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I L K Y A R     2 0 2 1     F A A L İ Y E T L E R İ  

 
 
İLKYAR için yılın 3 önemli olayı: 1. konu İLKYAR Vakfının çalışmaları Vehbi Koç 
ödülü ile takdir edildi. 2021’de 20. Vehbi Koç Ödülünün sahibi İLKYAR olarak 
kayıtlara geçti. 2. konu İLKYAR’ın Bilim Sanat Köyü kurma doğrultusunda 
Karabük Safranbolu Ağaçkese Köyünde yaklaşık 40 dönümlük 3 parsel araziye 
sahip olması. 3. konu İLKYAR’ın yolculuklarının ve güzel çocuklarımızın 
mektuplarının albüm biçiminde “Mavi Otobüsün Yolculuğu” ismiyle basılması. 
 
2020 yılında salgın öncesi, ocak, şubat, mart ayında İLKYAR projeleri her zamanki 
gibi ilerledi. 2020 mart ayının 3. haftasından sonra sınırlamalar yaşandı. 2021 
yılının tamamında İLKYAR’ın Yatılı Bölge Ortaokullarına yönelik YBO Destek 
Projelerine salgının sürmesi nedeniyle başlanamadı ve okullarda etkinlik 
yapılamadı. Minik Öğretmenler ve Tatil Kitapları projeleri yine salgın nedeniyle 
gerçekleştirilemeyen projeler oldu.  
 
Özel günler projeleri Eylül ayında Okullar Açılırken, 29 Ekim’de Kış Bastırmadan 
ve Aralık ayında Yılbaşı Botları isimleri ile gerçekleştirildi. Okullar Açılırken 
projesi kapsamında Muğla ve Kastamonu’nun köylerinde 220 çocuğa ulaşıldı. Kış 
Bastırmadan projesi ile 7 ilde, 8 köy okulunda 219 çocuğa, Yılbaşı Botları 
projesinde 7 ilde 7 köy okulunda 200 çocuğa ulaşıldı. Özel Günler kapsamında 
ulaşılan çocuk sayısı 639 oldu. 
 
21. Anadolu’dan Bir Demet Çiçek Projesi, 20. Yaz Bilim Okulu ve 21. Öğretmen 
Yaz Kampı salgın ve bunun sonucunda çocukların Ankara’ya davet edilememesi 
nedeniyle gerçekleştirilemedi. Buna karşılık 23 Nisan’da Anadolu’ya Bir Demet 
Çiçek olarak adlandırılan proje ile 9 ilde 9 köy okulunda 259 çocuğa hediyeler 
gönderildi. 
 
2021 yılında 9’u üniversiteli 9’u liseli olmak üzere toplam 18 bursiyerimiz mezun 
oldu, 21 öğrenci Öğrenci Destekleme Fonu’na (ÖDF) ilk kez dahil edildi. Ayrıca 
geçtiğimiz yıl üniversiteye yerleşemediği için ÖDF’den çıkarılan 9 bursiyere 2021 
yılında üniversiteye yerleşmelerine takiben tekrar burs verilmeye başlandı. 
Öğrenci Destekleme Fonunda lisanüstü öğrencilere de yer verilmesi amacıyla 
Mayıs ayında Ata Tezbaşaran -Vural Altın Lisansüstü Burs Programı başlatıldı. 
Lisansüstü burs programına kabul edilen bir öğrenci dahil 2021 yılı sonu itibariyle 
ÖDF’nin desteklediği öğrenci sayısı 131 oldu.  
 
İLKYAR Merkez’deki çocuk kitaplarının düzenlenmesi ve çocuk kütüphanesi 
kurulması yönündeki çalışmalara devam edildi.  
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Uzaktan eğitim sürecinde tablet ve bilgisayarı olmayan çocuklar için başlatılan 
İkinci El Bilgisayar kampanyasına 2021 yılında da devam edildi. Bağışlanan tablet 
ve bilgisayarlar elden geçirilerek çocukların kullanımına uygun hale getirildikten 
sonra ihtiyacı olan çocuklara gönderildi. 
 
Meraklı Bilim Elçileri projemiz 2021 yılı boyunca 81 ilde devam etti.  
 
