iyi geceler
güzel ilk yar'larımızın
sevgili dostları,
herşeyden önce ailelerin tedirginliği nedeniyle
19. anadoludan bir demet çiçek projemizi gelecek seneye ertelemek
durumunda kaldığımızı üzülerek sizlere duyuruyoruz.
Ancak bu sefer çok daha güzel, daha kapsamlı 16. Yaz Bilim Okulunu
gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza başladık...
ilk yar'larımızın katılımı için bağış yapan değerli arkadaşlarımızın
müsaadeleriyle, yaz bilim okulunda aynı amaç için kullanmak istiyoruz...
İstanbul'daki arkadaşlarımız büyük bir hazırlık içerisindeler,
5 bin öğrenciye tatil kitapları hazırlanıyor... Bu farklı bir yaklaşım içeriyor,
aynı sınıftaki çocuklar farklı farklı kitap alacaklar
öğrenciler yaz boyunca kitapları değişecek,
eylül ayında sınıf kitaplığına getirecek. Üst sınıflardaki arkadaşlarının
kitaplarını da okuyabilecekler elbette...
En çok okuyan, ve okuduklarını en güzel anlatan,
bunun sonucu kendisi de öykü denemesi yapacak öğrencilere
ayrıca ödüller vermeyi planlıyoruz...
Bu akşamki yazı 23 nisan armağanı sayılabilir...
Sizlerin bağışlarıyla neler hissediliyor, nelere dönüşüyor
bunu sevgili Mehmet geriye dönüp değerlendirmiş...
Mehmet gibi gönüllülerimiz İLKYAR'ı geleceğe taşıyacak
bundan kuşkumuz yok...
Tatil kitaplarına kaç kitapla destek vermek istersiniz?
%50 indirimli alıyoruz, 15TL 2 kitap diye ortalama düşünülebilir.
yani 150TL lık bağışınız 20 ilk yar'imizin ilk yar'ı olacak kitaplar
olarak dağılacak ülkemizin çeşitli yerlerine...
Teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz...
İLKYAR

TERTEMİZ BİR SAYFA
Tam 3 sene önce rengarenk çiçeklerin açtığı, sıcak bir nisan ayında tanışmıştım
İLKYAR’la. İlk projem Kastamonu projesi dönüşü belki de o güne kadar
yaşamadığım duyguları, anıları, güzellikleri Bilim Otobüsü koltuğuna oturup yerimi
aldığım an yaşadığımı hissettim. Ben o güne kadar çocuklara karşılıksız, kocaman bir
sevgiyle yaklaşan, ortaya bu kadar eğlenceli ve bilimsel etkinlikler, deneyler koyan,
güzel çocukların o eşsiz gülüşlerine, masumiyetlerine elinden geldiğince layık
olmaya çalışan profesörler ve bir ekip görmemiştim. Dönüş vakti olmasına rağmen
çoğu zaman olduğu gibi vedalaşmaların getirdiği uzatmalarla otobüse geç binmiştik.
Öyle eşsiz, öyle büyülü bir atmosferden kopup hemen uzaklaşmak mümkün müydü
ki? Oturduğum an içimden Allah’a şükretmek geldi ve o güne kadar üniversitede
yaşadığım zaman diliminin nasıl bu kadar sıradan –boş da diyebilirim aslındaolduğu gözümün önünden geçti. O proje dönüşü İLKYAR bundan sonra her şeyin
daha farklı olacağının ve bana kişisel ve mesleki açıdan çok şey katacağının sinyalini
vermişti. Her şey yeniden başlıyordu sanki. Yepyeni, tertemiz bir sayfa…

Elimden geldiğince projelere katılmaya gayret gösterdim. Hele ki o ilk Eylül projesi
olmak üzere her eylül öncesi sabırsızlandığım, bir an önce yazın bitmesini
sonbaharın hemencik gelmesini büyük bir heyecanla beklediğim günleri, bu
acelemde bu tatlı heyecanımda aslında ne kadar haklı olduğumu projenin uzun
akışında, ekibin çocuklara bilim ve öğrenme merakını sevgi, gülümseme ve
dayanışmayla sağladığını kolayca hissederken gördüğümde, çok ama çok mutlu

olduğum günleri, haftaları hiç unutamıyorum. Gittiğimiz farklı şehirlerde
karşılaştığımız misafirperver insanlar buralara geldiğimize çok sevindiklerini hemen
belli eder, bizleri en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaparlardı. İLKYAR
sayesinde en güzel, en anlamlı 23 Nisan’ ı dolu dolu yaşadığım, en farklı ve eşsiz yaz
tatilini geçirdiğim zamanlar hayatımda o kadar özel bir yer edindi ki, dün yaşamışım
gibi aklımda. Projelere Ankara’dan katıldığım zamanlarda ve Mersin’de arkadaşlarla
İLKYAR için daha çok bir şeyler yapma konusunda anlaşıp ortaya eskiye göre daha
güzel işler çıkarmak için çalıştığımız, bazen de köy okullarına projeler
düzenlediğimizde aslında İLKYAR ‘da zamanın ne kadar değerli, anlamlı ve samimi
olduğunu daha da çok görmeye başlamıştım.

