ilk yar'larımızın değerli dostları,
Bazen farkediyorsunuz, alel acele yetiştirilen
mesajlar, bazen yazım hatalarıyla gönderiliyor,
bazen de tesadüflerle... Tıpkı bugünkü gibi...
Bugün 3 kişi 3 haber diye bir yerlere koymuştuk...
Başına da bir mektup koymak güzel olacaktı...
Mektupta çok hoş kitaba olan sevgi dile getirilmiş
ve destek veren bağış yapan sizlere de masalın kahramanları
diyerek bitirmiş...
Sonradan düşündük ki, masalın kahramanları sizlersiniz
ve bu müstesna 3 kişi...
1.si Sevgili Ata Hocamızın aramızdan ayrılışının 2. yılıydı,
sevgili Mehmet hepimizin temsilcisi olarak kalktı taaa Mersin'den Ata Hocasını anmak için
Muğla Yatağan Turgut'a gitti... Konuşurduk üniversitelerimizden izin alsak
ve 2 sene durmaksızın okullara, köylere gitsek... O hayattan izin aldı...
Bu zor günlerde kendisini daha çok özlüyoruz...
2.si Sevgili Münire... Münire bir sanatçı, nasıl bir emekle eserlerini
hazırlıyor mutlaka takdir etmeniz gerek... Belki Bodrum da iseniz
veya uğrayacaksanız yarın akşam başlayan sergiye davetlisiniz...
3.sü Sevgili Erden... Pasifik'te kısa bir parkurda kürek çekiyordu...
54 günle dünya rekoru kırdılar... Evet 312 günlük Pasifik geçişini
hatırlarsanız kısa bir geçiş olmuş dersiniz...
Bazı arkadaşlar soruyorlar,
kurban bayramı için birşey düşünüyor musunuz diye,
bağışlarınızı "Kış Bastırmadan" projesinde ekim ayında
ilk yar'larımıza bot (belki de mont) desteğiyle ulaşmayı planlıyoruz...
Desteklerinizle
daha fazla ilk yar a ulaşmak dileğiyle
teşekkür ediyor
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR

Bugün aramızdan ayrılalı iki sene
oldu. Her geçen gün sana olan

özlemimiz artıyor. Bugünümüzde
arayarak, bizzat gelerek (Mersin

İlkyar’dan selam getiren Mehmet
Bozoğlan) bizimle olan

akrabalarımıza ve dostlarımıza çok
teşekkür ederiz. (Annesi-babası
çocukları-kardeşleri)

Hocam bugün hayatımda ender rastladığım bir gün geçti. Ata hocamızın ailesiyle
tanışmak aklımın ucundan bile geçmemişti ta ki sizi arayana kadar. Sora sora

mezarlığı bulurum düşüncesindeydim sizi aramadan önce. Turgut'ta Umut abi

karşıladı beni önce ve ilk söylediği "Çok mutlu ettin bizi." oldu. Evine götürdü önce.
soluklanmamı sağladı. Ata hocamızın annesi, babası, kardeşleri, gelini, torunu,
yeğeni ve bazı akrabaları gelişime öyle bir sevindiler ki... Gerçekten çok mutlu

oldular ve ben ayrı bir mutlu oldum. Bir yere gelişime öyle mutlu olan bir aileyi
çok az görmüştüm. Çok duygulandım. Mezarına gittik, dualar okuduk. 2 sene önce
cenaze törenine katılamamıştım ve içimde bir ukde kalmıştı. Bugün bu sona erdi.
Bu ziyaret sayesinde Ata hocamızın değerli ailesiyle tanışma fırsatım oldu.

Geçmişteki güzel anılardan söz ettik saatlerce. Özgür hocamızın geçmişteki

öğretmenlik tecrübeleri, güzel anıları ve Ata hocamıza dair anlattıkları bana ışık
oldu. Bu ziyaret bana Muğla'da güzel bir evin kapılarını daha açtı.
Ata hocamızı çok özlüyoruz. Ölüm yıl dönümünde tekrar

“Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyoruz.” Mehmet Bozoğlan

Sevgili Münire

ilkyar’ın bağışçılarından,

aynı zamanda Mütevelli Heyet Başkanımız Prof Dr Mahir Arıkol’un eşi;
ama Münire herşeyden önce sanatçı...
Münire kimsenin yapmadığı bir çalışma içinde büyük bir emekle eserlerini
yaratıyor. Deniz kabuklarını hepsini denizin altından kendisi çıkarıyor...
Bodrum’da iseniz yeni çalışmalarını görme şansınız olacak...

Bazen şaşırıyoruz hala Erden’i tanımayan var mı? diye...

Kas gücüyle devr-i alem projesi gerçekleştiren dünyada 7,5 milyar kişi içinde bir

kişi. 5 yıl boyunca yolculuklarını takip ettik, yolculuklar süresince çocuklarla uydu
telefonu ile okyanuslardan konuştu,

İLKYAR’a ilk yar’larımız için 100bin dolar mertebesinde bağış topladı...
Sevgili Erden’den haber var:
“54 gün 42 dakika ile

Monterey Bay ile Waikiki parkurunda

"Classic Pairs" sınıfı tekneler arasında rekor kırarak birinci olduk...”
Yarış sonrası diğer yarışçılarla beraber.

Erden en önde, en kıdemli ve en başarılı okyanus kürekçisi...
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-ilkyar16th-science-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...

