Değerli Dostlarımız,
Boğaziçi grubumuz zaman zaman farklı projeler yapıyor
katılamadığımız güzel etkinliklerde hep aklımız kalıyor...
Sevgili Bayram ilk ve son etkinliğini karşılaştırıyor
ve ilkyar'ın kendisini nasıl değiştirdiğini vurguluyor...
Çocuklarla beraber hepimizde değişiyoruz
bu güzel yolculuklarda...
Sayenizde bu güzel çocuklara ulaşıyor
onların da güzel bir gün geçirmesini sağlıyoruz...
23 Nisan proje hazırlıklarına başladık, 80 öğrenci 20 öğretmeni misafir edeceğiz
1 öğrenciyi de sizlerin destekleyebilmenizi diliyoruz...
(1 öğrenci ortalama maliyet 400TL mertebesinde)
Selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
---------------------------------------------------------öğretmenlerimize okullara zeka oyunları götürüyor ve bahsediyoruz
ODTÜ SEM'de öğretmenlere yönelik bir sertifika programına başlıyacağız diye,
üniversite senatosundan geçti, ilana çıktı arkadaşlar aşağıdaki bağlantıdan bilgilere
ulaşabilirsiniz:
http://www.sem.metu.edu.tr/events_view.aspx?eventid=299
http://www.sem.metu.edu.tr/
---------------------------------------------------------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 İÇİN Bağlantı adresi:
https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/10593-lk-ret-m-okullarina-yardimvakfi-lkyar-19-anadolu-dan-b-r-demet-ek-projes
----------------------------------------------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

AYNI%YOL%FARKLI%BEN%
%
Bugüne%kadar%katıldığım%projelerde%izlenim%yazmayı%o%an%için%hep%istedim%ama%daha%
sonradan%unuttum%ya%da%istemeden%de%olsa%önemsemedim.%Aralık%2015’te%katıldığım%
projeden%sonra%arkadaşım%Ebru’ya%izlenim%yazacağıma%dair%söz%verdim%ancak%bir%iki%
hafta%geçtikten%sonra%tam%bir%metni%oluşturacak%cümleler%dökülmedi%aklımdan.%Bu%
hırsla,%bir%sonraki%projeye%başlamadan%önce%izlenim%yazma%hedefimi%kendime%
koydum.%%
Cuma%akşamı%yola%çıktığımızda%her%zaman%olduğu%gibi%yanımda%projeye%eksiksiz%
olarak%hazırlanmış%bir%ekip%vardı.%Mezun%olduktan%sonra%arkadaşların%okulda%
yaptıkları%toplantı,%kermes%gibi%etkinliklerine%katılamadığım%için%aramıza%yeni%
katılanları%ilk%defa%proje%yolculuğunda%tanıyordum.%İçimizdeki%enerji%sayesinde%beş%
dakika%önce%tanıdığım%arkadaşlarımla%sanki%yıllardır%tanışıyormuş%gibi%muhabbet%
eder%oldum.%Daha%önceden%hiç%görmediğim%yerlerden%geçerek%ilk%hedefimiz%olan%
YBO’ya%akşam%saat%10%gibi%ulaştık.%Okullara%ulaştığımızda%genellikle%çocuklar%uyanık%
olmazdı%ancak%YBO’ya%vardığımızda%yurttaki%çocukların%neredeyse%hepsi%ayaktaydı.%
Onlardaki%hareketliliği%ve%enerjiyi%gördüğümde%hem%çok%sevindim%hem%de%biraz%
korktum,%acaba%bizim%enerjimiz%yarın%bu%çocuklara%yetecek%mi%diye.%Odalarımıza%
yerleşmeye%çalışırken%zaman%zaman%bazı%öğrenciler%koridorlarda%hoş%geldiniz%abi%
diyerek%bizleri%karşılıyordu%bazıları%ise%kapılarını%biraz%açmış%koridoru%gözlüyordu.%%

