ilk yar'larımızın sevgili dostları,
sevgili Aydın genelde eylül ayında katkı verirdi projelerimize,
sağolsun bu sene 4 kere haftasonu projelerine katıldı...
Aydın olunca proje herşey daha da güzel oluyor...
Hepimiz aynı duyguyu yaşadık 23 Nisanda,
unutmuştuk okullardaki bayramı...
Herşeyi her zaman en çok güzelleştiren çocuklar
Aydın o güzelliklerden bir demet sunmuş,
tek gayretimiz onlara layık olmak...
Teşekkür ediyoruz ilk yar'larımızın sevgili dostlarına,
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
--------------------------------------------------KATKILARINIZ 6bin civarında TATİL KİTAPLARI VE
200un üzerindeki YAZ BİLİM OKULU misafirlerimiz için
BÜTÇEMİZİ OLUŞTURACAK...
--------------------------------------------------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-vakfilkyar-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

BAYRAM GİBİ BAYRAM
“Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne…” demiş şair; ve “oynasınlar
türküler söyleyerek yıldızların arasında “ diye de eklemiş… Biz “o bir gün”e şahit olduk.

Yolumuz Ege’nin sıcak iklimine ve oranın sıcak insanlarının arasına düştü ve bu bayramı
onlarla birlikte yaşadık. İnsanın çocukluğundan kalan sıcacık anıları gibi sımsıcak bir
bayrama katıldık. Ve gerçekten şiirdeki gibi şarkılar ve türküler eşliğinde, bayram havasında
bir bayramı yaşadık. Çoktandır böylesine coşkulu ve içten bir bayram yaşamamıştık.

Çocuklarla birlikte olduğumuzda bize her gün bayram aslında. Ama bu kez gerçekten
çocukların bayramı da bunun üzerine denk geldi. Okunan şiirleri mi söylemeli, oynanan

oyunlara mı değinmeli, söylenen şarkıları mı mırıldanmalı. Bunları düşündükçe insan
gülümsemeden edemiyor. Hepsi o kadar içten ve o kadar güzeldi ki, hangi birini öne
çıkarsanız diğerlerine haksızlık etmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Galiba hepsinin bir
bütün olarak taşıdığı heyecan ve sevinç, içtenlik ve coşkuydu aslolan. Ya da kendi
çocukluğumuzun sıcak anılarıydı belki de sarıp sarmalayan etrafımızı.

İlkyar’ın bir parçası olmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladık bu bayramda.
Çünkü İlkyar da, gönüllüleri, destekçileri ve katkı veren tüm bireyleri ile aynı samimiyeti
taşıyor çocuklar gibi. Bu sayede çocuklar ile sınır olmaksızın kırk yıllık tanış gibi
kaynaşılıveriyor bir anda. Bu sevgi çemberi herkesi sarıyor ve öğretmenler ile velilerin de
katıldığı dev bir balona dönüşüyor hemen. Herkes bu balonun içinde kenetleniyor adeta.
İçinde merak var..içinde sevgi var…içinde paylaşma var…içinde koskocaman bir yürek var.

Gün geçmiyor ki yurdumuzda yeni acılara ve göz yaşlarına sebep olan yeni bir olay
yaşanmasın. Bunca acının ve kıyameti çağrıştıran olayların arasında bayramdan söz etmek,
neredeyse bir ihanet içindeymişçesine, garip duyguları çağrıştırıyor insanda. Ama bunun bir
kabus olduğuna ve bu kabustan ancak ve ancak elbirliği ile ve çocukların sahip olduğu
bozulmamış sevgilerinin o engellenemez gücü sayesinde çıkabileceğimize inanmak
istiyoruz. Bu güce tanık oluyoruz onlarla her birlikteliğimizde çünkü, her okulda, her
coğrafyada, her çocukta.

O yüzden sevginin gücüne ve bunu bayram haline getirecek çocuklara inanıyoruz. Sadece
bir günün değil, tüm günlerin sevgili çocukların olduğu günlerin geleceğine inanıyoruz.
“Hayat bayram olsa” diyoruz…Tüm çocuklara selam olsun.

Sevgi ve saygılarımızla.
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...

