İyi Akşamlar
ilk yar'larımızın
ilk sevdiklerimizin
değerli dostları,
Birbirinden güzel mektuplarla birlikteyiz,
her mektup, ayrı çocuk; her mektup ayrı bir dünya,
ne mutluki bu güzellerle desteklerinizle hep beraberiz
ve onlar için daha iyisini yapma çabası içindeyiz
Gelecek hafta İstanbul'da yıllık toplantımızı 4 Mart Cumartesi günü
gerçekleştireceğiz 11:00-12:30 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
uygunsanız, takviminize şimdiden yazın lütfen...
Değerli Dostlarımız, geçen hafta da bildirmiştik, bu sefer youtube da görüntü...
5 Mart Antalya maratonunda Dr. Hasan Gez arkadaşımız
İlkyar için yarı maraton koşarak bağış toplayacak.
Hasan Hocamız hazırladığı ekteki "Koşu Başlıyor"
https://youtu.be/75ZNVSrBTcI
Hasan Hocamızın Mesajı aşağıdaki gibi bitiyor:
İLKYAR Bağış Hesabı:
İş Bank ODTÜ Şubesi TL Hesabı
TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Açıklama kısmına – “HGEZ – Adın Soyadın” yazarsan sevinirim.
Böylece bu koşu ile İLKYAR için ne kadar bağış topladığımı takip edebilirim.
O 21 kilometreyi koşarken bu bağışın benim için en büyük tezahürat olacak…
Teşekkür ederim.
Bizde tekrar Hasan Hocamıza ve sizlere
Çok teşekkür ediyor
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
-------------------------------------------------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 için bağlantı adresi:
https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyarilkyar-16th-science-summer-school

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,
projelerde kullanılıyor... Bir defalık veya düzenli bağış için Bağlantı adresi:
- https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-16th-science-summer-school

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...

