Değerli ilk yar'larımızın Sevgili dostları,
ABD'deki dostlarımıza notumuzu iletmek isteriz önce...
Bu hafta sonu TPF'nin bir kampanyası var
TPF'nin uygulaması: 6 Haziran EST 12:00 am'den itibaren
24 saat boyunca yapılacak bağışlar için TPF'de %30 matching fund verecek.
Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects?utf8=%E2%9C%93&cat=228&sea
rch_string=ilkyar
Bu akşam, uzaklarda karşılaştığımız güzel ilk yar'larımızdan birinin güzel bir haberi var,
sevgili Doğucan'ın yazısını ekte paylaşıyor, darısı tüm ilk yar'larımıza...
desteklerinizle Doğucan'a ulaştık
katkılarınız için çok teşekkür ediyor
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz...
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-okullarinayardim-vakfi-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

Tastamam 16 Yıl Olmuş

Koskoca bir yola çıkalı tam 16 yıl olmuş. 16 yıl önce başladığım örgün eğitim
hayatımın son haftasına giriyorum artık. 16 yılda kaç öğretmenim olmuştur, kaç
arkadaşım, kaç sevincim, kaç üzüntüm…
Bana değer katanlar hafızamda hep taze, dün yaşanmış gibi.
Bana en büyük değeri cumhuriyet kattı. Cumhuriyete borçluyum.
Bu ülkeye borçluyum.
YİBO’ya borçluyum.
Orada kardeşliği öğrendim. 6 yaşında çocuktum başladığımda YİBO’ya.
Benim gibi onca minik kalp vardı. Hepsi kocaman yürekli kardeşlerimdi benim.
Dördüncü sınıfa başlayacağım yıl hatırlıyorum,
Ankara’dan abi ablalarınız gelecek dediler. ODTÜ’den.

Sevindik tabii. Hayallerimiz vardı. Bizler de bir gün üniversiteli olacaktık, bizler de
okuyacaktık. Doludolu iki gün geçirdik diye hatırlıyorum. Geleceğe mektuplar
yazdık, origamiler yaptık, robotları inceledik, Hüseyin Yılmaz’ın hikayesini dinledik.
Ve bir söz verdik. Çok çalışıp, çok okuyacaktık. Bu sözden sonra YİBO’da kurulan

kütüphaneden neşeyle onlarca kitap okudum. O yaşta okuma alışkanlığı kazandığım
için oldukça mutluyum.
İlköğretim, lise derken bir baktım ki üniversiteli olmuşum. İstanbul üniversitesi
işletme fakültesine başladım. İlkyar’la sadece yazışma anlamında bağım kopmuş
durumdaydı bu geçen süreç içerisinde. Ancak ben hep uzaktan takip ederek,
sitesinden gezilen okulları görerek gönül bağımı sağlam tutuyordum. Üniversite 3.
Sınıfa geldiğimde vakıfa ulaşmak istedim. Hüseyin hocamız gönderdiğim mail’e
telefonla beni arayarak karşılık veriyordu. Oldukça mutluluk duydum.

Sonrasında Boğaziçi-Odtü ortaklığı ile yapılan projelere zaman bulbildikçe katıldım.
Her bir projeden mutluluğu ayrı biriktirdim, hüzünü ayrı. En çok da dostluğu
biriktirdim.
İlkyar kardeşliği, sevgiyi, dostluğu hem gönüllüleri arasında, hem gittiği çocuklar
arasında bir köprü haline getiren mükemmel bir oluşum. Bu yapının en ufacık bir
parçası olmak benim için anlatılamazdı.
Şimdi bir kaç gün sonra mezun oluyorum okulumdan fakat bir ömür boyu ilkyarlı
kalacağıma sizler gibi zor durumdaki hayata şanssız başlıyan çocuklar için
çalışacağıma kendime söz veriyorum.

Benim ben olmamda katkısı bulunan İLKYAR vakfına, Hüseyin Hocama, Sevim Ak
Hocamıza, Tülin Otbiçer Acar Hocamıza,
kendilerini tanımadığım İLKYAR’ın emekli gönüllülerine, kıymetli bağışçılarına,
beraber proje yoldaşlığı yapmış tüm kardeşlerime
teşekkürlerimle...
Her birinizi tanımaktan,
ilkyarlı olmaktan ayrı bir zevk aldım.
Ne mutlu bana…
Doğucan Aydın
23-Mayıs-2016

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;
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...