Son Eylül projesi dönüşü Mersin’deyken Hafize’nin beni arayıp: “Sana İLKYAR’dan
küçük bir paket var! Adresini ver evine yollayayım.” sözü üzerine “Gerçekten mi?
Zaten Mersin’deyim koşa koşa geliyorum!” diyerek heyecanlandığım gün ne de
güzel bir gündü ama. En anlamlı ve unutamayacağım çok değerli bir hediye
almıştım. Bu güzel hediyedeki kitapları öyle istekli, içten ve neşeyle okudum ki…
Eğitim-öğretim yılına önce Eylül projesiyle daha sonra bu kitapları okuyarak

başlamanın güzel etkileri her yanımı sardı, sarmaya da devam ediyor. Hele Güneşin
Çocukları beni çok uzaklara götürdü. Bu kitabı okuyunca 16 sene önce yaşanılan
hikayelerin benzerlerinin de yine şimdi İLKYAR’la karşıma çıktığını gördüm. Tabi en
iyi tarafı daha iyiye doğru bir eğilimin sürmesi. Beni en çok etkileyen acısıyla
tatlısıyla çocukların yaşadıkları hikayeler oldu.

İlk mektuplarımı aldığım günler, mail adresini daha da sık kontrol ettiğim, gelen her
bir izlenim veya bir haberi büyük bir heyecan ve merakla takip ettiğim günler, bazen
rahmetli Ata hocamızla yaptığımız muhabbet ve bilim dolu yolculuklar, bu
yolculuklarda ikinci izlenimlerimizi yapmamız, bazen de uzun ama bir o kadar da
keyifli tren yolculuklarımız, bu yolculuklar sırasında zamanın nasıl geçtiğini
bilmeden kendimizi bir an Ankara’da güzel ODTÜ’de bir kafede ya da hemencik
depoda yüklenmeyi bekleyen Bilim Otobüsü’nün yanı başında görmek, Ankara’dan,
Mersin’den ve diğer üniversitelerden gittikçe daha çok kalbi temiz, dürüst gönüllü
arkadaşlar edinmek, projeler sırasında öğretmenlik mesleğinin icrasının bu kadar
güzel olduğunu gösteren, bizlere model olan değerli öğretmenlerle tanışmak, en
önemlisi de çocukların gülüşleri, masumiyetleri, güzellikleri karşısında karşılıklı
öğrenme fırsatı yakalamam beni öyle derinden etkiledi ki… Anılar o kadar fazla ki
aslında…
Beni bugün bu satırları yazmaya iten görevde olduğum okulda çocuklarla yaptığımız
Origami etkinliği oldu. Dün okul bahçesinde sorduğum ödüllü zeka soruları ve
bilmeceler üzerine ödül olarak okul çıkışı bu etkinliği yapmamın onları
sevindireceğini düşündüm. Çok eğlendiler ve Sadako’nun hikayesini öyle sessiz,
meraklı dinlediler ki… Kendimi İLKYAR’da hissettim. Gerçi benim için okulda
çocuklarla olduğum her vakit İLKYAR’da bir proje yapmış kadar anlamlı. Belki
bundan sonra boş dersleri alıp veya etkinlik olarak önerip farklı uygulamalara geçme
zamanı. Bir dahakine 7. Sınıflara “Geleceğe Mektuplar” etkinliği ve elimdeki çivilerle
okula gitmek iyi gelecektir. Bence İLKYAR asıl amacı çocuklara büyük bir sevgiyle

kucak açmak, bilim ve öğrenme merakını kamçılamak olduğu kadar gönüllüler için
de bundan daha fazla güzel imkanlar yaratıyor. Biz gönüllülere çok şey öğretiyor.

İLKYAR’da öğrendiklerimizi çocukların bulunduğu her ortamda uygulamanın
güzelliğini,
Sevginin her alanda önemli bir anahtar olduğunu,
Yardımlaşmanın, paylaşmanın hayatımızda ne kadar önemli yer tuttuğunu,
Bir günde bile İLKYAR’ın çocukların gönlünde başka bir yer edinebileceğini,
Bir gün de olsa çocukları kaygısızca güldürüp mutlu edebileceğini,
Hüseyin hocanın çocuklara ve öğretmenlere yaptığı sunumların hepimizde kalıcı
etkiler bıraktığını,
Ekip çalışmasının güzelliğinin çocuklara yansıyacağını,
Hatalarımızı, eksiklerimizi düzeltip daha iyiye yönelebileceğimizi,
Bazen önemli işlere çok geç kalmamıza rağmen asıl önemli olanın yarından itibaren
başlamak olduğunu,
Bilim ve öğrenme merakının güzel kapıları açacağını,

Çocuklarla nasıl bir iletişim kurulması gerektiğini,
Çocukları nelerin mutlu edeceğini,
Çocuklardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu,
Daha yaşanabilir bir dünya için hepimize sorumluluklar düştüğünü,,
Öğretmenlere yaptıkları işin önemini hissettirmek gerektiğini,
Tüm bu güzelliklerin ortaya çıkmasında emek ve destek vermenin önemini…
İLKYAR fazlasıyla öğretiyor.
Acaba bu seneki Eylül güzergahı neresi olur, uzun zamandan beri güneyin en uç
noktasına yolu düşmeyen Bilim otobüsünün yolu bir gün bu taraflara -belki de
okuluma- düşer mi?
Eğer görev yaptığım okulda çocuklarla daha güzel ve tebesssüm dolu günler
geçiriyorsam bunun kaynağı İLKYAR’ dan başkası olamaz. İLKYAR bir gönüllünün
sayfasını güzel, değerli ve unutulamayacak anılarla süslemeye devam ediyor. Bana
kazandırdığın fırsatlar ve deneyimler için ve her zaman aklımda olduğun için tekrar
çok teşekkürler İLKYAR. Daha çok okula, daha çok çocuğa ve daha çok gönüllüye
ulaşman dileğiyle…
Mehmet Bozoğlan

ilkyar'larımızın geleceğine güzellikler katmak için belki bir kitap için, belki anısını yaşatmak istediğiniz
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,
23 nisan ve diğer projelerde kullanılıyor... Bir defalık veya düzenli bağış için Bağlantı adresi:
https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/10593-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-19-anadolu-dan-b-rdemet-ek-projes

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...

