iyi akşamlar ilk yar'larımızın değerli dostları,
yoğun bir dönem içerisinde olduğumuz için,
geçtiğimiz haftalarda listeye (ilkyar-l) mesaj yolluyamadık...
Bu akşam sevgili Merve nin özlem dolu izlenimini
paylaşıyoruz... Merve atanmayı bekleyen bir öğretmen,
projelere gelebilmeyi özleyen, ama ilkyar'ın kendisini
nasıl etkilediğini değerlendiren bir izlenim göndermiş,
"miladım" diyerek...
Bu hafta sonu İstanbul'da yıllık faaliyet raporunun sunulacağı
ve anma günü toplantısının yapılacağı buluşmamız olacak
gönüllü, bağışçı, yönder, yöneticilerimizle beraber...
Aşağıda toplantı programını sunuyoruz, yalnız bir U Y A R I,
geçen hafta yaşananlardan sonra Boğaziçine girişlerde
sorun yaşamamanız için, (araç girişi yasak) toplantıya katılmak isteyenler
dilek_ergecen@yahoo.com adresine ÇARŞAMBA akşamına kadar
bildirmeleri gerekiyor, kapılara liste yollanacak.
Desteklerinize çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
---------------------------------------GENEL KURUL
saat 11:00 -12:30
2015 YILI FAALİYET RAPORUNUN
YÖNETİM KURULU TARAFINDAN SUNULMASI
ANMA TOPLANTISI
VURAL ALTIN, İSMAİL ARI ve ATA TEZBAŞARAN
HER ZAMAN ÖZLEDİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZ
13:30 SEDA YÜRÜK
“ÜÇÜNÜ DE TANIMAK”
2016 YILININ KONUŞMASI
14:30 B. SIDDIK YARMAN
“KÜRESEL YAŞAMDA GİRİŞİMCİLİK ve YARATICILIĞIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE İZDÜŞÜMÜ”
TOPLANTI YERİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - VEDAT YERLİCİ KONFERANS MERKEZİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇATI KATI – GÜNEY KAMPÜS
---------------------------------------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

M"İ"L"A"D"I"M"
!
Bazen!hissettiklerinizi!anlatmaya!kelimelerin!karşılık!bulmadığı!zamanlar!
olur.!Ne!söylerseniz!söyleyin!hiçbir!cümle!duygularınıza!tercüman!olmaya!
yetmez.!!İşte!öyle!zamanları!yaşıyorum..!Söylediklerimin!hissettiklerim!
karşısında!kifayetsiz!kalacağını!biliyorum.!Ancak!yine!de!dilim!döndüğünce!
anlatmak!istedim!duygularımı.!!
!
Üniversiteden!mezun!olduktan!sonra!bazı!şeyleri!düşünmek!için!fazlaca!
vaktim!oldu.!Ve!kendime!şu!soruyu!sordum.!4!yıl!boyunca!aldığın!eğitim!
dışında!üniversite!yaşamının!sana!kattığı!en!önemli!şey!neydi!?!Cevabı!çok!
fazla!düşünmeme!gerek!yoktu!aslında.!!

Siz!hiç!bir!çocuğun!gözlerinde!kendinizi!gördünüz!mü?!!
Hiç!tanımadığınız!bir!çocuğu!görebilmek!icin!özlem!duydunuz!mu?!!
Ya!da!bir!çocuğun!mektubunu!heyecanla!beklediğiniz!oldu!mu?!!
Tüm!bunları!üç!yıl!önce!sorsalar!cevabım!hayır!olurdu.!!
Çünkü!benim!miladım!ilkyarla!tanıştığım!gün!oldu.!!
Hayata!dair!en!güzel!anıları!biriktirdiğim!zamanlarım.!!
Hayatta!kaç!kişiye!nasip!olur!ki!böyle!bir!projeden!haberdar!olmak,!!
hiç!tanımadığın!çocukların!yüreklerine!dokunmak,!!
onların!sesi,!sıcacık!gülüşlerinin!nedeni!olmak,!!
her!proje!sonrası!bir!sonraki!proje!için!gün!saymak!!
ve!onlara!tekrar!kavuşmak!için!ölesiye!özlem!duymak..!!!

!

!
Eğer!ilk!projemde!gönüllü!arkadaşlarım!!
Pbenim!bile!o!gün!tanıştığım!insanlarP!!
heyecanımı!yenmem!icin!bana!destek!olmasalardı,!!
ekip!ruhunu!hic!yaşamamiş!olsaydım,!!
ilkyarin!sadece!bir!projeden!ibaret!olmadığını,!!
aynı!zamanda!bu!işe!gönül!vermeninde!büyük!bir!sorumluluk!gerektirdiğini,!
çocukların!gönlünü!fethetmek!için!bir!gülümsemenin!bile!yetebileceğini!
bilmeseydim,!!!
QgönüllülükQ!kavramının!bir!kelimeden!çok!daha!fazla!anlamlar!içerdiğini,!!
bir!şeyi!sahiplenebilmen!icin!önce!o!uğurda!çaba!sarf!etmen!gerektigini!
ögrenmeseydim!!
ve!tek!bir!çocuğun!bile!bakışındaki!o!sevgiyi,!içtenliği,!masumiyeti!
görmeseydim!belki!de!ilkyari!bu!kadar!benimseyemezdim.!!

