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1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemizde engelli sporu medyamızda yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta A.$. personelinin katıldı!ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayısıyla Vakfımız TESYEV'e, 9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu
Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol
Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)
Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)
Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)
Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen
Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)
Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu
Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)
Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge
Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt
Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal
"smail Efe
"smail $i!man
"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül
Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol
M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora
Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek
Mustafa Kral
Nedim Gündemir
Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.
RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot
Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it
Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.
Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı
Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an
Süleyman Kosif
Ünal Aysal
Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)
Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır .

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır .

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır .

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur .

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.- TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa651,34
    Bankalar6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER297.166,92
    Di#er menkul kıymetler297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.)27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme )11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar131.335,20
    Di#er ta!ıtlar59.713,30
    Amortismana tabi demirba!14.064,54
    Di#er demirba!46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - )-38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - )-5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR2.473,43
    Amortismana tabi haklar3.475,30
    Di#er haklar156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - )-1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR78.378,19
    Satıcılar78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK.34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH.400,02
    Gider tahakkukları400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı156,56
C.KÂR YEDEKLER"6.524.389,91
    Statü yedekleri414.555,32
    Ola#anüstü yedekler1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI7.329.062,50

EK:2
TESYEV
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER!3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı105.860,73
Yardım toplama gelirleri2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri4.243,55
$artsız ba%ı" geliri391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER!-3.661.709,59
Amaca yönelik giderler3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları1.220.549,25
Sa#lık yardımları1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları334.645,87
Di#er malzeme yardımları123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar9.000,00
Etkinlik giderleri57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan)223.420,20
Genel yönetim giderleri572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan)12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI-74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri16.662,31
Faiz gelirleri248.669,84
Yatırım fonu gelirleri7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER-15.401,02
Kur farkı gideri-15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER473,08
Di#er gelir473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN-183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!
KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar216.099,04
      Mal satı!ları34.346,00
      Hizmet satı!ları181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-)0,00

C.NET SATI$LAR216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-)-28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti-28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER!-216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - )-216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-)0,00

                      DÖNEM NET ZARARI-15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa1.024,55
    3.Bankalar1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon )746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR12.332,94
    1.Alıcılar12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar829,60
E. STOKLAR8.559,65
    4.Ticari mallar8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR3.842,69
    6.Demirba!lar17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - )-13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR0,00
    1.Haklar6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - )-36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH.179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR913,65
     1.Satıcılar913,65
C.D"%ER BORÇLAR27.558,57
    1.Ortaklara borçlar27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK.8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH.415,36
    2.Gider tahakkukları415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE12.143,49
    1.Sermaye11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı1.143,49
C. KÂR YEDEKLER"27.603,21
    1.Yasal yedekler11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - )-20.766,18
    1.2008 yılı zararı-20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI-15.791,75
    1.Dönem net zararı-15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemizde engelli sporu medyamızda yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta A.$. personelinin katıldı!ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayısıyla Vakfımız TESYEV'e, 9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu
Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol
Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)
Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)
Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)
Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen
Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)
Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu
Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)
Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge
Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt
Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal
"smail Efe
"smail $i!man
"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül
Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol
M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora
Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek
Mustafa Kral
Nedim Gündemir
Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.
RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot
Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it
Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.
Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı
Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an
Süleyman Kosif
Ünal Aysal
Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)
Zeynep Ilıcalı
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Genel Müdür
Berrin ALTINÖZ

Mali !"ler Koordinatörü
Arif YÜCEL

Sekreter
Burcu SAMARAZ ARTUN

E#itim Müdürü
Spor Müdürü
Gül!en ERKOÇ

Muhasebe Müdürü
Aytaç ÇALI"KAN

E#itim Sorumlusu
Gülderen KARADAYI

Seda TUTU

Spor Sorumlusu
Ebru C#DA

Hatice CELEP
Suna DO$AN

Muhasebe Yard.
Caner "AMDANCI

Hizmet Personeli
Hatice ERDO$AN

Keramettin KARAKOÇ
Ahmet YARDIMCI

Yavuz KARAK#PR#K

YÖNET!M KURULU

Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır .

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır .

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur .

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.- TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER297.166,92
    Di#er menkul kıymetler297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.)27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme )11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba!14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - )-38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - )-5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR2.473,43
    Amortismana tabi haklar3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - )-1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK.34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH.400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI7.329.062,50

EK:2
TESYEV
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER!3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı105.860,73
Yardım toplama gelirleri2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri4.243,55
$artsız ba%ı" geliri391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER!-3.661.709,59
Amaca yönelik giderler3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları1.220.549,25
Sa#lık yardımları1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları334.645,87
Di#er malzeme yardımları123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar9.000,00
Etkinlik giderleri57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan)223.420,20
Genel yönetim giderleri572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan)12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI-74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri16.662,31
Faiz gelirleri248.669,84
Yatırım fonu gelirleri7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER-15.401,02
Kur farkı gideri-15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER473,08
Di#er gelir473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN-183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!
KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar216.099,04
      Mal satı!ları34.346,00
      Hizmet satı!ları181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-)0,00

C.NET SATI$LAR216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-)-28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti-28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER!-216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - )-216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-)0,00

                      DÖNEM NET ZARARI-15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa1.024,55
    3.Bankalar1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon )746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR12.332,94
    1.Alıcılar12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar829,60
E. STOKLAR8.559,65
    4.Ticari mallar8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR3.842,69
    6.Demirba!lar17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - )-13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR0,00
    1.Haklar6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - )-36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH.179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR913,65
     1.Satıcılar913,65
C.D"%ER BORÇLAR27.558,57
    1.Ortaklara borçlar27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK.8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH.415,36
    2.Gider tahakkukları415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE12.143,49
    1.Sermaye11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı1.143,49
C. KÂR YEDEKLER"27.603,21
    1.Yasal yedekler11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - )-20.766,18
    1.2008 yılı zararı-20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI-15.791,75
    1.Dönem net zararı-15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemizde engelli sporu medyamızda yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI

3

De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.

8 9 10 11 12131415

2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayısıyla Vakfımız TESYEV'e, 9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu
Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol
Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)
Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)
Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)
Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen
Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)
Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu
Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)
Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge
Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt
Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal
"smail Efe
"smail $i!man
"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül
Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol
M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora
Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek
Mustafa Kral
Nedim Gündemir
Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.
RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot
Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it
Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.
Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı
Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an
Süleyman Kosif
Ünal Aysal
Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)
Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur .

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.- TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER!3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı105.860,73
Yardım toplama gelirleri2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER!-3.661.709,59
Amaca yönelik giderler3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları334.645,87
Di#er malzeme yardımları123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan)223.420,20
Genel yönetim giderleri572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan)12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI-74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER-15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN-183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!
KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar216.099,04
      Mal satı!ları34.346,00
      Hizmet satı!ları181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-)0,00

C.NET SATI$LAR216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-)-28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti-28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER!-216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - )-216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-)0,00

                      DÖNEM NET ZARARI-15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa1.024,55
    3.Bankalar1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon )746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR12.332,94
    1.Alıcılar12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar829,60
E. STOKLAR8.559,65
    4.Ticari mallar8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR3.842,69
    6.Demirba!lar17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - )-13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR0,00
    1.Haklar6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - )-36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH.179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR913,65
     1.Satıcılar913,65
C.D"%ER BORÇLAR27.558,57
    1.Ortaklara borçlar27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK.8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH.415,36
    2.Gider tahakkukları415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE12.143,49
    1.Sermaye11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı1.143,49
C. KÂR YEDEKLER"27.603,21
    1.Yasal yedekler11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - )-20.766,18
    1.2008 yılı zararı-20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI-15.791,75
    1.Dönem net zararı-15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemizde engelli sporu medyamızda yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.

8 9 10 11 12 131415

2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.- TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!
KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar216.099,04
      Mal satı!ları34.346,00
      Hizmet satı!ları181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-)0,00

C.NET SATI$LAR216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-)-28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti-28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER!-216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - )-216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-)0,00

                      DÖNEM NET ZARARI-15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon )746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - )-13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - )-36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH.179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR27.558,57
    1.Ortaklara borçlar27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK.8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH.415,36
    2.Gider tahakkukları415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı1.143,49
C. KÂR YEDEKLER"27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - )-20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI-15.791,75
    1.Dönem net zararı-15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.

2

2

Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.- TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!
KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar216.099,04
      Mal satı!ları34.346,00
      Hizmet satı!ları181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-)0,00

C.NET SATI$LAR216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-)-28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti-28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER!-216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - )-216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-)0,00

                      DÖNEM NET ZARARI-15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.

2

2

Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir .

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.

17

18

Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.

20

3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)
Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu
Emre $ener

Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)
Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge
Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt
Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal
"smail Efe
"smail $i!man
"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül
Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol
M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora
Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek
Mustafa Kral
Nedim Gündemir
Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.
RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot
Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it
Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.
Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı
Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an
Süleyman Kosif
Ünal Aysal
Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)
Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir .

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

2012 YILI TOPLAM YARDIM TUTARI;  3.013.464,34 TL

E#!T!M
YARDIMLARI

SA#LIK
YARDIMLARI

MALZEME
YARDIMLARI

D!#ER
YARDIMLAR

1.221.559,25 TL 1.110.951,84 TL 667.093,25 TL 13.860,00 TL

E#itim bursu,
bilgisayar

Spor ve günlük
ya!am malzemesi

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.

2
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir .

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu

Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol

Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)

Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)

Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)

Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen

Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)

Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu

Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)

Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge

Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt

Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal

"smail Efe
"smail $i!man

"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül

Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol

M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora

Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek

Mustafa Kral
Nedim Gündemir

Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.

RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot

Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it

Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.

Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı

Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an

Süleyman Kosif
Ünal Aysal

Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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BURS YARDIMIMIZIN KAYNA#I TUTARI

E%itim "artlı ba%ı"larla kar"ılanan
Burs Gönüllüleri ba#ı!ından
Yardım toplama geliriyle kar"ılanan
Engelleri Kaldıralım Kampanyalarından
Bilyoner A.$ ve Bilyoner.Com Üyeleri ba#ı!ından
Di%er gelirlerle kar"ılanan

209.782,00

831.307,25

122.760,00
56.700,00

1.220.549,25Toplam

Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

1 Adana 10
2 Adıyaman 8
3 Afyon 4
4 A#rı 3
5 Aksaray 2
6 Amasya 7
7 Ankara 59
8 Antalya 8
9 Ardahan 1
10 Artvin 1
11 Aydın 6
12 Balıkesir 8
13 Bartın 1
14 Batman 3
15 Bayburt 1
16 Bilecik 1
17 Bingöl 4
18 Bitlis 1
19 Bolu 2
20 Burdur 4
21 Bursa 3
22 Çanakkale 10
23 Çankırı 2
24 Çorum 1
25 Denizli 4
26 Diyarbakır 12

!l Bursiyer
Sayısı !l Bursiyer

Sayısı

53 Malatya 5
54 Manisa 6
55 Mardin 3
56 Mu#la 1
57 Mu! 2
58 Nev!ehir 5
59 Ni#de 2
60 Ordu 3
61 Osmaniye 1
62 Pamukkale 1
63 Rize 3
64 Sakarya 5
65 Samsun 6
66 Siirt 4
67 Sinop 1
68 Sivas 6
69 $anlıurfa 2
70 $ırnak 2
71 Tokat 10
72 Trabzon 3
73 Tunceli 3
74 U!ak 5
75 Van 3
76 Yalova 1
77 Yozgat 3
78 Zonguldak 6

!l Bursiyer
Sayısı

27 Düzce 1
28 Edirne 3
29 Elazı# 11
30 Erzincan 5
31 Erzurum 7
32 Eski!ehir 28
33 Gaziantep 8
34 Giresun 8
35 Gümü!hane 2
36 Hatay 5
37 I#dır 2
38 Isparta 20
39 "çel 3
40 "stanbul 67
41 "zmir 10
42 Kahramanmara! 10
43 Karabük 3
44 Karaman 2
45 Kars 1
46 Kayseri 8
47 Kırıkkale 5
48 Kır!ehir 6
49 Kilis 3
50 Kocaeli 6
51 Konya 14
52 Kütahya 4

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu

Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol

Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)

Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)

Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)

Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen

Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)

Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu

Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)

Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge

Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt

Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal

"smail Efe
"smail $i!man

"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül

Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol

M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora

Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek

Mustafa Kral
Nedim Gündemir

Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.

RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot

Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it

Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.

Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı

Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an

Süleyman Kosif
Ünal Aysal

Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

Sa"lık Yardımlarımızın Da"ılımı

SA#LIK YARDIMIMIZIN KAYNA#I TUTARI

Sa%lık yardımı "artlı ba%ı"larla kar"ılanan
Yardım toplama geliriyle kar"ılanan
Engelleri Kaldıralım Kampanyalarından
Di%er gelirlerle kar"ılanan
Ayni olarak sa%lanan

8.520,00

829.191,41
270.505,63

2.734,80
1.110.951,84Toplam

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir .

