Değerli Dostlarımız,

Bir kaç haftadır duyurduğumuz Antalya maratonu
geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti...
Dr Hasan Gez kısa sürede tanıdığı ilkyar için,
https://www.youtube.com/watch?v=sKZj9J_1z3U
ilk yar'larımız için koşmaya karar verdi...
Burak Ülgü ve arkadaşları da son hafta dahil oldular, sağolsunlar...

Arkadaşlar soruyor, acaba 20binTL'ye ulaşabilir miyiz?

Koşucularımızın hepsine ayrı ayrı,
Bağışçılarına Ayrı Ayrı,
Destekçilere,
emek veren,
gönül veren herkese
güzel çocuklarımız için teşekkür ediyor,
selam, sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
Çocuklarımız, ilk göz ağrılarımız, ilk yarımız;
hele ki uzaklardaki, YBOlardaki çocuklarımız, kardeşlerimiz
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: ilkyar.yonetim@gmail.com
Banu Hocamızdan Fen > http://www.bilimce.com
Hasan Hocamızdan Zeka Oyunları> http://www.zekaoyuncaklari.com/
Kitap: Elif Nur un öyküsü http://www.ilkyar.org.tr/dergi/Elif_Nurun_Oykusu.pdf
Türk Astronomi Derneği Bülteni> http://www.tad.org.tr/e-bulten
Kas Gücüyle Devri Alem> Erden> http://www.KaslaGit.com/
Sevgili Hasan Bey>https://www.youtube.com/watch?v=sKZj9J_1z3U
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Ata Hocamız> http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/

KOŞUMUZ SÜRÜYOR…
İlkyar’ın 40 yıla yaklaşan uzun koşusu yeni etaplarla ve yeni koşucularla sürüyor. Bu
yılki koşumuza son derece anlamlı ve güçlü destekler geldi ve bu desteklerin artarak
süreceğine inanıyoruz.

Sevgili Hasan Beyin yaptığı işe olan
saygısını ve gösterdiği yaklaşımlarını
görmek hepimizi çok etkiledi.
Biranda yıllardır ilkyar’a kendisini
adayan bir gönüllü gibi en iyisini
yapma gayretinde oldu hep.
Çevresinde duyururken gösterdiği
özen ve gayret hepimizi çok ama çok
sevindirdi...
Daha önce de maraton koşan
arkadaşlarımız oldu, ama gerek
onların, gerekse bizlerin acemiliği,
amatörlüğü,

meşguliyeti; e-postalarımızın yeterli
olduğunu düşüncesini uyandırdı
bizde. Oysa Hasan Bey de
meşguliyeti belki bizden de fazla
olan bir mesleğe sahipti, doktorluk.
Yazdı, çizdi, video çekti, kendisine
ilkyar tşort u tasarladı, ve herkese
ilkyar’ın farkını vurgulamaya çalıştı.
Şimdi bu videoyu bazı değişikliklerle
tanıtım için kullanmayı planlıyoruz...

Sevgili arkadaşımız Hasan Gez, geçtiğimiz ay kısa bir film ile duyurusunu yapmıştı,
Antalya’daki yarışa katılarak İlkyar için bağış toplayacağını
(https://www.youtube.com/watch?v=sKZj9J_1z3U) . Dediği gibi de yaptı ve Sevgili
Hasan Antalya’da İlkyar için yarı maraton koştu ve yüze yakın kişiden İlkyar adına
bağış topladı, kendisine müteşekkiriz. Daha önce de değişik maraton ve yarı
maratonlarda koşan Hasan Antalya’da düzenlenen bu yılki Runatolia yarışında
koştuğu yarı maratonu 2saat 13 dakikada başarıyla ve sağlıkla tamamladı. Kendisi
de bir hekim olan Hasan arkadaşımızın bu zorlu yarışa hazırlanırken son derece
dikkatli ve özenli bir çalışma dönemi geçirdiğini biliyoruz. Daha uzun dönemler

sağlıkla ve kazasız bir şekilde spor yaşamına devam edebilmesini ve başarılarının
sürmesini diliyor, kendisine İlkyar’a sağladığı katkı için çok teşekkür ediyoruz.
Eminiz ki sağladığı katkılar ile sayısız öğrencinin eğitim yaşamı daha çok
aydınlanarak sürecektir.

Sevgili Hasan Bey maraton öncesi gece Antalya’da ODTÜ mezunlarına ilkyar’ı anlatıyor...

Hasan Bey’in maraton sonrası
derecesi:
21.3 kilometre
2 saat 13 dakika
ve 1403 kalorilik damla damla vücuttan akan
bir ter; hepsi sadece ve sadece ilk yar’larımız için...

Bu yılki sportif katkılar artarak sürüyor. Sadece Hasan arkadaşımız değil, ayrıca
Burak Ülgü kardeşimiz de bu yılki yarışta arkadaşları

Rabia Hikmet Yetimgüler, Osman Yetimgüler, Ahmet Gürsoy, Selimcan Gürsoy,
Ahmet Altınkök, Pelin Esmer ile birlikte İlkyar için koştu. Onlar da başarıyla
tamamladıkları yarış sonrasında İlkyar’ın bağış havuzuna değerli bir katkı sağlamış,
köy çocuklarının içlerinde okumayı ateşleyecek kocaman bir kıvılcım çakmış oldular.
Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyor ve aktif spor yaşamlarının daha uzun yıllar
boyunca sağlıklı bir şekilde başarılar ile dolu geçmesini diliyoruz.
Bugün 7.3.2017 saat 11:15 itibari ile
bütün koşucularımızın ilkyar’a bağış
sağladığı maratonun sağlıkla bitmiş
olmasına sevindik. Koşucularımızın
destekçilerinin bağış miktarı toplam
17.132 TL’ye ulaştı.

Hala katkı vermek mümkün
Acaba 20.000TL’ye ulaştırılabilir mi?
İLKYAR’ın projeleri için önemli bir
miktara ulaşmasına çok sevindik.
Sevgili Koşucu arkadaşlarımıza, onların
sevgili dostlarına, bağışçılarımıza çok
teşekkür ediyoruz.
www.ilkyar.org.tr
sitemiz yakında yeni yüzü ile karşınızda
olacak...
ilkyar.yonetim@gmail.com

