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Eğitim, sağlık, çevre konularında faaliyet gösteren,  ihtiyacı olan insanlarımıza sosyal 
yardımlarda bulunan vakfımız,  önceki yıllarda olduğu gibi 2007 yılında da sosyal sorumluluk 
anlayışı içinde insanımız ve toplumumuz yararına önemli çalışmalar gerçekleştirmiş,   
devletimizin hizmet yükünün azaltılmasına katkıda bulunmuştur. 
 
Yıl içinde  nakit mal varlığımızın getirileri, yapılan şartlı ve şartsız bağışlar ve gelir getirici 
çalışmalarımız sonucu 1.705.050.-YTL gelir elde edilmiş, elde edilen gelirin 1.236.106.-YTL’si 
amaç doğrultusunda yapılan çalışmalarda değerlendirilmiş, 144.201.-YTL ise işletme gideri 
olarak kullanılmıştır. Kullanılmayan 324.743.- YTL.nin 300.000.-YTL’sinin   nakit mal 
varlığımızın enflasyon karşısındaki değer kaybının önlenmesi amacıyla mal varlığımıza ilave 
edilmesi yönünde karar alınmıştır. Kullanılamayan 24.743.- YTL ise  amaç doğrultusunda 
yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere 2008 yılına devredilmiştir. 
 
2007 yılı içinde yapılan harcamaların  % 90’i  amaca  yönelik olarak gerçekleştirilen 
çalışmalar,  % 10’u ise işletme giderlerinin karşılanması için  kullanılmıştır.Vakıflara işletme 
giderlerinin karşılanması için  % 33 oranında  harcama yetkisi tanınmasına rağmen ,işletme 
giderlerinde oldukça ciddi bir tasarruf sağlanarak % 10’da kalınmış, bu yolla elde edilen gelir    
de hizmetin daha geniş kitlelere ulaştırılması için amaç doğrultusunda yapılan çalışmalarda 
değerlendirilmiştir. 
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2007   yılında  amaca  yönelik  olarak  gerçekleştirilen  çalışmalarda   harcamalarda  ilk   sırayı 
% 35 oranıyla “ Sevgi Ormanları “ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çevre çalışmaları  
almış, bunu % 27 ile sağlık çalışmaları izlemiştir.  Amaç doğrultusunda  yapılan  harcamalarda  
sosyal yardımların oranı  % 23, eğitim ve kültür çalışmalarının oranı ise % 15’dir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A. AMAÇ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
 
EĞİTİM  ÇALIŞMALARI 
 
 
Vakfımızın eğitim alanındaki çalışmaları, burslar, eğitim yardımları, bilgisayar ve eğitim 
malzemesi dağıtımı, okul bakım onarımı şeklinde gerçekleşmiştir. 
Bilgisayar , kitap ve eğitim malzemesi yardımlarında eğitimde fırsat eşitliği yaratılmasına 
yardımcı olmak amacıyla  gelen talepler arasında ülkemizin Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerindeki ilköğretim okullarına öncelik verilmiştir. 
 
Başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla  
çeşitli şirketler tarafından vakfımıza yapılan şartlı bağışlarla  farklı eğitim düzeyinde 
öğrenimlerini sürdüren 9 öğrenciye  burs bağlanmış,  eğitim yardımı yapılmıştır. 
 
Yapımı Doğuş İnşaat A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve  önceki yıllarda  bakım ve onarımı 
vakfımız tarafından yaptırılan İstanbul Büyükçekmece Ahmediye Doğuş İlköğretim Okulu’nun  
bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir. 
  

  
 
Çatısı onarılan binanın kiremitlerinin tamamı değiştirilmiş, yağmur kanalları, iniş boruları , 
binanın su tesisatı ve tuvaletleri  yenilenmiştir. Bazı sınıflara  yeni sıralar alınmış, sağlam 
sıralar ise  temizlenerek cilalanmış,kapı ve pencereler onarıldıktan sonra boyanmıştır. Müdür 
odası, öğretmenler odası yeni eşyalarla donatılmıştır. Binanın iç ve dış boyası tamamlanıp 
tabelası da yenilendikten sonra  okul öğretim yılı başlamadan eğitimin hizmetine  verilmiştir. 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
SAĞLIK ÇALIŞMALARI 
 
 
 
 
Vakfımızın  çalışmalarında ağırlık verdiği konulardan biri de  sağlıktır. 
1997 yılında hayata geçirilen   önemli projelerimizden olan “ Gezici Sağlık Projesi” 2007 
yılında da aksatılmadan yürütülmüştür. 
 