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z
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Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol

Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)

Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)

Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)

Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen

Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)

Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu

Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)

Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge

Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt

Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal

"smail Efe
"smail $i!man

"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül

Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol

M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora

Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek

Mustafa Kral
Nedim Gündemir

Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.

RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot

Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it
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SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.

Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı

Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an

Süleyman Kosif
Ünal Aysal

Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.

8 9 10 11 12 13 14 15

2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)
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Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)

Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)

Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen

Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)

Celal Kolot
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Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
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"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül
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M.Esat Süvarierol
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Mehmet Dora

Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek
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Nedim Gündemir

Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.
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SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.
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Siren Ertan Çarmıklı

Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an

Süleyman Kosif
Ünal Aysal

Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan:A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili:Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili:Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter:Ümit Deniz KURT

Sayman:Ali ÖZBUDAK

Üye:Aslı YA$ARO#LU

Üye:Mümtaz KARAKAYA

Üye:Rene SABAN

Üye:Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.

8 9 10 11 12 13 14 15

2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.

20

3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.

23

2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA
Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.

2

2

Ba"kan:A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili:Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili:Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter:Ümit Deniz KURT

Sayman:Ali ÖZBUDAK

Üye:Aslı YA$ARO#LU

Üye:Mümtaz KARAKAYA

Üye:Rene SABAN

Üye:Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.

8 9 10 11 12 13 14 15

2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüple rine spor sandalyes i, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı" layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

$artlı Ba%ı"larla Kar"ılanan  
Tekerlekli binek sandalye 31 21.590,95
Akülü tekerlekli sandalye  23 55.505,33
Spor sandalyesi 20 69.984,67
Kargo v.b. gider 1.954,78
 74 149.035,73
Engelleri Kald. Kamp. Kar"ılanan  
Tekerlekli binek sandalye 4 3.620,00
Akülü tekerlekli sandalye 1 1.900,00
Spor sandalyesi 14 50.237,84
Yedek parça 40.528,28
Kargo v.b. gider 459,70
 19 96.745,82
Di%er Gelirlerle Kar"ılanan
Tekerlekli binek sandalye 1 992,60
Akülü tekerlekli sandalye 29 69.294,67
Spor sandalyesi 5 18.228,04
Kargo v.b. gider 349,01
 35 88.864,32
Ayni Olarak Vakfa Ba%ı"lanan
Tekerlekli binek sandalye 1 250,00
Yedek parça 591,60

1 841,60
TOPLAM 129 335.487,47

Adet Tutar

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA
Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.

2

2

Ba"kan:A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili:Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili:Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter:Ümit Deniz KURT

Sayman:Ali ÖZBUDAK

Üye:Aslı YA$ARO#LU

Üye:Mümtaz KARAKAYA

Üye:Rene SABAN

Üye:Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Da%ıtılan günlük ya"amla ilgili malzeme; De%eri
Temizlik ve ki"isel bakım ürünleri
Di! macunu, sabun, !ampuan, krem vb. 51.610,05

Giyim e"yası
Elbise, ayakkabı, ti!ört, çorap vb. 39.043,29

Oyuncak vb. 6.119,58

Yiyecek, içecek 3.366,28

Iphone Cep Telefonu (4 adet) 5.416,24

105.555,44

Toplam di%er malzeme yardımı 331.605,78

Goalball Kalesi 5 çift 17.250,00

Goalball Gözlü#ü 384 29.184,00

E!ofman takımı 318 18.932,40

Spor ayakkabı 37 2.772,60

Krampon 275 14.998,50

Kanedyen 275 8.910,00

Futbol Maç Topu 42 5.748,96

Futbol Antrenman Topu 70 1.652,00

Futbol Kaleci Eldiveni 14 241,92

Futbol Kaleci Forması 14 408,24

Futbol Sporcu Tekmeli#i 275 3.894,00

Konç - Tozluk 275 1.188,00

Futbol Antrenman $ortu 275 2.970,00

Ya#murluk 275 8.910,00

Butterfly masa tenisi masası ve filesi 1 139,75

Paragolfer yedek parça  2.331,68

Basketbol Topu 4 193,52

Spor Dvd'si 46 1.702,00

 T-shırt 3.522 100.440,00

Da#ıtım kargo, vb. masrafı 4.182,77

226.050,34

Adet      De%eriDa%ıtılan spor malzemesi;

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu

Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol

Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)

Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)

Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)

Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen

Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)

Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu

Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)

Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge

Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt

Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal

"smail Efe
"smail $i!man

"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül

Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol

M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora

Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek

Mustafa Kral
Nedim Gündemir

Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.

RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot

Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it

Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.

Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı

Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an

Süleyman Kosif
Ünal Aysal

Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüple rine spor sandalyes i, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı" layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımım ızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA
Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan:A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili:Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili:Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter:Ümit Deniz KURT

Sayman:Ali ÖZBUDAK

Üye:Aslı YA$ARO#LU

Üye:Mümtaz KARAKAYA

Üye:Rene SABAN

Üye:Siren Ertan ÇARMIKLI

3

De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüple rine spor sandalyes i, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı" layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımım ızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA
Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.

2

2

Ba"kan:A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili:Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili:Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter:Ümit Deniz KURT

Sayman:Ali ÖZBUDAK

Üye:Aslı YA$ARO#LU

Üye:Mümtaz KARAKAYA

Üye:Rene SABAN

Üye:Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.

8 9 10 11 12 13 14 15

2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.

16

4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını  desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu

Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol

Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)

Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)

Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)

Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen

Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)

Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu

Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)

Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge

Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt

Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal

"smail Efe
"smail $i!man

"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül

Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol

M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora

Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek

Mustafa Kral
Nedim Gündemir

Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.

RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot

Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it

Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.

Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı

Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an

Süleyman Kosif
Ünal Aysal

Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüple rine spor sandalyes i, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı" layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,
protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı
derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımım ızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemizde engelli sporu medyamızda yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta A.$. personelinin katıldı!ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayısıyla Vakfımız TESYEV'e, 9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.

21 22 24 25 26 27282930

3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617

18 19 20 21 22 23 24 25 26 272829303132

TESYEV
YÖNET!M KURULU ÜYELER!

Tesyev Organizasyon $eması .………………………………………………………………..... 2
Yönetim Kurulu Üyeleri ………………………………………………………......………....... 3
Sunum ……….............................................................................……………………………... 4

I. BÖLÜM
"$B"RL"!" ÇALI$MALARIMIZ ..........………………………………………………..…... 5

II. BÖLÜM
YARDIM VE DESTEKLER"M"Z .........………………………………………………....… 7
1. E!itim Yardımları ......…………………………………………………………..…..……..... 8
2. Sa!lık Yardımları ......……………………..……………………………………………...… 10
3. Malzeme Yardımları …………………….…………………………………………….…… 13
4. Di!er Yardımlar ………….………….……………………...……………………………… 16

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z ....……………...…………………………………………………….. 16
1. Spor Etkinlikleri ...…………………………...…………………………………………... 16

• Ku"adası Davutlar Gençlik Kampı …………………………………………………….…. 16
• 4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç Turnuvası ………………………………….…. 16
• Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası ………...…………………………….…. 17

2. E%itim ve Ö%retim Etkinlikleri ………………………………..……………....………… 17
• Bursiyerler  Toplantı sı ......…………..……………………………………………….. . 17
• Türkiye’de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans ....………………………………... 18
• Bilyoner.com,Tesyev ve Bursiyerleri Toplantısı …………..………………………………18
• BP Petrolleri A.$. Panelleri…………..…….............………………………………………18

3. Di%er Etkinlikler ...........................................................................…………. 19
    • Mütevelli Heyeti Toplantısı …....…………………………………………………………. 19
    • “Sevgi Payla"ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme!i ……..........………………………..... 19

• Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkı……………....…………...…………………………. 19

IV. BÖLÜM
BASIN VE HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"  …………………………............... 19

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR ...………..…………………………………………………………….... 21
1. Gelir Durumu ………………...…………………………………………………………….. 21
2. Gider Durumu .…………………..…………………………………………………………. 24
3. #ktisadi #"letme Gelir - Gider Durumu .......................……………………………..……….. 25
4. 2012 Bilanço ve Gelir-Gider  Tabloları .......................................................................26

EKLER
Tesyev Bilanço ve Gelir - Gider Tabloları (Ek.1,2) ……………………………………… 27-28
#ktisadi #"letme Bilanço ve Kar - Zarar Tablosu (Ek.3,4) ................................................. 29-30

DESTEKÇ"LER"M"Z
Burs Gönüllülerimiz .………………………………………………………………………….. 31
Belirli Bir Tutarın Üzerinde Yardım Yapan, Destek Sa!layan Ki"i ve Kurulu"lar ……….. 32

1

                                Sayfa

1

TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu
Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol
Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)
Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)
Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)
Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen
Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)
Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu
Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)
Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge
Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt
Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal
"smail Efe
"smail $i!man
"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül
Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol
M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora
Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek
Mustafa Kral
Nedim Gündemir
Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.
RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot
Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it
Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.
Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı
Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an
Süleyman Kosif
Ünal Aysal
Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)
Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır .

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır .

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur .

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.- TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER297.166,92
    Di#er menkul kıymetler297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.)27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme )11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba!14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - )-38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - )-5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR2.473,43
    Amortismana tabi haklar3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - )-1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK.34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH.400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI7.329.062,50

EK:2
TESYEV
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER!3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı105.860,73
Yardım toplama gelirleri2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri4.243,55
$artsız ba%ı" geliri391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER!-3.661.709,59
Amaca yönelik giderler3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları1.220.549,25
Sa#lık yardımları1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları334.645,87
Di#er malzeme yardımları123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar9.000,00
Etkinlik giderleri57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan)223.420,20
Genel yönetim giderleri572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan)12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI-74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri16.662,31
Faiz gelirleri248.669,84
Yatırım fonu gelirleri7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER-15.401,02
Kur farkı gideri-15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER473,08
Di#er gelir473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN-183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!
KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar216.099,04
      Mal satı!ları34.346,00
      Hizmet satı!ları181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-)0,00

C.NET SATI$LAR216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-)-28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti-28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER!-216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - )-216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-)0,00

                      DÖNEM NET ZARARI-15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa1.024,55
    3.Bankalar1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon )746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR12.332,94
    1.Alıcılar12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar829,60
E. STOKLAR8.559,65
    4.Ticari mallar8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR3.842,69
    6.Demirba!lar17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - )-13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR0,00
    1.Haklar6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - )-36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH.179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR913,65
     1.Satıcılar913,65
C.D"%ER BORÇLAR27.558,57
    1.Ortaklara borçlar27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK.8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH.415,36
    2.Gider tahakkukları415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE12.143,49
    1.Sermaye11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı1.143,49
C. KÂR YEDEKLER"27.603,21
    1.Yasal yedekler11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - )-20.766,18
    1.2008 yılı zararı-20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI-15.791,75
    1.Dönem net zararı-15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemizde engelli sporu medyamızda yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI

3

De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayısıyla Vakfımız TESYEV'e, 9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
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Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol
Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)
Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)
Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)
Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen
Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)
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Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)
Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge
Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt
Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal
"smail Efe
"smail $i!man
"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül
Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol
M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora
Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek
Mustafa Kral
Nedim Gündemir
Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.
RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot
Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it
Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.
Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı
Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an
Süleyman Kosif
Ünal Aysal
Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)
Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur .

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.- TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER!3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı105.860,73
Yardım toplama gelirleri2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER!-3.661.709,59
Amaca yönelik giderler3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları334.645,87
Di#er malzeme yardımları123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan)223.420,20
Genel yönetim giderleri572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan)12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI-74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER-15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN-183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!
KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar216.099,04
      Mal satı!ları34.346,00
      Hizmet satı!ları181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-)0,00

C.NET SATI$LAR216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-)-28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti-28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER!-216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - )-216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-)0,00

                      DÖNEM NET ZARARI-15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa1.024,55
    3.Bankalar1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon )746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR12.332,94
    1.Alıcılar12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar829,60
E. STOKLAR8.559,65
    4.Ticari mallar8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR3.842,69
    6.Demirba!lar17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - )-13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR0,00
    1.Haklar6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - )-36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH.179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR913,65
     1.Satıcılar913,65
C.D"%ER BORÇLAR27.558,57
    1.Ortaklara borçlar27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK.8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH.415,36
    2.Gider tahakkukları415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE12.143,49
    1.Sermaye11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı1.143,49
C. KÂR YEDEKLER"27.603,21
    1.Yasal yedekler11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - )-20.766,18
    1.2008 yılı zararı-20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI-15.791,75
    1.Dönem net zararı-15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemizde engelli sporu medyamızda yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu
Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol
Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)
Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)
Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)
Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen
Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)
Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu
Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)
Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge
Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt
Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal
"smail Efe
"smail $i!man
"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül
Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol
M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora
Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek
Mustafa Kral
Nedim Gündemir
Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.
RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot
Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it
Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.
Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı
Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an
Süleyman Kosif
Ünal Aysal
Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)
Zeynep Ilıcalı

3231

Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.- TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!
KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar216.099,04
      Mal satı!ları34.346,00
      Hizmet satı!ları181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-)0,00

C.NET SATI$LAR216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-)-28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti-28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER!-216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - )-216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-)0,00

                      DÖNEM NET ZARARI-15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon )746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - )-13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - )-36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH.179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR27.558,57
    1.Ortaklara borçlar27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK.8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH.415,36
    2.Gider tahakkukları415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı1.143,49
C. KÂR YEDEKLER"27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - )-20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI-15.791,75
    1.Dönem net zararı-15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu
Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol
Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)
Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)
Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)
Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen
Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)
Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu
Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)
Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge
Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt
Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal
"smail Efe
"smail $i!man
"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül
Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol
M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora
Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek
Mustafa Kral
Nedim Gündemir
Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.
RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot
Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it
Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.
Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı
Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an
Süleyman Kosif
Ünal Aysal
Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)
Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.- TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!
KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar216.099,04
      Mal satı!ları34.346,00
      Hizmet satı!ları181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-)0,00

C.NET SATI$LAR216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-)-28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti-28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER!-216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - )-216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-)0,00

                      DÖNEM NET ZARARI-15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir .

