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AYHAN ŞAHENK VAKFI 
2005 YILI ÇALIŞMA RAPORU 

Vakfımız  eğitim,  kültür,  sağlık,  çevre  ve  spor  alanlarında  faaliyette  bulunmak    ve  ihtiyacı    olan 
insanlarımıza  sosyal  yardımlar  yapmak amacıyla   Onursal  Başkanımız merhum Ayhan Şahenk 
tarafından  1992  yılında  kurulmuştur.  Önceki  yıllarda  olduğu  gibi  bu  yıl  da  Vakıf  Senedinde 
belirtilen  alanlarda  toplumumuz  ve  ihtiyaç  sahibi  insanlarımız  için      önemli  çalışmalar 
gerçekleştirmiş,  devletimizin  hizmet  yükünün  azaltılmasına  önemli  katkılarda  bulunmuştur. 
Çalışmalarımızın  ağırlıklı  bölümünü,  önceki  yıllarda  olduğu  gibi  geleceğimizin  güvencesi 
çocuklarımız oluşturmuştur. 

Sağlık  alanında  1997  yılında  mobil  sağlık  üniteleri  ile    başlattığımız  ücretsiz  sağlık 
hizmetlerimizden  2005 yılı sonuna kadar  yararlanan vatandaşlarımızın sayısı 262 bini aşmış, bu 
çalışmaların 28 bini 2005 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. 

2003 yılının Temmuz ayında Bodrum’un Konacık mevkiinde yanarak yok olan 175 hektarlık orman 
alanının  aynı  yılın  son  aylarında  başlatılan  ağaçlandırma  çalışmaları  2004  yılının  Mart  ayında 
tamamlanmış  ,   Kasım ve Aralık  aylarında  ilk  bakımları  yapılmıştı. Vakfımızla Çevre  ve Orman 
Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği alanının üç yıl süre  ile bakımları vakfımız  tarafından 
üstlenildiğinden  söz  konusu    orman  alanının  2005  yılı  bakımları  da  bu  amaçla  yapılan  şartlı 
bağışlardan  oluşturduğumuz  fondan  karşılanarak  gerçekleştirilmiştir.  Yanan  orman  alanının 
bakımı  protokol gereği   2006 yılında da Vakfımız tarafından yaptırılacaktır. 

Eğitim  alanında    Vakfımızın  Onursal  Başkanı  merhum  Ayhan  Şahenk  tarafından  Alanya’da 
yaptırılarak  Milli  Eğitim  Bakanlığı’na  devredilen  Avsallar  İlkokulu,  sekiz  yıllık  temel  eğitimin 
ihtiyacına cevap verecek derslik sayısına sahip olmadığı için,öğrenimlerine beşinci sınıftan sonra 
başka  okullarda  devam  etmek  mecburiyetinde  kalan  öğrenci  ve  ailelerinin  mağduriyetlerinin 
önlenebilmesi  için  okul  bahçesine  ek  bir  bina  yaptırılarak  2005/2006  Öğretim  yılından  önce 
eğitimin hizmetine sunulmuştur. 

Diğer  taraftan  Kurucumuz  merhum  Ayhan  Şahenk‘in  sağlığında  başlattığımız  ve  her  yıl 
uygulayarak gelenekselleştirdiğimiz sosyal yardım çalışmalarımız çerçevesinde bu yıl 1500 yoksul 
aileye  gıda  yardımı,  maddi  imkanları  yetersiz  700  öğrenciye  giyim  yardımı  yapılmış,  Ramazan 
süresince kurduğumuz İftar Sofrasına 80 bin kişi konuk edilmiştir. 

Ülkemizde  bisiklet  sporunun  gelişip  yaygınlaşmasına  ve  Kapadokya  bölgesinin  tanıtımına 
yardımcı olmak amacıyla 2000 yılından beri Kapadokya’da her yıl   düzenlenen ve üç gün süren 
Uluslararası Dağ Bisikleti Festivali’nin  altıncısı bu yıl 24 – 26 Haziran tarihlerinde Ürgüp, Göreme 
ve Niğde’de başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

