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Sosyal sorunlarımıza aradığımız çözüm yollarında, 
kamu hizmetlerine katkıda bulunmak hepimizin, 
öncelikle de olanakları olanların görevi, aynı zamanda 
bizi yetiştiren ülkemize en büyük borcumuzdur. 
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Sunuş
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Bu süre içinde yaptığı çalışmalarla 

devletimizin hizmet yükünün azaltılmasına 

katkıda bulunduğu için Bakanlar Kurulu’nca 

Vakfımıza vergi muafiyeti tanındı. 

Çalışmalarımız, başta Vakıflar Genel 

Müdürlüğü olmak üzere, çeşitli kurum ve 

kuruluşlar tarafından ödüllendirildi.

Kurucumuz merhum Ayhan Şahenk’in 

,“Çocuklar bizim her şeyimizdir, 

geleceğimizdir. Onları sağlıkla, iyi eğitimle 

ve bilgiyle donatarak hayata hazırlamak, 

bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 

idealimizdir” sözlerini ilke edinerek 

öncelikli hedef kitle olarak belirlediğimiz 

çocuklarımız için, 2012 yılında  önemli 

çalışmalar gerçekleştirildi. 

Yıl içinde yapılan harcamalar içinde eğitim, 

%87 ile ilk sırayı aldı, sağlık alanında 

yaptığımız çalışmaların  % 87,5 ‘ini 

çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz 

faaliyetler oluşturdu. Gençlerin meslek 

edinmelerine verdiği önem nedeniyle,   

Niğde’de yaptırdığımız ve merhum Ayhan 

Şahenk’in Meslek Liseleri projesinin ilk 

halkası olarak tanımladığı Faik Şahenk 

Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi’ne, bu yıl 

Şanlıurfa’da yapımını gerçekleştirdiğimiz 24 

derslikli Ayhan Şahenk Teknik ve Endüstri 

Meslek Lisesi ile yeni bir halka daha eklendi.

Onursal Başkanımız 
merhum Ayhan Şahenk 
tarafından, topluma ve 
insanlarımıza yaptığı 
karşılıksız hizmetleri 
kurumsallaştırmak 
amacıyla kurulan 
Vakfımız, 2012 yılında, 
hizmette 20. yılını geride 
bıraktı.
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1997 yılında hayata geçirdiğimiz Gezici 

Sağlık Projesi uygulaması ile bu yıl, 

20.000’den fazla insanımıza ücretsiz sağlık 

hizmeti götürüldü. 2012 yılı sonuna kadar 

projemizden yararlananların sayısı 414 bini 

geçti. Gezici Sağlık çalışmalarımız,  İstanbul 

Tabip Odası’nın “ 2012 yılı Halk Sağlığı 

Hizmet Ödülü” ne layık bulundu. 

Gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre 

bırakmak amacıyla oluşturduğumuz Ayhan 

Şahenk Sevgi Ormanları’na bu yıl,  İstanbul-

Silivri’de bir yenisi eklendi. Silivri’de 

diktiğimiz 11 bin fidanla,  ormanlarımızdaki 

ağaç sayısı 550 bini aştı.

Geleneksel Sosyal Yardım uygulamalarımız 

aksatılmadan sürdürüldü. 2012 yılında 

önceki yıllara göre daha fazla aileye kuru 

gıda, daha çok öğrenciye giyim yardımı 

ulaştırıldı, 53 bin kişi iftar soframıza konuk 

edildi. 

Ayrıntılarını raporumuzun ilerleyen 

sayfalarında bulacağınız tüm bu çalışmalar, 

vakfımızın nakit mal varlığının getirileri, 

yapılan şartlı ve şartsız bağışlar ve gelir 

getirici çalışmalarımız sonucu elde ettiğimiz 

17.435.898.-TL ile gerçekleştirildi. Nakit 

mal varlığımız 3.800.000.-TL ye çıkarıldı. 

Genel Yönetim Giderlerimiz % 1 ile sınırlı 

tutuldu.