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,  2013 yılında geçekle!tirece#imiz “Bursiyerler Toplantısı” ve “Moral Pikni#i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir .

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.

21 22 24 25 26 27 28 29 30

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151617

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132

TESYEV
YÖNET!M KURULU ÜYELER!

Tesyev Organizasyon $eması .………………………………………………………………..... 2
Yönetim Kurulu Üyeleri ………………………………………………………......………....... 3
Sunum ……….............................................................................……………………………... 4

I. BÖLÜM
"$B"RL"!" ÇALI$MALARIMIZ ..........………………………………………………..…... 5

II. BÖLÜM
YARDIM VE DESTEKLER"M"Z .........………………………………………………....… 7
1. E!itim Yardımları ......…………………………………………………………..…..……..... 8
2. Sa!lık Yardımları ......……………………..……………………………………………...… 10
3. Malzeme Yardımları …………………….…………………………………………….…… 13
4. Di!er Yardımlar ………….………….……………………...……………………………… 16

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z ....……………...…………………………………………………….. 16
1. Spor Etkinlikleri ...…………………………...…………………………………………... 16

• Ku"adası Davutlar Gençlik Kampı …………………………………………………….…. 16
• 4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç Turnuvası ………………………………….…. 16
• Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası ………...…………………………….…. 17

2. E%itim ve Ö%retim Etkinlikleri ………………………………..……………....………… 17
• Bursiyerler  Toplantı sı ......…………..……………………………………………….. . 17
• Türkiye’de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans ....………………………………... 18
• Bilyoner.com,Tesyev ve Bursiyerleri Toplantısı …………..………………………………18
• BP Petrolleri A.$. Panelleri…………..…….............………………………………………18

3. Di%er Etkinlikler ...........................................................................…………. 19
    • Mütevelli Heyeti Toplantısı …....…………………………………………………………. 19
    • “Sevgi Payla"ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme!i ……..........………………………..... 19

• Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkı……………....…………...…………………………. 19

IV. BÖLÜM
BASIN VE HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"  …………………………............... 19

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR ...………..…………………………………………………………….... 21
1. Gelir Durumu ………………...…………………………………………………………….. 21
2. Gider Durumu .…………………..…………………………………………………………. 24
3. #ktisadi #"letme Gelir - Gider Durumu .......................……………………………..……….. 25
4. 2012 Bilanço ve Gelir-Gider  Tabloları .......................................................................26

EKLER
Tesyev Bilanço ve Gelir - Gider Tabloları (Ek.1,2) ……………………………………… 27-28
#ktisadi #"letme Bilanço ve Kar - Zarar Tablosu (Ek.3,4) ................................................. 29-30

DESTEKÇ"LER"M"Z
Burs Gönüllülerimiz .………………………………………………………………………….. 31
Belirli Bir Tutarın Üzerinde Yardım Yapan, Destek Sa!layan Ki"i ve Kurulu"lar ……….. 32

1

                                Sayfa

1

TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu
Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol
Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)
Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)
Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)
Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen
Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)
Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu
Emre $ener

Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)
Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge
Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt
Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal
"smail Efe
"smail $i!man
"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül
Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol
M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora
Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek
Mustafa Kral
Nedim Gündemir
Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.
RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot
Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it
Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.
Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı
Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an
Süleyman Kosif
Ünal Aysal
Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)
Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmekte, yardım ve harcamanın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle"tirilen üçüncü “Engelleri
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90 TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI

3

De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir .

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.

8 9 10 11 12 13 14 15

2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye
$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını
payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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Toplam 2012 Geliri  2013’e
NAKD! GEL!RLER Kaynak Sayılan Devreden
$artlı Ba%ı"lar   

E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 457.560,00 209.782,00 247.778,00

Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar  32.160,00 8.520,00  23.640,00

Tek. sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00 134.975,00 0,00

Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 309.986,00 105.860,73 204.125,27

Yardım Toplama Gelirleri   
1.Eng. Kaldıralım Kampanyası 298.887,23 298.887,23 0,00

2.Eng. Kaldıralım Kampanyası 295.663,16 295.663,16 0,00

3.Eng. Kaldıralım Kampanyası 4.730.003,67 1.283.385,31 3.446.618,36

Bilyoner e#itim kampanyası 142.290,00 122.760,00 19.530,00

Di#er yardım toplama gelirleri 391.045,29 4.243,55 386.801,74

$artsız Ba%ı"lar 391.294,72 391.294,72 0,00

Di%er Gelirler  
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31 16.662,31 0,00

Faiz, yatırım fonu gelirleri 256.107,13 256.107,13 0,00

Kur farkı gideri -15.401,02 -15.401,02 0,00

Sair gelir 473,08 473,08 0,00

2011 yılından devreden gelir 561.564,90 495.720,66 65.844,24

Toplam Nakdi Gelir    8.003.271,47 3.608.933,86 4.394.337,61

AYN! GEL!RLER
Vakfa ayni olarak yapılan ba#ı!lar 391.954,37 235.921,97 156.032,40

TOPLAM GEL!R (Nakdi + Ayni) 8.395.225,84 3.844.855,83 4.550.370,01

2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımızın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı 1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.

2

2

Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI

3

De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir .

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.

RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot

Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it

Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.

Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı

Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an

Süleyman Kosif
Ünal Aysal

Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.

23

2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirlerle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.

17

18

Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.

2
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabilitasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.

2

2

Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir .

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engellimiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazların satın alma i"lemlerinde, öncelikle Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabilitasyon tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan : A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili : Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili : Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter : Ümit Deniz KURT

Sayman : Ali ÖZBUDAK

Üye : Aslı YA$ARO#LU

Üye : Mümtaz KARAKAYA

Üye : Rene SABAN

Üye : Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA

Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan:A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili:Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili:Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter:Ümit Deniz KURT

Sayman:Ali ÖZBUDAK

Üye:Aslı YA$ARO#LU

Üye:Mümtaz KARAKAYA

Üye:Rene SABAN

Üye:Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.

8 9 10 11 12 13 14 15

2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
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Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol

Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)

Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)

Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)

Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen

Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)
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Deniz Bayel Feyizo#lu

Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)

Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge

Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt

Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal

"smail Efe
"smail $i!man

"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül

Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol

M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora

Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek

Mustafa Kral
Nedim Gündemir

Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.

RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot

Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it

Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.

Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı

Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an

Süleyman Kosif
Ünal Aysal

Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüplerine spor sandalyesi, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı"layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA
Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan:A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili:Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili:Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter:Ümit Deniz KURT

Sayman:Ali ÖZBUDAK

Üye:Aslı YA$ARO#LU

Üye:Mümtaz KARAKAYA

Üye:Rene SABAN

Üye:Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$.  tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI
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Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüple rine spor sandalyes i, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı" layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA
Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan:A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili:Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili:Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter:Ümit Deniz KURT

Sayman:Ali ÖZBUDAK

Üye:Aslı YA$ARO#LU

Üye:Mümtaz KARAKAYA

Üye:Rene SABAN

Üye:Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.

17

18

Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.

20

3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
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Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol

Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)

Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)

Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)

Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen

Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)

Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu

Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)

Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge

Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt

Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal

"smail Efe
"smail $i!man

"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül

Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol

M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora

Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek

Mustafa Kral
Nedim Gündemir

Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.

RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot

Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it

Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.

Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı

Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an

Süleyman Kosif
Ünal Aysal

Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüple rine spor sandalyes i, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı" layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımım ızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55



1. E!"T"M YARDIMLARI

2012 yılı e!itim yardımımızın toplam tutarı 1.221.559,25 TL'dir. Bu tutarın 1.220.549,25  TL'si
burs yardımından 1.010,00 TL'si de bilgisayar yardımından olu"maktadır.

1.Burs Yardımları:
Lise ve ilkö!retim okullarında okuyan veya üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü,
yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokullarında, ön lisans,  lisans veya lisansüstü
ö!renim gören, % 40 ve üzeri derecede engelli, ba"arılı ve maddi deste!e ihtiyacı olan ö!rencilere,
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmakta olan burs yardımlarımıza 2012 yılında 500
ö!renci ile devam edilmi"tir.

Burslarımız, burs gönüllülerimizin olu"turdu!u fondan, Bilyoner #nteraktif Hizmetler A.$ ile
Bilyoner.Com üyelerinin yardımıyla olu"an fondan, Engelleri Kaldıralım Kampanyaları fonlarından
ve di!er Vakıf gelirlerinden kar"ılanmı"tır.

1.220.549,25 TL tutarındaki burs yardımımızı sa!layan kaynaklar ve tutarları a"a!ıdaki "ekildedir.

Yıl içerisinde, mezun olanlar, bursiyerlik vasfını kaybedenler ve yeni seçilenler de dahil olmak
üzere burs yardımımızdan 713 ö!renci yararlanmı"tır.

#çinde bulundu!umuz 2012-2013 yeni e!itim-ö!retim döneminde, 400'ü yüksek ö!renim 100'ü
de ilkö!retim ve lise olmak üzere toplam 500 ö!renci Vakfımızdan burs almaktadır.

Burs müracaatları, ö!renim görülen okul, bölüm, ba"arı, aile ve gelir durumu ile ikamet edilen
yer gibi belirleyici faktörler esas alınarak ve kıyaslamalar yapılarak, Burs Komitesi tarafından
de!erlendirilmekte, bursiyer seçimi ise söz konusu de!erlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu
tarafından yapılmaktadır.

Aylık burs tutarı, Ekim 2012 ayından itibaren yüksek ö!renim için 330.- TL,  ilkö!retim ve lise
için 160.- TL'dir.

2.Bilgisayar Yardımı:
'Engelleri kaldıralım' kampanyası çerçevesinde alımı yapılan bilgisayarların tamamı daha önceki
yıllarda da!ıtılmı" oldu!undan 2012 yılında genel bir bilgisayar yardımı olmamı"tır.
Ancak bir ba!ı"çımı zın Vakfımıza ba!ı"ladı!ı  1 adet 1.010.- TL kayıt de!erindeki dizüstü
bilgisayar 1 bursiyerimize yardım olarak verilmi"tir.

II. BÖLÜM

YARDIM ve DESTEKLER!M!Z

Devletimiz tarafından engelli sorunlarına yönelik çok önemli tedbirler alınmı! olsa da, Ba!bakanlık
Özürlüler "daresi Ba!kanlı#ı verilerine göre, nüfusunun yakla!ık %12'sini engellilerin olu!turdu#u
Ülkemizde kamu hizmeti yükünün azaltılması için sosyal yardım kurulu!larının yapması gereken
yardım ve faaliyetler büyük önem arzetmektedir.

Vakfımız bu bilinçle ve Bakanlar Kurulu'nca tanınan vergi muafiyetinin de verdi#i sorumluluk
anlayı!ıyla, bedensel, zihinsel, görme ve i!itme yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi!,
toplumsal ya!ama uyum sa#lamada ve günlük gereksinimlerini kar!ılamakta zorlanan,
rehabilitasyon, danı!manlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireylerimize, ailelerine,
onları bünyelerinde toplayan spor kulüplerine yaptı#ı yardımlarına 2012 yılında da devam etmi!tir.

Bir yıllık dönem içerisinde, engellilerimizin spor yoluyla rehabilitasyonlarının sa#lanmasına,
e#itimlerine, sa#lık, tekerlekli sandalye ve günlük ya!amla ilgili malzeme ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesine yönelik olarak toplam 3.013.464,34 TL tutarında yardım yapılmı!tır.