2005 yılı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için; yıl  içinde  nakit varlığımızın getirileri, yapılan şartlı 
ve  şartsız  bağışlar,  gelir  getirici  çalışmalar  ve  2004    yılında    kullanılamadığı    için    bu    yıla 
devredilen gelirlerle birlikte toplam 1.185.057,25 YTL harcama yapılmıştır. Harcamalarda işletme 
giderlerinin mümkün olan en alt düzeyde tutulmasına ve elde edilen tasarruflarla daha fazla kişiye 
hizmet götürülmesine özen gösterilmiştir. Bu yaklaşımımız sonucu işletme giderleri genel giderler 
içinde % 6’da kalmış, amaç doğrultusunda yapılan harcamalar % 94’e ulaşmıştır.
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2005 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 

A.  AMACA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların konularına göre gerçekleşme oranları şöyledir : 

EĞİTİM  %  37.75 

SAĞLIK  %  30.18 

SOSYAL YARDIM  %  18.50 

SPOR  %  11.96 

ÇEVRE VE DOĞAL HAYAT  %    1.61 

EĞİTİM 

Eğitim alanındaki çalışmalarımız okullara ek bina yapımı, okulların  bakım onarımları,   donatımı, 
bilgisayar  yardımı,  kitap  ve  kırtasiye  yardımı,  yurt  içi  ve  yurt  dışı  burslar  ve  eğitim  yardımları 
şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Vakfımızın  Kurucusu  ve  Onursal  Başkanımız  merhum  Ayhan  Şahenk  tarafından    yaptırılarak 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen  “Alanya Avsallar  İlkokulu“ beş  yıllık  temel eğitime göre  inşa 
edildiği  için  sekiz  yıllık  temel  eğitimin  ihtiyacına  cevap  verecek  derslik  sayısına  sahip 
olmadığından öğrenciler  temel eğitimlerini beşinci sınıftan sonra   bir başka okulda  tamamlamak 
zorunda kalmaktadırlar. Öğrenci ve aillerinin bu uygulamadan doğan mağduriyetlerinin önlenmesi 
için  Alanya  Kaymakamlığının  okul  bahçesine  ek  bina  yapılması  konusundaki  talebi  Yönetim 
Kurulumuzca  uygun  bulunmuş  ve  ek  bina  2005/2006  öğretim  yılından  önce  tamamlanarak 
eğitimin hizmetine sunulmuştur. Ek bina ile hem ihtiyacı duyulan derslik sayısına ulaşılmış, hem 
de  okul  yönetimine  ihtiyaç  duyduğu  diğer  mekanlar  kazandırılmıştır.  Okula  ayrıca  15  adet 
bilgisayar bağışlanarak bir bilgisayar laboratuvarı oluşturulmuştur. 

Diğer taraftan çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgisayarlar, kitap, dergi ve kırtesiye malzemeleri 
yurdun değişik bölgelerinden başvuruda bulunan okullar arasında yapılan değerlendirme sonucu 
öncelik sırasına göre dağıtılmıştır. 

Vakfımızdan aldıkları burs ve eğitim yardımları  ile öğrenimlerini yurt  içi ve yurt dışında başarı  ile 
sürdüren öğrencilere burs  ve eğitim yardımı uygulamasına önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl  da 
devam edilmiştir.
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SAĞLIK 

Vakfımızın  1997  yılında  başlattığı  Gezici  Sağlık  Hizmetlerine  bu  yıl  da  aralıksız  olarak 
devam  edilmiş    ve      ücretsiz      sağlık      hizmetlerimizden  yararlananların  sayısı    2005  yılı 
sonunda 262 bini aşmıştır. 

Gezici  Sağlık  çalışmalarımız  okulların  açık  olduğu  dönemlerde  İstanbul’daki  ilköğretim 
okullarında,  okulların  kapalı  olduğu  dönemlerde  maddi  imkanları  yetersiz  vatandaşlarımızın 
yaşadığı yerleşim birimlerinde aralıksız olarak sürdürülmüştür. 

