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F A A L İ Y E T L E R İ

2020 yılında Kilis, Osmaniye, Konya, Karaman illerinde genellikle orta okullara yönelik etkinlikler yapıldı ve bunlar YBO
destek projesi kapsamında değerlendirildi.
2020 yılında 794. Okulda etkinlik yapıldı. 42. “Köy Okullarına Kitap Desteği Projesi” gerçekleştirildi.
Özel günler projelerini “Elazığ Depremzedelerine Destek”, “Bitlis’e Bayram Hediyeleri”, “Ardahan’a Bayram
Hediyeleri” ve “Kış Bastırmadan” isimleri ile gerçekleştirdik. Elazığ’da 68 aileye ve 144 çocuğa destek gönderildi. Bitlis
ve Ardahan Bayram projeleriyle her iki ilde 200’er ilkokul öğrencisine ulaşıldı. Kış Bastırmadan projesinde Şubat
ayındaki ek kampanya ile birlikte 11 farklı ilde 386 çocuğa ulaşıldı.
21. Anadolu’dan Bir Demet Çiçek Projesi, 20. Yaz Bilim Okulu ve 21. Öğretmen Yaz Kampı, Minik Öğretmenler ve Tatil
Kitapları projeleri, pandemi nedeniyle çocuklar Ankara’ya davet edilemediği için gerçekleştirilemedi.
23 Nisan’da Anadolu’ya Bir Demet Çiçek olarak adlandırdığımız proje ile Hatay ve Iğdır’da 382 ilkokul çocuğuna kargo
ile bez çanta içerisinde hediyler gönderildi.
Yaz Bilim Okulunda Matematik ve Fen alanlarında yoğun çalışmalar yaparak özel sınavlarda başarılı olan, ancak
Ankara’ya davet edemediğimiz 60 çocuğa kargo ile hediyeler gönderildi. Ayrıca 2019 yılında Matematik, Fizik, Kimya
alanlarında Yaz Bilim Okuluna gelen 32 çocuğa kargo ile kitaplar gönderildi.

2020 yılında 19’u üniversiteli 20’si liseli olmak üzere toplam 39 bursiyerimiz mezun oldu. 2020 yılında 30 öğrenci
ÖDF’ye ilk kez dahil edildi, ayrıca üniversiteye yerleşen 3 bursiyere tekrar burs verilmeye başlandı. Pandemi nedeniyle
2020 yılında bursiyer öğrencilerimizin ailelerine destek olmak için normal burslarına ilave olarak bir seferlik 500’er TL
tutarında ek destek sağlanmıştır.
İLKYAR Merkez’deki çocuk kitaplarının düzenlenerek çocuk kütüphanesi kurulması çalışmalarına devam edildi.
Çocuk Kütüphanesinin etkin olarak kullanılmasına yönelik “Yaratıcı Yazma Atölyesi” düzenlendi.
2020 yılında Korona Günleri konulu bir öykü yarışması düzenlendi. Yarışmaya 16 farklı ilden 68 ortaokul öğrencisi
katıldı. Dereceye giren ve katılan çocuklara kargoyla kitaplar gönderildi.
Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle tablet ve bilgisayarı olmayan çocuklar için ikinci el bilgisayar kampanyası
başlatıldı, toplanan tablet ve bilgisayarlar elden geçirilerek çocukların kullanımına uygun hale getirildikten sonra
ihtiyacı olan çocuklara gönderildi.
“Meraklı Bilim Elçileri” adıyla yeni bir proje başlatıldı. Proje ile köylerinden taşımayla okula giden köy çocuklarının
kaynaklara erişimine destek olmak, motivasyonlarını artırmak, uzaktan eğitim sürecine çağdaşlarıyla eşit koşullarda
katılmalarını sağlamak amacıyla 81 ilde 81 çocuğa ulaşılması hedeflendi. Şubat 2021 itibariyle 81 ilde uygulamaya
geçilmesi hedeflenen projede 2020 yılsonu itibariyle 9 pilot ilde proje başlatıldı.
İLKYAR Merkezin işletme giderlerinin yöneticilerin, ayrıca bu amaçla alınan bağışlarıyla karşılanmasına devam edildi.
Merkezimizdeki gönüllü desteklerin sayı ve niteliğinde gelişmeler kaydedildi. Ancak pandemi nedeniyle Merkezin
düzenli açılamaması ve gönüllülerimizin uzaktan eğitim süresince ODTÜ’de bulunmaması, projelerin sınırlı sayıda
gönüllü desteği ile gerçekleşmesine neden oldu.
28 Mart elektronik toplantılarımızda bağışçılarımıza, gönüllülerimize etkinliklerle ilgili detay bilgiler verildi, sorular cevaplandı.
İLKYAR’ın gelecekle ilgili planları da katılımcılara sunuldu.

Aşağıda 2020 faaliyetlerine ait bilanço ve gelir gider tabloları sunulmaktadır.
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GİDERLERLE İLGİLİ NOTLAR:
A- AMACA YÖNELİK GİDERLERLE İLGİLİ
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.
1.

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.
2.

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.
3.

Giyim ve Ayakkabı Alımları: Özel Günler, Anadolu’dan Bir Demet Çiçek ve Yaz Bilim Okulu Projeleri kapsamında
alınan malzemelere yönelik harcamalardır.
4.
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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.
5.

Konaklama Giderleri: Anadolu’dan Bir Demet Çiçek Projesindeki
ve Yaz Bilim Okulundaki misafir ettiğimiz öğrenci ve öğretmenlerin
konaklaması ile ilgili harcamaları kapsamaktadır.
6.

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.
7.

Yakıt Giderleri: Anadolu’dan Bir Demet Çiçek, Yaz Bilim Okulu ve şehir dışı projeler Proje için tahsis edilen ve
kiralanan aracın yakıt giderini kapsamaktadır.
8.

9.

Burs Giderleri: İLKYAR’ın 100-150 aralığında değişmekte olan öğrencilerin yıllık burs toplamlarıdır.
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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.
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.
11.

Diğer Giderler: Kategorize edilemeyen diğer giderler
bu kapsama alınmıştır. 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 giderler söz konusudur.
Fuar tanıtımı bağış olarak organizasyonu yapan firmanın desteğidir.
12.

Bazı özel harcamalar da İLKYAR yönetici ve koordinatörlerin bağışlarıdır.
B- GENEL YÖNETİM GİDERLERİYLE İLGİLİ

1.

Kırtasiye Giderleri: İLKYAR’ı destekleyenlere verilen anı çerçeveleri gideridir.
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2.

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

Banka Giderleri: Sanal POS cihazı gideri, gelen döviz havale komisyonları, yatırım fonu gelir vergisi, komisyon ve
BSMV’ler ile diğer vergi giderleri bu kalemde yer almaktadır. Bazı (talimatsız veya özel durum gereksinimiyle yapılan
para transferlerinde) durumlarda alınan masraflar da bu kalemdedir.
3.

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.

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.
6.

Genel Yönetim giderleri için alınan özel bağışın yanı sıra İLKYAR yöneticileri ve koordinatörlerinin bağışlarının bir
bölümü de genel yönetim giderleri içinde kullanılmaktadır.
İLKYAR’ın huzur hakkı, kira vs gibi giderleri yoktur, profesyonel çalışanı yoktur, muhasebe hizmeti dahil ücretsiz olarak
alabileceği hertürlü hizmeti gönüllü kişiler ve firmalardan almaktadır.
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