Yardımlarımızda, kaynaklarımızın israf edilmeden, en yararlı ve gerçekten ihtiyacı olanlar için
kullanılmasına azami gayret gösterilmi!, her ilave gelirin Türkiye'deki engelli insanlarımızın
mücadelesine olan deste#imizi arttıraca#ı ve daha fazla engelli dostumuza ula!ılaca#ı dü!üncesiyle
hareket edilmi!tir.

E!itlik ilkesi ve objektif kriterlere dayanılmı!, ihtiyaç sahiplerinin ciddi olarak belirlenmesi,
Vakıf kaynaklarının layıkıyla yerini bularak kullanılması esas alınmı!tır.  Bu nedenle, birey ve
ailelerine ili!kin de#erlendirmelerde Muhtarlık, Kaymakamlık, SGK gibi resmi kurumlardan
alınabilen bilgi ve belgelere ba!vurulmu!tur.

Engelli bireylerimize, engelliler spor kulüplerine ve engellilerle ilgili di#er kurulu!lara spor ve
günlük ya!amı ilgilendiren konularda yapılan 3.013.464,34 TL tutarındaki yardımımız, e#itim,
sa#lık, malzeme ve di#er olmak üzere dört ana ba!lık halinde açıklanmaktadır.

Bu amaçla Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer;
1.Her Pazartesi günü, Posta Gazetesi “Çengelli #!ne” kö"esinde, her Cumartesi de Milliyet
Gazetesi Spor Bölümünde, yazıları ile engellilere deste!ini sürdürmü"tür.

2.Ülkemizde ilk kez, #tibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi i"birli!iyle, 17 - 19 Ekim 2012 tarihleri arasında
düzenlenen ve birçok ülkeden 75 konu"macının yer aldı!ı
“Uluslararası #tibar Yönetimi” konferansına konu"macı olarak
katılmı", konferansın 3.günü, “Spor ve #tibar Yönetimi” ana
oturumunda, Oturum Ba"kanı Dr.Levent  Bıçakçı (UEFA
Tahkim Kurulu Üyesi) e"li!inde, $enes Erzik (UEFA
I.Asba"kanı, FIFA #cra Kurulu üyesi) ve Cüneyt Çakır (FIFA
Hakemi) ile birlikte merak edilen soruları yanıtlamı"tır.

3.11 Aralık 2012 Salı günü, Fatih Altaylı'nın “Teke Tek” programına konuk
olmu", programda Galatasaray - Be"ikta" tekerlekli sandalye basketbol
maçında ya"anan tribün terörü ve sporda "iddet konuları konu"ulmu",
ülkemizdeki engelliler sporunun durumu hakkında da bilgi vermi"tir.

4.Kanal 24'te 08 Aralık 2012 Cumartesi
günü saat 10:00'da yayınlanan “Hafta Sonu
Moderatörü” programına konuk olmu", Hakan Çelik'in engellilerle
ilgili sorularını yanıtlayarak, ülkemizdeki engellilerin durumu
hakkında da bilgi vermi", Tesyev'den ve çalı"malarından
bahsetmi"tir.

5.Türkiye'nin ilk ve tek haftalık spor dergisi olan Futbolsport'un 4.sayısına röportaj vermi",
röportaj “Ülkemiz de engelli sporu medyamız da yeteri kadar ilgi görmüyor…” ba"lı!ıyla
yayınlanmı"tır. FUTBOLSPORT Dergisi 25 Eylül - 2 Ekim haftalık 2.sayısında ve
www.futbolsport.com.tr internet sitesinde e-dergisinde Vakfımız hakkında bilgi, organizasyonlarımız,
kampanya görselimiz ve logomuz yer almı"tır.

Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi Av.A.Hüsnü Güreli'nin
çalı"anlarından olu"an 'Baker Tilly Güreli' takımı 9-10 Haziran
2012 tarihleri arasında #stanbul'da yapılan ve birçok "irket
çalı"anının katıldı!ı Corporate Games yarı"malarında TESYEV
logolu formaları ile yer alarak Vakfımızın tanıtımını sa!lamı"tır.

Kamu Yararına Yönelik Spotlar:
#stanbul Valilik Makamı'ndan alınmı" olan yardım toplama
iznimiz çerçevesinde yayın kurulu"ları vasıtasıyla izleyici
ve dinleyicileri ba!ı" yapmaya te"vik etmek ve engellilerin
sesini topluma duyurmak amacıyla spot filmler hazırlanmı"tır.

Söz konusu filmlerin “kamu yararına yönelik spot” olarak
kabulü için T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na müracaat
edilerek gerekli onay alınmı"tır.
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Ba"kan:A.Yavuz KOCAÖMER

Ba"kan Vekili:Âli K!REM!TÇ!O#LU

Ba"kan Vekili:Hayati BABAO#LU

Genel Sekreter:Ümit Deniz KURT

Sayman:Ali ÖZBUDAK

Üye:Aslı YA$ARO#LU

Üye:Mümtaz KARAKAYA

Üye:Rene SABAN

Üye:Siren Ertan ÇARMIKLI
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De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz,  Destekçilerimiz,

15 Mart 2012 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında ço!unlu!u yeniden görev almı"
bulunan Yönetim Kurulumuz bir çalı"ma yılını daha tamamlamı" bulunmaktadır.

Engellilerimizin e!itim, sa!lık ve spor alanlarında hayat boyu yararlanacakları, ya"amlarını
düzenleyecek ve nispeten rahatlatacak deste!i bulmaları için özverili çalı"malarımız bu
yıl da devam etmi"tir.

Çalı"malarımızda kaynaklarımızın ço!almasına, daha çok hayırseverin deste!i alınarak
yardımlarımızın arttırılmasına, engellilerimizin ve ailelerinin sorunlarına kamuoyunun
dikkatinin çekilmesine gayret edilmi"tir.

Bizlere güvenen Mütevelli Heyeti üyelerimizin ve di!er ba!ı"çılarımızın hiçbir zaman
desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hizmet çıtamızın her geçen gün yükseltilece!i
ve engellilerimize olan yardımlarımızın artarak devam ettirilece!i inancımızı da
tekrarlıyoruz.

Bu vesileyle, Vakfımızın 2006-2011 yıllarına ait i" ve i"lemlerinin denetimi sonucunda,
T.C. Ba"bakanlık Vakıflar Genel Müdürlü!ü Rehberlik ve Tefti" Ba"kanlı!ı tarafından
tanzim edilen 19 Ekim 2012 tarih ve 8 sayılı Denetim Raporu'nun sonuç ve kanaat
bölümünü sizlerle payla"mak istiyoruz.

“Gerek vakıf Yönetim Kurulu'nun, gerekse vakıf idari kadrosunun gayretli ve özverili
çalı!maları sonucunda denetim dönemimizde vakıf gayesine uygun olarak son derece
ba!arılı çalı!malar yapıldı"ı, bu do"rultuda bedensel, zihinsel, görme ve i!itme
yeteneklerini çe!itli derecelerde kaybetmi! engelli bireylere e"itim, sa"lık ve malzeme
yardımı olarak son 3 yılda 10 milyon TL yardımda bulunarak devletin kamu yükünü
azaltan faaliyetleri ile kamu yararına çalı!an örnek vakıflar arasında yer aldıkları .."

Netice itibarıyla, Vakfımız çalı"malarının aynı do!rultuda, itimada "ayan, engellilerimizin
hak ve menfaatlerini ön planda tutar "ekilde, aynen devam ettirilece!ini beyan ediyor,
2012 yılı faaliyetlerimizi ve Vakfımızın  mali durumuna ili"kin raporumuzu bilgi ve
tetkiklerinize sunuyoruz.

Bu vesileyle yıl içerisinde kaybetti!imiz, Vakfımızın geli"mesinde büyük eme!i bulunan
De!erli Mütevelli Heyeti Üyelerimiz, V.Faruk Ebubekir, Gürbüz Refio!lu ve Av. Hüseyin
Yarsuvat'ı bir defa daha rahmetle anıyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNET#M KURULU
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I. BÖLÜM

!$B!RL!#! ÇALI$MALARIMIZ

Vakfımızı tanıtmak, engellilerimizin birçok konuda var olan dertlerini ortaya koymak, çözüm
yolları bulmak ve yardımlarımız için kaynak da yaratmak amacıyla çe!itli ki!i ve kurulu!larla
yaptı#ımız sosyal amaçlı i!birli#i çalı!malarımız 2012 yılında da devam etmi!tir.

1.BP Petrolleri A.$ ile engelli sporcu ve engelliler spor kulüplerine yapılacak yardımlarımıza
destek olmaları ve organize edece#imiz etkinlik ve toplantı masraflarını kar!ılamaları amacıyla
önceki yıl ba!latılan i!birli#i çalı!mamız bu yıl da devam etmi!tir.

Düzenlenen bir protokolle yardımlarımıza sponsor olan BP Petrolleri A.$, yıl içerisinde Vakfımıza
yaptı#ı ba#ı!larla engelli sporcular için minibüs alımını ve yakıt teminini sa#lamı!, yardımlarımız
için maddi destekte bulunmu!, bayilerine yaptı#ı duyuru ve ba#ı! ça#rılarıyla Vakfımızın tanıtımını
yapmı!tır.

Aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Takımı'na destek olmak amacıyla, Vakfımızın da i!birli#i
içerisinde bulundu#u Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne#i'ne de sponsor olan BP Petrolleri
A.$. Türkiye'deki engelli sporunun uluslararası alanda ba!arılarına katkı sa#larken, Vakfımıza
verdi#i destekle de engelli bireylerimizin ihtiyaçlarının kar!ılanmasında ve spora ba!lamalarında
önemli bir adım atmı!tır.

2.Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$ ile toplumsal geli!ime katkıda bulunulması ve engelli
vatanda!larımıza daha ya!anabilir ko!ulların olu!turulması amacıyla ba!latılmı! bulunan “E#itim
"çin El Ele” kampanyası bu yıl da devam etmi!tir.

Bilyoner.Com üyelerinin ba#ı!ları ve Bilyoner !nteraktif Hizmetler A.$'nin de ilave katkılarıyla
ba!arılı, engelli üniversite ö#rencilerine burs imkânı yaratılmı!tır.

Bilyoner e#itim fonundan 34 üniversite ö#rencisi yararlanmaktadır.

Sistem, Bilyoner.Com üyeleri internet ortamında ba#ı! yaptı#ında, tutarların direkt olarak $irket
nezdinde açılmı! bulunan Vakfımız hesabına kaydolunması, Vakfımız tarafından da online olarak
takip edilebilerek biriken tutarların banka yardım toplama hesabımıza aktarılması !eklinde devam
etmektedir.

Bilyoner.Com üyeleri tarafından yapılan aylık yardım tutarının belirlenen tutardan az olması
halinde, fark Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. tarafından kar!ılanmaktadır.

3. Allianz Sigorta A.$. ile yardımlarımıza destek olmaları ve engellilerin ya!amına bir nebze
de olsa katkıda bulunmaları amacıyla bir ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol, sosyal sorumluluk projesi içerisinde sigortalıların da pay sahibi olmalarını sa#lamak
amacını ve Eylül - Aralık 2012 ayları arasındaki 4 aylık sürede düzenledikleri her bir “Ferdi
Özel Birikim veya Büyüyen Çocuk Poliçeleri” için, sigortalılarına ek bir maliyet getirmeden,
belirli bir tutarın Allianz Sigorta  A.$. tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmasını içermektedir.

Yardımlarıyla engellilerimize destek sa#layan Allianz Sigorta A.$. duyurularıyla da Vakfımızın
tanıtımına yardımcı olmu!tur.
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4.Ye"il Holding A.$. ile Kasım 2012 ayı içerisinde, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak
hayata geçirdikleri “Ye!il Çatı Projesi” kapsamında ba#ı! protokolü düzenlenmi!tir.

Protokol,   2013 yılın da geçekle!tirece#imi z “Bursiyerler Toplantısı”  ve “Moral Pikni# i”
etkinliklerimizde katılımcı engellilerimize yapılacak ayakkabı ba#ı!ını ve mutabık kalınabilecek
farklı yardımları içermektedir.

5.RB Organizasyon Ltd. $ti. ile Vakfımıza destek sa#lamaları amacıyla, muhtelif illerde bulunan
halı sahalarında TESYEV görsellerini kullanarak Vakfımızı tanıtmak ve web sitelerinde 5633
destek mesaj hattımızın görsellerine ve kamu spotu filmlerimize yer vererek  ba#ı! yapılmasını
sa#lamak üzere protokol düzenlenmi!tir.

6.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i ile çalı!malarını desteklemek ve milli sporcuların
verimli hale gelmelerini sa#lamak amacıyla yaptı#ımız i!birli#i devam ettirilmi!tir.

29 A#ustos-09 Eylül 2012 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen 2012 Paralimpik Oyunları'na
Türkiye'den 67 sporcu ile birlikte katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne%i'ne
Vakfımız da uzman kadrosuyla destek vermi!tir.

