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F A A L İ Y E T L E R İ

2018 yılında Adana, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bolu, Çanakkale, Çorum, Düzce, Erzurum, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin,
Niğde, Osmaniye, Şırnak, Zonguldak illerinde genellikle orta okullara yönelik etkinlikler yapıldı ve bunlar YBO destek projesi
kapsamında değerlendirildi.
2018 Aralık ayı sonunda etkinlik yapılan 685. okulumuza ulaştık.
41. “Köy Okullarına Kitap Desteği Projesi” gerçekleştirildi.
Özel günler projesini bu sene de “Kış Bastırmadan” ve “Yılbaşı Botları” isimleri altında gerçekleştirdik. Proje kapsamında 10 farklı
ilden 14 okulda 530 çocuğa ulaşıldı. Gebze Kolejinin desteğiyle Ardahan Hanak’a ayrıca çeşitli malzemeler yollandı.
19. Anadolu’dan Bir Demet Çiçek Projesi, 14 ilden davet edilen 75 çocuk ve 24 öğretmen ile Ankara’da gerçekleştirildi. 18. Yaz Bilim
Okulu ve 19. Öğretmen Yaz Kampı programları ise 19 ilden, 115 öğrenci ve 31 öğretmenin katılımıyla İstanbul ve Ankara’da
gerçekleştirildi. Yaz Bilim Okuluna davet edilen öğrencilerin 12 tanesi Sanat Okulu çalışmalarına katılmıştır.
Minik Öğretmenler Projesi 9 ilde, 15 okulda, 131 öğrenciyle gerçekleştirildi.
İLKYAR Merkez’deki çocuk kitaplarını düzenleyerek çocuk kütüphanesi kurulması için çalışmalara devam edildi. Kitaplıklar ilave
edildi, merkezin giriş katının bir bölümü kitaplar için düzenlendi.
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Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Tatil Kitapları Projesine 24 ilden 41 okul katıldı. 7.600 öğrenciye birer tatil kitabı hediye edildi.
2018'de 19 bursiyerimiz üniversiteyi bitirmistir. 3 lise öğrencimiz mezun oldu ancak onlar aynı yıl üniversiteye başladıkları için 2018
yılı için liseden mezun olup fondan çıkarılan öğrencimiz bulunmamaktadır. 23 öğrenci ödf fonuna dahil edilmiştir. 2 üniversiteli
bursiyerimiz başarısızlık nedeniyle ve 1 bursiyerimizde başka kaynaklardan burs desteği aldığını ifade ettiği için toplam 3 üniversite
öğrencisinin bursu sonlandırılmıştır.
İLKYAR Merkezin işletme giderlerinin yöneticilerin, ayrıca bu amaçla alınan bağışlarla karşılanmasına devam edildi.
Merkezimizdeki gönüllü desteklerin sayı ve niteliğinde gelişmeler kaydedildi.
Gönüllülerin buluşması uzantısında düzenli toplantılar yapıldı. Alınan bazı kararların hayata geçirilmesi mümkünleşti. 2018 Ocak
ayında İstanbul ve Ankara’daki yönetici ve gönüllülerin katıldığı 2018 yılının değerlendirildği, 2018’in planlandığı, Aralık ayında da
Strateji Toplantısı ve 2019 yılı faaliyetlerinin tartışıldığı toplantılar düzenlendi.

2 Mart İstanbul, 17 Mart Ankara toplantılarımızda bağışçılarımıza etkinliklerle ilgili detay bilgiler verildi, sorular cevaplandı.
İLKYAR’ın gelecekle ilgili planları da katılımcılara sunuldu.
Aşağıda 2018 faaliyetlerine ait bilanço ve gelir gider tabloları sunulmaktadır.
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GİDERLERLE İLGİLİ NOTLAR:
AMACA YÖNELİK GİDERLERLE İLGİLİ
1. Kitap Alım Giderleri: Kitap alımlarımızın kullanıldığı projeler: Gittiğimiz etkinlik yaptığımız okullarda kitaplık kurulması,
öğrencilere birer TÜBİTAK kitabı hediye edilmesi, Köy Okullarına Kitap Projesi, Tatil Kitapları Projesi, Minik Öğretmenler
Projesi, Kargoyla Kitap gönderilmesi projesinin yanı sıra başarı ödüllerinin içerisinde, Ankara’ya gelen öğrencilere ve
öğretmenlere de kitap hediye edilmesi, zaman zaman özel çocuklara kargo ile kitap gönderilmektedir. Bursiyer öğrencilere
yılda bir kere okuma kitapları gönderilmektedir.
2. Oyuncak Alım Giderleri: Yatılı Okullarda 1-4 öğrenci sayısının çok azalması nedeniyle oyuncak odası kurulması önemli
ölçüde etkinlik yapılan köy okullarına yapılmaktadır. Akıl oyunları, zeka oyunları olarak nitelenen kutu oyunları,
yapbozlarda bu kalem içerisinde yer almaktadır. Okullara hediye edilen top ve spor malzemeleri de oyuncak alım giderleri
içerisine dahil edilmiştir.
3. Eğitim Malzemeleri Alımı: Etkinliklerde kullanılan deney malzemeleri, Etkinlik yapılan okullarda ve Yaz Bilim Okuluna
Gelen öğrencilere hediye edilen ve yaz bilim okulu süresinde kullandıkları deney setleriyle ilgili harcamalar ve yaz bilim
okulunda çocuklara hediye edilen çantalar ve sanat okulunda hediye edilen mızıka, metalofon, davul, melodika, flütler de bu
kalemde yer almaktadır.
4. Giyim ve Ayakkabı Alımları: Özel Günler, Anadolu’dan Bir Demet Çiçek ve Yaz Bilim Okulu Projeleri kapsamında alınan
malzemelere yönelik harcamalardır.
5. Gıda Giderleri: Anadolu’dan Bir Demet Çiçek Projesindeki ve Yaz Bilim Okulundaki misafirlerimizi ağırlarken yapılan
harcamalardır. Bunun dışında Ankara dışındaki projelere gidilirken İLKYAR yöneticileri tarafından gönüllülere ikram edilen
sandviç, meyve, içecek giderleri de bu kalemde yer almaktadır. Mezun ve yaz bilim okulu için hazırlanan gönüllüler için gıda
giderleri de İLKYAR yöneticileri tarafından karşılanmaktadır.
6. Konaklama Giderleri: Anadolu’dan Bir Demet Çiçek Projesindeki ve Yaz Bilim Okulundaki misafir ettiğimiz öğrenci ve
öğretmenlerin konaklaması ile ilgili harcamaları kapsamaktadır.
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7. Ulaşım Giderleri: Anadolu’dan Bir Demet Çiçek Projesindeki ve Yaz Bilim Okulunda misafirimiz olan öğrencilerin ve
öğretmenlerin uçak ve otobüsle geliş ve gidişleriyle ilgili masraflardır. Bunun dışında Ankara dışında gerçekleşen
projelerimizde araç kiralaması, kısmen Mersin ve İstanbul’daki gönüllülerimizin projeye katılmaları için yapılan
harcamalarda ulaşım giderleri kapsamındadır. Ayrıca uçakla ufak bir ekiple gerçekleştirilen projenin ulaşım giderleri de yer
almaktadır, ancak uçak projelerindeki ulaşım giderleri İLKYAR yöneticilerince karşılanmaktadır.
8. Yakıt Giderleri: Anadolu’dan Bir