Ayhan Şahenk Vakfı Yönetim Kurulu 

olarak, çalışmalarımıza destek veren, 

katkıda bulunan tüm kurumsal ve bireysel 

bağışçılarımıza teşekkür eder, 2012 yılı 

içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı 

bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.
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GİDER DAĞILIMI

Vakfımız,  2012 yılında mal 
varlığımızın getirileri, şartlı ve 
şartsız bağışlar ve gelir getirici 
çalışmalar sonucu 17.435.898,63 
TL gelir elde etmiş, bu gelirlerin 
17.141.578,94 TL.’si yıl 
içinde kullanmış, yıl içinde 
kullanılamayan 294.319,69 TL. 
ise,  amaçlarımız doğrultusunda 
kullanılmak üzere bir sonraki yıla 
aktarılmıştır.

Yıl içinde gerçekleştirilen 
toplam 17.141.578,94 TL 
harcamanın 17.045.595,90 TL’si, 
amaç doğrultusunda yapılan 
çalışmalarda,  95.983,04 TL.’si 
ise Genel Yönetim Giderleri için 
kullanılmıştır.

2012 yılında yapılan toplam 
harcamaların dağılım oranları 
şöyledir:

AMACA YÖNELİK 
GİDERLER

Amaca yönelik yapılan 
harcamaların 14.761.794,07 
TL.’si Eğitim ve Kültür 
çalışmalarında değerlendirmiş, 
777.372,91 TL Sosyal Yardım 
Çalışmaları, 621.282,52 TL Sağlık 
Çalışmaları, 885.146,40 TL ise 
Çevre ve diğer çalışmalarda 
kullanılmıştır. 

Amaç doğrultusunda yapılan 
harcamaların konularına göre 
dağılım oranları ise şu şekildedir:
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AMACA YÖNELİK GİDERLER

İŞLETME GİDERLERİ

1 % 

99 % 

EĞİTİM ve KÜLTÜR

SOSYAL YARDIM

SAĞLIK

ÇEVRE ve DİĞER

4 % 
4 % 

5 % 

87 % 
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AMACA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Eğitim 
çalışmaları
Vakfımız, toplumumuzun iyi 
eğitilmiş ve sağlıklı bireylerde 
oluşmasına katkıda bulunmak 
amacıyla, kuruluşundan itibaren 
çalışmalarında  “Eğitim”  ve  
“Sağlık”  konularına öncelik 
vermiştir.  Bu uygulama 
2012 yılında da değişmemiş, 
amaç doğrultusunda yapılan 
harcamaların % 87’si’ Eğitim 
alanında yapılan çalışmalarda 
değerlendirilerek, eğitim yıl içinde 
yapılan harcamalar içinde ilk 
sırayı almıştır.

Eğitim alanında yaptığımız 
çalışmalar, Okul Yapımı, Okul 
Bakım/Onarım ve Donatımı 
ile Burs ve Eğitim Yardımlarını 
kapsamaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK 
EĞİTİME KATKI

Kurucumuz merhum Ayhan 
Şahenk,  ülkemizdeki yetişmiş ara 
eleman sıkıntısını dikkate alarak 
bu alandaki ihtiyacın karşılanması 
ve gençlerin meslek edinerek 
üretime katılmalarını sağlamak 
amacıyla Niğde’de Faik Şahenk 
Anadolu Teknik Meslek Lisesi’ni 
yaptırarak eğitimin hizmetine 
sunmuş ve 1999 yılında okulun 
açılışında yaptığı konuşmada 
gençlerin meslek edinmelerinin 
önemini vurgulayarak;
“ Faik Şahenk Anadolu Teknik 
Meslek Lisesi, Meslek Liseleri 
Projemizin ilk halkası olacaktır “ 
demiştir.

Vakfımız, Kurucumuzun bu 
değerlendirmesi doğrultusunda, 
meslek liseleri projemize yeni 
bir halka daha eklemek üzere, 
ülkemizin en çok öğrenci 
nüfusuna sahip illerinden  biri 
olan Şanlıurfa’da, bir Endüstri 
Meslek Lisesi yapımını, 21 Şubat 
2012 tarihinde imzaladığı  bir 
protokolle  üstlenmiştir..

