
 

 

TOKİ ŞEHİT ER YILMAZ ÖZDEMİR İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 
18/10/2019 - 28/10/2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET 

RAPORUDUR. 

 

Sayın Divan Başkanım, Sayın müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi 
saygı ile selamlıyor, toplantımızın okulumuza hayırlı olması diliyorum. 

18 Ekim 2019 tarihinde genel kurulumuzun oylarıyla seçilmiş olan yönetim 
kurulumuzun, 18 Ekim 2019 ile 28 Ekim 2020 dönemini kapsayan faaliyet raporunu 
sunmak üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. 

Yönetim Kurulumuz 18/10/2019 tarihinde yapmış olduğu toplantı ile görev 
bölümü yapmış ve o tarihten itibaren okulumuzun eğitim öğretim hizmetlerinin 
niteliğini yükseltmek için gerekli olan maddi ve manevi desteği vermek üzere gerekli 
çalışmalara başlamıştır. 

Yönetim Kurulumuz sizlerden almış olduğu destek ve yetki ile okul yönetimiyle 
işbirliğine giderek bu güne kadar 15 (on beş) defa toplanmış, bu toplantılarda okul 
başarısının artırılmasına yönelik 185 (yüzseksenbeş) karar almıştır. Alınan bu kararları 
ve çalışmaları özetlemek gerekirse; 

Gelir getiren çalışmalarımız:  

Banka hesabımıza yatan bağışlar ve makbuz düzenlenip bankaya yatırılan 
bağışlar ile diğer gelirler işletme defterimize en son 277 satır numarası ile kaydedilmiş 
ve TEFBİS sitemine girişi yapılmıştır. Bilançoda gelirler sütununda gösterilmiştir. 

Okul yönetiminin talebi doğrultusunda yapılan giderlerle ilgili karar aldık, 
piyasa araştırması yaparak mal veya hizmeti satın aldık, aldığımız mal veya hizmetler 
ile ilgili belgeleri işletme defterimize en son 99 satır numarası ile kaydettik. Giderlerin 
TEFBİS sitemine girişi yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Gelir ve giderlerin bilançodaki dağılımı şöyledir; 

          

GELİRLER GİDERLER 
GELİRİN TÜRÜ TUTARI TL GİDERİN TÜRÜ TUTARI TL 

Veli Bağış ve Yardımları  72.306,00 Destek Personel Maaş+Sgk+Vergi+Hizmet Alımı  163.497,83 

Kurum, Kuruluş ve Kişi Bağışları (+ servis) 37.190,05 Sabit Giderler  (Telefon,Posta,Ulaşım) 1.616,25 

Etkinlik Organizasyon Gelirleri (gezi, 
gösteri, şenlik) 32.805,00 Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı (toner-

mürekep-master) 11.467,68 

Kantin Kira Gelirleri 24.259,07 Temizlik Malzemesi Alımı Giderleri 14.068,72 

Spor Salonu Kira Gelirleri 74.690,00 Etkinlik-Organ. Mal ve Malzeme Alımları 80,00 

Atık Kağıt Geri Dönüşüm Geliri 0,00 Bakım, Onarım, Mal ve Malzeme Alımları 1.776,22 

Çocuk Kulübü Hesabından Aktarılan 39.472,72 Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri 988,06 

Yanlış Yatırılan  Çocuk Kulübü vs  Paralar 1.602,00 Genel Onarımlar  61.593,76 

    Genel Hizmetler(baca- asanasör,brülor bakımı vs)  11.613,80 

    Mefruşat-Taşınır Mal Alımı  Giderleri 5.408,78 

    Elektrik Tesisatı Onarımları 2.478,00 

    Eğitim /Bilişim Araçları Materyal Alımı 11.968,40 

    Uluslararası Fon Giderleri (Eko Okullar) 435,00 

    Yanlış Yatırılan  Çocuk Kulübü vs  Ücreti İadesi 1.602,00 

        

GELİRLER TOPLAMI 282.324,84 GİDERLER TOPLAMI 288.594,50 
Geçen Dönemden Devir 
(BANKA+KASA) 11.664,14 BANKA MEVCUDU (yeni döneme devir) 5.394,48 

    KASA MEVCUDU   

GENEL TOPLAM 293.988,98 GENEL TOPLAM 293.988,98 

                

 

 

 

 



 

 

Diğer çalışmalarımız 

1-Okulumuzda temizlik hizmetlerinin karşılanması için temizlik malzemeleri satın 
aldık, hizmet satın aldık. 

2-Okulumuzun telefon faturalarını zamanında ödedik. Kurum dışına gönderilen 
gönderilerin masrafını karşıladık. 

