, sorumluluk”

Susuz Okul Kalmasın
Ülkemizin doğusuna yaptığımız yolculuklar sırasında Serpil öğretmen gibi pek çok yürekli öğretmenle tanışma fırsatımız oldu. Bu öğretmenlerden her biri okulu için imkanlar yaratmak,
öğrencilerine kitap, giyim, kırtasiye yardımı için
destek almak, görevi boyunca okuluna ve hayatlarına şekil verdikleri öğrencilerine en iyi ortamı
hazırlamak istiyordu. Felsefeleri şuydu: “Eğitim
için her şey.”
Şehirden uzaklaşıp, dağ havasını solumaya
başladığınızda, çamurlu yolları aşıp, küçük köy
okullarında bulursunuz kendinizi. Kimi on kişilik,
bir, iki, üç ve dördüncü sınıfların bir arada olduğu
birleştirilmiş sınıflar, kimi üç yüz beş yüz öğrencisinin olduğu taşımalı okullar bunlar.
Derste temizlik imandandır öğütü verip, fiziken
suyun olmadığı küçük köy okulları…

3 yılda

Bu çocukları ve öğretmenlerini suya kavuşturmak için harekete geçersiniz. Vurursunuz sondajı toprağa... Sondaj metrelerce aşağı inerken
umutlarınız da bir o kadar yükselişe geçer.
Sizinle beraber, karları yararak okuluna coşkuyla
giden, elleri çenesinin altında sekiz-on yaşlarında onlarca çocuk vardır toprağın üstünde suyun
çıkışını bekleyen.
Güneşin bulutların arasından doğduğu gibi topraktan fışkırmaya başlar buz gibi su, etraftaki
çocukların gülüşü yeter sizi mutluluğa ulaştırmaya...
Üç yılda, ülkemizin güneydoğusunda 32+ okula,
Nijer’de 90+ su kuyusu açarak umut olduk, her
su kuyusu ile birlikte katlanarak devam ediyor
heyecanımız... Umudumuz taze. Çünkü eğitim
için her şey.

122+

su kuyusu

siz de destek olun
Susuz Okul Kalmasın
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Nijer’de de Su Kuyusu Açıyoruz
Hep söyleriz “su medeniyettir” diye, oysa
Afrika’da su henüz medeniyet skalasında yerini
almış değil. Oldukça zor ulaşılan ve hayatta
kalabilmenin bir numaralı aktörü durumunda.

Nijer, ülke topraklarının
%8 ‘i yaşanacak topraklara sahip
ve %3’ü ekilebilir durumda.
Hal böyle olunca tüm nüfus yüzdesi oldukça küçük bir
alanda yaşamak zorunda.
İnsanlar kırsalda çevirebildikleri kadar yerlerde ekim
yaparak hayatta kalmanın çabasındalar.
Ülkede akarsu ve kaynak suları yok, yılda üç ay
süren yağışlarda ekip yetiştirdikleri ile tüm yıl idare
etmeye çalışıyorlar.
Su sadece içme için kullanılabiliyor, tek kaynak ise
açılan kuyular.
Birçok köyde hala kuyu yok, iki ile dört saat
mesafedeki kuyulardan insanlar taşıyabildikleri su ile
yetiniyorlar.
Türkiye’de özel olarak hazırlanan ve Rabve
İlim ve Hizmet Vakfı’na ait olan sondaj makinesi 2016 yılından beri Nijer’de faaliyetine devam ediyor. 90+ su kuyusu açarak ve
açılan su kuyularının bakım onarımı da yapılarak Nijer halkına hizmet veriyor.

Nasıl Su Kuyusu
Açtırabilirim?

Su kuyusu açtırmak isteyen
hayırseverler, Rabve İlim
ve Hizmet Vakfı ile irtibata
geçtiklerinde, görevliler
tarafından kendisine detaylı
bilgiler verilmektedir.
En ihtiyaçlı bölgeler,
maliyetleri ile birlikte
hayırseverlere sunulur
ve bağışçının talebi
doğrultusunda yer tespiti
yapılır.
Bağışçının su kuyusuna
vermek istediği isim veya
isimler alınır ve bölgedeki
ekipler harekete geçirilir.

