ilk yar'larımızın değerli dostları,
haftanın ilk günü sizlere ulaşıyoruz,
belki haftayı planlarken ben de yıllık toplantıya katılacağım
diyerek not alabilirsiniz:
İLKYAR Yönetim Kurulumuzun 2016 Yılına ait Faaliyet Raporunun
sunulup değerlendirileceği Yıllık toplantımız ,4.3.2017 Cumartesi
Boğaziçi Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliğinde saat 11:00'da yapılacaktır.
Ayrıca saat 14:00'da Vural Altın, İsmail Arı, Ata Tezbaşaran, Hasan Koçer'i
anma toplantısı gerçekleştirilecektir. Ardından bu yılın seminerini
Gönüllümüz Ayşegül Çilekrenkli verecektir : "İmkan içinde imkansızlık"
Bu akşam yıllar öncesinden başlayan sevgili Elif öğretmenimizin
yolladığı çok hoş izlenimi paylaşıyoruz...
Elif öğretmenimizi yıllar sonra görmek, çocuklarını
kucaklamak çok güzeldi... Gösterdiği misafirperverliğe çok teşekkür ederiz...
Bize layık gördüğü övücü sözlere gerçekten layık olabilmek çok zor
ama çabamız güzel çocuklarımız için her zaman daha iyisini yapmak...
Değerli Dostlarımız, geçen hafta da bildirmiştik, bu sefer youtube da görüntü...
5 Mart Antalya maratonunda Dr. Hasan Gez arkadaşımız
İlkyar için yarı maraton koşarak bağış toplayacak.
Hasan Hocamız hazırladığı ekteki "Koşu Başlıyor"
https://youtu.be/75ZNVSrBTcI
Hasan Hocamızın Mesajı aşağıdaki gibi bitiyor:
İLKYAR Bağış Hesabı:
İş Bank ODTÜ Şubesi TL Hesabı
TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Açıklama kısmına – “HGEZ – Adın Soyadın” yazarsan sevinirim.
Böylece bu koşu ile İLKYAR için ne kadar bağış topladığımı takip edebilirim.
O 21 kilometreyi koşarken bu bağışın benim için en büyük tezahürat olacak…
Teşekkür ederim.
Bizler de tüm bağışçılara, emek koyan arkadaşlarımıza Hasan Beye
Çok teşekkür ediyor
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
-------------------------------------------------Güzel çocuklarımızın geleceğine güzellikler katmak için,
belki bir kitap, belki de büyüğünüzün anısına bir kitaplık için,
belki de daha fazlası için:
(lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi yazın, hesap sahibi İLKYAR)
İş Bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968
TL Hesabı : TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı:TR910006400000242293576217
YURT DIŞINDAN BAĞIŞLARINIZ için bağlantı adresi:
https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyarilkyar-16th-science-summer-school

DÜNYANIN EN İYİLİK DOLU ZİYARETİ...
Yıl 2004 veya 2003… O zamanlar küçük bir köyde yaşıyordum. Okulum evime biraz
uzaktı, taşımalı gidip geliyordum. Ablam bi üst sınıfta okuyordu. Okulum aslında
bir YİBO’ydu.
Bir gün, hava çok güzelken okulumuza kocaman bir otobüs geldi ve içinden bir sürü
güler yüzlü abla ve abi geldi. Sabahtan akşama kadar bizimle etkinlik yaptılar, oyun
oynadılar. Hayatımın hatırladığım en güzel çocukluk anıları o gün içinde gerçekleşti.
O zaman hayallerim gelişti ve ben de onlar gibi olmak istiyorum dedim. Çok
etkilenmiştim. Hayatım boyunca gökyüzünü seyretmeyi sevmişimdir. Yıldızlar, ay…
o gün ilk defa gökyüzüne yakından bakmıştım. O anı yıllar geçmesine rağmen hala
unutamıyorum. Nasıl da titremişti elim. Masum bir küçük kız çocuğu için
gökyüzünü yakından izlemesi kadar heyecan verici ne olabilirdi ki?

O kadar etki etmişti ki bana İLKYAR ile tanıştığım gün, yapılan o etkinlikler,
oyunlar; hala aklıma geldikçe aynı heyecanı yaşarım.. J karşılıksız verilen sevgi,

insanları özellikle de küçük çocukları çok daha mutlu ediyor. Hele hele, küçük bir
köyde, köyden hiç çıkmamış, gördüğü tek farklı insanın öğretmenleri olduğu bir
yerde, Türkiye’nin en iyi üniversitesinden gelen insanların değeri paha biçilemezdi.
Hayal dünyasının genişlemesini sağlayan bir ziyaret. Dünyanın en iyilik dolu
ziyareti.