Okul ça#ındaki çocuk ve gençlere paralimpik farkındalı#ı  kazandırmak amacıyla, Türkiye
Milli Paralimpik Komitesi Derne#i tarafından gerçekle!tirilen “Paralimpik Okul Günleri E#itimleri”
dolayısıyla da i!birli#imiz devam etmektedir.

7.Frankfurt-Almanya'da bulunan “Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne%i”
(Deutsch-Türkishcher Verein zur Förderung des Behindertensports e.V)  “Ümit I"ı%ı 2013”
projeleri kapsamında engelli sporcu ve di#er engellilerimize yardımda bulunmak amacıyla ba#ı!
yapmı!, i!birli#imiz bir protokolle teyit edilmi!tir.

8.!nteltek !nternet Teknoloji Yatırım Danı"manlık Tic. A.$., Bilgili Turizm ve Gayrimenkul
Yatırımları A.$., Atlantik Denizcilik Tic. ve San. A.$., Pa"abahçe Ma%azaları A.$. "ktisadi
"!letmemizle olan sponsorluk, reklam vb. ticari i!lemleri ile destekte bulunmu!tur.

9.Birçok ki"i veya kurulu", duydukları güven sonucu yaptıkları ba#ı!larıyla engellilerimize
yardımcı olmu!, birçok ba#ı!çımız da, cenaze veya di#er törenlere çiçek göndermek yerine
Vakfımıza ba#ı! yaparak katkı sa#lamı!tır.

Ba#ı!çı sayısının çoklu#u nedeniyle, tüm destekçilerimizin isimlerine raporumuzda maalesef
yer verilememektedir. Bu nedenle, belirli bir tutarın üzerinde ödeme yapmı! ba#ı!çılarımızın
isim veya unvanları raporumuzun sonunda yer almı!tır.
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2. Di%er Malzeme Yardımları:

Bu bölümdeki yardımlarımız, tekerlekli sandalye haricinde, tüm engel gruplarına yaptı#ımız,
engellilerin spor ve günlük ya!amlarına ili!kin giyim, temizlik, ki!isel bakım veya kullanım vb.
çe!itli malzemeleri içermektedir. Bu yardımımızın toplam de#eri de 331.605,78 TL'dir. 207.837,19
TL'lik kısmı, engellilere veya engelliler spor kulüplerine ula!tırılmak üzere, ilgili kurulu!lar
tarafından Vakfımıza ba#ı!lanmı! malzemelerden, 123.768,59 TL'lik kısmı da Vakfımızın di#er
nakdi kaynaklarından sa#lanmı!tır.
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4. D"!ER YARDIMLAR

Di!er yardımlarımızın toplam tutarı 13.860.-TL'dir.

* Vakıflar Genel Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!üne, 7-9 Mayıs 2012 tarihleri arasında
kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle, kutlama etkinliklerine mali destek sa!lamak amacıyla,
5.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

*  Engelli sporcularımızın e!itimi ve çalı"malarını desteklemek üzere i"birli!i yaptı!ımız
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Derne!i'ne 4.000.- TL yardımda bulunulmu"tur.

* Ayni olarak sa!lanan ve 9 engellimize kullandırılan Trabzonspor futbol kombine bileti dolayısıyla
4.860.- TL ayni yardımımız olmu"tur.

III. BÖLÜM
ETK"NL"KLER"M"Z

1. SPOR ETK"NL"KLER"

Ku#adası Davutlar Gençlik Kampı:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlı!ı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlü!ü ile yaptı!ımız i"birli!i
sonucunda, 11 Haziran - 11 A!ustos 2012 tarihleri arasında 7.'si gerçekle"tirilen ve 8'er günlük
devrelerle devam eden Gençlik Kampı'na engelli bireyimizin refakatçileriyle birlikte katılımları
sa!lanmı"tır.

Çe"itli illerden gelen gençlerin engelli - engelsiz ayırımı olmaksızın, kayna"ması ve ileriye dönük
dostlukların temellerinin atılması hedeflenen kampta, sosyal ve sportif faaliyetlere yer verilmi",
tiyatro, el sanatları, halk oyunları, müzik gibi belli bir amaca yönelik etkinlikler düzenlenmi"tir.

Kampa;
11-18 Haziran devresinde Erzincan Sümer #" Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü'nden,
29 Haziran-6 Temmuz devresinde Giresun Özel Sporcular
Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
8-15 Temmuz devresinde Malatya Turgut Özal #lkö!retim
ve #" Okulu'ndan,
4-11 A!ustos devresinden Zeynep Mustafa Han E!itim
Uygulama Okulu Gençlik ve Spor Kulübü'nden,
12'"er gencimiz katılmı"tır.

4.Görme Engelliler Osman $ahin Satranç
Turnuvası:
Merhum Osman $ahin'in adıyla ve onun
anısına ba"latıp sürdürmekte oldu!umuz
“4. Görme Engelliler Satranç Turnuvası”
30 Mayıs - 01 Haziran 2012 tarihleri
arasında, The Green Park Bostancı Hotel'de
gerçekle"tirilmi"tir.
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Görme engelliler arasında yaygın olan ve aynı zamanda çok ba"arılı sporcularımızın da bulundu!u
satranç bran"ında düzenlenen turnuvamız çok çeki"meli geçmi", Türkiye genelinden, ulusal ve
uluslararası kuvvet derecesi olan 56 görme engelli sporcu katılmı"tır.

Yarı"ma sonunda üçüncülük ödülü E.Selim Altınok, Ünal Dönmez ve Süleyman Boztepe tarafından
payla"ılmı", ikincilik ödülünü Mümin Aksu, birincilik ödülünü de Levent Vural kazanmı"tır.

Turnuvada Merhum Osman $ahin'in kızı Nadire Duru, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sponsor
firmaların  yetkilileri de izleyici olarak bulunmu", Nadire Duru ve sponsorlara te"ekkür plaketi
sunulmu"tur.

Görme Engelliler Satranç Türkiye $ampiyonası:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun  düzenledi!i Görme Engelliler Satranç Türkiye

$ampiyonası, 18 - 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Antalya'da
gerçekle"tirilmi", "ampiyonaya 46 Görme Engelliler Spor
Kulübü'nden 149 sporcu katılmı" ve kategorilerinde dereceye
giren sporcular Vakfımız tarafından da ödüllendirilmi"tir.
Genel, Gençler ve Bayanlar olmak üzere 3 kategoride yarı"an
ve ilk 3'e giren sporculara; birinci olanlara 2 Cumhuriyet
altını, ikinci olanlara 1 Cumhuriyet altını, üçüncü olanlara
ise yarım altın verilmi"tir.

2. E!"T"M ve Ö!RET"M ETK"NL"KLER"

Bursiyerler Toplantısı:
2012 yılı bursiyerler toplantımız 17 Mart 2012 Cumartesi günü, The Green Park Hotel Pendik'te
gerçekle"tirilmi"tir.

#stanbul dı"ında okuyan bursiyerlerimiz, tüm masrafları
Vakfımız tarafından kar"ılanmak üzere 1 geceli!ine
#stanbul'da misafir edilmi", #stanbul'da bulunan bursiyerlerle
bir araya getirilmi", bursiyerlerin TESYEV Yönetici ve
Uzmanlarını tanımaları sa!lanmı"tır.

Yakla" ık  400 bursiyerimizle birlikte,  mezun
bursiyerlerimizin ve burs ba!ı"çılarımızın da katıldı!ı
toplantıda bursiyerlerimiz
sıkıntılarını ve görü"lerini dile
ge t i rmi " ,  ya"adıkl ar ını

payla"mı", sorunları Ba"kan ve Genel Müdürümüz tarafından
dinlenerek çözüm önerileri getirilerek yardımcı olunmaya çalı"ılmı",
yapılması gereken hususlar belirlenmi"tir.

Bursiyerlerimizin Yönetim Kurulu Ba"kanımız A. Yavuz Kocaömer
hakkında yazdıkları yazıları kitapçık haline getiren eski bursiyerimiz
Süleyman Aydo!an bu kitapçı!ı Ba"kanımıza hediye etmi", toplantıda
duygulu anlar ya"atmı"tır.
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Türkiye'de ve Dünyada Engellilik Konulu Konferans:

2 Mayıs 2012 tarihinde Allianz Sigorta A.$.'de, engelli bireylerin
sorunlarının ve ya"am biçimlerinin anlatıldı!ı, 'Türkiye'de ve
Dünyada Engellilik' konulu konferans  gerçekle"tirilmi"tir.

Yakla"ık 400 Allianz Sigorta  A.$. personelinin  katıldı! ı
konferansta, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer,
Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli ikiz karde"ler
Kerim-Selim Altınok  ve Galatasaray Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol sporcusu Umut Ünar konu"macı olarak
yer almı"tır.

Konferans sırasında merak ettikleri soruları konu"macılara soran personel,  sonrasında da Kerim-
Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

Bilyoner.com, Tesyev  ve Bursiyerleri Toplantısı:
Bilyoner.com her sene oldu!u gibi, Vakfımıza ba!ı"
yaparak burs sa!ladı!ı engelli üniversite ö!rencilerini
ve ailelerini, TESYEV sorumlularını, Bilyoner.com
çalı"anları ve basın mensuplarını, 5 Mayıs 2012
Cumartesi günü ö!le yeme!inde bir araya getirmi"tir.

Bu özel günde ö!renciler, ö!le yeme!inin ardından
Ülker Sports Arena'da gerçekle"en Harlem Globetrotters
"ovunu izleyerek heyecanlı anlar ya"amı"tır.

BP Petrolleri A.$. Panelleri:
11 Ocak 2012 Çar"amba günü düzenlenen panel nedeniyle
BP Petrolleri A.$. Merkez Ofisi'ne davet edilen Ba"kanımız,
engelli bireylerin sorunları ve ya"am biçimleri hakkındaki
bilgilerini ve tecrübelerini BP çalı"anlarıyla payla"mı"tır.

Yakla"ık 100 BP Türkiye personelinin katılımıyla
gerçekle"tirilen panelde, Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz
Kocaömer ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden görme engelli
ikiz karde"ler Kerim-Selim Altınok konu"macı olarak yer
almı"tır.

Çalı"anlar panel sırasına merak ettikleri soruları konu"macılara sorarak bilgi sahibi olmu", panel
sonrasında da Kerim-Selim Altınok karde"lerin seslendirdi!i parçalara e"lik etmi"tir.

BP Petrolleri A.$., Merkez Ofisi çalı"anları  ve bayilerinin
katıldı!ı 100.Yıl Kutlama Toplantısı'nı 26-28 $ubat 2012
tarihleri  arasında Antalya 'da gerçekle" ti rmi"t ir.

Yönetim Kurulu Ba"kanımız A.Yavuz Kocaömer 'in de
konu"macı olarak davet edildi!i toplantıya yakla"ık 700 BP
çalı"anı ve bayii katılmı"tır.
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3.D"!ER ETK"NL"KLER

TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Vakıf Resmi Senedi uyarınca her yıl Mart ayında yapılması
zorunlu olan TESYEV Mütevelli Heyeti Toplantısı, 15 Mart
2012 tarihinde,  The Plaza Hotel-Vega Salon'da yapılmı"tır.
Ola!an 21. Mütevelli Heyeti olarak gerçekle"en toplantıda,
gündemdeki konular görü"ülüp karara ba!lanmı" ve 2014 yılı
Mart ayına kadar görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeleri seçilmi"tir.

“Sevgi Payla#ıldıkça Büyür” Sunset Bahar Yeme%i:
Vakfımızın geleneksel hale
gelen ve organizasyonunu Yönetim Kurulu üyelerimizden
Siren Ertan Çarmıklı ve Rene Saban ile TESYEV gönüllüleri,
Hülya Eltemur ve Zeynep Üstünel'in üstlendi!i bahar yeme!i,
6 Haziran 2012 tarihinde, Sunset Grill&Bar'da düzenlenmi"tir.
#"letme sahibi Barı" Tansever'in Tesyev'den hiçbir bedel talep
etmedi!i yeme!in konu"macı konu!u ise, derin bilgisi ve ho"
sohbeti ile Prof. Dr. Osman Müftüo!lu olmu"tur.
Katılımcılar yemek sonrasında Vakfımıza ba!ı"ta bulunmu"tur.

Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katkısı Nedeniyle Tesyev'e Plaket:
Her yıl Vakıflar Genel Müdürlü!ü'nce gerçekle"tirilen etkinliklerle kutlanmakta olan  “Vakıflar
Haftası” 7 Mayıs 2012 günü, Anıtkabir'e çelenk konulması ile ba"lanmı" ve TBMM'de yapılan
tören ve yurt genelinde gerçekle"tirilen çe"itli etkinliklerle kutlanmı"tır.

Vakıflar Haftası kutlamaları etkinlikleri için Vakıflar Genel
Müdürlü!ü #stanbul Bölge Müdürlü!ü'ne yaptı!ı maddi
katkı dolayıs ıyla Vakfımız TESYEV'e,  9 Mayıs 2012
Çar"amba günü Tim Gösteri Merkezi'nde gerçekle"tirilen
Ödül Töreni'nde Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan ERTEM
tarafından plaket verilmi", plaketi Vakfımız adına Genel
Müdürümüz Berrin ALTINÖZ almı"tır.