Vakfımızın kadrolu iki aile hekimliği uzmanı, üç hemşire ve Marmara Üniversitesi Göz Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Başkanlığınca görevledirilen bir göz doktoru ile gerçekleştirilen çalışmaların yıllara 
ve konularına göre dökümü şöyledir : 

GENEL MUAYENE 

Yıl  Yer  Muayene 
Kan 
Sayımı  Biokimya Tam İdrar 

Tahlili 
EKG  Reçete 

Verilen 
İ laç 

Verilen 

1997  27  3.384  314  220  217  67  829  120 
1998  66  6.804  482  402  598  96  2.344  241 
1999  53  10.125  2.434  990  2.622  135  4.238  621 
2000  55  8.470  2.069  1.323  1.154  235  4.232  201 
2001  35  8.184  2.413  1.729  1.492  314  4.454  97 
2002  31  7.136  1.878  1.631  1.386  210  4.239  155 
2003  36  8.398  1.971  1.723  1.483  150  4.679  104 
2004  24  8.293  2.147  1.723  1.466  225  4.895  88 
2005  22  8.624  1.957  1.630  1.547  239  5.306  105 

TOPLAM:  345  69.418  15.665  11.371  11.965  1.671  35.216  1.732 

GÖZ TARAMASI VE MUAYENESİ 

Yıl  Yer  Tarama 
Yapılan 

Kusur 
Tespit 
Edilen 

Muayene 
Edilen 

Ameliyat 
Önerilen 

Sevk 
Edilen 

Reçete 
Verilen 

Gözlük 
Reçetesi 
Verilen 

1997  38  16.488  2.712  1.813  33  86  220  1.262
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1998  65  21.954  1.715  4.234  154  137  539  2.465 

1999  45  17.732  1.691  3.867  138  270  612  1.711 

2000  51  23.725  1.513  2.598  122  251  446  1.311 

2001  32  17.625  1.936  2.594  119  262  329  1.389 
2002  34  19.278  2.467  2.467  127  250  273  1.552 
2003  31  16.531  1.913  2.005  142  284  394  1.251 
2004  24  18.269  2.114  2.513  133  269  262  1.372 
2005  23  17.083  2.435  2.322  105  88  226  1.091 

TOPLAM:  343  168.685  18.496  24.413  1.073  1.897  3.301  13.404 

Tabloların incelenmesinden de anlaşılacağı gibi ; 

2005 yılında Sağlık Araçlarında  toplam 28.029 kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verilmiştir. 

Göz Sağlığı Alanında ; 

17.083 kişi taramadan, 
2.322 kişi ayrıntılı muayeneden geçirilmiş, 

Genel Sağlık alanında ise ; 

8.624 kişinin ayrıntılı muayenesi yapılmıştır. 

Genel Sağlık muayeneleri sırasında ; 

1.957  kişinin tam kan sayımı, 
1.630  kişinin biyokimya analizi, 
1.547  kişinin tam idrar tahlili yapılmış, 
239  kişinin EKG’si çekilmiştir. 

Araçlarda  yapılan muayenelerde  ilaç  önerilen  ancak  ilaçlarını  alacak maddi  gücü  olmayanların 
ilaçları  bütçe  olanakları  ölçüsünde  Vakfımız  tarafından  sağlanmış,  ilaç  ve  tedavi  yardımı  için 
yapılan başvurulardan uygun bulunanlara  yardım edilmiştir. 

Göz  alanındaki    çalışmalarımıza  doktor  vererek  katkıda  bulunan  Marmara  Üniversitesi  Göz 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na poliklinik  ihtiyaçlarının karşılanması  için önceki yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da düzenli  şekilde  nakdi yardımda bulunulmuştur. 

SOSYAL YARDIM 

Vakfımızın  Kurucumuz  merhum  Ayhan  Şahenk’in  sağlığında  başlattığı  geleneksel  sosyal 
yardımlara bu yıl da devam edilmiştir.
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Giyim Yardımı 

Valiliklerle işbirliği  yapılarak   ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan mont, kazak, pantolon, bot, 
çorap  ve  iç  çamaşırları  ile  çeşitli  kırtasiye  malzemeleri    okul  çantaları  içine    yerleştirilerek 
bayramdan önce dağıtılmıştır. 

Giyim yardımı uygulamasından 2005 yılında  700 öğrenci yararlanmıştır. 

Geçtiğimiz yıl başlattığımız   ikinci el giysi yardımı uygulamasına bu yıl da devam edilmiş, Doğuş 
Grubu  personelinin  evlerindeki  kullanmadıkları  için  vakfımıza  gönderdikleri  ikinci  el  giysiler, 
temizlikleri  yaptırıldıktan  sonra  Valilikler  ve  Kaymakamlıklarla  işbirliği  içinde  ihtiyaç  sahiplerine 
dağıtılmıştır. 