Şanlıurfa Milletvekili Zeynep 
Karahan Uslu, Şanlıurfa 
Valiliği, Doğuş Holding ve 
Vakıf Yöneticilerinin katıldığı 
İstanbul’daki protokol imza 
töreninde yaptığı konuşmada 
“Artık Türkiye’de her katkının 
sadece devletten beklendiği 
dönem geride kalmıştır. Sosyal 
sorumluluk bilinciyle hareket 
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eden önder kuruluşların katkısı, 
bu ülkenin gücüne güç katıyor” 
diyerek Doğuş Grubu ile Ayhan 
Şahenk Vakfı’na, eğitime 
yaptıkları ve yapacakları katkılar 
için teşekkür etmiştir.

Oldukça büyük ve zor jeolojik 
yapıya sahip olan arazide 
inşaat çalışmaları kısa sürede 
tamamlanan eğitim kompleksi 
ve peyzaj çalışmaları kısa 
sürede bitirilerek, 2012 Aralık 
ayı sonunda Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 
Bu çalışma ile Kurucumuz 
merhum Ayhan Şahenk’in çok 
önem verdiği ve sağlığında 
başlattığı Meslek Liseleri 
Projemize yeni bir halka 
eklenmiştir.

2012 / 2013 Eğitim ve Öğretim 
Yılının ikinci döneminde, Şubat 
ayında eğitimin hizmetine girecek 
olan eğitim kompleksi,  Doğuş 
Holding A.Ş.’nin vakfımıza 
yaptığı 13.430.272,79  TL. şartlı 
bağışla gerçekleştirilmiştir. 

Valilikçe tahsis edilen 32.000m2 
arsa üzerinde yaptırılan 
“ŞANLIURFA AYHAN ŞAHENK 
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK 
LİSESİ”,  24 derslikli Lise, 200 
yataklı Erkek Öğrenci Yurdu, çok 
amaçlı salonu, 2 ayrı binada 4 
atölyesi ile, toplam 17.800 m2 
kapalı alana sahiptir.

22.000 m2 açık alanda çim ve 
ağaçlandırma çalışması yapılan 
okulda, 2 basketbol sahası 
bulunmaktadır.

YURT YAPIMI 

Vakfımız,  yaptırarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’na devrettiği okullarda 
eğitim gören öğrencilerin konut 
ihtiyaçlarının giderilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla ilk 
olarak Niğde’de Faik Şahenk 
Anadolu Teknik Lisesi arazisinde 
yaptırdığı 200 yataklı kız / erkek 
Öğrenci Yurtlarını, geçtiğimiz 
yıl Şanlıurfa’da Ayhan Şahenk 
Çok Programlı Lisesi bahçesinde 
yaptırdığı 200 yataklı Kız Öğrenci 
Yurdu takip etmiş, bu yıl Şanlıurfa 
Ayhan Şahenk Endüstri Meslek 
Lisesi arazisi içinde yaptırdığı 
200 yataklı Erkek Öğrenci Yurdu 
ile, yaptırdığı yurtlardaki yatak 
kapasitesini 600’e çıkarmıştır.

Yıl içinde İnşaat çalışmalarını 
tamamlayıp donatımlarını 
tamamlayarak Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne devrettiğimiz 
Ayhan Şahenk Erkek Öğrenci 
Yurdu, 5 katta toplam 6.000 m2 
kapalı alana sahiptir. Yurtta revir, 
doktor odası, hemşire odası, 
2 etüt odası, mutfak, yemek 
salonu, yönetici odası, 4 görevli 
odası ve 4 veli bekleme odası 
bulunmaktadır.
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TEMEL EĞİTİME 
DESTEK

Vakfımız, maddi olanakları 
çerçevesinde her yıl önceliği 
kendisinin yaptığı okullar olmak 
üzere okullarda bakım, onarım ve 
yenileme çalışmaları yapmaktadır.

