ilk yar'larımızın sevgili dostları,
o kadar çok insani güzellikler yaşıyoruz
masumiyet karşısında gözlerimiz doluyor...
Kendimize soruyoruz,
"biz bu sevgiye gerçekten layık mıyız?" diye...
mektuplardan biri doğudan, biri batıdan....
sevgi nasıl ifade edilmiş...
Emek sevgiyle nakışlanmış tek tek, farklı renkteki harflerle...
Diğer zarfa çok emek konmamış ama bütüncül bir ifade var...
Ya peçete üzerine taşan sevgi...
Yalnız buraya not almak gerekir ki,
bu sevgiye neden olan ODTÜ deki gönüllüler
olduğu kadar Boğaziçindeki, Mersin deki, Hacettepe deki,
diğer üniversitelerdeki arkadaşlarımızın emeklerinin önemini vurgulamak gerekir...
Hüseyin Vural adı nasıl siz bağışçıların ve gönüllerin adı için bir sembolse,
(sevgiyi meydana getiren sizlerin bağışları destekleri ve emekleri)
ODTÜ'nün adı da diğer üniversitelerden özellikle Boğaziçi ve Mersin deki ilkyar
toplluluğundan emek koyan gönüllülerimizin üniversitelerine atıfta bulunan bir sembol
olarak telakki edilmeli.
Elbette tekerleğin dönmesini sağlayan sizlerin destekleriniz,
veya sizlerin desteğiyle ulaşan kitaplar,
Yurtiçi Kargo nun desteği,
hepsi ayrı ayrı o kadar kıymetli ki,
desteklerinize çok teşekkür ederiz...
Daha fazlasını yapmamız gerekir...
Çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz...
İLKYAR

not: Y.K. üyesi olarak ilkyar a hizmet veren sevgili Aysit Tansel Hocamızın duyuru özeti:
Oğuz Tansel 2016 Şiir Ödülü sonucu belli olmuştur. Ödülü Şair Pınar Aka kazanmıştır.
ödül töreni ve kültürel etkinlikler O. Tansel filmi gala gösterimi 15 Nisan Cuma günü saat
18:30'da
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (Kennedy Cad no:4 Kavaklıdere Ankara)
yapılacaktır.
---------------------------------------------------------öğretmenlerimize okullara zeka oyunları götürüyor ve bahsediyoruz
ODTÜ SEM'de öğretmenlere yönelik bir sertifika programına başlıyacağız diye,
üniversite senatosundan geçti, ilana çıktı arkadaşlar aşağıdaki bağlantıdan bilgilere
ulaşabilirsiniz:
http://www.sem.metu.edu.tr/events_view.aspx?eventid=299
http://www.sem.metu.edu.tr/
---------------------------------------------------------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/10593-lk-ret-m-okullarina-yardimvakfi-lkyar-19-anadolu-dan-b-r-demet-ek-projes
----------------------------------------------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/

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...

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,
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.

