ilkyar'larımızın değerli dostları,
ekteki izlenim arşivde kalmış listeye gönderilmemiş bir izlenim,
sevgili Eyüp'ün izlenimi... Zaman geçiyor
hem ilkyar'larımız, hem de gönüllülerimiz mezun oluyorlar...
Eyüp de bu dönem mezun oluyor, ve Eyüp'e ait neler ayrılmış
mektup fotoğraf var mı derken bu izlenim karşımıza çıktı...
İLKYAR nediri anlatmış sevgili Eyüp...
Ama kısaca söylediği tüm güzellikleri bize yaşatan
boy atmasını sağlayanın güzel ilk yar'larımızın olduğudur...
Önümüzdeki bayram bağışlarınızı
kış bastırmadan projesi için
ve yaz bilim okulu projesindeki yetmezliklerimiz için kullanmayı planlıyoruz...
Ekteki güzellikler sizlerin desteğiyle ülkenin her bir köşesinde
filizleniyor, çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
--------------------------------------------------Bu ara Sevgili Erden Pasifik te, 24 gündür kürek çekiyor
http://www.humanedgetech.com/expedition/anot/
yarış sürmekte "Pasifiğin Oğulları" teknesinin nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz
ayrıca bu yarışın Erden için çeşitli güzel anlamı var,
ancak Erden'in de desteğe ihtiyacı var...
--------------------------------------------------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-yardimvakfi-lkyar-ilkyar-16th-science-summer-school
----------------------------------------------Çocuklarımız, ilk göz ağrılarımız, ilk yarımız;
hele ki uzaklardaki, YBOlardaki çocuklarımız, kardeşlerimiz
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: ilkyar.yonetim@gmail.com
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Ata Hocamız> http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/
Kas Gücüyle Devri Alem> Erden> http://www.KaslaGit.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

Sevgi Pınarı
Durup dururken İLKYAR doluyor içim yine duygulanıyorum kardeşlerimi
özlüyorum. Gözümün önünden geçiyor çocuklar, özledim hepsini çok özledim. Ne
yapmak gerek, gözlerini kapatıp onları düşünmekten başka ne gelir ki elden. Her bir
çocuk ayrı bir film, ayrı bir roman; hepsi kalbimizde o kadar çok yer etti ki. İLKYAR
gönüllülerinin kalpleri kocaman bu sayede. Çocuklar büyüttü kalplerimizi her
dokunduğumuz kardeşimiz biraz daha büyüttü ve onlar için daha çok yerimiz var.
Her tanıştığımız kardeşimiz bize ne kadar farklı olduğunu gösteriyor bizde daha
nicelerini görmek istiyoruz. Size en içten samimi bir itirafta bulunmak istiyorum ben
hep insanlara karşı önyargılı oldum kendimi korumak istedim belki bu yüzden hiç
kendim olamadım ama bir yılı aşkın zamandır kendimle tanışıyorum her gün
kendimi biraz daha anlıyorum çünkü hayatımda İLKYAR var ve İlkyar benim kendi
kendime merhaba demem yâ da içimdeki benin ilk nefesi. Nasıl oldu da kendimi
buldum bilmiyorum ama o çocuklar minik kahramanlar çekip çıkartıveriyor
içinizdeki sizi, sizin hiç haberiniz olmadan.

İLKYAR’ın amacı çocuklar, gayesi tek çabası çocuklar; başka birşey yok; yapılan o
kadar her şey onlar için... Anlaşılması zor belki uzaktan; ama yaklaşınca, dokununca,
konuşunca, bir tebessümlerini görünce, anlıyorsun ki bu yapılanlar çok az; daha

çoook koşturmak gerek. Her şey çocuklar için olsun çünkü onlar her şeyi hakkedecek
kadar temiz.
İLKYAR’ı tanımlamak çok zor

Sevip sevilme okulum
Bir çivi, bir söz bilinmez bir macera
En güzel hediyesi hayatımın
Bir merhaba, bir nefes kendi kendime
Bir yol dünyayı, gerçeği anlamaya
Bir rüya belki, ya da sadece hayal
Tüm işgücü gönüllüleri olan bir sevgi makinası belki de İLKYAR.

