ilkyar'larımızın değerli dostları,
bazı çocuklar tatile başladı, bazıları da okula.
Sizlerin desteklediğiniz minik öğretmenlerimizin de
ilk mesaisi idi bugün...
Tatil kitapları içinde kampanya yapmıştık
her iki proje için Boğaziçindeki arkadaşlarımız yoğun çaba ile
tüm malzemelerin zamanında okullarına ulaşmasını sağladılar...
Şimdiden gelecek senenin planlarını düşünmeye başladık,
önümüzdeki bayram bağışlarınızı kış bastırmadan projesi için
ve yaz bilim okulu projesindeki yetmezliklerimiz için kullanmayı planlıyoruz...
Ekteki güzellikler sizlerin desteğiyle ülkenin her bir köşesinde
filizleniyor, çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
--------------------------------------------------Bu ara Sevgili Erden Pasifik te, 17 gündür kürek çekiyor
http://www.humanedgetech.com/expedition/anot/
yarış sürmekte "Pasifiğin Oğulları" teknesinin nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz
ayrıca bu yarışın Erden için çeşitli güzel anlamı var,
ancak Erden'in de desteğe ihtiyacı var...
--------------------------------------------------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-vakfilkyar-ilkyar-16th-science-summer-school
----------------------------------------------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
Hasan Hocamızdan Zeka Oyunları> http://www.zekaoyuncaklari.com/
Kitap: Elif Nur un öyküsü http://www.ilkyar.org.tr/dergi/Elif_Nurun_Oykusu.pdf

Hatırlarsınız “Tatil Kitaplari” projemiz için kampanya yapmış ve 6bin güzel
ilkyar’ımıza karneleriyle beraber okuma kitaplari verecektik... Boğaziçi
Üniversitesindeki gönüllü arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle ve elbette
Yurtiçi Kargonun büüyük desteğiyle kitaplar yollandı...
Sevgili Halit Öğretmenimiz, hafta sonu dağ bayır gezerken birde bakmış bir
çoban ve biricik Eda’yı görmüş... Elinde tatil kitapları ve gönderilen mektup...
Birşey yaptık diye sevinemiyoruz, böylesine güzellikler karşısında utanıyoruz,
kendi kendimize “bir kitapcık mı?” bu sevince neden olmalı, çok daha fazlasını
yapabilmemiz gerek, çok daha fazla ilk yar’imiz için... Ümit ederiz Eda sonuna
kadar okur ve biz de her zaman yanında destek oluruz...

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-lkyarilkyar-16th-science-summer-school

Bir diğer çağrımız Minik Öğretmenler projesi içindi, bugün okullar açıldı sevgili
öğretmenlerimiz için. Anadolunun 120 köyünde, 120 minik öğretmenimiz var...
Yaklaşık 1200 öğrencisi var sevgili öğretmenlerimizin... Boğaziçi
Üniversitesindeki gönüllülerimizin epey yoruldukları bir proje oldu bu... Yurtiçi
Kargo bu projenin temel destekçilerindendi. ODTÜ Yayıncılık da önemli destek
sağladı...
Sevgili Recep öğretmenimiz hem minik öğretmenlerimizin resmini yollamış,
hem de karneleriyle her çocuğa verilen tatil kitaplarının resmini yollamış...
Bazıları (diğer okullardan) mektupları hemencecik yollamışlar bile sağolsunlar...
Her zaman, bu çocuklarımız için daha fazlasını yapmak hayattaki en büyük
borcumuz. Desteklerinizle gelecek sene daha fazlasını yapabilmemiz gerek...

ilkyar'larımızın 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…