IV.BÖLÜM

BASIN ve HALKLA "L"$K"LER FAAL"YETLER"

Basın ve Halkla ili"kiler faaliyetlerimize 2012 yılında da önem verilmi", basın, TV ve radyo
kurulu"larında engellilerle ilgili sorunların ve çözüm yollarının dile getirilmesi için gayret
gösterilmi"tir.

Engelli bireylerimiz için internet sitemizde faaliyetlerimizle ilgili haberler yer almı", kamuoyunun
yakından tanıdı!ı ki"ilerle röportaj yapılmı"tır.
Vakfımıza bizzat gelerek veya yazı ve di!er haberle"me araçları ile müracaat eden engelli
bireylerimizin soru ve sorunlarına çözüm aranmı", bunun için de gerek devlet kademesi ile gerekse
yerel yönetimlerle temasa geçilmi", çe"itli radyo ve televizyon programlarına katılmak suretiyle
engelli sorunları dile getirilmi"tir.
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TESYEV ORGAN!ZASYON $EMASI

BURS GÖNÜLLÜLER!M!Z

Ahmed Pekin
Ahmet A#ao#lu

Ahmet Geylani Sezer
Ahmet Sami Erol

Ahmet Yavuz Kocaömer
Âli Kiremitçio#lu (TSM Danı!manlık Org.Paz.A.$.)

Ali Özbudak (Mauser Ambalaj San.ve Tic.A.$.)
Alp Tiryakio#lu (Tiryakio#lu Yatırım ve Yön.Dan.A.$.)

Aslı Ya!aro#lu
Aydın Harezi (Ortado#u Yatırımlar ve Dı! Tic.A.$.)

Behçet Kerem Ertan
Betül Ta!delen

Bilyoner "nteraktif Hizmetler A.$. ve Bilyoner.Com Üyeleri
Burak Sarıca (Empa! Emprime Teks. San. Ltd.$ti.)

Celal Kolot
Deniz Bayel Feyizo#lu

Emre $ener
Erbakan Malkoç (Dizayn Elek.Gör.Müz.ve Vip Tas.Mrk.San.Tic.Ltd.$ti.)

Esat Ba!ar Nuho#lu ( Nuhpanel Yapı El. San. Tic.A.$.)
Fatma Gülgün Bilge

Hasan Tahsin Çiftkurt
Hülya Bozkurt

Hüsnü Güreli (Güreli YMM ve Ba#ımsız Den.Hizm.A.$.)
"brahim Gümü!dal

"smail Efe
"smail $i!man

"smet Cahit Kocaömer
Kadir Karda!
Kemal Ergül

Lütfi Aygüler (Balnak Nakliyat ve Loj.Hiz.Tic.A.$.)
M.Esat Süvarierol

M.Esen Ya#cı ("MER Gümrük Mü!avirli#i Ltd.$ti. )
Mehmet Dora

Mehmet Rıfat Ababay
Mustafa Burak $im!ek

Mustafa Kral
Nedim Gündemir

Özaltın "n!aat A.$.
Özay Ta!ımacılık ve Yönetim Hiz.Tic.A.$.

RB Organizasyon Ltd.$ti.
Refah Kolot

Rıza Engin Akı!
Sabri Yi#it

Safter Ta!kent
SDM Danı!manlık Org. ve Paz. A.$.

Selime Füsun Efe
Siren Ertan Çarmıklı

Süheyla Çebi Karahan
Süleyman Aydo#an

Süleyman Kosif
Ünal Aysal

Veli Ergin "mre
Widex Tıbbi ve Teknik Cihazlar San. ve Tic.A.$.
Yusuf Ayakatik (Mor Dek. ve Mimarlık Ltd. $ti.)

Zeynep Ilıcalı
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Bursiyerlerimizin okudukları illere göre da%ılımı

2. SA!LIK YARDIMLARI

Ameliyat, tedavi, ortez, protez, i"itme cihazı, rehabi litasyon vb. tıbbi nedenlerle Vakfımız
kaynaklarından 2012 yılında yapılan sa!lık yardımımızın tutarı 1.108.217,04 TL'dir. Ayrıca 3
engellimizin check-up'ı için sa!lanan 2.734,80 TL de!erindeki ayni yardımdan da yararlanılmı"
ve toplam sa!lık yardımımız 1.110.951,84 TL olmu"tur.

Söz konusu yardımımız a"a!ıda belirtilen kaynaklardan sa!lanmı"tır.

Sa!lık yardımlarımızda özellikle Ortopedi ve Travmatoloji dalında engellilerimizin bedelsiz
muayenesini yaparak en az maliyetle ameliyatlarının yapılmasını sa!layan Prof.Dr.I"ık Akgün'ün
yardımı olmu", Vakfımıza büyük destek sa!lamı"tır.

1. Odyoloji Testi, "#itme Cihazı Yardımları:

#"itme engelli bireylerimizin ilgili kurumlarda odyoloji testine
tabi tutulması sa!lanmı", i"itme kayıplarının miktarı ve derecesi
tayin edilmi", neticede 2012 yılında 39 engell imiz i"itme
cihazlarına kavu"mu"tur.

Cihazla rın satın alma i"lemlerinde,  öncelik le Bosphorus
Anatomica Kulak Burun Bo!az'da yaptırılan söz konusu testler
ve sonuçları önemli olmu"tur.

Hastanın durumuna ve adı geçen kurumdan gelen rapora göre en elveri"li cihaz, kalite ve fiyat
faktörü de göz önünde bulundurularak, uzman ki"ilerin görü"leri do!rultusunda satın alınmı"tır.

2. Rehabilitasyon:

Fonksiyonel kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmeleri,  psikolojik
ve sosyal açıdan desteklenerek günlük ya"ama uyum sa!lamaları
amacıyla 174 engellimizin rehabilitasyon merkezlerine devam etmesi
sa!lanmı"tır.

Rehabil itasyon  tedavilerinde, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi ki"iler de yer almaktadır.

Rehabilitasyon ödemelerimizde, Maliye Bakanlı!ı'nca belirlenen
ve Milli E!itim Bakanlı!ı bütçesinde özel e!itim ve rehabilitasyon
merkezlerinde engellilere verilecek destekler için öngörülen tutarlar
esas alınmı"tır. Ödeme tutarı, alınan bireysel veya grup e!itimine
göre de!i"mektedir.

3.Ortez, Protez:

•14 engellimizin kemiksel biçim bozukluklarının giderilmesi veya bu bozuklu!un eklemlerine
verdi!i zararın azaltılması amacıyla ortez ihtiyaçları giderilmi"tir.

•11 engellimiz de, yapay olarak baca!a sahip olmak suretiyle, protez yardımımızdan yararlanmı"tır.

4.Ameliyat, Tedavi ve Di%er Sa%lık Yardımları:

* Yıl içerisinde engellilerimizin çe"itli sa!lık kurulu"larında muayene, ameliyat veya tedavi
olması sa!lanmı"tır.

* Umut Gür omurilikteki kas gev"etme ameliyatı,
* Abdullah #pek tümör ameliyatı,
* Hifzullah Ay!an göz için yapılan lazer tedavisi,
* Vacip Ta"çı sol dizde kemik içinde olu"an ödemin bo"altılması ve kıkırdak lezyonu nedeniyle
PRP enjeksiyon ameliyatı ve daha önce kas gev"etme ameliyatı,
* Zeynep Namlı  sol kalça ve sol aya!ına yapılan kemik ameliyatı,
olmak suretiyle sa!lık yardımımızdan yararlanan engellilerimizden bazılarıdır.

Ameliyatlarımız; Acıbadem Sa!lık Hizmetleri, Özel Hız Ortopedi ve Travmatoliji, #stanbul Özel
Memorial Hizmet Hastanesi, Kaktüs Sa!lık Hizmetleri, Özel MEC Te"his Tedavi ve Sa!lık
Hizmetleri, Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde gerçekle"tirilmi"tir.

  * 128 engellimizin de bez ihtiyaçları giderilmi"tir.

3. MALZEME YARDIMLARI

Tekerlekli sandalye de dahil olmak üzere tüm malzeme
yardımımızın toplam de!eri 667.093,25 TL'dir. Bu tutarın
335.487,47 TL'si tekerlekli sandalye yardımlarına, 331.605,78
TL'si de spor veya günlük ya"amla ilgili di!er malzeme
yardımlarımıza aittir.

Engellilerin sporunun geli"imi ve kurumsalla"ması için büyük
gayret göstermi" bulunan Vakfımız, 2012 yılında da, spor
kulüple rine spor sandalyes i, futbol antrenman-maç topu,
goalball kalesi ve gözlü!ü, e"ofman takımı, krampon, kanedyen,
ti"ört  gibi spor malzemeleri ile deste!ini sürdürmü"tür.

Engellilerimizin günlük ya"amda ihtiyaç duyabilece!i çe"itli giyim, bakım vb. malzeme de,
Vakfımız tarafından satın alınarak veya da!ıtılmak üzere Vakfımıza ba!ı" layan ki"i veya
kurulu"lardan ayni olarak elde edilerek, engellilerimizin ve ailelerinin kullanımına sunulmu"tur.

Satın alınan malzemelerin temininde, satın alma kuralları çerçevesinde hareket edilerek çe"itli
kurulu"lardan teklif alınmı", en az maliyetle, en kaliteli ve ihtiyaca en uygun malzeme, yurt
içinden veya #ktisadi #"letmemiz vasıtasıyla yurt dı"ından satın alınmı"tır.

1. Tekerlekli Sandalye Yardımları:

Toplam 335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımımızın;

* 291.604,10 TL'si 129 adet binek, spor veya akülü tekerlekli sandalye yardımından,

* 41.119,88 TL'si tekerlekli sandalye yedek parçalarından, (832 adet lastik: 40.528,28 TL ve
atletizm sandalyesi yedek parçası: 591,60 TL)

* 2.763,49 TL'si de kargo vb. da!ıtım harcamalarından, meydana gelmektedir.

V. BÖLÜM
MAL" KONULAR

1. TESYEV GEL"R DURUMU

1.$ARTLI BA!I$ GEL"RLER":

Belirli bir yardımda kullanılmak "artıyla Vakfımıza  yapılan ba!ı"lar, mevzuat hükümleri
çerçevesinde öncelikle ilgili fon hesabına kaydedilmekte, yardımın yapıldı!ı tarihte gelir ve gider
hesaplarına intikal etmektedir.

2012 yılı içerisinde Vakfımıza toplam 644.811.- TL tutarında "artlı ba!ı" yapılmı", önceki yıldan
devreden 289.870.- TL ile birlikte "artlı ba!ı" fonları toplam 934.681.-  TL gelire ula"mı",
459.137,73 TL'si ile "artlara uygun olarak harcanmı", kalan 475.543,27 TL de ilgili fon hesaplarında,
2013 yılında kullanılmak üzere devretmi"tir.

$artlı ba!ı"lar a"a!ıdaki "ekildedir.

Burs yardımında kullanılmak #artlıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Burs gönüllüleri tarafından, üniversite veya lise ö!renimi gören engelli ö!rencilere ödenmek
üzere, 2012 yılında toplam 279.665.-TL tutarında ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 177.895.- TL ile birlikte 457.560.- TL gelire ula"an fondan, yıl içerisinde
yapılan burs yardımlarının 209.782.- TL'lik kısmı kar"ılanmı", kalan 247.778.- TL ise 2013
yılında kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Tekerlekli sandalye alımında kullanılmak #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Tekerlekli sandalye yardımında kullanılmak "artıyla Vakfımıza 2012 yılında 25.160.- TL tutarında
ba!ı" yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 109.815.- TL ile birlikte 134.975.- TL'ye ula"an fon gelirinin tamamı
2012 yılı içerisinde yapılan tekerlekli sandalye yardımında kullanılmı", fonda 2013 yılına devreden
bakiye kalmamı"tır.

Sa%lık yardımı #artıyla Vakfımıza yapılan ba%ı#lar:
Sa!lık yardımlarında kullanılmak "artıyla 2012 yılında Vakfımıza 30.000.-TL tutarında ba!ı"
yapılmı"tır.
Önceki yıldan devreden 2.160.- TL ile birlikte 32.160.- TL'ye ula"an fondan, yıl içerisinde yapılan
sa!lık yardımlarının 8.520.- TL'lik kısmı kar"ılanmı" , kalan 23.640.-TL ise 2013 yılında
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

Bp Petrolleri A.$ ba%ı# geliri:
Bp Petrolleri A.$ tarafından, yıl içerisinde yapılan ana sponsorluk deste!i protokolü çerçevesinde
2012 yılında toplam 309.986.- TL tutarında ba!ı" yapılmı", bu tutarın 91.800.- TL'si, protokol
"artları çerçevesinde, engelli sporcular için minibüs alımında kullanılmı", 14.060,73 TL'si de
tekerlekli sandalye yardımlarında kullanılmı"tır.

