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‘Become a partner for education and share the
joy of making a difference in someone’s life’

Contributor’s Information (please print or type)
Name
Billing address
City, State, Zip Code
Phone 1 / Phone 2
Fax / Email
Pledge Information

I (we) pledge a total of $______________________ to be paid: ☐now ☐monthly ☐quarterly
☐yearly.
I (we) plan to make this contribution in the form of: ☐Check ☐PayPal
For PayPal and Bank Information please see:
http://h2ha.org/donation.html

Acknowledgement Information
☐ Please use the following name(s) in all acknowledgements:
☐I (we) wish to have our gift remain anonymous.
Please make your check
payable to Heart to Heart
Anatolia, Inc. and mail it in
the enclosed envelope to:
Heart to Heart Anatolia
(H2HA)
P.O Box 4693
Star City, WV 26504
The following are some excerpts from our recent applicants for scholarship:
S.K.: Since my childhood I dreamed to be a successful lawyer on international affairs, and
pursue the democratic ideals of my Republic. Now I am a lawyer in-trainee, and I am not far
from achieving my dream. However; this requires at least one or two years of postgraduate
education abroad, and knowledge of a foreign language such as English. Therefore I need a
helping hand since my family cannot support me financially. I am hoping, that your foundation,
Heart to Heart Anatolia, will be the helping hand.
M.A.: Anadolu bir makinenin beynine benzer. … Kapağı açıldığında birbirini kesen, karmaşık
bir aygıt görüntüsü vermesine rağmen, birbirinden farklı işlevleri olan (birbirini tamamalayan)
yan istasyonları andıran yapılar (kültürler) görebilmekteyiz. … Bu istayonlar tarihin belli
evresinde durulmuş, keşfedilmeyi bekleyen hazineler edasındadırTarih dalında aldığım yüksek
lisans eğitimini doktora ile devam ettirerek bu keşifleri yapacağıma inanıyorum. Ancak, mali
zorunluluklar üniversiteden mezun olur olmaz bir iş kapısı bulup calışmamı gerektirdi. Böylece

üniversite araştırma görevlisi olma planlarım bir hayal kırıklığıyla geri plana düştü. Ülkemde
doktora programlarına devam etmek için yabanncı dil sınavını geçmek şart. Ancak,bu özellikle
taşrada eğitim görmüş bireyler için çok zor olup önemli miktarda parasal kaynak
gerektirmektedir.. Halen köyde yaşamakta olan ailemin katkısı da olmayınca sizin kurmuş
olduğunuz vakıf’ın yardımına gerek duymaktayım.
A.E.: Onsekizmart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü onur derecesiyle bitirdim. Ayrıca
Anadolu Universitesi’nden Dış Ticaret Bölümü diplomam var. Kendi emeğimle kazandığım
paralarla kısa zamanda İngilizce öğrendim. Master derecesini çok önceden kafama koymuştum.
Başvurduğum üç üniversiteden (Saint Luois, Stony Brook, Long Island) kabul aldım, ve Long
Island Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümüne devam etmeye karar
verdim. Şu anda haftanın 4 tam günü çalışıp 3 gün okula gidiyorum. Bildiğiniz gibi ABD’de okul
ücretleri çok yüksek. Sorunum ilk senenin masraflarını karşılamak. Diğer yılları kendimi
hocalara ispatlayarak ve onlar sayesinde iş ve burs bularak sağlıyacağımı düşünüyorum. Babam
inşaat işçisi, annem ise ev hanımı. Beni parasal olarak desteklemleri imkansız. Eğer uygun
görürseniz ve gerekli şartları taşıyorsam miktarı ne olursa olsun kuruluşunuzdan mali desteğe
ihtiyacım var.

