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Etkinliklerimizle  Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çorum, 
Erzurum, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sivas illerindeki 
okulların bir bölümüne bu proje kapsamında ulaşıldı.  

 
2017 yılında  
40. “Köy Okullarına Kitap Desteği Projesi”,  
2017 Aralık sonunda etkinlik yapılan 644. okulumuza ulaştık. 
 
Özel günler projesini “Kış Bastırmadan” ve “Yılbaşı Botları” isimleri altında gerçekleştirdik.  Ardahan, Bartın, Bingöl, Kars 
illerindeki 487 çocuğa ulaşıldı.  
 
Anadolu’dan Bir Demet Çiçek Projesi gerçekleştirilemedi, buna karşılık 16 ve 17. Yaz Bilim Okulu ve Öğretmen Yaz Kampı 
programları 184 öğrenci ve 43 öğretmenin katılımıyla İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirildi.  
 
Minik Öğretmenler Projesi 16 ilde, 28 okulda, 122 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.  
 
İkincisini gerçekleştirdiğimiz Tatil Kitapları Projesine 22 ilden 26 okul katıldı. 5506 öğrenciye birer tatil kitabı hediye edildi . 
 
“Öğrenci Destek Fonu”da burs programının belli bir sayıda sabitlenmesi görüşü benimsendi, ancak çok özel durumlarda, 
programa yeni öğrenciler kabul edildi. 
 
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.  
 
3 Mart İstanbul, 18 Mart Ankara toplantılarımızda bağışçılarımıza etkinliklerle ilgili detay bilgiler verildi, sorular cevaplandı. 
Aşağıda 2017 faaliyetlerine ait bilanço ve gelir gider tabloları sunulmaktadır. 

	



 

	



 
GİDERLERLE İLGİLİ NOTLAR: 

 
A- 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. 

 
       2017’de Kitap harcamalarımız göreceli olarak daha az gerçekleşti. Bunun iki ana nedeni, etkinlik yaptığımız okullarda öğrenci 
sayısının azalması ve Köy Okullarına Kitap Projesinin kitap alımlarının 2018’e sarkmasıdır. 
 

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: Etkinlik yapılan okullarda ve Yaz Bilim Okuluna Gelen öğrencilere hediye edilen deney setleriyle 

ilgili harcamalar ve yaz bilim okulunda çocuklara hediye edilen çantalar da bu kalemde yer almaktadır. 
 

4. Giyim ve Ayakkabı Alımları: Özel Günler ve Yaz Bilim Okulu Projeleri kapsamında alınan malzemelere yönelik 
harcamalardır. 

 
5. Gıda Giderleri: 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: Misafir ettiğimiz öğrenci ve öğretmenlerin konaklaması ile ilgili harcamaları kapsamaktadır. 

 



7. Ulaşım Giderleri: Yaz Bilim Okulunda misafirimiz olan öğrencilerin ve öğretmenlerin 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: 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 deney malzemeleri, 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. Fuar tanıtımı bağış olarak organizasyonu yapan firmanın desteğidir. Bazı özel harcamalar da İLKYAR 
yönetici ve koordinatörlerin bağışıdır. 

 
 B- GENEL YÖNETİM GİDERLERİYLE İLGİLİ 
 

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

2.  Posta Kargo Giderleri: Yönetimle ilgili gönderi bedelleri bu kalemde değerlendirilmektedir. 



 
3. Banka Giderleri: 2016dan 2017’ye 

devredilen ve 2017’deki sanal POS cihazı gideri, az 
miktarda vergi giderleri bu kalemde yer 
almaktadır. 
 

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

5. 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. 
 

 
 
 

 
 
 



Hepsini o 
kadar çok 
seviyoruz 
ki...  
 
Onların 
sevgisi  
çok büyük 
eşsiz ve 
tertemiz,  
 
ne yaparsak 
yapalım 
onlara 
borcumuzu 
ödememiz 
mümkün 
değil,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ama sürekli ortak gayretlerimizle onlara layık olmaya çalışabiliriz. www.ilkyar.org.tr      ilkyar.yonetim@gmail.com 