İLKYAR Merkezinin işletme giderlerinin yöneticilerin, ayrıca bu amaçla alınan 
bağışlarıyla karşılanmasına devam edildi. Merkezimizdeki gönüllü desteklerin 
sayı ve niteliğinde gelişmeler kaydedildi. Ayrıca Haziran ayından itibaren 
Lisansüstü Burs Programı çerçevesinde İLKYAR’dan burs alan bir öğrencimiz 
Merkezin düzenli olarak açılmasına, işlerin yürütülmesine destek vermeye 
başladı.  
 
Aşağıda 2021 faaliyetlerine ait bilanço ve gelir gider tabloları sunulmaktadır. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  İLKYAR VAKFI 01.01.2021-31.12.2021 GELİRLER TABLOSU 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3  

GİDERLERLE İLGİLİ NOTLAR: 
A- AMACA YÖNELİK GİDERLERLE İLGİLİ 

 
1. Kitap Alım Giderleri:  Kitap 

alımlarımızın kullanıldığı projeler:  Okullarda 
anı kütüphanesi kurulması, öğrencilere birer 
TÜBİTAK kitabı hediye edilmesi, Köy 
Okullarına Kitap Projesi, Meraklı Bilim Elçileri 
projesindeki öğrencilerimize kitap hediye 
edilmesi, zaman zaman okumayı çok seven 
özel çocuklara kargo ile kitap gönderilmesi, 
bursiyer öğrencilere yılda bir kere okuma 
kitapları gönderilmesi. 

 
2. Oyuncak Giderleri: Köy okullarına 

kitap ve MBE projesindeki öğrencilerimize 
yollanan basket, voleybol ve hentbol toplarına 
yönelik harcamalar.  

 
3. Eğitim Malzemeleri Alımı: Bu 

harcamalar MBE projesindeki öğrencilerimiz için yapılmış olup 81 adet 
melodika ve eğitici oyunlarla ilgili harcamalar.  
 

4. Giyim ve Ayakkabı Alımları: Özel Günler Projeleri (23 Nisan, 29 Ekim ve Kış 
Bastırmadan) kapsamında alınan malzemelere yönelik harcamalar. 
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5. Gıda Giderleri: 
Özel günler 
kapsamında yollanan 
giyim, kitap ve 

kırtasiye 
malzemelerine 

ilaveten her çocuk için 
bir paket kuruyemiş 
için yapılan 
harcamalar.  

 
6. Burs Giderleri: 

İLKYAR’ın 100-150 
aralığında değişmekte olan 

öğrencilerin yıllık burs ve diğer harcamalarının toplamları. 
 

7. Kırtasiye Giderleri: MBE, Anı Kütüpkanesi, Köy Okullarına Kitap ve Özel Günler 
projeleri için fotokopi, kitaplıklardaki çerçeveler, resim defterleri, boya kalemleri, 
hediye edilen malzemelerin hazırlığında kullanılan çeşitli malzemelerin 
giderlerinin toplamları.  
 

8. 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. 
 

9. Diğer Giderler: Kategorize edilemeyen diğer giderler bu kapsama alınmıştır.  
 

10. Haberleşme Giderleri: Çoğunlukla MBE projesi kapsamında verilen tabletlerin 
SİM kartlarına ilişkin data hattı giderleridir. 

 
11. Bilgisayar Sarf Malzemeleri: 2. El Bilgisayar Projesi kapsamında gönderilen 

bilgisayarlar, yazıcı vs. cihazların tamir, upgrade için harcanmış olup büyük 
kısmı bağıştır. 
 



5  

 
 
 
 
        B- GENEL YÖNETİM GİDERLERİYLE İLGİLİ 
 

1. 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.  
 

2. Elektrik Su Doğalgaz Giderleri: Ankara merkez binamızın aynı isimli harcamaları 
bu kalemde yer almaktadır. 
 

3. Çeşitli Giderler: Yedekleme için alınan NAS disk ve depoya alınan çember 
makinası ve diğer hesaplara girmeyen harcamalar  bu kalemde yer almaktadır.  
 
 
Genel Yönetim giderleri için alınan özel bağışın yanı sıra İLKYAR yöneticileri ve 
koordinatörlerinin bağışlarının bir bölümü de genel yönetim giderleri için 
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.  