1986 yılında Zeytinburnu’nda 
Kurucumuz merhum Ayhan 
Şahenk tarafından yaptırılan 
ve değişik zamanlarda bakım 
ve onarımı Vakfımız tarafından 
gerçekleştirilen Zeytinburnu 
Ayhan Şahenk İlköğretim 
Okulu’nun Müdürlükçe bildirilen 
ihtiyaçları ile yeni eğitim 
uygulamasının getirdiği zorunlu 
değişikliklerden kaynaklanan 
ihtiyaçları, yerinde tespit edilmiş 
ve bu ihtiyaçların eğitim yılı 
başlamadan giderilmesi için 
yoğun bir çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda; okul binasının 
gerekli tadilat ve onarım işlerinin 
yapımına başlanmış, gerekli 
tadilatlar yaptırılarak yeni 
mekânlar oluşturulmuş, sınıflar, 
koridorlar, ıslak mekânlar ve 
lavabolar yenilenmiş, elektrik, su 
ve mekanik tesisatlarının tamamı 
değiştirilmiş, boyanmış, perdeleri 
yenilenmiş, mobilya eksikleri 
tamamlanmıştır.

Okulun tadilat ve dönüşümü 
için, 632.308,77 TL. harcama 
yapılmıştır. 

Dış cepheleri ve bahçe 
düzenlemesi Zeytinburnu 
Belediyesi tarafından yaptırılan 
okulda, Devlet, Yerel Yönetim ve 
Sivil Toplum Örgütü işbirliğine 
güzel bir örnek oluşturulmuş, 
okul yenilenmiş şekliyle yeni 
eğitim uygulamalarında 
Ortaokula dönüştürülerek 
Zeytinburnu’ nda yeni eğitim 
öğretim yılı açılışına, Zeytinburnu 
Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü ve Zeytinburnu’ndaki 
diğer okulların yönetici ve 
velilerinin katılımıyla ev sahipliği 
yapmıştır.
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Diğer taraftan, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın “Okullar Hayat 
Olsun” projesinin tanıtımı; Milli 
Eğitim Bakanımız Sayın Ömer 
Dinçer, Bakanlık yetkilileri, 
Zeytinburnu Kaymakamı, 
Zeytinburnu Milli Eğitim 
Müdürü ve Zeytinburnu’ndaki 
diğer okul yöneticilerinin 
katılımıyla, 19 Aralık 2012 
tarihinde Zeytinburnu “ Ayhan 
Şahenk Ortaokulu “nda 
gerçekleştirilmiştir.

BURSLAR 
VE EĞİTİM 
YARDIMLARI 

Vakfımıza yapılan şartlı bağışlarla, 
gerek yurt içi ve gerekse 
yurtdışında eğitim gören, başarılı 
ancak ailelerinin maddi olanakları 
yetersiz 40 öğrenciye burs ve 
eğitim yardımı yapılmıştır.
Bu yardımlardan yurt içinde 
26 ilköğretim öğrencisi, 1 lise 
öğrencisi ve 6 üniversite öğrencisi 
yararlanmış, eğitimlerini yurt 
dışında sürdüren 7 üniversite 
öğrencisine Burs ve Eğitim 
Yardımı yapılmıştır.

EĞİTİM 
MALZEMESİ 
YARDIMI 

Vakfımıza bağışlanan 
bilgisayarlar, yurdun değişik 
bölgelerinde vakfımızdan 
yardım talebinde bulunan çeşitli 
düzeydeki okullara gönderilmiştir.

Bu kapsamda Şehit Ö.Yasemin 
Tekin İlköğretim Okulu’na 
15 adet, Atatürk İlköğretim 
Okulu’na
15 adet, Hekimbaşı İlköğretim 
Okulu’na 20 adet bilgisayar, 
Kırıkkale Ticaret Meslek Lisesi’ne 
1 adet dizüstü bilgisayar 
bağışlanmıştır.