Gıda Yardımı 

Muhtaç  durumda  olan  vatandaşlarımıza  her  yıl  yapılan  gıda  yardımlarına  bu  yıl  da  Valiliklerin 
Sosyal  Hizmetler Müdürlükleri ile işbirliği içinde  devam edilmiştir. 

Bu yolla 1500 gerçek ihtiyaç sahibi aileye  ramazandan bir hafta önce  çeşitli kahvaltılık ve 
kuru  gıdalardan  oluşan  yardım  paketleri  herhangi  bir    kargaşaya  meydan  vermeden 
düzenli bir şekilde dağıtılmıştır. 

İftar Sofrası 

Beş yıldır  kurduğumuz iftar sofrası bu yıl da  ramazan ayı süresince açık tutulmuş, günde 
ortalama 2500,  ramazan ayı boyunca  80 bin vatandaşımız iftar soframıza konuk olmuştur.
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Son  derece  sağlıklı  koşullarda,  uzman  personel  tarafından  hazırlanan  yemekler  12.00  –  14.00 
saatleri arasında  evlerinden yemek kaplarıyla  gelen vatandaşlarımıza dağıtılmış, iftar saatlerinde 
ise iftar sofrası herkese açık tutulmuştur. 

SPOR 

6.Kapadokya Uluslararası Dağ Bisikleti  Festivali 

Kapadokya Bölgesisinin  yurt  içi  ve  yurt  dışında  tanıtımına katkıda bulunmak,  ülkemizde bisiklet 
sporunun  gelişip yaygınlaşmasına yardımcı olmak amacıyla Vakfımızın sponsorluğunda  Türkiye 
Bisiklet Federasyonu ve Ürgüp Belediyesi  ile  işbirliği  içinde 2000 yılında başlatılan   Kapadokya 
Uluslararası Dağ Bisikleti   Festivalinin altıncısı, 2426 Haziran 2005  tarihlerinde Ürgüp, Göreme 
ve Niğde’de    gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası  Bisiklet  Birliği  /  UCI’ın  2005  takviminde  D2  kategorisinde  yer  alan  ve  20  yabancı 
ülkeden 50, yurtiçinden 150 olmak üzere toplam  200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışlar 
Kapadokya’nın olağanüstü doğa güzellikleri  ve zor arazi şartlarında  üç gün  devam etti. 

İlk  gün    sporcular  birer  dakika  arayla  tek  tek  çıkış  yaparak  Ürgüp  içinde  3,5  Km.lik  parkurda 
Zamana Karşı Yarıştılar. 
Ürgüp  içinde  başlatılan  ikinci  gün  yarışları  37  Km.uzunluğundaki  parkurda    Kapadokya’nın 
vadilerinden ve derelerden geçilerek  gene Ürgüp’te  sonuçlandı. 
Üçüncü  gün  yarışlarını  ise  sporcular  Göreme  vadisinde  peribacaları,bağlar  ve  mağaralar 
arasından geçen 6,5 km.lik parkurda 8 tur atarak tamamladılar.
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5. Ayhan Şahenk Yol Bisikleti Yarışı 

Etkinlikler çerçevesinde festivalin ikinci yılında başlatılan ve her yıl  Niğde’den başlayarak    Ürgüp 
şehir merkezinde sonuçlanan “Ayhan Şahenk Yol Bisikleti Yarışı”  , bu yıl Niğde Valiliği önünden 
Niğde Valisi Sayın Gündüz Beder’in verdiği startla başlatılmıştır. 

Ülkemizin    Büyükler    ve  Gençler    kategorisinde    en      iyi      derecelerine      sahip    92    sporcu 
Niğde’den  başladıkları  105  km.lik  yarışı  Derinkuyu,  Kaymaklı,  Nevşehir’den    geçerek        Ürgüp 
şehir merkezinde    tamamladılar. Gençlerde  ilk  üç  dereceyi  Konya Bölgesi  sporcuları,  Büyükler 
kategorisinde ilk üç dereceyi ise Kocaeli Brisa Spor’dan yarışa katılan sporcular kazandılar. 

