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Ankara Fen Lisesi okul-Aile Birliği olarak, 11 Ekim 2018 tarihİnde yapılan Genel Kurulda görev aldık.
Başkad Nermin ÖzKAı,{, aaşkan Yardımcısı Zafer ÇALlM, Muhasip Üye Pembe ÖZPARLAK, Yazman Esen
lŞlK ve Üye Gönül Çiçek ŞENTÜRK olarak görev bölümü yaptlk.

OAB olarak, bu süre içerisinde Okul Yönetimi ile planlı ve uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük.

Devletimiz öğrencilerin temel gereksinimleri olan ısınma, aydınlanma, su gibi ihtiyaçlarını
karşılamaktadlr. Ancak, okulumuzun yatılı da olması nedeniyle, mekanlarda 7/24 yaşanmaslndan
dolayı, acil giderlerimiz olmaktad ır.

Hastalanan öğrencilerimizin acil hastane gidiş-dönüş ulaşım ücretleri, kırılan cam, kapı, kapı kolu, perde
ve aksamı, elektrik sistemi arızaları, arıza yapan mutfak aletIeri, buzdolabl/ çamaşlr makinasl gibi
ihtiyaçla1 öğrencilerin mağdur olmamalarl için ivedilikle okul-Aile Birliği bütçesinden
karşılanmaktadır.

Kuru]umuz taraflndan sizlerin de katkllarl ile oluşturduğumuz bütçemizde, 11 Ekim 2018 tarihi itibariyle
geçen ylldan kalan 5622 lira vardı.2018-2019 öğretim yıllnda toplam 143.176,93 lira gelirimiz oldu.

Bu miktarın 147.280,23 lirası gider olarak kaydedilmiştir. 04.10.2019 tarihi itibariyle bankada 831,93
lira, kasada ise Lo64,77 lira bulunmaktadlr. Yapılan tüm harcamalarımız fatura ve fiş karşılığında olup,
kaylt a|tlna alınmlştlr.

1) okul - Aile Birliği olarak, çocuklarımlzln en iyi şartlarda öğretimlerİni sürdürmeleri için, okul
temizlik görevlileri ve ekipmanları sağlanmüştır.

2) OAB olarak,yemekhane çalışan|arımıza destek sağladık. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen, Başaşçı

çalıştırarak maaş ve sigortasını karşıladık. Dershaneden akşam yemek saati bittikten 5onra

gelen öğrencilerimiz için,nöbetçi kalan yemekhane çalışanlarına ek ödemeler yaptlk.

3) Yurtiçi ve yurtdışında okulumuzu temsıIen ,çeşitli bilimsel çalışmalara Ve yarışmalara katllan

öğrencilerim ize, ulaşım, yer ve araç-gereç ve ekipmanlar konusunda destek sağladık.

4) Yurtiçi çeşitli spor daIlarında okulumuzu temsilen sportif yarlşlara katllan öğrencilerimize
destek sağladlk.

5) okulumuzun ihtiyacı olan klrtasiye, temizlik, biIgisayar bakım-onarım, iletaşim olmak üzere

diğer genel ihtiyaçları ve sarf malzemelerinin temin edilme masraflarını OAB olarak karşıladık.

6) okul ve yurt binaları içinde kırılan veya arızalanan her tür|ü elektrjk aksam|, kapı, pencere,

perde onarım Veya parça değişim giderleri oAB bütçesinden karşllanmlştlr.

7) Kazan dairesinde, mutfak içerisinde kırılan veya arızalanan her türlü alet ve araçların bakım-

onarlm Ve değişimi oAB tarafından karşılandı.

Yukarıda beIirttiğimiz tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu kararı alınarak gerçekleştirilm iştir.

Yapllan işIemlerin hepsi resmi kaylt altlna alınmış olup, faturalar Ve ödemelere ait evraklar okulda

muhafaza edilmiştir.

Yap|lan iş ve işlemlerle ilgili alınan kararlar düzenli olarak "Karar Defteri"ne yazılarak ekleri de

dosyalarında muhafaza edilmiştir. Yönetim Kuruluna ait" İşletme Defteri"ne gelir ve giderler

düzenli şekilde işlenmiştir.



"Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir" Biz Okul Aile Barliği olarak hem
gençlerimizin hem de onIarı yetiştiren öğretmenlerimızin taleplerini imkanlarımız ölçüsünde
yerine getirmeye çalıştık. Bu ça lışmala rım ızda bize yardımcı olan başta Okul Müdürümüz Sayın

Sinan Dağ'a, Müdür Başyardlmclmlz sayln Akif Taş'a, Müdür Yardımcılarımlz Sayın Saliha Özbek
Ve sayln soner Akış'a, Öğretmenlerimize, okul Vaklf Başkanımıza, okul Aile Birliği Yönetim Ve

Denetim Kurullarında görev alan arkadaşlarımıza, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen
velilerimize teşekkür ediyor, yeni dönemde de daha fazla hizmet edilebiimesi için ilgilerinizi ve

katkılarınızı bekliyoruz,

Katk!larlnızl aşağıdaki hesaba banka Veya internet havalesi ile gönderebilirsiniz.