Nijer Ong Biseg-Rabve Vakfı
Sağlık Ve Eğitim Tesisleri
BİZİM İÇİN EN BÜYÜK, EN ANLAMLI PROJE
Nijer, burası Afrika’nın merkezi, anlatmaya kelimeler, görüntüler aktarmaya yetmez, Havasını
tenefüs etmez, onlara dokunmazsanız Afrika’yı
anlayamazsınız.
Yeryüzünün şatafatlı hallerinden uzak, yokluğa
bile şükredenlerin ülkesi. Her sabah hastanenin
önünde bekleyen, dinlemeye değer yüzlerce hikaye var. Mesela apandisti patlayalı 10 gün olduğu halde 180 km uzaklıktan büyük zorlukla gelen
ve acilen ameliyata aldığımız bir genç, sıcağın kavurduğu yollarda sırtındaki çocuğuyla saatlerce
yürüyerek bize ulaşmaya çalışan bir anne. Hepsi
için yapılacak çok şey var, desteğinizle ve elimizden geldiğince.
50.000 m2’lik alana kurulacak ve 2019 yılının sonlarına doğru faaliyete geçecek olan Nijer ONG
Biseg - Rabve Vakfı Sağlık ve Eğitim Tesisleri ile

Nijer halkı hak ettiği hijyenik ve konforlu hastane
ortamında tedavilerine devam edebilecekler.
Nijer ONG Biseg-Rabve Vakfı Sağlık ve Eğitim
Tesisleri diş polikliniğinden kulak burun boğaza,
jinekologdan göz polikliniklerine, ameliyathanelerden laboratuvarlara kadar ve bunların yanı
sıra kafeler, dinlenme alanları, çocuk oyun ve
spor alanları ile de gelen hastalara birçok alanda
hizmet sunabilecek.
Bu alanda yine Nijer halkının yararlanabileceği
aile bütçesine katkı sağlayabilecek el sanatları kursları, toprağı işleme, verimli hale getirme
konularında tesisimizde eğitimler verilecek. Aylarca yolumuzu gözleyen ve yılda sadece 2 kez gidebileceğimiz Nijer’e 24 saat hizmet verebilecek
sağlık ve eğitim tesisi inşa ediyoruz.

Kuyunun kazılması her
aşamasında görüntülenir.
Tamamlandığı anda hayrat
sahibinin isminin yazılı olduğu
tabela kuyunun başına asılır.
Bitmiş hali ile görüntülenen
su kuyusu görseli bağışçıya
gönderilir.

siz de destek olun
Siz de şifa olmaya vesile olun
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Geleceğe Hayat Ol!
Çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılamak, doğaya
onlarla beraber katkı sağlamak da “Eğitim için
her şey” projesi kapsamında önem verdiğimiz
çalışmalardan biri.
Şanlıurfa Suruç Mürşitpınar Ortaokulu’nda açtığımız su kuyusu ile hem çocuklara can olduk hem
de fidanlara. 3 yıl önce okulun suya kavuşması

ile birlikte 400 fidandan oluşturduğumuz Hatıra Ormanı’ndaki ağaçların gölgesinde serinleyip
muhteşem yeşilin hayranı olduk bile.
Yapılan bir iyilik dalga misali büyürken Şanlıurfa
Siverek Kalınağaç İlk ve Ortaokulu açtığımız su
kuyusu ile birlikte 15 Temmuz Şehitlerimiz anısına 15 Temmuz Şehitleri Ormanı oluşturdu.

400+

Ağaç diktik

3 yılda

1000’lerce

Ağaca can suyu olduk...

siz de destek olun
Geleceğe Hayat Olun
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İlk kez İstanbul,
İlk kez uçak yolcuğu,
İlk kez kız kulesi, boğazı, müzeleri, adaları..
İlklerin yaşandığı, vakitlerin dolu dolu geçtiği
bizler için de unutulmaz olan bir yolculuktu.
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Şanlıurfa’dan İstanbul’a
Uzanan Bir Yolculuk
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İlmihal
Gönlü zengin bir öğretmenin Şanlıurfa ili Suruç ilçesine tayini ile başladı bizim
hikayemiz.
Atama sonuçlarını,

”Ülkemin her köşesinde çalışırım”

diyerek coşkuyla karşıladı ve her türlü imkanı arkasında bırakıp, hiç yaşamadığı
şartlarda görevine koştu öğretmen Serpil Hanım...