Ablam yapılan matematik sınavına giriyor ve kazanıyor. Matematik yaz kampına
gidecekler arasında yerini alıyor. Babam izin vermiyor, o yıl yazın gidemiyor,
üzüntüsünü anlatmak imkansız ama bir sonraki yıl İLKYAR bizi unutmuyor ve
ablamı tekrar matematik yaz kampına davet ediyorlar. Tabi bu sefer iki kişi olsun,
yanında biri daha olabilir deniliyor ve öğretmenlerim beni seçiyorlar. Bunu
duyduğum gün bacaklarım titremişti, hala hatırlar gülerim. Babam ikna oluyor ve
yazın ablamla ODTÜ yolcusu oluyoruz.
Karşılıyorlar gidiyoruz ekibin yanına. Hepimize ayakkabı, şapka, tişört veriyorlar.
(hepsini hala saklarım) ayakkabı bana büyük oluyor. Olabildiğince minyatür bir
çocuktum J sonra kırmızı bi ayakkabı veriyorlar en küçük diye J kamp boyunca o
kadar etkileniyorum ki, matematikten, ekipten, İLKYAR ekibine hayranlığım artıyor.
Dönüşte sürekli mektuplaşıyoruz. Eray abi, Ekin abla.. üniversiteye gidiyorum.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü kazanıyorum ve diyorum ki
atanayım, ilk işim İLKYAR’ı okuluma davet edeceğim. Atanıyorum 2015 Eylül
ayında göreve başlıyorum. Okula alışma, çalışmaya alışma derken bir yıl geçiyor.

2016 Eylül ayında artık sabırsızlandım ve İLKYAR ile iletişime geçip okuluma davet
ettim.
Aldığım cevap beni çok mutlu etmişti. Beyaz saçlı adam, Hüseyin hocam beni
tanımıştı. Yıllar sonra, gidilen yüzlerce okul, tanışılan yüzlerce Elif’e rağmen beni
tanımıştı ve öğrenciyken tanıdığım İLKYAR ekibi,
öğretmen olduğum okula geleceklerdi.
Planlamalar

yapıldı

ama

bir

türlü

hava

şartları

kavuşmamıza el vermedi. 10 Şubat’ta okulumuza
geleceklerini

belirttiler

ve

10

Şubatı

sabırsızlıkla

beklemeye başladık. 10 Şubat günü okula heyecandan
bir saat erken geldim. Hüseyin hocamı ve İLKYAR
ekibini beklemeye başladım. Ve geldiler. Hüseyin
hocama koştum hemen o mutluluğumu anlatamam... Ve
öğrencilerime

etkinlikler

yapılmaya

başlandı.

Öğrencilerimin söylediği gibi, en güzel okul günü 10
Şubat olarak tarihe geçsin..
İyi ki geldiniz…
İyi ki İLKYAR var…
Her

şey

için

çok

teşekkür ederim.
Elif Öğretmen

ilkyar'larımızın geleceğine güzellikler katmak için belki bir kitap için, belki anısını yaşatmak istediğiniz büyüğünüz için bir kitaplık, belki de daha
fazlası için İş bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68; (Hesap sahibi İLKYAR) Euro Hesabı:
TR920006400000242293507426 Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217 Lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi mutlaka lütfen belirtin.
Artık yurt dışından kolaylıkla kredi kartıyla İLKYAR'a bağış yapmanız mümkün ABD'de iseniz anında da vergi iadesi için gerekli belge
e-posta ile adresinize geliyor. Turkish Philantrophy Funds aracılığı ile bağışınız bize ulaşıyor, projelerde kullanılıyor... Bir defalık veya
düzenli bağış için Bağlantı adresi: https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-16thscience-summer-school Eğer "çek" gönderilmek istenirse: "çek"i Turkish Philanthropy Funds adına, İlkyar Vakfı için olduğu not edilerek
Turkish Philanthropy Funds - 216 E. 45th Street Fl.7 New York, NY 10017 adresine yollanmalı. www.ilkyar.org.tr
ilkyar.yonetim@gmail.com

izlenimleri dostlarınızla paylaşıp onları üye yaparak (eposta adreslerini bize yolluyarak), mesajlarınızda “link”

vererek ilkyar'ın tanınırlığını arttırabilirsiniz, ancak başka amaçlarla ilkyar izlenimlerindeki ve sitesindeki resimlerin izinsiz kullanılmaması
gerektiğini hatırlatın lütfen...

