MUTLU OLABİLMEK Mİ,
MUTLU EDEBİLMEK Mİ?

Mutlu olabilmek mi
yoksa mutlu edebilmek mi ?
Bu duyguyu titreyen parmaklarla satırlara dökerken,
cevabını da onlarca çift gözden okuyorum.
Ne güzel anlatmışsınız:
''İLKYAR olarak sizlere ulaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Keşke daha fazla imkanımız olsa öğrencilerimiz için çok daha güzel şeyler yapabilsek.''
Minnet hissettirmeyen bu sıcak satırlarınız bizleri,
yolladığınız hediyeler kadar mutlu etti.
Minnacık kalpleri fethetmek kadar daha kutsal ne olabilir ki?
Özenle ve binbir emekle her öğrenci için aynı itinayla hazırlanan hediyelere dokunan
küçücük eller ve bir an önce açılmayı bekleyen kutular, bizleri de onların heyecanına
ortak ediyor.
Bizler bu kadar heyecanlıysak
öğrencilerimizin ( kardeşlerimizin) heyecanını dile getirmek mümkün mü?
O masum bakışları, zeytinkarası gözleri gülümsettiniz.
Öyle bir gülümseme ki sıcaklığını yüzlerce kilometre uzaktan hissettirir.
Çünkü bu gülümseme gücünü sizlerin güzel sözlerinden ve desteklerinden aldı.
İLKYAR destekçileri başta olmak üzere tüm gönüllü ekibinize çok teşekkür ederiz.
Sizler paylaşmaya ayrı bir güzellik katıyorsunuz.
Tüm bu emeklerinizin karşılığına,
teşekkürünü tebessümle karşılık veren
geleceğimiz olan çocuklarımızın çokça selamını yolluyoruz sizlere...
İnsanlığı, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı
bizlere duyduğunuz manevi destekle yaşatmak için gerekli gayreti
göstereceğiz. Yüreğinizdeki güzellik eksilmesin.
Hepinizin değerli emeğine sağlık.
Sevgilerle...

Nasıl Yardım Edebilirsiniz?
1. İLKYAR’larımızın geleceğine güzellikler katmak, onlara bir kitap
hediye etmek, belki anısını yaşatmak istediğiniz bir büyüğünüz,
bir yakınınız için kitaplık kurulmasını desteklemek, belki de daha
fazlası için aşağıda bilgileri sunulan hesaplar aracılığıyla bağış
yapabilirsiniz.
Hesap Sahibi
: İLKYAR
Türk Lirası Hesabı (IBAN)
: TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Avro (Euro) Hesabı (IBAN) : TR92 0006 4000 0024 2293 5074 26
Dolar Hesabı (IBAN)
: TR91 0006 4000 0024 2293 5762 17
Türk Lirası Hesabı (IBAN) (*) : TR46 0006 2000 3030 0006 2994 01
(*) ilk 3 hesap İş Bankası ODTÜ şubesinde,
son hesap Garanti Bankası Boğaziçi Üniversitesi
şubesinde açılmıştır.
Önemli Not: Bağışınızın açıklama kısmına “Adınızı,
Soyadınızı, E-posta ve/veya Cep telefonu
numaranızı” yazmanızı önemle rica eder, desteğiniz
için teşekkür ederiz.
ABD’den bağışlarımızı TPF aracılığı ile
topluyoruz. ... Vergi iadesi formu e-posta
ile adresinize yollanıyor. Bir defalık veya
düzenli bağış için bağlantı adresi:
//www.classy.org/campaign/İLKYAR/c164385

2. E-postalarınızda www.İLKYAR.org.tr
bağlantı vererek, izlenimlerimizi
arkadaşlarınızla
paylaşarak
İLKYAR’ın
tanınırlığını
arttırabilirsiniz.
Arkadaşlarınızın
e-posta
adreslerini
bizlere (İLKYAR.yonetim@gmail.com) göndererek üyelik sistemimize dâhil olmalarını ve bu
izlenimleri almalarını da sağlayabilirsiniz.
Önemli Not: İLKYAR izlenimlerindeki ve resmi sitesindeki resimlerin izinsiz
kullanılmadığını hatırlatır, göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