  
 
Projenin başlangıcından 2007 yılı sonuna kadar  306.998 kişiye ücretsiz sağlık hizmeti 
götürülmüştür. Bu hizmetin  % 87 ‘si geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza, % 13’ü ise 
yetişkinlere  verilmiştir.   
 
Gezici sağlık çalışmaları okulların açık olduğu dönemlerde  İstanbul Valiliğinden alınan izinle İl 
ve İlçe Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içinde İstanbul’daki ilköğretim okullarında, 
okulların kapalı olduğu dönemlerde maddi olanakları yetersiz vatandaşlarımızın yaşadığı 
yerleşim birimlerinde “Göz Muayenesi” ve “Genel Muayene”  şeklinde gerçekleştirilmektedir. 
 
Doktorların kısa sürede tanıya varmalarına yardımcı olacak  modern tıbbi cihazlarla  donatılan 
sağlık araçlarımızda  uzman sağlık personelimiz tarafından gerekli  muayene ve kontrollerden 
geçirilen  hastalardan ilaçlarını  ve gözlüklerini alamayacak durumda olanların  ihtiyaçları da 
imkanlar ölçüsünde vakfımız tarafından karşılanmaktadır. 
 
15 ilköğretim okulunda 32 hafta çalışılmış, okulların kapalı olduğu dönemlerde ise 5 mahalle 
muhtarlığında hizmet verilmiştir. 
 
2007 yılında da bu uygulama çerçevesinde ücretsiz sağlık hizmeti verilen kişi sayısı 
21.874’dür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AYHAN ŞAHENK VAKFI GEZİCİ SAĞLIK ÇALIŞMALARI  

( Mart 1997 – Aralık 2007 ) 
 

OKUL 
ÇALIŞMASI 

SEMT  
ÇALIŞMASI 

 
ÇALIŞMA TÜRÜ 

 
YILI 

ÖĞRENCİ ERİŞKİN ÇOCUK 
TOPLAM 

 1997 2450   934 --- 3384 
1998 4780 1729     295 6804 
1999 6022 2017     2086     10125 
2000 4754 1754     1962 8470 
2001 4953 1460     1771 8184 
2002 4585 1443     1108 7136 
2003 5678   1266     1454 8398 
2004 6332 943 1018 8293 

2005 6479 1043 1102 8624 

2006 3457 652 198 4307 
2007 3671 824 209 4704 

 
GENEL MUAYENE 

 

TOPLAM  :      53.161  14.065        11.203        78.429 

 
 1997    731   752 330 1813 

1998 1669 1704 861 4234 
1999 1012 1903 952 3867 
2000 1180   934 484 2598 
2001 1382   804 408 2594 
2002 1272   798 397 2467 
2003   883   747 375 2005 
2004 1266 832 415 2513 
2005 1451 690 181 2322 
2006 1276 593 153 2022 
2007 1139 673 132 1944 

 
GÖZ MUAYENESİ 

 
 

TOPLAM  :       13.261  10.430 4.688 28.379 

 
 1997 14539 1352   597 16488 

1998 21550   295   109 21954 
1999 13863 2702 1167 17732 
2000 22111   982   632 23725 
2001 14666 1746 1213 17625 
2002 16728 1644   906 19278 
2003 13924 1728   879 16531 
2004 16493 1234 542 18269 
2005 15168 1325 590 17083 

2006 15010 1083 186 16279 

2007 14126 973 127 15226 

 
 

GÖZ TARAMASI 
 
 

TOPLAM    :    178.172  15.064    6.948  200.190 

 
  G E N E L    T O P L A M    :    244.600  39.559  22.839  306.998 

 
SAĞLIK HİZMETİ GÖTÜRÜLEN 

KİŞİ SAYISI : 306.998 ( % 100 ) 

Çocuk : 267.439  ( %   87 ) 

Erişkin : 39.559                      ( %  13 ) 

 
 



 
 
    
Genel Muayene  Hizmetleri  
 
 
Aile Hekimliği Uzmanı Doktorumuzun  görev yaptığı genel muayene aracında  4704 
vatandaşımıza  sağlık hizmeti verilmiştir. 
Bu  hizmetten yararlananların  3880’ini  çocuklar (% 82)  , 824’ünü ise yetişkinler (%18) 
oluşturmaktadır. 
Muayene edilen hastalardan  1713’ünün  kan sayımı, 1547’sinin biyokimya analizi, 1122’sinin 
tam idrar  tahlili yapılmış, 225’inin ise EKG’si çekilmiştir. 
 