Demet Çiçek, Yaz Bilim Okulu
ve şehir dışı projeler Proje
için tahsis edilen ve
kiralanan aracın yakıt
giderini kapsamaktadır.
9. Burs Giderleri:
İLKYAR’ın 100-150
aralığında değişmekte olan
öğrencilerin yıllık burs
toplamlarıdır.

10. Kırtasiye Giderleri:
Etkinlik yapılan okullardaki çocukların başarı ödülleri içerisindeki ve minik
öğretmenlerimize gönderilen malzemeler içindeki kırtasiye masrafları,
fotokopi, pil, kitaplıklardaki çerçeveler, hediye edilen malzemelerin hazırlığında kullanılan çeşitli malzemelerin giderlerini
kapsamaktadır.
11. Kargo Giderleri: Kargo giderlerinin çok büyük bir bölümü genellikle bağıştır. Ancak kargo firmasının gitmediği yerlerde PTT
kargo kullanıldığında ödeme yapılmaktadır. Az sayıda mektuplar için, ilçe dışındaki okullar için, burslu ve bazen özel
öğrencilere gönderilen malzemeler de PTT ile yollanmaktadır. Bazı okulların karşı ödemeli olarak yolladıkları malzemelerde
bazen farklı kargo ile gelebilmektedir, bu durumda İLKYAR tarafından ödeme yapılmaktadır.
12. Diğer Giderler: Bu kapsamda misafirimiz öğrencilere 3 boyutlu sinema bileti, çocuklar için ilaç alımları, kiralanan aracın
döşeme tamiri, fuar tanıtım, çerçeve yapımı, yaz bilim kampı için çeşitli market alışveriş giderleri gibi farklılıklar mevcuttur.
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Fuar tanıtımı bağış olarak organizasyonu yapan firmanın desteğidir. Bazı özel harcamalar da İLKYAR yönetici ve
koordinatörlerin bağışıdır.
B-

GENEL YÖNETİM GİDERLERİYLE İLGİLİ
1.

2.

Kırtasiye Giderleri: İLKYAR’ı destekleyenlere verilen anı çerçeveleri gideridir.

Posta Kargo Giderleri: Yönetimle ilgili gönderi bedelleri bu kalemde değerlendirilmektedir.
3.
Banka Giderleri: 2018den 2019’a devredilen ve 2018’deki sanal POS cihazı
gideri, az miktarda vergi giderleri bu kalemde yer almaktadır. Bazı (talimatsız veya özel
durum gereksinimiyle yapılan para transferlerinde) durumlarda alınan masraflar da
bu kalemdedir.
4.

Bina Giderleri: Emlak ve asfalt vergisi bu kalemde yer almaktadır.

5.
Yeni Bina Giderleri : 2018’de bağışlanan gayri menkül ile ilgili
yapılan tapu ve harç masrafları.
6.
Çeşitli Giderler: Elektrik, su, telefon, internet, doğal gaz, damga
vergisi, vekalet, imza sirküleri, noter gideri, binaya kitaplık alımı, taşınabilir
bellek, yangın söndürme cihazı, çerçeve gideri bu kalemde yer almaktadır.
Genel Yönetim giderleri için alınan özel bağışın yanı sıra İLKYAR yöneticileri ve koordinatörlerinin bağışlarının bir bölümü de
genel yönetim giderleri içinde kullanılmaktadır.
İLKYAR huzur hakkı, kira vs gibi giderleri olmayan, ve profesyonel ödeme yapmayan, buna karşılık profesyonel muhasebe
hizmetini de gönüllü bir firmadan almaktadır.
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