Oraya gidince,
bir anda şehirdeki kimliğinizden uzaklaşır öğretmen oluverirsiniz. Hele
bir de sırtındaki çantasına rağmen kucağında sıkıca tuttuğu odunlarla
sınıfını ısıtmak için tüm gücüyle okuluna koşan küçük kahramanları
görürseniz, artık o şehir, o okullar sizi ansızın çağırır olur. Ziyaret
ettiğiniz köyün, damağınızda kalan tatlarını, misafirperverliğini, ayazını,
kışını ve yürekli, mert insanlarını

unutamazsınız.
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Biz unutmamak için,

gönüllü değil sorumlu olduğumuz
için, ancak bu sorumluluğu yerine
getirince huzur bulduğumuz için

Bir kış günü bizi aradı ve
arzusunu iletti:

ülkemizin
en Doğu’sundayız.
Bu görev çağrısına sessiz kalmadık.
2014 yılından beri Suruç, Siverek, Hilvan’da uğramadığımız
okulumuz kalmadı neredeyse. Okulları yılda birkaç kez
ziyaret eder olduk. Kışın tüm imkansızlıklara rağmen kızaran
yanaklarıyla kilometrelerce yürüyen, buz tutan parmaklarını
nefesiyle ısıtmaya çalışırken ”günaydın öğretmenim” diyen

cıvıl cıvıl sesleri duydukça ürperdik ve duygulandık.

2014 yılından beri 55.000+
ilmihali öğrencilerimize dağıttık.
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Hayallerine Ortak Oluyoruz!
Doğu’da öğretmen olmak

sadece okula gidenlere değil, okula gönderilmeyen,
imkanı olmayan öğrencilere de sahip çıkmaktır.

Biz de bir vesile ile öğretmenlerimizin
bu isteklerinden haberdar olduk ve yine

Şanlıurfa’dan başlayarak
önce 5, 10 sonra rakamları 175’i
bulan üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyoruz.
Bursiyerlerimize mezun olana kadar destek olmaya
devam ediyoruz. Emeklerimizin meyvesini aldıkça, bizim
umutlarımız daha da fazla yeşeriyordu. İstanbul’u o yaşına
kadar sadece haritada gören çocuklar onca yokluğa rest
çekip, en iyi okullara okumaya, hizmet etmeye geliyorlar,
kimi doktor, kimi mühendis, kimi eczacı.

Amacımız,
Her türlü eğitim imkanlarından ve maddi
imkansızlıklardan yoksun olan çocukların eğitimlerini
sürdürebilmelerine imkan tanımak, kendi
ülkelerinde, kendi toplumlarına aydın bir insan olarak
yetişmelerine katkı sağlamaktır.
Yoksulluktan ve imkansızlıktan dolayı eğitimine devam
edemeyen veya zorlanan çocuklara sağlanan imkanlarla,
eğitimlerinin devam ettirilmesi ve takip edilmesi
hedeflerimizdendir.

sizin desteğinizle
Bu sayıyı çoğaltmak istiyoruz

!
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Eğitim İçin Her Şey
Bakım-Onarım-Tadilat

Araç-Gereç

Öyle okullar düşünün ki…

“Hocam bize kıyafet, ayakkabı gönderme... Bizim
çocuklar üstündekilerle yetiniyor, yenisini istemiyorlar.

İçinde 2 derslik; 7 öğrenci, ikisi ilkokul birinci sınıf,
ikisi üçüncü sınıf, üçü dördüncü sınıf.
Hepsi aynı sınıf içinde, bir öğretmen başlarında.
Müfredatı uygulamaya geçmeden önce hayat dersini, okula getirme mücadelesini veren, okula gelebilenler için de elinden geldiğince varını yoğunu ortaya koyan, ana, baba, abla, kardeş olan onlar için.
Mesaisi çocuklardan önce başlar. Akan çatıya çare
olur, harç karar, sıva yapar, boyar, elinin ulaşabildiği
her yeri iyileştirmeye çalışır. Ya elinde küreğiyle görürsünüz ya tebeşiriyle.
Sabah ilk işi ise sobayı yakarak sınıfı hazırlar önce
eğitime.