  
 
 
 
Göz Muayenesi Hizmetleri   
 
Marmara Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile işbirliği içinde uygulanan  
çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilmektedir. 
Birinci aşamada hastaların tamamı göz taramasından geçirilerek görme kusuru olanlar tespit 
edilmekte, ikinci aşamada ise  görme kusuru tespit edilen hastalar ayrıntılı muayeneden 
geçirilmektedir. 
Genel olarak okullarda yapılan taramalarda öğrencilerin  ortalama  % 10’unda  görme kusuru 
tespit edilmektedir. 
2007 yılında 15.226 kişide yapılan göz taraması sonucu 1620 kişide görme kusuru tespit 
edilmiştir. 
1944 hasta ayrıntılı göz muayenesinden geçirilmiş, 82 hastaya  ameliyat önerilmiş, 357 hasta  
ise daha ileri düzeyde muayene için sevk edilmiştir. 287 hastaya ilaç reçetesi, 817 hastaya ise 
gözlük reçetesi verilmiştir. 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ÇEVRE VE DOĞAL HAYATIN KORUNMASI   
 
 
Vakfımızın  kuruluş amaçları arasında yer alan konulardan biri de çevre ve doğal hayatın 
korunması için çalışmalar yapmaktır. 
 
Gelecek kuşaklara sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla başlatılan “ Ayhan 
Şahenk Sevgi Ormanları “ projesi çerçevesinde  yurdun değişik bölgelerinde, yanarak olan 
veya maden çıkarılması ve erozyon gibi nedenlerle çoraklaşan   orman alanlarını yeniden 
ağaçlandırmak amacıyla  sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar 500 binden fazla ağaç 
dikilmiştir. 
 
Söz konusu alanların Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol gereği  bakım çalışmaları 
2007 yılında da  aksatılmadan sürdürülmüş, bozulan tel çitler ve kapılar onarılmış, fidanların 
bakımları yapılarak  kuruyanların  yerine yenileri dikilmiştir. 
 
Bugüne kadar Marmaris’te, Bodrum’da ve Niğde’de oluşturulan Ayhan Şahenk Sevgi 
Ormanlarına bir yenisi de 2007 Aralık ayında  İstanbul’da  eklenmiştir. Kanlıca Orman 
Müdürlüğü sorumluluk alanında Şile eski sahil yolu üzerinde Kılıçlı-Karakiraz arasındaki 
maden çıkarılması nedeniyle orman vasfını kaybetmiş 15 hektarlık alan  , Garanti Emeklilik 
A.Ş.nin de katkılarıyla, 20 bin yetişkin fıstık çamı dikilip dikenli tel ile koruma altına alınarak 
yeniden doğaya ve toplumumuza kazandırılmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan 
protokol gereği  oluşturulan ormanın 5 yıl süre ile bakımı vakfımız tarafından yapılacaktır. 
 
 
 

  
 
 
 
SOSYAL YARDIMLAR  
 
Vakfımızın geleneksel olarak sürdürdüğü çalışmalardan biri de ihtiyacı olan insanlarımıza 
yapılan sosyal yardımlardır. Geleneksel olarak   her yıl  valiliklerle işbirliği içinde belirlenen 
1500 aileye kuru gıda yardımı, 1500 öğrenciye  giyim yardımı uygulaması 2007 yılında da 
aksatılmadan  gerçekleştirilmiştir.  
 
Giyim Yardımı 
 
Bir diğer geleneksel sosyal yardım uygulamamız olan  1500 öğrenciye  ulaştırılan  giyim 
yardımı, bu yıl Cumhuriyet Bayramından bir hafta önce, Cumhuriyet Bayramı için vakfımızca  
düzenlenen ve coşku ile kutlanan bir  tören içinde  bayram armağanı şeklinde dağıtılmıştır. 
 
 
 
 
 



 
 
Niğde Valisi Sayın Gündüz Beder,  Niğde Milli Eğitim Müdürü ,Yönetim Kurulu Başkanımız  
Sayın Filiz Şahenk, vakfımız yöneticileri, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve velilinin  hazır 
bulunduğu tören de Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili kendi sesinden  
verilmiş düşünceleri, video gösterileri, marşlar, öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları, 
palyaçolar ve yarışmalarla coşku  içinde  kutlanmıştır. 
 

  
 
 
İftar Sofrası 
 
Geleneksel uygulamalarımızdan bir diğeri de Ramazan ayı boyunca kurmuş olduğumuz  İftar 
Sofrası’dır. 
Sağlık koşullarına  titizliklere uyularak uzman bir ekip tarafından hazırlanan yemekler,12.00-
14.00 saatleri arasında evlerinden yemek kapları ile gelen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmakta, iftar 
saatlerinde  sofra herkese açık tutulmaktadır. Bu uygulamadan günde ortalama 2500, 
ramazan ayı boyunca 75 – 80 bin kişi  yararlanmaktadır. 
 