ANKARA FEN LisEsi o(UL AiLE BiRLıĞi HESAP NUMARAS|

Tc. ziraat Bankası Balgat Şubesi /ANKARA Hesap No: 1395-41720337-5001

l8AN :TR92 0001 0013 9541 7203 3750 01

Saygılarımızla.,..

oKuL - AiLE BiRLiĞi YöNETiM KuRuLu

Nermin ÖZKAN Başkan

Zafer ÇAL|M Başkan Yard|mclsl

Pembe ÖZPARLAK Muhasip

Esen lŞlK Yazman

Gönü l Çiçek ŞENTÜRK Üy"



AFL oKuL - AİLE ginliĞi crı-in - aiorn TABLosu

II / I0 / 201,8 _ 04 / I0 / 2019

GELiR GlDER

Bağış

Kira

ıl-İlçe

MEM.

Sos. Etk.

12.Sınıf Deneme Sınavı

önceki yönetim Devir

Kay Kay Federasyonu

22.280,75 TL

38.7 49,18TL

49.000 TL

8.560 TL

18.345 TL

5.622 TL

620, TL

Tem izlik-

Pers. H iz.Alım ı

Ulaşım

iletışım

sehven Hesaba yatan veli

iade

Yarışma-Proje Katılım Katkı

Eğitime Destek Temsil Gid.

Tamirat-Ba kım-Onarım

Trafik cezası

Pansiyon Hesabına Aktarım

12. Sınıflar Deneme Sınavı

Kırtasiye,Tü p, Noter vs Gid

48.226, TL

4,979, TL

564,50 TL

1.400, TL

1,L406 ,

1,4.94].,35

TL

TL

33.639,65 TL

751,,50 TL

2.175 TL

18.345 TL

4.852,23 TL

ToPLAM 1,43.L7 6,93Tl ToPLAM I41,.280,23,TL

1,43.L76,93 - 141,.280,23 = ].896,70 TL

BANKA : 83].,93 TL KASA : 1.064,77 TL
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Ankara Fen Lisesl okul - Aile Birliği Denetleme Kurulu olarak, 11 Ekim 2018 tarihinde yapılan Genel

Kurulda, Milli Eğitim Bakanllğı okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin 1,4l4 maddesinin hükümleri gereğince ,

Yönetim Kurulunun faaliyetlerini inceleme konusunda görev aldık,

Görevimiz gereği; bu bir yıllık süre zarfında, Yönetim Kurulunu, ilki 14.02,2019, diğeri 27.06.2019

tarihinde oImak üzere iki kez denetledik.

Denetimlerimiz sonucunda; Yönetim Kurulunun her ay toplantl yaptlğlnl, aldıkları kararları Karar

Defterine yazdıkları, banka hareketlerinin düzenli olarak takip edildiği,

Genel Kurul tutanak dosyasının, Noter onaylı Yönetim Kuru|u Karar Defterinin, Gelir Gider İşletme

Hesabı Defterinin , harcama belgelerinin yer aldığı dosyanın, Yönetim Kurulunca ihtiyaç duyulan diğer
dosya ve kayıtların olduğu, tutulan defter, dosya ve belgelerin okulda muhafaza edildiği, gelir gider
defterinin muhasip üye taraflndan usulüne göre tutulduğu,

Yapı|an bağışların bankaya yatırıldığı, elden makbuz karşılığı bağış alınmadığı, Birliğin hesabında
bulunan paranın başkan ve muhasip üye imzası ile çekildiği, harcamalar ile ilgili Yönetim Kurulunun
karar ald|ğı,Kantinin usulüne yuğun klraya verildiği, taraflarca sözleşme düzenlendiği, gecikmeli olsa da
kiraclnın ödemeleri yaptlğl, kantin kira gelirinden Milli Eğitim Müdürlüğü paylarının yatırıldığı ,

Yönetim Kurulunun 5orunsuz bir şekilde çalışmalarlna devam ettiği

8örülmüştür.

Kendilerine okulumuz için yaptlklarl tüm çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.

Mecit Mümin PoLAT

Baran DADAKoĞLU

Yüksel KARGAC|

Denetleme Kurulu Başka nl

Denetleme Kurulu Üyesi

Denetleme Kuru lu Üyesi