Neticede, fon hesabında kalan 204.125,27 TL, 2013 yılında protokol "artlarına uygun olarak
kullanılmak ve gelir kaydedilmek üzere fon hesabında devretmi"tir.

2.YARDIM TOPLAMA GEL"RLER":

Yardım Toplama mevzuatı çerçevesinde elde edilen gelirler de öncelikle ilgili fon hesaplarına
kaydedilmek te, yardım ve harcama nın yapıld ı!ı tarihte gelir ve gider hesaplarına  intikal
ettirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, 227.377,05 TL tutarında yardım toplama geliri elde edilmi"tir. Bu tutarın
124.216,31 TL'si, yardım toplama mevzuatı hükümleri çerçevesinde, mevduat hesaplarımıza
havale, kredi kartı vb. yollarla gönderilmek suretiyle, 47.775.- TL'si kısa mesaj atılmak suretiyle
SMS olarak, 55.385,74 TL'si de mutlu veya hüzünlü günlerinde çiçek göndermek yerine Vakfımıza
ba!ı"ta bulunmayı uygun gören ba!ı"çılarımızdan nakit olarak tahsil edilmi"tir.

Yardım toplama fonlarına ait mevduattan elde edilen 396.041,09 TL tutarındaki faiz vb. gelirin
ve bir önceki yıldan devreden 5.234.471,21 TL tutarındaki yardım toplama gelirinin ilavesiyle
fonda 5.857.889,35 TL'lik kaynak olu"mu"tur.

Bu gelirin, 2.003.095,70 TL'si yapılan yardımlar için, 1.843,55 TL'si de yardım toplama gideri
için kullanılmı", kalan 3.852.950,10 TL de ilgili fon hesaplarında 2013 yılına devretmi"tir.

Yardım toplama gelirlerinin tamamı, zorunlu nedenlerle, aynı yıl içerisinde harcanamamakta,
bu kaynaklardan yapılmakta olan yardımların yıllar itibariyle devam etmesi gerekmektedir. Zira,
fonlardan, e!itim bursu ve rehabilitasyon yardımları yapılmakta, bu yardımlar da özellikleri
nedeniyle, kesintiye u!ratılmadan, ö!renim veya tedavi süresi dikkate alınarak 4 yıl gibi bir süre
için planlanmaktadır.  Bu fonlardan, ayrıca, ortez, protez, tedavi, ameliyat, i"itme cihazı, tekerlekli
sandalye ve di!er malzeme yardımları da yapılmaktadır.

Bu nedenledir ki, 13 Mart 2011 tarihinde Show TV'de, Mütevelli Heyeti üyemiz Acun Ilıcalı'nın
hazırlayıp sundu!u “Yetenek Sizsiniz” adlı programda gerçekle" tirilen üçüncü “Engeller i
Kaldıralım Kampanyası” fonunda 3.446.618,36 TL, di!er yardım toplama fonlarında da 406.331,74
TL olmak üzere, toplam 3.852.950,10 TL'lik tutar, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, fon hesaplarında
görülmektedir.

3.$ARTSIZ BA!I$ GEL"R":
2012 yılı içerisinde "artsız ba!ı" geliri olarak 391.294,72 TL tutarında "artsız ba!ı" geliri elde
edilmi"tir.

4.D"!ER GEL"RLER:
* #ktisadi #"letmemizin 2012 yılı net karının Vakfımıza devri dolayısıyla 16.662,31 TL gelir elde
edilmi"tir.
* Faiz ve yatırım fonu gelirlerin toplam tutarı 256.107,13 TL'dir. 15.401,02 TL tutarında da kur
farkı gideri do!mu"tur. (Yardım toplama mevduatlarından elde edilen toplam 396.041,09 TL
tutarındaki faiz, fon vb. gelir, söz konusu yardım toplama fonlarına ilave edildi!inden bu tutara
dahil de!ildir.)
* Be" yıl geçmesine ra!men eski bir personel tarafından alınmayan tahakkuk etmi" ücret olan
473,08 TL gelir olarak kaydedilmi"tir.
* 2011 yılının gelir fazlası olarak 2012 yılında amaca yönelik olarak harcanmak ve gelir
kaydedilmek üzere devretmi" bulunan 561.564,90  TL'nin 495.720 ,66 TL'si, yardım olarak
kullanılmı", kalan 65.844,24 TL de fon hesabında 2013 yılına devretmi"tir.

5.AYN" GEL"RLER:
Engelliler spor kulüplerine, engellilere veya ailelerine da!ıtılmak üzere Vakfımıza 2012 yılında
kayıt de!eri toplam 109.986,22 TL olan, spor ve giyim malzemesi, yiyecek, içecek ve çe"itli
tüketim malzemesi ba!ı"lanmı"tır.

Bp Petrolleri A.$'den, sponsorluk destek protokolü çerçevesinde, Vakfımız otolarında kullanılmak
üzere toplam 15.748,48 TL tutarında ayni olarak motorin yardımı sa!lanmı"tır.

Üç engellimizi yararlandırmak üzere, bir hastaneden 2.734,80 TL de!erinde check-up yardımı
sa!lanmı"tır.

Ayrıca, Vakfımız demirba"ında kayıtlı, kayıt de!eri 139,75 TL olan bir adet masa tenisi masası
ve filesi bir engelliler spor kulübüne yardım olarak gönderilmi" ve bu nedenle ayni gelir ve
ayrıca gider hesabına geçmi"tir.

Neticede, bir önceki yıldan devreden 263.345,12 TL de!erindeki malzeme ile birlikte toplam
391.954,37 TL tutarında ayni gelir olu"mu", toplam 235.921,97 TL de!erindeki malzemenin
da!ıtımı ve kullanımı yapılmı", kalan 156.032,40 TL'lik yardım malzemesi fon hesabında 2013
yılına devretmi"tir.

6.TOPLAM GEL"R
2012 yılına ili"kin gelir kaynaklarımız ile bu kaynakların mevzuat hükümleri çerçevesinde 2012
yılı geliri sayılan tutarları ve 2013 yılına devreden tutarları a"a!ıdaki tabloda gösterilmi"tir.
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2.TESYEV G"DER DURUMU

2012 yılında, yukarıda  açıklanan kaynaklardan elde edilen gelirle rle yapılan yardım ve
harcamalarımızın toplam tutarı 3.661.709,59 TL'dir. Gider çe"itleri ile tutarları a"a!ıdaki tabloda
belirtilmi"tir.

AMACA YÖNEL!K G!DERLER
Nakdi Giderler 2.866.154,09
Yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları    123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlikler
Bursiyerler toplantısı 18.534,65
4.Osman $ahin Görme Eng. Satranç Turnuvası 31.005,85
Görme Eng.Fed. Türkiye Satranç $amp. ödülü 6.996,00
Panel ve konferanslar 1.286,00
Di%er amaca yönelik giderler
Kargo ve sair haberle!me gideri 6.704,41
Engelli otoları yakıt, sig.bakım vb. gid. 5.446,43
Ayni giderler  223.420,20
Ba#ı!la elde edilen malzemeden da#ıtılan 214.548,79
Ba#ı!la sa#lanan check-up kullandırılması 2.734,80
Eng. otoları ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 6.136,61
Toplam amaca yönelik gider 3.089.574,29

YÖNET!M ve !DAME G!DERLER!
Nakdi Giderler 559.633,53
Personel ücret ve di#er ödemeleri 341.270,05
SGK ve "!sizlik sig. i!veren his. 66.540,46
Telefon, kargo ve sair hab. gid. 12.293,02
Demirba! bakım onarım gideri 995,12
Mü!avirlik giderleri 39.648,00
Kırtasiye, basım ve ilan gid. 9.385,21
$ehir içi-!ehir dı!ı seyahat gid. 2.936,10
Temsil ve tanıtma ve a#ırlama gideri 10.384,91
Genel Kurul toplantı gideri 3.301,53
Kira katılım gideri 15.901,68
Noter giderleri 1.442,76
Demirba! alımı gideri 1.437,35
Oto yakıt, sigorta ve di#er harcamaları 8.236,58
Yardım toplama gideri 1.843,55
Depo kira gideri 3.750,00
Vergi, resim ve harçlar 3.617,19
Ayrılan amortisman 30.731,60
Sair muhtelif gider 5.918,42
Ayni giderler 12.501,77
Ba#ı!la elde edilen tanıtım malz. da#ıtılan 2.889,90
Otolar için ba#ı!la sa#lanan motorin gideri 9.611,87
Toplam Yönetim gideri 572.135,30
G!DER TOPLAMI (Nakdi +Ayni) 3.661.709,59

3."KT"SAD" "$LETME GEL"R - G"DER DURUMU

#ktisadi #"letmemiz 2012 yılında toplam 200.718,07 TL tutarında gelir elde etmi", toplam gideri
ise 216.509,82 TL olarak gerçekle"mi"tir.
#ktisadi #"letmemizin gelir ve giderlerinin mahiyeti ve tutarları a"a!ıdaki tabloda belirtilmi"tir.

GEL!RLER
Mal Satı"ları 34.346,00
Tekerlekli sandalye satı!ı 34.346,00
Satılan Malların Maliyeti  ( - ) -28.857,12
Satılan tek. sandalyelerin maliyeti -28.857,12
Hizmet Satı"ları 181.753,04
"sim hakkı kullanım geliri 6.757,04
Sponsorluk geliri 99.996,00
Reklam gelirleri 75.000,00
Di%er gelirler 13.476,15
Kira Katılım Geliri 13.476,00
Yatırım Fonu Geliri 0,15
                                        TOPLAM 200.718,07

G!DERLER
Personel ücret ve di#er ödemeleri 90.716,71
SGK ve i!sizlik sig.i!veren his. 15.771,59
Mali mü!avirlik giderleri 5.370,00
Spor ve etkinlik org. danı!manlık gid. 6.991,49
Elektrik, su, do#algaz gideri 5.081,67
Telefon, kargo ve sair hab.gid. 3.613,36
Büro, Demirba! bakım onarım gideri 1.916,67
Büro kira gideri 67.386,00
Noter giderleri 815,19
Kırtasiye, basım ve ilan giderleri 3.466,05
$ehir içi - !ehir dı!ı seyahat gideri 1.576,00
Temsil tanıtma ve a#ırlama giderleri 1.312,19
Bina ortak giderleri 4.800,00
Temizlik ve temizlik malzemesi gid. 1.350,94
Demirba! alımı gideri 122,88
Kanunen kabul edilmeyen giderler 564,54
Sair muhtelif giderler 2.672,79
Vergi, resim ve harçlar 1.401,68
Ayrılan amortisman 1.580,07
                                        TOPLAM 216.509,82

4. 2012 B"LANÇO ve GEL"R-G"DER TABLOLARI

4.1. Vakfımızın, 7.329.062,50 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli bilançosu
ile gelir-gider tablosu, Ek:1 ve Ek:2'de sunulmu"tur.

Neticede, 2012 yılı toplam gelir tutarımız, mevzuat gere!i, 3.844.855,83 TL, amaca yönelik
harcamamız 3.089.574,29 TL, yönetim ve idame giderimiz 572.135,30 TL olarak gerçekle"mi"tir.

Vakıf Senedimizin 19. maddesi, çalı"ma dönemi sonunda, gelirlerden yönetimi sürdürme giderleri
dü"üldükten sonra %2 oranında yedek akçe ayrılaca!ı amir hükmünü içermektedir.

Bu nedenle, meydana gelen 183.146,24 TL gelir fazlasından, Vakıf Senedimizin 19.maddesinin
amir hükmü uyarınca 65.454,41 TL tutarında yedek akçe ayrılmı", kalan gelir fazlası tutarı olan
117.691,83 TL'nin tamamı 2013 yılı bütçesine gelir olarak ilave edilmek ve amaca yönelik
harcanmak üzere, fon hesabında devretmi"tir.

Maddi duran varlıklarımızda;
a) Bp Petrolleri A.$ tarafından , engelli sporcular için Mercedes Vito minibüs alımında kullanılmak
üzere yapılan ba!ı"la alınan engelli otosu nedeniyle 91.512.-TL, demirba" ve bilgisayar programı
alımı dolayısıyla da 15.386,80 TL artı",
b) Demirba" ve bilgisayar programı terkini dolayısıyla 10.346,66 TL, demirba" kayıtlarında
bulunan masa tenisi masası ve filesinin ihtiyacı olan bir engelli spor kulübüne ba!ı"lanmı" olması
nedeni de 139,75 TL azalma,
meydana gelmi"tir.

4.2. "ktisadi "#letmemizin 40.943,90 TL tutarındaki aktif ve pasifi içeren 31 Aralık 2012 tarihli
bilançosu Ek:3'te, 15.791,75 TL zararı içeren kar-zarar tablosu da Ek: 4'de yer almaktadır.