   
 
Gıda Yardımı 
 
Her yıl Niğde Valiliği ile işbirliği içinde belirlenen 1500 yoksul aile için hazırlanan kuru gıda 
yardım paketleri bu yıl da ramazan ayında bir hafta önce Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde  
vakfımız personelinin gözetiminde düzenli bir şekilde dağıtılmıştır. 
 
Diğer taraftan başta  Doğuş Grubu Şirketleri ve Doğuş personeli olmak üzere çeşitli 
kaynaklardan sağlanan yeni veya ikinci el giyim eşyaları Komutanlıklar aracılığıyla  başta şehit 
ve gazi aileleri olmak üzere  ihtiyaç  sahiplerine dağıtılmıştır. 
 
2007 yılında  127 koli giyim eşyası  Diyarbakır  7. Kolordu Komutanlığı,  20 koli giyim eşyası 
da Erzurum 9.Kolordu Komutanlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 2007 yılında 
ayrıca yoksul vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere Niğde Sosyal Hizmetler Vakfı’na da 30 koli 
giyim eşyası gönderilmiştir.  
 
 



 
 
B. GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALAR  
 
Vakfın kuruluş senedinden belirtilen hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırabilmek, çalışmaların 
çapını büyütebilmek amacıyla  mal varlığımızın getirileri ve yapılan bağışların dışında da bazı 
gelir getirici  kaynaklar yaratılmıştır. 
 
Konserler  
 
2007 yılının Unesco tarafından Mevlana Yılı ilan edilmesi nedeniyle   İstanbul’da tarihi 
Haydarpaşa Garı’nda vakfımızın organizasyonunda  ünlü piyano sanatçısı ve besteci 
Tuluyhan Uğurlu tarafından  “ Sevgi ve Hoşgörü “ konulu, görsel efektlerle desteklenen bir 
konser gerçekleştirilmiştir. İzleyicilerin “Ayhan Şahenk Sevgi Ormanları “ projesine adlarına 
dikilmek üzere birer fidan bedeli kadar bağışta bulunarak izledikleri  konser hem yeni bir 
ormanın oluşumuna katkı sağlamış, hem de vakfın bir kültür ve sanat etkinliği olarak 
seyircilerin hafızalarında olumlu bir iz bırakmıştır. 8 Haziran 2007 tarihinde gerçekleştirilen 
konser NTV tarafından da yayınlanarak daha geniş kesimlere ulaştırılmıştır. 
 
 

  
 
Diğer taraftan vakfımızın çalışmalarına her yıl verdikleri konserle katkıda bulunan Garanti 
Bankası Türk Sanat Müziği Korosu , 2007 yılında da vakfımız yararına İstanbul Maslak TİM 
Show Center’de Avni Anıl bestelerinden oluşan  “ Sevda Şarkıları Konseri ”ni kalabalık bir 
seyirci topluluğu huzurunda  başarı ile gerçekleştirmiştir. Konserden  elde edilen bağış 
gelirleri, vakfın yıl içinde kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda kullanılmıştır. 
 

  
 
 
Gösteriler 
 
Hem vakfa gelir getirmek, hem de kültür sanatı alanında  etkinlik gerçekleştirmek amacıyla 
sinema, tiyatro ve müzikal  gösterilerine seyir olanağı sağlanmıştır. 
Yılın  başarılı  gösterileri   “ Mikadonun  Çöpleri ”   12  Ocak 2007’de,  “Romantika Müzikali”  
29 Mart 2007’de, “Mutluluk Filmi” 9 Nisan 2007 tarihinde bu çerçevede gerçekleştirilmiş belirli 
bir bağış karşılığı  genişçe bir izleyici kitlesi tarafından izlenmiştir. 
 



 
 
Panayır  
 
 
 
Vakfımızın gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda bağışçılarımızı bilgilendirmek ve aileleriyle 
birlikte hoşça vakit geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla her yıl düzenlenen panayır,  10 
Haziran 2007  tarihinde “İstanbuk Park Orman” da gerçekleştirildi. “Her Şey Çocuklar İçin” 
sloganıyla gerçekleştirilen panayırda Mazhar Fuat Özkan’ın verdiği konser coşku ile izlendi, 
panayır süresince vakfın sağlık araçlarında ücretsiz sağlık hizmeti verildi, vakfa bağışlanan 
eşyalar kurulan standlarda bağış karşılığı  nakte dönüştürüldü. 
 

