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KOCAELİ EĞİTİM VAKFI
2014 YILI FAALİYET RAPORU
Kocaeli Eğitim Vakfımız, 2014 yılı içerisinde amaçları doğrultusunda aşağıdaki
faaliyetleri gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
1- Vakfımız tarafından, KEV Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 2014 yılı
içerisinde tüm bursiyerlere toplam olarak 192.300,00 TL. tutarında burs ödemesi
gerçekleştirilmiştir.
2- Vakfımızın 2014 yılına ait Vergi Muafiyeti Tasdik Raporları, Yeminli Mali Müşavir
tarafından tasdik edilerek süresi içinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ na; ayrıca,
5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na dayanılarak hazırlanmış bulunan Vakıflar Yönetmeliği’ nin
ekinde yer alan ve mevzuat gereğince gönderilmesi zorunlu olan tüm bilgi ve belgeler de T.C.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul II. Bölge Müdürlüğü’ ne de süresi içinde
gönderilmiştir. Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak tahakkuk eden ve ödenmesi gereken tüm
yasal masraflar Vakfımız tarafından ödenmiştir.
3- Vakfımıza 2014 yılında bağış karşılığı yapılan çelenk ve pano siparişleri 3383 adet
olup aynı yıl içerisinde Vakfımıza yapılan çelenk ve pano bağışlarının toplam tutarı 96.790,00
TL.’ dır. Ayrıca, Vakfımıza 2014 yılı içerisinde 2.900,00 TL. tutarında Şartlı Eğitim Bağışı’ nda
bulunulmuş ve tüm bağışların toplam 99.690,00 TL.’ sına ulaşmış bulunmaktadır.
4- Yönetim Kurulumuzun 27.11.2014 tarih ve 200 / 1 sayılı kararı ile Vakfımızın 2015
Yılı Tahmini Gelir – Gider Bütçesi, 357.980,00TL. (ÜçYüzElliYediBinDokuzYüzSeksen
TürkLirası) olarak bağlanmıştır.
5- Kocaeli Eğitim Vakfı Sefa Sirmen Spor Tesisleri’nden 2014 yılında toplam
215.893,80 TL. kira geliri elde edilmiştir.
6- Vakfımızın amaçları doğrultusunda ve Vakıf Resmi Senedimizde yer alan hükümler
çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilimizde amatör spor branşları alanında faaliyet de bulunan
spor kulüplerine toplam 49.900,00 TL. tutarında nakdi yardım yapılmıştır.
7-Vakfımızın amaçları doğrultusunda ve Vakıf Resmi Senedimizde yer alan hükümler
çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde fakir ve yardıma muhtaç olanlar ile sağlık sorunları bulunan
ve Vakfımıza müracaat eden vatandaşlara toplam 6.559,50 TL. tutarında nakdi yardım
sağlanmıştır.
8- Vakfımız tarafından 2014 yılı içerisinde çeşitli kurumlara yasal olarak ödenmesi
gereken tüm ödentiler ile satın alınan ve dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler karşılığında
ödenmesi gereken tüm meblağlar, şahıs ve firmalara süresi içinde ödenmiş olup bu nedenle
Vakfımızın gecikmiş hiçbir borcu bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz olunur.
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