#ktisadi #"letmemizin maddi duran varlıklarında da demirba" alımı dolayısıyla 1.100.-TL artı"
meydana gelmi"tir.

Vakfımızın ve #ktisadi #"letmemizin hesapları; Güreli Yeminli Mali Mü"avirlik ve Ba!ımsız
Denetim Hizmetleri A.$. ile Granit Serbes t Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.$. tarafından
incelenmektedir.

BELL! B!R TUTARIN ÜZER!NDE YARDIM YAPAN,
DESTEK SA#LAYAN K!$! VE KURULU$LAR

Ahmet Yavuz Kocaömer
Allianz Hayat ve Emek. A.$.
Atlantik Denizcilik Tic.A.$.
Beymen Ma#azacılık A.$.

Bilgili Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.$.
BP Petrolleri A.$.

Çetin Acar
Damas Mücevherat "th.Tic.A.$.

Deutsch-Türkischer Verein zur Förderung des Behindertensports e.V.
 (Türk-Alman Engelli Sporcuları Destekleme Derne#i)
Etf Tekstil Konfeksiyon "hracat Turizm.San.ve Tic.A.$.

Fenerbahçe Spor Kulübü
Granit Serbest Muhasebecilik Mali Mü!avirlik A.$.
Güreli YMM ve Ba#ımsız Denetim Hizmetleri A.$.

Halil Özer
"nteltek "nternet Teknoloji Yatırım Danı!manlık Tic. A.$.

"stanbul Spor Etkinlikleri ve "!letmeleri Tic. A.$
Kürüm Demir San. ve Dı! Tic. A.$.

Mudo Satı! Ma#azaları A.$.
Nartec Art Sanat Galerisi A.$

Nezihe Hızıro#lu
Pa!abahçe Ma#azaları A.$.

Pluton Televizyon Yayıncılık A.$.
Procter&Gamble Tük.San. A.$.

Rıza Engin Akı!
Tema Ma#azacılık Hiz.Tic. A.$.

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Tic. A.$.

"Ç"NDEK"LER

Ameliyat, tedavi,
rehabilitasyon, ortez,

protez, i!itme cihazı vb.
Benzer amaçlı

derne#e yardım vs.

Yıllar !tibariyle Bursiyer Sayısı

335.487,47 TL tutarındaki tekerlekli sandalye yardımım ızın kaynak da!ılımı da "öyledir.

Da"ıtılan 129 Sandalyenin Çe#idine Göre Da"ılımı

EK:1
TESYEV-TÜRK!YE ENGELL!LER SPOR YARDIM ve E#!T!M VAKFI

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU

AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 7.102.957,28
A.HAZIR DE%ERLER 6,603.077,46
    Kasa 651,34
    Bankalar 6.592.766,12
    Di#er hazır de#erler 9.660,00
B.MENKUL KIYMETLER 297.166,92
    Di#er menkul kıymetler 297.166,92
D.D"%ER ALACAKLAR 30.748,57
    Ba#lı ortaklıklardan alacaklar ( "kt. "!l.) 27.558,57
    Di#er alacak 3.190,00
E.STOKLAR 171.964,33
    Vakfa ba#ı!lanmı! yardım malzemesi 155.230,61
    Vakfa ba#ı!lanmı! tanıtım malzemesi 801,79
    Satın alınmı! yardım malzemesi 13.101,03
    Satın alınmı! tanıtım malzemesi 2.830,90
II- DURAN VARLIKLAR 226.105,22
A. T"CAR" ALACAKLAR 1.104,31
    Verilen depozito ve teminatlar 1.104,31
C.MAL" DURAN VARLIKLAR 11.000,00
    Ba#lı ortaklık ( "ktisadi i!letme ) 11.000,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 207.177,31
    Amortismana tabi ta!ıtlar 131.335,20
    Di#er ta!ıtlar 59.713,30
    Amortismana tabi demirba! 14.064,54
    Di#er demirba! 46.134,89
    Ta!ıtlar birikmi! amortismanı ( - ) -38.214,00
    Demirba! birikmi! amortismanı ( - ) -5.856,62
E.MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2.473,43
    Amortismana tabi haklar 3.475,30
    Di#er haklar 156,56
    Haklar birikmi! amortismanı ( - ) -1.158,43
G.GELECEK YILA A"T G"DERLER 4.350,17
    Pe!in ödenen sigorta primi  vb. 4.350,17
                   AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 7.329.062,50

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 113.573,39
B.T"CAR" BORÇLAR 78.378,19
    Satıcılar 78.378,19
F.ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 34.795,18
    Ödenecek vergi ve fonlar 21.934,21
    Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 12.860,97
H-GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 400,02
    Gider tahakkukları 400,02

III- ÖZ KAYNAKLAR 7.215.489,11
A.ÖDENM"$ SERMAYE 691.099,20
    Ba!langıç mal varlı#ı 26.586,54
    Mal varlı#ı artı!ları 558.507,91
    Nakil vasıtaları kar!ılı#ı 59.713,30
    Demirba! kar!ılı#ı 46.134,89
    Haklar kar!ılı#ı 156,56
C.KÂR YEDEKLER" 6.524.389,91
    Statü yedekleri 414.555,32
    Ola#anüstü yedekler 1.441.772,75
    Özel fonlar
    Burs !artlı ba#ı! fonu 247.778,00
    Sa#lık yardımı !artlı ba#ı! fonu 23.640,00
    BP Petrolleri A.$ ba#ı! fonu 204.125,27
    Yardım toplama fonları
    3.Engelleri Kaldıralım Kampanyası Fonu 3.446.618,36
    Bilyoner E#itim fonu 19.530,00
    Di#er yardım toplama fonları 386.801,74
    Ayni yardım malzemesi fonu 155.230,61
    Ayni tanıtım malzemesi fonu 801,79
    Amaca yönelik harcanmak üzere 2013 yılına
    devreden gelir fazlaları  fonu 183.536,07
                  PAS!F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 7.329.062,50

EK:2
TESYEV

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! GEL!R G!DER TABLOSU

A. FAAL!YET GEL!RLER! 3.587.014,33
$artlı ba%ı" gelirleri 459.137,73
E#itim bursu !artlı ba#ı!lar 209.782,00
Sa#lık yardımı !artlı ba#ı!lar 8.520,00
Tek.sandalye alımı !artlı ba#ı!lar 134.975,00
Bp Petrolleri A.$ ba#ı!ı 105.860,73
Yardım toplama gelirleri 2.004.939,25
Engelleri Kaldıralım Kampanyaları geliri 1.877.935,70
Bilyoner e#itim kampanyası geliri 122.760,00
Di#er yardım toplama gelirleri 4.243,55
$artsız ba%ı" geliri 391.294,72
Ayni gelir 235.921,97
(Vakfa ba#ı!lanan malzeme vb)
2011 yılından devreden gelir 495.720,66

E. FAAL!YET G!DERLER! -3.661.709,59
Amaca yönelik giderler 3.089.574,29
Yapılan yardımlar
E#itim bursları 1.220.549,25
Sa#lık yardımları 1.108.217,04
Tekerlekli sandalye yardımları 334.645,87
Di#er malzeme yardımları 123.768,59
Di#er yardım ve ba#ı!lar 9.000,00
Etkinlik giderleri 57.822,50
(Panel, konferans, turnuva, ödül, toplantı)
Di%er amaca yönelik giderler
Engelli otoları yakıt, sig., bakım vs. giderleri 5.446,43
Kargo ve sair haberle!me giderleri 6.704,41
Ayni giderler
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 223.420,20
Genel yönetim giderleri 572.135,30
Yönetim ve idame giderleri 559.633,53
(Ayni ba#ı!lardan da#ıtılan, kullanılan) 12.501,77

                         FAAL!YET G!DER FAZLASI -74.695,26

F.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN GEL!RLER 272.769,44
"ktisadi "!letme kâr devri 16.662,31
Faiz gelirleri 248.669,84
Yatırım fonu gelirleri 7.437,29

G.D!#ER FAAL!YET, OLA#AN G!DERLER -15.401,02
Kur farkı gideri -15.401,02

I.OLA#ANDI$I GEL!RLER 473,08
Di#er gelir 473,08

                               DÖNEM GEL!R FAZLASI 183.146,24

DÖNEM GEL!R FAZLASINDAN AYRILAN -183.146,24
Vakıf senedi hükmü gere#i ayrılan yedek akçe 65.454,41
Sonraki yılda gelir kaydedilmek ve amaca yönelik
Harcanmak üzere fon hesabında devreden 117.691,83

                       DÖNEM NET GEL!R FAZLASI 0,00

Ek:4
 TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!
01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM!

KAR / ZARAR TABLOSU

A. BRÜT SATI$LAR 216.099,04
   1.Yurt içi satı!lar 216.099,04
      Mal satı!ları 34.346,00
      Hizmet satı!ları 181.753,04

B.SATI$ !ND!R!MLER! (-) 0,00

C.NET SATI$LAR 216.099,04

D. SATI$LARIN MAL!YET! (-) -28.857,12
    2.Satılan ticari mallar maliyeti -28.857,12
    3.Satılan hizmet maliyeti 0,00
                       BRÜT SATI$ KÂRI 187.241,92

E. FAAL!YET G!DERLER! -216.509,82
   3.Genel Yönetim Giderleri ( - ) -216.509,82

                       FAAL!YET ZARARI -29.267,90

F.D!#ER FAAL!YETLERDEN 
   OLA#AN GEL!R ve KÂRLAR 13.476,15
   6.Menkul kıymet satı! kârları 0,15
 10.Di#er ola#an gelir ve kârlar 13.476,00

                             DÖNEM ZARARI  -15.791,75

K. DÖNEM KÂRI VERG! ve D!#ER 
     YASAL YÜK. KAR$. (-) 0,00

                      DÖNEM NET ZARARI -15.791,75

EK:3
TESYEV !KT!SAD! !$LETMES!

01.01.2012 / 31.12.2012 DÖNEM! B!LANÇOSU
AKT!F
I- DÖNEN VARLIKLAR 32.489.43
A. HAZIR DE%ERLER 2.496,69
    1.Kasa 1.024,55
    3.Bankalar 1.472,14
B.MENKUL KIYMETLER 746,33
    1.Yatırım fonları ( B tipi likit fon ) 746,33
C.T"CAR" ALACAKLAR 12.332,94
    1.Alıcılar 12.332,94
D.D"%ER ALACAKLAR 829,60
    6.Di#er çe!itli alacaklar 829,60
E. STOKLAR 8.559,65
    4.Ticari mallar 8.559,65
H. D"%ER DÖNEN VARLIKLAR 7.524,22
    4.Pe!in ödenen vergiler 7.524,22
                      DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 32.489,43

II- DURAN VARLIKLAR 8.454,47
A. T"CAR" ALACAKLAR 4.432,00
    5.Verilen depozito ve teminatlar 4.432,00
D. MADD" DURAN VARLIKLAR 3.842,69
    6.Demirba!lar 17.017,02
    8.Birikmi! amortismanlar ( - ) -13.174,33
E. MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00
    1.Haklar 6.108,23
    5.Özel maliyetler 29.987,71
    7.Birikmi! amortismanlar ( - ) -36.095,94
G. GELECEK YILLARA A"T G"D. ve GEL.TAH. 179,78
    1. Gelecek yıllara ait giderler 179,78
                        DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 8.454,47

                         AKT!F ( VARLIKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

PAS!F
I- KISA VADEL! YABANCI KAYNAKLAR 37.755,13
B. T"CAR" BORÇLAR 913,65
     1.Satıcılar 913,65
C.D"%ER BORÇLAR 27.558,57
    1.Ortaklara borçlar 27.558,57
F. ÖDENECEK VERG" ve D"%ER YÜK. 8.867,55
    1.Ödenecek vergi ve fonlar 4.384,28
    2.Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 4.483,27
H.GELECEK AYLAR GEL"R/G"DER TAH. 415,36
    2.Gider tahakkukları 415,36
                   KISA VADEL! YAB. KAY. TOPLAMI 37.755,13

III- ÖZ KAYNAKLAR 3.188,77
A. ÖDENM"$ SERMAYE 12.143,49
    1.Sermaye 11.000,00
    3.Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 1.143,49
C. KÂR YEDEKLER" 27.603,21
    1.Yasal yedekler 11.384,10
    3.Ola#anüstü yedekler 16.219,11
E.GEÇM"$ YILLAR ZARARLARI ( - ) -20.766,18
    1.2008 yılı zararı -20.766,18
F. DÖNEM NET ZARARI -15.791,75
    1.Dönem net zararı -15.791,75
                                  ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 3.188,77

                           PAS!F ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI 40.943,90

37 adet
Binek Sandalye; 26.453,55

53 adet
Akülü Sandalye; 126.700,00

39 adet
Spor Sandalye; 138.450,55
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