Bakıyorum bilgisayarıma projede, ya da proje sonrası İlkyar’la dolduğum zamanlar
yazdığım birkaç satır anlatmışım derdimi, belki de anlatamamışım çocukları
yeterince, çünkü yetmemiş kelimeler. Sadece çaba ama vazgeçmemişim eğer ben
vazgeçersem onlara nasıl vazgeçme diyebilirim ki ? Aslında biz onlara vazgeçme
diyoruz söz alıyoruz ama onlar bize çok daha büyük bir şey öğretiyorlar dik
durmayı, yaşamayı, her şeye rağmen güçlü olmayı, küçücük bedenlere kocaman
yürekleri sığdırmayı, bunları öğrenmek, fark etmek çok zor. Nice insan fark etmeden
geçip gidiyor ama ben şanslıyım ki YİBO’lu çocuklar o büyük kahramanlar bana bir
çırpıda gösteriverdi her şeye rağmen dik durmayı, gülmenin, sevmenin ne kadar

kolay olduğunu. Arkadaşlarıma aileme hep anlatmak istiyorum ama galiba olmuyor
İLKYAR anlatmakla olmaz, bizim anlattıklarımız sadece bir davet, yaşamak bir
parçası olmak gerek. Birkaç iki notumu paylaşmak istiyorum, proje sonralarından…
23 Nisan sonrası ODTÜ ÇİÇEK AÇTI
Çiçekler açmış rengârenk bin bir çeşit kokulu çiçekler. Normalde çiçeklere sevgi ile
bakın daha çabuk büyür derler ya bu çiçeklerde durum farklı sevgiyi veren onlar,
sevgi dağıtıyorlar gözleriyle. O bakışlar her biri o kadar büyük sevgi veriyor ki size
yüreğiniz sevgiden dolup taşıyor. Bir arkadaşım görmüş bizi çocuklarla oynarken
kampüste, “ne kadar tatlılardı öyle” dedi söz arasında, sonra konuştu onlarca cümle
kelimeler cümleler hiçbirini duymadı kulaklarım... En güzel olanı hatırlatmıştı bana
projenin hemen sonrasında “ne kadar tatlılar değil mi?”. Evet, çok ama çok tatlılar;
geldiler bize muhteşem günler geçirttiler her anı dolu dolu muhteşem günler hiç
unutamayacağım hiç unutmak istemediğim.

Tokat
projesi
sırasında,
Bir çocuk ne
ister ki
hayattan
Bir çocuk ne
ister ki
hayattan,
zaten
inanmaya en
baştan
hazırdır bir gülümseme ya da sallanan el yeter de artar gülümsemesine. Yoldayız
hedef Tokat Artova yol kenarında birkaç çocuk gördük gönüllü bu durur mu hemen
el sallamaya başladık yolun kenarındaki uzun ince kara saçlı kız çocuğu önce
tereddüt etti baktı bilim otobüsüne. Görünce sallanan elleri en içiten bir karşılıkla
elini salladı hemen ardından da konduruverdi dudaklarına tatlı bir gülümseme.
Gözlerimden silemedim o gülümsemeyi Artova’ya varana kadar. Belki hiç sohbet
etmedik o çocukla, ama hem o bizi hem de biz onu mutlu ettik bir anlık göz teması,
iki gülümsemeyle. Bilim otobüsü güldürmek için var ne de olsa yoldan geçerken bile.

İLKYAR hayatım en güzel parçalarından biri,
dünya için umutların hiç bitmeyeceğini
her zaman yapabilecek çok şey olduğunu hatırlatıyor.
Dünyaya, dünyadaki en güzel çocuklar Yibolu kardeşlerimize UMUT olduğun için
iyi ki varsın İLKYAR.
Eyüp Şen
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2

ilkyar'larımızın geleceğine güzellikler katmak için belki bir kitap için, belki anısını yaşatmak istediğiniz
İş bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68;
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217 (Hesap sahibi İLKYAR)
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-16th-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...