Festival Etkinlikleri 

Ürgüp ve Göreme’de yapılan    “ 6. Uluslararası Kapadokya Dağ Bisikleti Yarışları  ”nın yanısıra  , 
Niğde’den başlatılan “5. Ayhan Şahenk Yol Bisikleti Yarışı” ; halk için düzenlenen bisiklet yarışları, 
çeşitli  kategorilerde düzenlenen atletizm yarışları, Anadolu Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu 
ve Tolgahan Dans Grubunun gösterileri, Milli Jimnastikçilerden oluşan Jimnastik Gösterileri, Sibel 
Tüzün’ün Hafif Müzik Konseri,    Liselerarası Müzik Yarışmasında  Türkiye  Birincisi  olan Şahmat 
Orkestrası ile Avustralya’dan gelen Kertenkele Orkestrası’nın konserleri ilgi ve beğeni ile izlendi. 

Diğer taraftan  şişme dev kaydırak, rodeo, tırmanma piramidi, zıp zıp, dev palyaço, tahta ayaklı 
palyaço,  langırt  ve  yüz  boyama  gibi  çeşitli  eğlence  unsurlarının  yer  aldığı  “  Ayhan  Şahenk 
Eğlence Parkı”  nda Ürgüp’lü  çocuklar  ile  çevre  il  ve  ilçelerden  gelen  çocuklar  üç gün  boyunca 
doyasıya eğlendiler. 

Çeşitli etkinliklerle bir şenliğe dönüştürülen Festival süresince  Doğuş Grubu şirketleri kurdukları 
standlarda  halka  ücretsiz  ikramlarda  bulundu.  Vakfın  sağlık  araçların  da  festival  öncesinde 
Niğde’de, festival süresince Ürgüp, Göreme ve Nevşehir’de halka ücretsiz sağlık hizmeti  verildi.

http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/bisiklet05/DSC_0132.jpg
http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/bisiklet05/DSC_0175.jpg
http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/bisiklet05/DSC_0194.jpg
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Festivalin  son  gün  yapılan  ödül  töreninde  Niğde  ve  Nevşehir  Valileri,  Niğde,  Ürgüp,Göreme 
Belediye Başkanları, bölge kaymakamları, yarışmaya katılan yerli ve yabancı sporcular, yöre halkı 
ve bölgeyi ziyaret eden turistler şenlik ortamında  biraraya geldi. Sporcular festivalin yedincisinde 
buluşmak üzere Kapadokya’dan son derece olumlu izlenimlerle ayrıldılar. 

Giderleri  Doğuş  Otomotiv  Servis  ve  Tic.A.Ş.  nin  Vakfımıza  yaptığı  şartlı  bağışlarla  karşılanan 
festival, NTV tarafından yurt içi ve yurt dışına yapılan yayınlarla  daha geniş kitlelere  duyuruldu. 
Fevtivalin başlangıcından bu güne kadar gerçekleşen  yarışlardan Utku Tonguç Topal tarafından 
çekilen  40  fotoğraf,  festival  süresince  Niğde  Belediyesi  Sergi  Salonunda  sergilendi.  Önceki 
yıllarda    yarışlara  katılan  yerli  ve  yabancı  sporcuların,  basının  ve  yöre  halkının  ilgi  ile  izlediği 
serginin açılışını Nevşehir Valisi Sayın Alaattin Turhan yaptı. Açılışta  bölge kaymakamları, bölge 
ilçe belediye başkanları  ve  Vakıf Yöneticileri de hazır bulundular. 

Yerli ve yabancı pek çok kişi ve kuruluş, uluslararası düzeyde altıncı kez başarı ile gerçekleştirilen 
yarışların  ve    festival  etkinliklerinin,  Avrupa  Topluluğu’na  girme  aşamasında    olan  ve  çeşitli 
dallarda  uluslararası spor yarışmalarına  aday olan  ülkemizin bu yöndeki  çalışmalarına olumlu 
katkılar sağlayacağı  değerlendirmesinde bulundular. 

