Sevgili Biricik Gönüllülerimiz,
İLKYAR’ın Değerli Destekçileri, Değerli Bağışçıları, Sevgili Öğretmenlerimiz,
İLKYAR’a Gönül Veren Dostlarımız,
Vehbi Koç Vakfının (VKV) 2021 Ödülü İLKYAR’a verildi.
Ödül törenini ve güzel ilk yar’larımızı YouTube’dan izleyebilirsiniz.
Bu ödül hepinizin.
Sizler her zaman fedakarca çalıştınız. Vakıf
yapısı vakfedilen büyük bir kaynağın
akaretiyle işlerlik kazanır. İLKYAR’ın böyle
büyük bir sermayesi olmadı. Bütün
sermayemiz sizlersiniz. Bizlere inanarak
güvenerek bağışta bulunan yurtiçindeki ve yurtdışındaki dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür
ediyoruz.
İLKYAR bir taraf olarak gözükmekten kaçınarak bazı ödülleri reddetti. VKV Ödülünü kabulümüzün
çeşitli nedenleri, en başta fedakarlıklarınızın takdir edilmesi var. Medyada gözükenler
VKV’nin basın duyurusundan ve gösterilen dokümanlardan derlenmiştir. İLKYAR taraf
görünmemek için bir röportaj veya demeç vermemiştir. İLKYAR’lı olarak mütevazi kimliğimizi
korumalı; tekliflere ve manşetlere konuşmanın cazibesine kapılmamalıyız. Sunuşta kullanılan
ancak videoda görünmeyen aşağıdaki gibi her mektupta, her gülümsemede ilk yar’larımıza olan
borcumuzun daha da arttığını hiçbir zaman unutmamalıyız.
Biz yalnızca çocukların, ilk yar’larımızın tarafındayız.
Ortak düşüncemiz çocuklarımızın her
alanda dünyadaki yaşıtlarının bir adım
önüne geçmesidir. İLKYAR tüm
çocuklarımızı bu doğrultuda motive
edebilmek
için
çalışmaktadır.
Yaptıklarımız gereksinimin yanında bir
damla bile değil. Ama durmadan
çabalıyoruz ve çabalayacağız.

Bu vesileyle;
Ödül için İLKYAR’ı önerenlere; Seçici kurul üyelerine; VKV Yöneticilerine; Ödül programını
başlatıp Holding kaynaklarından Vakfın sürekliliğini sağlayan Koç Holding yöneticilerine…
Çok teşekkür ediyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına; bizi konuk eden okul yöneticileri; öğretmen ve hizmetlilerine;
Bakanlarımıza ve Genel Müdürlerimize…
Çok teşekkür ediyoruz.
Toplum ve Bilim Merkezinin kurulmasını destekleyen DPT yöneticilerine; Bilim Otobüsleri için
özel alım izni çıkaran Maliye Bakanlığı yetkililerine; Köy çocukları için mavi otobüsle yaptığımız
yolculuklara büyük sevgi ve sempati gösteren tüm siyasilere, Valilere, Kaymakamlara, Yerel
yöneticilere, Güvenlik birimlerine; Köy İşleri Bakanlığı yetkililerine… Çok teşekkür ederiz.
ODTÜ, Boğaziçi, Mersin ve diğer üniversitelerimizin; ÖSYM’nin; TÜBİTAK’ın yöneticilerine ve
sağladıkları desteklere…
Çok teşekkür ederiz.
Bu kurumlarda çalışan, her isteğimizi hemen kabul eden kıymetli öğretim üyelerine; Bölüm
başkanlarına, Dekanlara; Sürekli Eğitim Merkezindeki çalışma arkadaşlarımıza; Taşıt İşletme
Müdürlüğünden Merkez Atölyelere; ODTÜ KKM’den Güvenlik Birimine; Yurtlardan Kafeterya
çalışanlarına; Sağlık Merkezine ve ilk yar’larımızın çevresinde pervane olup, hizmet eden
arkadaşlarımıza;
Güzel ilk yar’larımıza gülümsemelerini esirgemeyen herkese ama herkese…
Çok teşekkür ederiz.
Siz bağışçılarımız ve destekçilerimizle ayakta kalabiliyoruz. İyi ki varsınız…
Ayrı ayrı çok teşekkür ederiz.
Bağışları bize ve okullarımıza, ilk yar’larımıza ulaştıran YURTİÇİ Kargoya...
Ayrıca çok teşekkür ederiz...
İlk projemizden, sonuncusu “Meraklı Bilim Elçileri” projesine kadar tüm projelerimize, ülkemizden
ve dünyanın her yerinden, doğrudan bağışta bulunan, bunların ulaşmasını sağlayan dostlarımıza,
kurumlarımıza ve bu kurumlardaki yöneticilere…
Çok teşekkür ederiz.
Bütün bu destekler,
Gönüllülerimizin gülümsemeleriyle
fedakarlıklarıyla anlam kazanıyor.
Hiç birinizin hakkını ödememiz mümkün değil…
Çok teşekkür ederiz.