Köy Okulları…
Koca şehirde unutulan küçük küçük köy okulları…
Çatısı akan, penceresi olup, camı olmayan,
Sobası olup yakacağı olmayan…
Elimiz erdiğince ihtiyacı olana su olduk, yakacak olduk, tuğla olduk, gelecek olduk…

50 gün sonra teog sınavı var, biz soruları çalışmak,
hazırlanmak istiyoruz ama fotokopi makinası alamadık.”
Bir makinayla çözeriz bu işi hazırlarız çocukları da…
Giden bir makinayla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne
yokluğa, cehalete, eşitsizliğe direnerek, geleceğe en
güzel türküleri yaktılar.

Yemekhane
Köy okullarından uzaklaşıp biraz daha kalabalık
okullara geldiğinizde ihtiyaçların da farklılaştığını
görürsünüz. Soğuk kış günlerinde okulun bahçesinde eline ekmeğini almış karnını doyuran çok çocuğa
rast gelirsiniz. Şimdiye kadar 4 adet yemekhane ve
çok amaçlı salon açarak çocukların eğitimine daha
rahat ortamda devam edebilmesine yardımcı olduk.

İstanbul’dan Güneydoğu’ya el uzattık...

Projeye Gönül Verenlerin Notları
#gittimgordum
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#hepimizbirimiz
Bir seyahatten öte, ilk yaşattığı his, mevcut durumumuza ne kadar
az şükrettiğimiz oldu. O topraklardakilerin yaşadığı durum kendileri
için sabır, bizler için de ibret niteliğinde, ama onların sabrının azme
ve çok çalışmaya dönüşebilmesi için bizim de o çocuklarla irtibatı
kesmememiz gerekir.
Yiğit düştüğü yerden kalkarmış, bizim hem manen hem de madden,
kendilerine saf ve temiz duygularla ayakta kalmaları için omuz
vermeye ve çevremizi de teşvik etmeye devam etmemiz, insanlık
görevimizdir.
EĞİTİM İÇİN HER ŞEY PROJESİ İÇİN
RABVE VAKFI İLE ŞANLIURFA’DAYDIM.

Daha Fazlası İçin

!

Hasan Çakır

#gittimgordum

Şanlıurfa’ya daha önce gitmiş biri olarak ben Urfa’nın asfaltlı yollarını gezmişim
dedim.Ziyaret ettiğimiz okullarda beni en çok etkileyen şey aslında kimilerine
göre çok basit olabilir ama kokularıydı. Evet kokularıydı, çünkü bütün çocuklar
aynı kokuyordu. Daha önce İstanbul’da kimsesiz çocukları ziyaret ettiğimde de
oradaki çocuklar da hep aynı kokuyordu. Masumiyet kokuyordu hepsi. Doğu ve
Batı, hani bazılarının yan yana hayal edemediği şey, aslında o kadar iç içe ki
çocukların kokusunda birleşiyor. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi hepsi aynı.
Hepsi saf, temiz, masum çocuklar.

EĞİTİM İÇİN HER ŞEY PROJESİ İÇİN
RABVE VAKFI İLE ŞANLIURFA’DAYDIM.

Fatma Begüm Dinler
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Eğitim için her şey
BASINDAN
Türkiye Gazetesi - Halime Gürbüz
‘İyilik...’, asidi kaçmış kola şişesi kıvamındaki
bireyin “N’aaber?” sorusuna verilen bayık cevap değildir! iyilik, insanlık sanatıdır!.. Vicdanın tonudur... Mutluluğun yoludur...
İyilik yaptığımızda ve bunun olumlu sonucunu gördüğümüzde beynimizdeki mutluluk
hormonu “Dopamin nöronları” aktif hâle gelir. Allah, iyilik yapmayı emrederken beynimize bunu ödüllendiren bir sistem kurmuş...
Canlı yayına bağlanıp on bin milyon bağışlamak şart değil, iyiliğin küçüğü büyüğü olmaz.
Hulusi kalple, Allah rızası gözetileni olur...
İşte bu iyilik hareketlerinden birine Şanlıurfa’da katıldık. CPM Yazılım’ın Rabve İlim ve
Hizmet Vakfı ile birlikte imza attığı “Eğitim
için Her Şey” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa’daydık. On yedi okula ziyarette bulunduk, kışlık mont ve bot hediye
ettik. Ha bir de Türkiye Çocuk dergisi. Siverek
ve Surç’ta gittiğimiz okullarla birlikte bugüne
dek 10 bin mont, 33 bin kitap, 25 bin çift ayakkabı dağıtılmış oldu.
“Eğitim İçin Her Şey” sosyal sorumluluk projesi, her ne kadar bu konuda duyarlı olsam da,
insanların ne zor şartlar altında yaşadıklarını,
bizim için sıradan olan şeylerin onlar için ne
kadar önemli olduğunu, bizim hiçlerimizin kimilerinin hayalleri olduğu gerçeğini tokat gibi
tekrar yüzüme vurdu.