ÇEVRE VE DOĞAL HAYATIN KORUNMASI 

Vakfımız kuruluş senedinde belirtilen çevre ve doğal hayatın korunması konusunda 2003 yılında 
başlattığı büyük bir projeyi, 2004 yılının Mart ayında tamamladı..

http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/bisiklet05/DSC_11.jpg
http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/bisiklet05/DSC_0313.jpg
http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/bisiklet05/DSC_0018.jpg
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2003 yılında Bodrum’un Konacık mevkiinde Temmuz ayında çıkan yangın sonucu yok olan 
175  hektar orman alanının doğaya ve toplumumuza yeniden kazandırılması  için   Çevre ve 
Orman  Bakanlığı  ile  imzaladığımız    protokol  çerçevesinde  aynı  yılın  son  aylarında 
başlattığımız  çalışmalar 2004 yılı Mart ayında tamamlanmıştı. 

Mart ayında  tamamlanan ağaçlandırma çalışmalarından sonra, ağaçlandırılan alan dikenli  tel  ile 
koruma altına alındı, dikilen fidanların ilk bakımları 2004 yılının Kasım ve Aralık aylarında yapıldı. 
Bakanlıkla  imzalanan  protokol  gereğince  ağaçlandırılan  alanın  üç  yıl  süre  ile    bakımını 
üstlendiğimizden  2005  yılı  bakımları  da  bu  amaçla  oluşturduğumuz  fondan  yararlanılarak 
Vakfımız tarafından gerçekleştirildi. Alanın Vakfımız tarafından  bakımı son kez  önümüzdeki yıl 
yapılacaktır. 

Diğer  taraftan  çevre  ve  doğal  hayatı  koruma  çalışmaları  çerçevesinde  Niğde‘de  Vakfımız 
tarafından oluşturulan    “Niğde Ayhan Şahenk Sevgi Ormanı  “nın da sağlıklı bir şekilde büyüyüp 
gelişmesi için aynı bakım çalışması orada da uygulandı. 

B. GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALAR 

Vakfımızın  senedinde  belirtilen  konulardaki  çalışmalarını  genişletmek  ve  hizmet  götürülen  kişi 
sayısını arttırabilmek amacıyla 2005 yılında gelir getirici çalışmalara devam edilmiştir. 

YILBAŞI KERMESİ 

Doğuş Grubu personeli  ve Şirketleri  başta olmak üzere  çeşitli  kaynaklardan vakfa bağışlanan  , 
maddi olanaklardan yoksun insanlarımızın kullanamayacağı  eşyalar, Aralık ayının ikinci yarısında 
Doğuş Grubu Şirketlerinde düzenlenen Yılbaşı Kermesleri    ile değerlendirilmiş, elde edilen gelir 
vakıf amaçları doğrultusunda kullanılmıştır. 

PANAYIR 

“Her Şey Çocuklar İçin” sloganıyla 5 Haziran 2005 pazar günü İstanbul Parkorman’da düzenlenen 
panayırla  hem  vakfımıza  bağışta  bulunan  kişi  ve  kuruluşlar  çalışmalarımız  hakkında 
bilgilendirilmiş, hem de bağışçılarımızın çocuklarıyla birlikte eğlenmelerine katkıda bulunulmuştur.
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Panayır  ‘da  “YALIN  KONSERİ”  yoğun  ilgi  görmüş,  kurulan  çocuk  oyun  alanlarında  çocuklar 
doyasıya eğlenmiş, sağlık araçları gün boyu bağışçılarımıza sağlık hizmeti vermiştir. 

ATIK KAĞITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kullanıldıktan  sonra    çöpe  atılan    kağıtları  toplayarak  ekonomiye  kazandırmak  ve  vakfa  gelir 
sağlamak amacıyla  Doğuş Grubu Şirketlerine yerleştirilen atık kağıt torbaları ile toplanan kağıtlar, 
ilgili şirketler tarafından satılmakta, elde edilen gelir vakfımıza bağışlanmaktadır. 2005 yılında da 
sürdürülen bu çalışmalardan 146.370.57  YTL bağış geliri elde edilmiştir. 

AJANDA, TAKVİM ÇALIŞMALARI 

Geçen  yıl  olduğu  gibi  bu  yıl  da,  Doğuş  Grubu  Şirketleri  ve  Doğuş  Grubu  Şirketleri  ile  çalışan 
firmalara Yılbaşında dağıtacakları Ajanda ve  takvimlerle  ilgili   projeler üretip, basımı konusunda 
yardımcı olunmuş, bu hizmetimize karşılık önemli ölçüde bağış geliri elde edilmiştir. 