En!son!projemden!bu!yana!nerdeyse!sekiz!ay!oldu.!Ve!ben!bilmediğim!bir!
yerlerde!beni!bekleyen,!tanımadığım!ama!onları!bir!kez!daha!olsun!
görebilmek!icin!gün!saydığım!çocuklara!hasretim..!İlerde!olur!da!projelere!
gidemezsem!diye!endişelenirdim!hep.!Oysa!şimdi!şunu!rahatlıkla!
söyleyebilirim.!Bir!gün!benim!de!koca!yürekli!minik!ögrencilerim!olacak.!
İlkyar’da!ne!gördüysem!aktaracağım!onlara.!!
!En!başta!sevebilmeyi!öğreteceğim!karşılık!beklemeden.!!
!!!Bir!insanı,!bir!kuşu,!ağacı,!papatyaları!sevmeyi...!!
!!!!!!Paylaşmanin!sadece!eşya!ya!da!maddiyattan!ibaret!olmadığını,!!

!

!!!!!!!!!asıl!önemli!olanın!duyguları!paylaşmak!olduğunu!bilecekler.!!
!!!!!!!!!!!!Birlik!ruhuyla!çalışmanın!tek!başına!çalışmaktan!çok!daha!eğlenceli!ve!
öğretici!olduğunu,!!
mutlu!olmanin!aslında!o!kadar!da!zor!olmadığını!öğrenecekler.!!!
!!!!!Başkalarının!fikirlerine,!yaşamına!saygılı!olmaları!gerektiğini,!!!
!!!!!!!!yardımlaşmanın,!dostluğun!ve!arkadaşlığın!değerini!anlayacaklar.!!
Zorluklar!karşısında!pes!etmemenin,!!
kolayca!vazgeçmemenin!getirdigi!başarıyı!tadacaklar.!!
Güzel!bir!hareketin!!
bazen!güzel!bir!sözden!çok!daha!güzel!olabileceğini!görecekler.!!
Ve!daha!bir!sürü!şey...!!

Kısacası!ben!ilkyar’dan!ne!öğrendiysem!onlara!da!öğreteceğim!elimden!
geldiği!kadar.!!
!
Bana!bu!şansı!veren!herkese,!!
en!başta,!yeri!doldurulmayacak!bir!boşluk!bırakarak!giden!!
ve!arkasında!bize!paha!biçilemez!bir!miras!bırakan,!!
her!bir!gönüllünün!büyük!bir!özveriyle!bu!mirasa!sahip!çıkacağını!bildiğim,!
ilkyarin!ilkyar!olmasinin!en!büyük!nedeni,!!
ilkyar!babamız!Ata!hocama,!!
bir!çocukla!oluşturulabilecek!sevgi!bağının!yaşa!veya!yaşama!bağlı!
olmadığını!bize!tüm!samimiyetiyle!gösteren,!!
her!ne!olursa!olsun!bizden!gülümsemesini!ve!anlayışını!eksik!etmeyen!
Hüseyin!hocama!sonsuz!tesekkürler.!!
!

!

Öğretmenlik!hayatıma!ilkyarla!başladığım!için!kendimi!şanslı!sayıyorum.!
Yaşamına!anlam!katmak!isteyen!her!insan!birgün!mutlaka!bu!deneyimi!
yaşamalı.!Sadece!ilkyarla!da!sınırlı!değil!elbet.!!
Bir!çocuğun!sesi!olabilen!bütün!projeler!ayni!değerdedir.!!
Yeter!ki!kalplerde!sevgi!ve!içtenlik!eksik!olmasın.!!!
Özlemle!bir!sonraki!projeye!gideceğim!zamanı!bekliyorum.!!
Sevgilerle.!
!
Merve!Arslan!

!
!
ilkyarZlarımızın!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…!!
!www.ilkyar.org.tr!!ilkyar.yonetim@gmail.com!!!!!
izlenimleri!dostlarınızla!paylaşıp!onları!üye!yaparak!(eposta!adreslerini!bize!yolluyarak),!
mesajlarınızda!“link”!vererek!ilkyarZın!tanınırlığını!!arttırabilirsiniz,!ancak!başka!amaçlarla!ilkyar!
izlenimlerindeki!ve!sitesindeki!resimlerin!izinsiz!kullanılmaması!gerektiğini!hatırlatın!lütfen...!

!
!