%
Sabah%kahvaltımızı%yaptıktan%sonra%çocuklarla%bahçede%ve%halı%sahanın%içinde%biraz%
vakit%geçirdik.%Normalden%biraz%daha%fazla%hareketli%olan%Metehan%ve%Semih’i%orada%
tanıdım%ve%muhtemelen%hiç%unutmayacağım.%Sabah%sporu%öncesinde%beni%biraz%
yordular%ama%gün%içinde%çok%güzel%vakit%geçirdik.%Katıldığım%projelerde%genellikle%
robot%etkinliği%yapıyorum.%Dün%akşam%aklımda%canlandırdığım%tablo%ile%etkinliklerde%

gördüğüm%tablo%arasında%çok%fark%vardı.%Etkinlik%boyu%beni%dinleyen,%sorularıma%
dikkatli%ve%büyük%ölçüde%doğru%cevap%veren%bir%öğrenci%grubu%vardı%karşımda.%
Sekizinci%sınıftaki%Alperen’in%“kanımızı%algılıyor”%cevabı%projelerde%bugüne%kadar%
duyduğum%ilk%doğru%cevaptı.%Alperen’in%diğer%sorulara%da%verdiği%cevaplardan%sonra%
etkinlik%arasında%onunla%konuşmak%istedim.%Bana%göre%kesinlikle%okul%birincisi%
potansiyeli%olan%bir%çocuktu%ancak%beşinci%sınıftaki%bir%kız%arkadaşının%okul%birincisi%
olduğunu%söyledi.%Ödül%törenindeyse%Alperen%okul%erkek%birincisi%oldu%bahsettiği%kız%
arkadaşı%ise%okul%kız%birincisi%oldu.%İyi%ki%ödüllerimizi%okul%kız%ve%okul%erkek%
birincileri%diye%veriyoruz.%Birincilik%ödülüyle%iki%çocuğu%mutlu%ediyoruz.%

%
Akşam%eğlencelerine%geçtiğimizde,%klasik%bizim%bilgisayarımızdan%çalan%şarkılar%
ortamı%bayağı%hareketlendiriyordu%ancak%Coşkun’un%klavyede,%Berkan’ın%
mikrofonda,%ve%de%darbuka%ve%klarnette%adını%hatırlayamadığım%iki%arkadaşımızın%
hazırlıkları%hepimizin%içine%heyecanı%sarmıştı%bile.%Mikrofon%ve%söz%bu%küçük%ustalara%
kaldığında%herkes%daha%heyecanlıydı.%(H)%epsine%maaşallah.%Eğlenceden%sonra%bütün%
abi%ve%ablalar%yurtlarda%kalan%öğrenciler%tarafından%mektup%yağmuruna%tutuldu.%%
Ertesi%gün%ikinci%okula%vardık.%Sabah%sporunu%yaptırmaya%başlamadan%önce%bütün%
gönüllü%arkadaşların%çocukların%ellerindeki%çivileri%toplamasını%istemiştim%(hem%
odaklanmaları%için%hem%de%kendilerine%zarar%vermemeleri%için).%Sessizliğin%sağlandığı%
o%anda%çocuklardan%biri%çözemediği%çiviyi%elinden%düşürdü%ve%çivi%çözüldü.%
Kendisinin,%arkadaşlarının%ve%%öğretmenlerinin%gözlerindeki%neşe%gülümsemeleriyle%
ortaya%çıktı.%İçimden%burada%bile%bırakıp%gitsek%çocuklar%mutlu%oldu%dedim.%Sabah%
sporu%ve%sunum%bittikten%sonra%etkinlikler%tam%gaz%başladı.%Bir%saat%sonra%
öğretmenlere%Robot%etkinliği%yapacaktık.%Öğretmenler%odasına%girdiğimizde%okul%
müdürü%solunda%oturan%kişiyi%milli%eğitim%müdürü%(yardımcısı,%şube%müdürü?)%diye%

tanıttı%ancak%net%duyamadım.%Noktalı%alanların%ne%ile%dolduğunu%bilmeden%öğretmen%
etkinliğine%başladık.%Çocuklara%yaptığımız%gibi%her%aleti%hikayelerle%hissettirerek%
yapmaya%çalıştık%partnerimle.%Öğretmen%etkinliği%bittiğinde%çok%mutluyduk,%
öğretmenler%bayağı%ilgi%göstermişti.%Her%zaman%yaptığımız%gibi%oyunlarımızı%
oynadık,%eğlencemizi%yaptık%ve%yola%çıkmak%üzere%okuldan%ayrıldık.%%