SERGİLER 

Vakfımızın çalışmalarını yakından takip eden ve benimseyen bazı sanatçılar eserlerini vakfımıza 
bağışlayarak  çalışmalarımıza    destek    olmak  istemişlerdir.  Vakfımız  da  sanatçıların  eserlerini 
Garanti  Bankası  Genel  Müdürlük    Sergi  Salonunda  sergileyerek    hem  sanatsal    etkinliğe 
dönüştürmüş, hem de sergilerden önemli bağış geliri elde etmiştir. Bu uygulama  ile sanatçıların 
eserlerinin  çok  sayıda  sanatsever  ve  basın  mensubu  tarafından  izlenmesine  de  katkıda 
bulunulmuştur. 

• Sergilerden  ilki  Ressam  Dagmar  GÖĞDÜN’ün  “DOĞANIN  ÇOCUKLARI”  adlı 
sergisidir.Sanatçının ülkemizde kaybolmaya yüz  tutan çiçekleri,   özellikle de  lale, gelincik ve 
orkideyi  konu  alan  38  adet  yağlıboya    tablosundan  oluşan  eserleri  529  Aralık  2005 
tarihlerinde sergilenmiştir.
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• Bu  sergiyi  ülkemizin    karikatür    dalında  en  ünlü  çizerlerinden  biri  olan  merhum    Nehar 
Tüblek’in 150 eserinin yer aldığı sergi takip etmiştir. Sanatçının eşinin Vakfımıza bağışladığı 
eserler 19 – 29 Aralık 2005 tarihlerinde  sergilenmiştir. 

*     Garanti Bankası  çalışanlarının üyesi olduğu  Fotoğraf Kulübü, üyeleri  tarafından çekilen  ve 
İstanbul’u  konu  alan  34  fotoğrafı  vakfımıza  bağışlamıştır.    Fotoğraflar  25  Temmuz  2005 
tarihinde Maçka Palas Sergi Salonu’nda sergilenmiştir. 

KONSERLER 

Garanti Bankası  personelinden oluşan  Türk Sanat  Müziği  Topluluğu    23 Aralık 2005 tarihinde, 
geliri   vakfımıza bağışlanmak üzere Garanti Bankası Genel Müdürlük Konser Salonu’nda 2 saat 
süren Türk Müziği Konseri  vermiş ve konser  büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenmiştir. 

YEMEKLER 

Vakfımıza bağış yapan  kişi ve kuruluşlarla daha yakın bir  iletişim kurmak,   yaptıkları bağışlarla 
toplumumuza  ve  insanlarımıza  götürdüğümüz  hizmetleri  anlatabilmek amacıyla    111820 Ekim 
2005 tarihlerinde İftar Yemeği, 20 Aralık 2005 tarihinde de Yılbaşı Yemeği  verilmiş, söz konusu 
yemeklerden   elde edilen bağış gelirleri vakıf faaliyetlerinde kullanılmıştır. 

ONUR BELGELERİ 

Vakfımız tarafından  Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi özel günler için bastırılan 
Onur belgeleri  bağış karşılığı düzenlenerek ilgililere ulaştırılmıştır. 

SİNEMA  TİYATRO GÖSTERİLERİ 

Gösterimde  olan  başarılı  filmlerden  “Gelibolu  Belgeseli”  ve  “Babam  ve  Oğlum”  vakfımızca 
sağlanan davetiyelerle  bağış karşılığı Doğuş personeline izlettirilmiştir. 

Ülkemizde geleneksel tiyatro dalında önemli yeri olan Tevfik Gelenbe’nin 16 Mart 2005 tarihi olan 
ölüm yıldönömünde  Gelenbe Tiyatrosunda sergilenen “Affedersiniz” adlı  oyun,  Doğuş Gurubuna 
bağış karşılığı izlettirilmiştir. 

Bu uygulama ile hem sanatçı ölüm yıldönümünde  anılmış,  hem de özel tiyatroların gişe sıkıntısı 
çektikleri bir dönemde  tiyatrosuna  ciddi bir destek verilmiştir.


