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Ankara dışında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz 2016 yılında Afyon, Antalya, Balıkesir, Burdur, Edirne, İzmir, Kayseri, 
Kırklareli, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, ve Tunceli illerindeki okulların bir bölümüne bu proje 
kapsamında ulaşıldı.  
 
2016 yılında  
39. “Köy Okullarına Kitap Desteği Projesi”,  
2016 Aralık sonunda etkinlik yapılan 597. okulumuza ulaştık. 
 
Özel günler projesini “Kış Bastırmadan” ve “Yılbaşı Botları” isimleri altında gerçekleştirdik.  Ağrı, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, 
Erzurum, Hakkari, Hatay, Muş, Sinop, Şırnak illerindeki 465 çocuğa ulaşıldı.  
 
2016'da İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Anadolu’dan Bir Demet Çiçek Projesi, Yaz Bilim Okulu ve Öğretmen Yaz 
Kampı programları gerçekleştirilemedi.  
 
2016'da Minik Öğretmenler Projesini 25 okulda, 125 öğrenciyle gerçekleştirdik. Minik öğretmenlerimiz yaz boyunca binin 
üzerinde 5-8 yaş grubu öğrencilerine okul öncesi eğitim gerçekleştirdiler. 
 
2016’da İLKYAR Merkez’deki çocuk kitaplarını düzenleyerek çocuk kütüphanesi kurulması için çalışmalara başlandı ve kitap 
listemiz çıkarıldı. Kitaplıklar alındı, merkezin bir bölümü kitaplar için düzenlendi.  
 
2016’da yeni bir proje olarak Tatil Kitapları Projesini gerçekleştirdik, projeye 26 okul katıldı, 5529 öğrenciye tatil kitabı 
karnelerini alırken hediye edildi. 



 
2016’da da “Öğrenci Destek Fonu”da burs programı gelişimini sürdürürken, öğrencilerin başarısı ve daha iyi okullara gidişi 
daha çok önemsendi, ancak rededilemeyecek durumlardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere de destek verilmeye devam edildi. 1i 
ilk, 4ü orta okul, 40ı lise, 74ü üniversite öğrencisi toplam 119 bursiyerimiz eğitimini çeşitli illerde sürdürmektedir. 91 kız 
öğrencidir. 
 
2016 Yılında da İLKYAR Merkezin işletme giderlerinin yöneticilerin, ayrıca bu amaçla alınan bağışlarla karşılanmasına 
devam edildi. Merkezimizdeki gönüllü desteklerin sayı ve niteliğinde gelişmeler kaydedildi. 
 
2016 Yılında gönüllülerin buluşması Ankara Çalıştayında gerçekleştirildi. 
 
4 Mart İstanbul, 19 Mart Ankara toplantılarımızda bağışçılarımıza etkinliklerle ilgili detay bilgiler verildi, sorular cevaplandı. 
Aşağıda 2016 faaliyetlerine ait bilanço ve gelir gider tabloları sunulmaktadır. 
 

        Aşağıda 2016 faaliyetlerine ait bilanço ve gelir gider tabloları sunulmaktadır. 
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GİDERLERLE İLGİLİ NOTLAR: 
 

1. Kitap alımları yatılı ve gündüzlü  okullarda kurulan veya postayla gönderilen, öğrencilere bireysel olarak hediye 
edilen, başarı çantalarının içine konulan, ve bazı öğrencilere postayla gönderilen kitaplardır. 

 
2. Eğitim malzemeleri alımları çocuklara verilen ödüllerle ilgili harcamaları ve okullara verilen ve benzer kategoriye 

giren harcamaları kapsamaktadır. Vakfın genel giderleri içerisindeki kırtasiye giderleri zorunlu kırtasiye 
harcamalarının bir bölümüdür ki, bunların içinde de amaca yönelik olanlar vardır ve ayırt etmek oldukça zordur.  

 
3. Öğrencilere nakdi destek eylül haziran ayları arasında gönderilen lise öğrencilerine 125, üniversite öğrencilerine 200TL 

gönderilen burslar tutarıdır.  
 

4. Giyim alımları genelde bayramlardaki bot, mont, atkı, bere, eldiven, çorap alımlarını, 23 Nisan ve yaz kampı 
projesinde ayakkabı, t-şort öğretmenlere ufak hediye alımlarını  kapsamaktadır. 

 
5. Oyuncak giderleri kurulan oyuncak odası, okullara hediye edilen toplar, okullara ve çocuklara verilen deney setleriyle 

oyuncak, yapboz, deniz topu, yuvarlak çıta, zeka oyunları, voleybol, basketbol, futbol ve hentbol topu alımı ile ilgili 
harcamalardır. 