Köy okulu denince insanın aklına şöyle küçük bir sınıf, çıtır çıtır yanan soba, dışarıda
kar. İçeride mutlu minikler şeklinde bir pastoral hayal geliyor. Oysa ki gerçekler o denli
sevimli değildi... Rengi solmuş binalar, hatta
kimi okullar lojmandan bozma odalar, ıslak
mendille yaşamaya çabalayan suyu dahi olmayan okullar, dört beş kitaptan oluşan kütüphaneler, loş hatta karanlık sınıflar, sobada
yanan tezeğin kesif kokusu, duvardaki mevsim cetvelinin hüznü... Tam çaresizliğe kapılacakken onları görüyorsunuz; okulun hademesi, tamircisi, boyacısı bahçıvanı, müdürü her
şeyi olmuş her şart altında çırpınan idealist
öğretmenleri. Ve size ışıl ışıl gözlerle bakan
minik öğrencileri...
Hüzün, takdir ve umut karışımı duygulara kapılıyorsunuz. Isırık izi bol kalemleriyle yamru
yumru bir şeyler yazarak ders yapan sabiler.
Onların her biri kim bilir gelecekte kimleer
olacaklar kimleer... Belli ki çoğu çiftçilik ya
da hayvancılıkla uğraşan ailelerin bütçeleri
çocuklarının hepsine soğuktan, kardan, yağmurdan ve çamurdan koruyacak bir kazak,
bir palto, bir bot almaya yetmiyor... Kazaklarını üst üste giymişler, asfaltı, dahi olmayan
köyün çamurlu yollarında iki kat çorap çekip
terlikleriyle gidip gelmişler.

Pek tabii ki kendilerine hediye edilen palto ve
botlara çok ama çok sevindiler... Parmakları
dışarıda paramparça olmuş ayakkabısıyla yürümekte dahi zorlanan bir çocuğun en başarılı talebelerden biri olması, ayağına uyacak
bot aranırken yüzündeki o mahcup ifadesi ve
‘ya bulunamazsa’ endişesi sadece beni değil
ekipteki herkesi ağlattı. Sümüğünü çeke çeke
paytak paytak gelip “vayy, bu gerçekten benim mi kii?” diye soran minik, tebessüm ettirdi, minnet borcu hissedip “dersim bozuk ama
söz doktor olacağım. İstanbul’a gelip arayıp
arayıp bulacağım, sana bakacağım” diyen
akıllı bıdık ise kahkaha attırdı.
Ez cümle azizim, oralarda güzel çocuk kitapları, kokulu silgiler, janjanlı boya kalemleri
hâlâ yok... Ama azimleri var umutları var. Pek
tabii ki herkes okumalı ama en çok çocuklar.
Ki bu çocuklar geleceğin işvereni, çiftçisi,
politikacısı, bilim adamı, doktoru, hemşiresi, mühendisi... O sebeptendir ki paylaşalım,
yardımlaşalım. Küçücük dünyaların kocaman
mutlu olması için hepimiz katkıda bulunalım.
Zor şartlar altında yaşayan ve tek istekleri
okullarına devam etmek olan çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla hayata
geçirdiği “Eğitim İçin Her Şey” projesi ile su
sorunu olan 25 okula su kuyusu da açan CPM