%
Otobüste%izlenimler%paylaşılmaya%başlandı.%Bize%eşlik%eden%Ali%hocamızdan,%kim%
olduğunu%otobüste%öğrendim.%Okul%müdürünün%solunda%oturan%kişi%İl%Milli%Eğitim%
Müdürü%çıktı.%Yol%kısa%olduğu%için%bana%sıra%geldiğinde%biz%neredeyse%okula%
gelmiştik.%Birkaç%dakika%ancak%konuşabildim.%%
İlkyarla%ilk%tanıştığım%günü%daha%dün%gibi%hatırlıyorum.%Tamamen%alakasız%olduğum%
bir%ilkyar%tanıtım%sohbetinden%sonra%bende%katılmak%istiyorum%dedim%ve%Hayrabolu%
projesi%ile%başladım.%Katıldığım%ilk%proje%ve%bir%iki%gün%önce%geldiğimiz%son%proje%aynı%
yoldan%geçerek%gerçekleşti.%Bu%iki%proje%arasında%hayata%bakışımda%çok%şey%değişti.%
İlk%projemde%sessiz%ve%etkinliklerin%nasıl%yapılacağını%pek%bilmeyen%ben,%şimdi%ise%
kendinden%daha%emin%bir%ben%vardı.%Çevremdeki%insanlara%bu%hafta%“A”%şehrine%
projeye%gidiyoruz%dediğimde%genellikle%bana%oranın%meşhur%yerlerine%gitmemi%ya%da%
meşhur%yemeklerini%yememi%öneriyorlar.%Her%seferinde%bunun%bir%gezi%olmadığını,%
çocuklar%için%düzenlenen%bir%proje%olduğunu%açıklamam%gerekiyor.%%

Herşeyin%değiştiği%bu%dünyada%gittiğimiz%okullardaki%çocukların%enerjilerinin%her%
zaman%yüksek%olması%bizleri%bu%projelere%bağlayan%en%güzel%şey.%Enerjisini%
paylaşmaya%gidilecek%çocuk%olduğu%müddetçe%onlarla%olmaya%çalışacağım.%
Sevgilerimle,%
Bayram%Gözlüklü%
Eğitim%Teknolojileri%Uzmanı%
Bilgisayar%ve%Öğretim%Teknolojileri%Eğitimi%%%
Boğaziçi%Üniversitesi%’15%

%
%

ilkyarblarımızın%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…%
Artik yurt disindan kolaylikla kredi kartiyla ILKYAR'a bagis yapmaniz mumkun
ABD'de iseniz aninda da vergi iadesi icin gerekli belge e-posta adresinize geliyor.
Turkish Philantrophy Funds araciligi ile bagisiniz bize ulasiyor,
23 nisan ve diger projelerde kullaniliyor... Baglanti adresi:
https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/10593-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-19-anadoludan-b-r-demet-ek-projes
Eger "cek" gonderilmek istenirse:
"cek"i Turkish Philanthropy Funds adina, Ilkyar Vakfi icin oldugu not edilerek
Turkish Philanthropy Funds - 216 E. 45th Street Fl.7 New York, NY 10017 adresine yollanmali.
%www.ilkyar.org.tr%%ilkyar.yonetim@gmail.com%%%%%
izlenimleri%dostlarınızla%paylaşıp%onları%üye%yaparak%(eposta%adreslerini%bize%yolluyarak),%mesajlarınızda%
“link”%vererek%ilkyarbın%tanınırlığını%%arttırabilirsiniz,%ancak%başka%amaçlarla%ilkyar%izlenimlerindeki%ve%
sitesindeki%resimlerin%izinsiz%kullanılmaması%gerektiğini%hatırlatın%lütfen...%
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%