 
6. 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.  

 
7. Ulaşım gideri 23 nisan ve yaz kampında öğretmen ve öğrencilerin geliş gidişleriyle ilgili masraflardır. Ayrıca projeye 

katılmak için Ankara’ya gelen gönüllülerimize sağlanan sınırlı sayı ve tutarda otobüs bileti desteği de bu kapsama 
girmektedir. Ayrıca İstanbul grubumuzun Afyon projesine katılmak için kiralanan aracın bedeli de bu kapsamdaki 
harcama içine dahil edilmiştir. (2016’da 23 Nisan ve Yaz Bilim Okulu gerçekleştirilememiştir.) 
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8. Yakıt giderleri otobüsle gerçekleştirilen projeler için otobüs yakıtı için harcananları kapsamaktadır. 
 

9. Konaklama giderleri misafir ettiğimiz öğrenci ve öğretmenlerin konaklaması için yapılan harcamalardır. (2016’da 23 
Nisan ve Yaz Bilim Okulu gerçekleştirilememiştir.) 

 
10. Yiyecek ve içecek giderleri 23 nisan ve yaz kampındaki misafirlerimizi ağırlarken yapılan harcamalardır. (2016’da 23 

Nisan ve Yaz Bilim Okulu gerçekleştirilememiştir.) Daha önce gider gösterilmeyen her projede gönüllüler için yapılan, 
yöneticilerce karşılanan yiyecek içecek harcamalarıdır.  

 
11. Kırtasiye giderleri: Kaşe, koli bantı, uçurtma, satranç, frizbi, pergel, silgi, uhu, iletki, gönye, kalem ucu, defterler, 

kalemler, kalemtraş, zarf, a4 kağıt, plastik sıkıştırmalı dosya, tahta kalemi, pastel boya, resim defteri, uçurtma, 
hulahop, atlama ipi, frizbi, rüzgar gülü, çevir zıpla, basket topu, voleybol topu, dağcı halatı, jenga, satranç, cam 
satranç. Oyuncak giderleri arasında gözüken toplar ve bazı zeka oyunlarının kırtasiye giderleri arasında yer almasının 
nedeni satıcının bu kalem malzemeleri kırtasiye giderlerine ait faturanın içerisinde getirmesinden kaynaklanmaktadır. 

 
12. Çeşitli giderler içerisinde çocuklara yapılan çeşitli harcamaların yanısıra, büyük bağış yapanlar, anı kitaplığı kuranlar, 

kurumsal destek verenler için  hazırlanan teşekkür çerçevelerinin gideri, kitaplık kurulan okullardaki çerçeveler, anı 
kitapcığının basımı ciltlenmesi fotokopi, pil, jelibon (bot kutularına), şeker, temizlik malzemesi, fuar tanıtım stand 
kirası (bağış), çöp poşeti, gibi giderler yer almaktadır. İLKYAR merkezi için alınan kitaplık ve YBO projelerine 
giderken otobüse alınan çeşitli yiyecek ve içecek masrafları (yöneticilerimizin bağışı) vardır. 

 
13. Yönetim giderlerimizin en büyük kalemi İLKYAR merkezi için yapılan emlak vergisi, doğalgaz, elektrik, internet ve 

telefon giderleri oluşturmaktadır. Bunun dışında banka giderleri de bu kalemde görünmektedir. Bu giderler yalnızca 
bu giderler için alınan bir bağıştan ödenmektedir.  

  
 
İLKYAR’ın çocuklara ulaştırdıkları bunların çok üzerindedir. Diğer kuruluşların çocuklara ve okullara yolladıkları kitaplar, 
dergiler, giysiler, ajandalar, kartlar ve diğer malzemeler de bu listeye dahil edilmemiştir. 
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Çocukların ve öğretmenlerin ziyaretleri sırasındaki konaklamaları, yiyecek içecekleri, yayınevlerinin kitap dergi bağışlarının 
bir bölümü de bu listede yer almamaktadır. Bazı kuruluşların destekleri de faturayı kendileri kestirdikleri için bu listede 
yoktur.  
 
İLKYAR huzur hakkı, kira vs gibi giderleri olmayan, ve profesyonel ödeme yapmayan, buna karşılık profesyonel muhasebe 
hizmetini de gönüllü bir firmadan almaktadır, İLKYAR yöneticilerinin ayrıca kişisel olarak  İLKYAR için yaptığı 
harcamaların bir bölümü listeye dahil edilmemektedir. 
 

 
 