Yazılım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut 5 yılda ‘250 okul ve 100.000 öğrenciye
ulaşmayı hedefliyor. Belki bizler münferit
olarak bu sayıya ulaşamayabiliriz. Ancak...
Hazreti İbrahim için hazırlanan ateşe ağzıyla su taşıyan karıncanın da dediği gibi; “olsun... Hiç olmazsa hangi tarafta olduğumuz
belli olur”
Diyeceğim o ki; o dergiler, kitaplar evin bir
köşesinde tozlanacağına, oradaki miniklerin
ellerinde tekrar parlasın... Yeni alacağımız
yahut, kullanmadığınız ama kullanılabilir durumdaki kıyafet, ayakkabılar üzerlerinde güzel günlerde paralansın... Kalemliğinizde süs
olarak duran kalemleri toplayın bu çocuklara
hediye edin... Bu hafta sonu dışarıda yemeyin
ve sadece bu tutara denk gelen eğitim bursunu verin. Çayınızı da evde yüzünde gülücükler
açan küçük çocukları mutlu etmenizin gururuyla için...
Anlamsız kavgaların, türlü hinliklerin hesapların yapıldığı günümüzde geleceğimiz için
erdemli bir nesil yetiştirmek için çabalamaya, yardımlaşmaya, vakıflara, daha fazla sosyal sorumluluk projelerine ihtiyacımız var. O
çocukların da okumaya... Ancak böyle düzelecek her şey...
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Doğu’nun Yüreği Güzel Öğretmeni
Tahsin Hoca’nın Dilinden
Yaklaşık 7 yıldır Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde müzik öğretmeni, 6 yıl gibi bir
zaman dilimi içerisinde müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundum. Son olarak da Abdurrahman Şimşek
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde okul
müdürü olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık olarak 2 yıldır tanıştığım Rabve İlim
ve Hizmet Vakfı ve değerli Recep Palamut
ve yine çok değerli Rabve İlim ve Hizmet
Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Topçuoğlu beyefendilere öncelikle teşekkürü
bir borç bilirim.
İlk olarak su kuyusu ile tanıştığımız ve
Harmanalan Ortaokulu okul müdürü iken
okulumuza 5 yıl sonra ilk defa suya kavuştuğumuz ve sonrasında atandığım 11 Nisan
Ortaokulu okulumuzu güzelleştiriyoruz
projesi kapsamında yemekhane ve çok
amaçlı salon ve farklı birçok konuda Suruç
ve Şanlıurfa’nın diğer ilçelerinde de aktif
çalışmalarda bulunan Rabve İlim ve Hizmet Vakfı ile süregelen çalışmalarımızda
İstanbul gezi projesi ile ilgili koordinatör-

lük davetlerini kabul ettim. Daha öncesinde birçok kez İstanbul’a gitmiş olmama
rağmen bu gidişimin benim için çok farklı
bir önemi vardı. Suruç ilçemizden yeni
umutlar ve fidanların İstanbul’a ilk defa
gitmesi ve oradaki uyanışlarını görmek,
onlarla aynı atmosferi solumak ve onların
ilklerini yaşamak bana kendimi çok mutlu
hissettirdi. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmek ve çok ince düşünülmüş,
bir dakikası bile boşa geçmeyen tarihi ve
kültürel gezimiz, müzelerimiz ve İstanbul
güzelliklerini anlatan boğaz tekne turumuza kadar herşey büyük fedakarlıklarla
hesaplanmış.
Geleceğe umut olacak çocuklarımızın
eğitiminde farklı bakış açılarıyla ülkesini,
vatanını, bayrağını seven, anne babalarına, devlet büyüklerine saygılı, bu güzel
vatanın bizlere emanet ettiği değerleri ile
birlikte barışın, huzurun, kardeşliğin olacağı güzel günlerde tüm değerlerimize ve
çocuklarımıza sahip çıkmalı ve onları aydınlık geleceklere hep birlikte taşımalıyız.

#eğitimiçinherşey

Her yıl olduğu gibi bu yıl da

Siz de Destek Olmak
İster misiniz?

Eğitime destek olmak için,
Minik kalpleri ısıtmak için,
Suya kavuşturmak için,
Hayallerine ortak olup ellerinden tutmak için,
Daha çok çocuğa ulaşabilmek için,

“Eğitim için Her Şey” projesi kapsamında
daha çok çocuğa ulaşabilmek için sizleri de
bu iyiliğe ortak olmaya davet ediyoruz.

siz de destek olun
#egitimicinhersey
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