    
 
 
Atık kağıt çalışmaları 
 
Doğuş Grubu Şirketleri ile vakfımızla yakın ilişki içinde olan kurum ve kuruluşların  atık 
kağıtları önceki yıllarda olduğu gibi 2007 yılında da  ciddi ve planlı bir çalışma sonucu 
toplanmış, bu yolla hem vakfa önemli ölçüde gelir sağlanmış, hem de atık kağıtlar ekonomiye 
kazandırılmıştır. 
 
İftar yemekleri 
 
Ramazan ayı içinde Vakfımıza bağışta bulunarak çalışmalarımıza katkıda bulunan kişilerle, 
kurum ve kuruluşların temsilcileri için  yaptıkları bağış karşılığı İstanbul’da Hyatt Regancy Oteli 
ile, Hamdi Restoranda  iftar yemeğine konuk edilerek kendilerine teşekkür edilmiş,vakfın 
çalışmaları hakkında bilgilendirilmişlerdir. İftar yemeği davetlerinden de yapılan bağışlarla 
çalışmalarımıza maddi destek sağlanmıştır. 
 
Özel gün sertifikaları  
 
Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum ,Ölüm ve evlilik gibi özel günler için 
hazırlanan sertifikalar  talep halinde ilgililere gönderilmekte, bu yolla da  vakfa gelir elde 
edilmektedir. 2007 yılında da bu yolla gelir elde edilmiştir. 
 
Ajanda ve takvim çalışmaları  
 
Vakfa ciddi gelir getirici çalışmalardan biri de her yıl sonu Doğuş Gurubu Şirketlerinin 
hazırlattırarak müşterilerine ulaştırdığı takvim ve ajandalarla ilgili çalışmalardır. 
Vakfımız elemanlarının  tasarım ve uygulamasını yaptırdığı, basım çalışmalarını takip ettiği 
hizmetlerimiz  karşılığında   her yıl ciddi bağış geliri elde edilmektedir. Bu uygulama 2007 
yılında da başarı ile gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kermes uygulamaları  
 
 
 
Yıl içinde çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından vakfımıza bağışlanan ancak , ihtiyaç sahibi 
insanlar tarafından kullanılamayacak veya temel ihtiyaçlarına cevap vermeyecek eşyalar  
aralık ayı içinde Garanti Bankası Genel Müdürlük  ve Garanti Teknoloji A.Ş.nin Genel 
Müdürlük binalarında sergilenerek  önemli bir bağış geliri elde edilmiştir. Elde edilen  gelir, 
vakıf senedimizde belirlenen konularda  maddi olanakları yetersiz vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. 
 

                         
 
Garanti Bankası Genel Müdürlük binasında  gerçekleştirilen kermes süresince gelirleri 
vakfımıza bağışlanan   konserler ve kurslar da düzenlenmiştir. 
 
Vakfımızın 2007 yılında amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla, bu çalışmaların  
daha geniş kesimlere ulaştırılmasını sağlamak  amacıyla yaptığı gelir getirici çalışmalar özetle 
yukarıda açıklandığı şekildedir. 
 

 
 
 
 
Diğer   taraftan 2007 yılında  Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen  “Vakıfların Uygulanmış Çevre Projesi Yarışması”nda  
Vakfımız, Bodrum Konacıkta yanarak yok olan 175 hektarlık  alana  200  
bin  fidan  dikerek  oluşturduğu  “Ayhan Şahenk   Sevgi   Ormanları   
Projesi”  ile  birincilik  ödülüne  layık bulunmuştur. 
 
 
 
 

 
 
Ödülü, vakfımızın çalışmalarına katkıda bulunan  kişi ve kuruluşlarla paylaşıyor,  2007 yılı 
çalışmalarımızı  bilgilerinize sunuyoruz.    
   
 
 


	AYHAN ŞAHENK VAKFI GEZİCİ SAĞLIK ÇALIŞMALARI 
	2004
	6332
	943
	2005
	6479
	1043
	2006
	3457
	652
	2007
	3671
	824
	TOPLAM  :      53.161
	GÖZ MUAYENESİ
	2004
	1266
	832
	415
	2513
	2005
	1451
	690
	181
	2322
	2006
	1276
	593
	153
	2022
	2007
	1139
	673
	132
	1944
	TOPLAM  :       13.261
	 10.430
	4.688
	28.379
	GÖZ TARAMASI

	  G E N E L    T O P L A M    :    244.600

	SAĞLIK HİZMETİ GÖTÜRÜLEN 
	KİŞİ SAYISI :
	Çocuk :
	267.439
	 ( %   87 )
	Erişkin :
	39.559
	                     ( %  13 )