3-Okul dışı tören ve bayramlara gidiş-geliş, gerekse kurumuza gelen malzemelerin 
taşıma işi ve diğer kurumlara evrak taşıma için yol ücretlerini karşıladık. 

4-Bakım, onarım, etkinlik ve organizasyon malzeme ve mal ve hizmet alımları yaptık. 

5-Bilgisayar, projeksiyon, yazıcı gibi elektronik eşyaların bakım ve onarımlarımı 
yaptırdık. 

6-Okulumuzun boya ve tamiratlarını yaptırdık, düzenli olarak bahçe bakımı ve okul 
ilaçlamasını yaptırdık, düzenli olarak asansör bakımı yaptırdık. 

7- Su deposu temizliği, baca temizliği, kalorifer sistemi, brülör bakımı yaptırdık. 

8- Yangın tüpleri dolumlarını yaptırdık. 

9- Okulda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan çalışmalara destek verdik.  

10-Covid 19 salgını sürecinde hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuz kapsamında 
yapılması gerekenler konusunda okul yönetimine destek sağladık. 

11-Elektrik ve su tesisatı bakım ve onarım giderlerini karşıladık. 

12-Okul içi tören, etkinlik ve organizasyonların masraflarını karşıladık. 

13-Sınıflarımıza çeşitli donatım malzemeleri alımı ile taşınırların bakım ve 
onarımlarını yaptırdık. 

14-Büro ve yönetim odalarında kullanılan kırtasiye malzemelerini karşıladık. 

15-Fotokopi makinaları ve yazıcı tüketim malzemelerini karşıladık. 

16-Her ay yapılan okul servis araçların denetimi ile kantin ve yemekhane 
denetimlerinde görev aldık. 

17-Etkinliklerimize katılan misafirlerimize makam ziyaretleri, bağışçılarımıza ve 
paydaşlarımıza teşekkür ziyaretlerinde bulunduk. 



 

 

18- “Eko okullar “e-twinning, okullarda orman, beslenme dostu vb.”  projelere destek 
verdik. 

19- Okulumuzda yapılan gösterilerde ve gezi faaliyetlerinde görev aldık. 

20- Geri dönüşüm ürünlerinin toplanmasında, değerlendirilmesinde görev aldık. 

21-Ücretsiz ders kitabı ve tatil kitabı dağıtımında görev aldık. 

22-Okulumuzu temsilen çeşitli toplantılara katıldık. 

23- Belirli gün ve hafta kutlamaları ve okulda yapılan törenlerde ve etkinliklerde görev 
aldık. 

24- Yeni kayıt, naklen kayıt dönemlerinde okul yönetimi ile birlikte çalıştık. 

25-Okul sağlığı kapsamında yapılan aşı, diş tarama, işitme tarama çalışmalara destek 
olduk. 

Bu faaliyetleri yapmak için; 

Değerli üyelerimizden ve diğer kaynaklardan toplam bu dönem için 293.988,98 
TL gelir elde edilmiştir. (Bu gelire geçen dönemden devreden banka hesabı tutarı 
dahildir)  

Elde edilen bu gelirlerle, toplam 288.594,50 TL  harcama yapılmıştır. 

Olumlu fark olan 5.394,48  TL  birliğimizin banka hesabında bugün itibariyle 
mevcuttur.  

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 Salgını, okul aile birliği bütçesini de ciddi 
düzeyde etkilemiş ve 17/10/2019 tarihli olağan genel kurulda sunulan tahmini 
bütçemizin gerçekleşme oranı %61,39 'da kalmıştır. 

Çalışmalarımıza desteklerinden dolayı başta okul yöneticilerimiz ve 
öğretmenlerimiz olmak üzere, siz değerli üyelerimizin ve velilerimizin gayretleri için 
teşekkür ediyor, okulumuza desteklerinizi bekliyoruz. 

Bundan sonra seçilecek değerli arkadaşlarımıza başarılar dileriz. 

Yönetim Kurulu olarak bizlere vermiş olduğunuz bu görevi tamamlamanın 
mutluluğu içerisinde hepinize teşekkür ediyoruz. 

Arz ederiz. 

 

 



 

 

 

28/10/2020   
 

Mehtap ADIGÜZEL          Ayşe GÜNER                                       Esmer DOĞAN 
Başkan            Bşk. Yrd.                                        Sekreter-(Yazman)        

    

 
 
 
 
 
 
 
  

   

Deniz ÖZDEMİR  Nurcan HAŞHAŞ 
 Muhasip-(Sayman)  Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


