ilk yar'larımızın sevgili dostları,
TPF Bağış Maratonuna katkı veren tüm arkadaşlarımıza
çok ama çok teşekkür ederiz...
Yaz Bilim Okulunu katkılarınızla en iyi biçimde gerçekleştireceğiz...
Ancak hala hedeflediğimiz rakamın çok gerisindeyiz...
(TPF'deki rakam projenin tüm rakamını göstermiyor)
Hala desteklerinize ihtiyacımız var...
Bu akşam da ilkyar'larımızın öykülerine,
jüri teşvik ödülü alanlar arasından kurra ile belirlediğimiz
sevgili Sıla'nın öyküsü "Beklenen Savaşçı Antoni" ile devam ediyor...
Sevgili Sıla'ya ve Fethiye öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz...
Tatil kitapları ve minik öğretmenlerimizin kitapları da okullara ulaştı,
katkı veren arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz...
Sizler sayesinde ancak birşeyler yapıyoruz,
böylesine güzelliklerin boyatmasına yardımcı olduğunuz için
çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz...
İLKYAR
--------------------------------------------------Bu ara Sevgili Erden Pasifik te, 5 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-yardimvakfi-lkyar-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

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…
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-sciencesummer-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...

