HAYALLERİMİZ KALDI
İLKYARLARIMIZLA
İbrahim YALÇIN
Keşke siz de olsaydınız yanımızda başka projeye artık..
Benim yaz kampı hariç 5. projemdi ve ilk YBO Projemdi.
O kadar özel ve duygusal anlar yaşadık ki neyi nasıl anlatabilirim bilmiyorum..
Geleceğe mektuplar ve fotoğrafçılık yaptım ve çok güzel anlar yakaladım.
Özür dilerim biraz fazla duygusal anlar yaşadım yine hocam..

Çocuklar yüreklerini
hayallerini
hedeflerini
zarflara koydu hocam ben bunu çok iyi hissettim..
Hani derler ya hocam çocuklar meleklerin delilidir diye
o kadar iyi anlıyorum ki,
artık bu cümleyi yaşıyorum,
hatta yaşıyoruz
bu cümleyi ilkyar projelerindeki hayatımızın her anında.
Akşam masal okuduğumda
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çocuklara ilk başlarda okuduğum karakterin
sabah “keşke böyle böyle yapsa başka olurdu”
demelerini aklımdan çıkaramıyorum ben,
belki çok abartıyorsun diyebilirsiniz
ama inanın sadece 1 saat de masal okuyup
onlar hayal kurup uyuyup ve
sabah uyanıp gelip hemen
uykulu uykulu bunu söylemeleri
onların hayalgücünü bu denli canlandırmak çok çok başka bir duygu..

Nigar Bedirhan bir şiirinde şöyle diyordu hocam: ..
tebessüm ederler saf masum en temiz gülüşü olan çocuklar diye..
çok temiz ilkyarlarımız vardı hepsi bizim ilk göz ağrılarımız..

Kütüphane kurduk Ata Hocamızın adına ve çocuklar edebiyat etkinliğinden sonra
kütüphaneye gelip kitapları meraklı meraklı okumasını gördüğümde gerçekten
onların masum olduklarına ve okuyup abi ve ablalarını geçeceklerine dair verdikleri
sözleri çoktan tutacağına işaretti bence..
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Etkinlikte çocuklar hayal kurun hep hayalleriniz olsun,
güzel ama biraz uçuk hayalleriniz olsun ulaşılmaza ulaşan,
korkusuz cesaretle size yol gösteren,
unutmayın ki imkansızı başarmak hayallerle mümkün
diye böyle başladım etkinlikte sonra öyle mektuplar yazdılar ki hocam sayfalarca...

hemde bu çok iyi hissettirdi uzun zaman sonra böyle hissettim..
umutlarımız yeşeriyor bu sayede dünya daha da güzelleşiyor..
Çocuklar bu dünyanın geleceklerinin garantisidir hocam..
son olarak hayatta yapmak istediğimiz çoğu güzel şey ve önemli dokunuşlar
zaten bizim için değil gelecek nesiller için..
bize böyle bir fırsat verdiğiniz için size,
bağışçılarımıza,
emek veren,
destek veren
herkese
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
İbrahim YALÇIN
Mersin Üniversitesi
Gazetecilik Bölümü 3
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Nasıl Yardım Edebilirsiniz?
1. İLKYAR web sitesinden kredi kartınızla bağış yapabilirsiniz
www.ilkyar.org.tr/nasilyardimederim/kredikarti
bağlantısıyla İş
Bankası üzerinden güvenle bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
2. İLKYAR’larımızın geleceğine güzellikler katmak, onlara bir
kitap hediye etmek, belki anısını yaşatmak istediğiniz bir
büyüğünüz, bir yakınınız için kitaplık kurulmasını
desteklemek, belki de daha fazlası için aşağıda bilgileri
sunulan hesaplar aracılığıyla bağış yapabilirsiniz.
Hesap Sahibi
: İLKYAR
Türk Lirası Hesabı (IBAN)
: TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Avro (Euro) Hesabı (IBAN) : TR92 0006 4000 0024 2293 5074 26
Dolar Hesabı (IBAN)
: TR91 0006 4000 0024 2293 5762 17
Türk Lirası Hesabı (IBAN) (*) : TR46 0006 2000 3030 0006 2994 01
(*) ilk 3 hesap İş Bankası ODTÜ şubesinde,
son hesap Garanti Bankası Boğaziçi Üniversitesi şubesinde açılmıştır.
Önemli Not: Bağışınızın açıklama kısmına “Adınızı, Soyadınızı, E-posta ve/veya
Cep telefonu numaranızı” yazmanızı önemle rica eder, desteğiniz için teşekkür ederiz.
ABD’den bağışlarımızı TPF aracılığı ile topluyoruz. ... Vergi iadesi formu e-posta
ile adresinize yollanıyor. Bir defalık veya düzenli bağış için bağlantı adresi: -yeni
adres- https://www.classy.org/campaign/İLKYAR/c164385
3. E-postalarınızda www.İLKYAR.org.tr bağlantı vererek, izlenimlerimizi arkadaşlarınızla
paylaşarak İLKYAR’ın tanınırlığını arttırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın e-posta
adreslerini bizlere (İLKYAR.yonetim@gmail.com) göndererek üyelik sistemimize dâhil
olmalarını ve bu izlenimleri almalarını da sağlayabilirsiniz.
Önemli Not: İLKYAR izlenimlerindeki ve resmi sitesindeki resimlerin izinsiz
kullanılmadığını hatırlatır, göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.
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