EĞİTİM VE 
ÖĞRETİME KATKI 
ÖDÜLÜ 

Kocaeli genelinde eğitim tesisi 
yaptırarak eğitime katkıda 
bulunan hayırsever kişi ve 
kuruluşlara devletimizin teşekkür 
nişanını vermek üzere,  6 
Nisan 2012 ‘de Kocaeli’nde, 
Cumhurbaşkanımız Sayın 
Abdullah Gül’ün de katıldığı bir 
tören düzenlenmiştir.

Kocaeli ilinde yaptırmış oldukları 
eğitim tesisleri nedeniyle 
madalyaya layık bulunan 
hayırsever kişi ve kuruluşlara 
ödülleri; Cumhurbaşkanımız, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız, Kocaeli Valisi, 
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Donanma ve Garnizon 
Komutanları ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
tarafından takdim edilmiştir.

Vakfımız, Devletimizin 
teşekkür nişanına, ülkemizde 
yaşanan iki büyük depremin 
ardından deprem bölgesi 
Darıca’da deprem şartlarına 
uygun olarak yaptırıp çağdaş 
eğitimin gerektirdiği araç ve 
gereçlerle donatarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’na devrettiği 24 derslikli 
Faik Şahenk İlköğretim Okulu 
nedeniyle layık bulunmuştur. 

Darıca Faik Şahenk İlköğretim 
Okulu da, 2012/2013 Eğitim 
öğretim Yılı’nda Ortaokula 
dönüştürülmüştür.  

KÜLTÜR 
ÇALIŞMALARI

Vakfımız tarafından Niğde 
Belediyesi’nin tahsis ettiği 
arsa üzerine yaptırılan ve 
2003 yılından beri Niğde 
Üniversitesi’nin kullanımında 
bulunan “ Sabiha Şahenk 
Kütüphanesi ”, Niğde halkına 
hizmet vermek üzere Niğde 
Belediyesi’ne bağışlanmıştır.

Niğde Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün, Kütüphanenin 
Üniversiteye uzak olması, 
öğrencilerin yeteri kadar 
yararlanamadığı için beklenen 
verimin alınamaması ve 
Üniversite merkez yerleşkesi 
içinde yeni yaptırdıkları 

kütüphane binasına “ Sabiha 
Şahenk ” adını vermiş olmaları 
nedeniyle binayı vakfımıza 
devretme talepleri vakfımızca da 
uygun bulunmuştur. 

Vakfımız, Niğde Belediyesi ve 
Niğde Üniversitesi’nce imzalanan 
protokolle bina, Niğde halkına 
hizmet vermek üzere Niğde 
Belediyesine devredilmiştir.

Sabiha Şahenk adı bundan sonra, 
Niğde Üniversitesi tarafından 
merkez yerleşkeleri içinde yapılan  
yeni kütüphanede yaşatılacaktır.

Diğer taraftan, kültür çalışmaları 
çerçevesinde başlatılan 
“Çanakkale Batıkları ” adlı 
belgesel ve kitap çalışmalarına 
2012 yılında da devam edilmiştir.
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Sağlık hizmetlerinden yeterince 
yararlanamayan sosyo-ekonomik 
durumları yetersiz kişilere 
1.basamak sağlık hizmeti 
vermek amacıyla, okulların 
açık olduğu dönemlerde 
İlköğretim okullarında, okulların 
kapalı olduğu dönemlerde ise 
muhtarlıklarda gerçekleştirdiğimiz 
Gezici Sağlık Çalışmalarımız, 
projenin başlangıç yılı olan 
1997’den beri aralıksız olarak 
sürdürülmektedir.

Gezici Sağlık araçları ile 
gerçekleştirdiğimiz ücretsiz 
sağlık hizmetlerinden 2012 
yılında 20.021  vatandaşımız 
yararlanmış, bu sayı ile projenin 
başlangıcından günümüze kadar 
hizmetlerimizden yararlananların 
sayısı, 414.243 ’e ulaşmıştır.

Bu hizmetin % 87,5’i 
çocuklarımıza, %12,5’u ise 
erişkinlere verilmiştir.
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2012 yılında toplam 13 
ilköğretim okulunda 
31 hafta,  6 mahalle 
muhtarlığında ise 17 hafta 
süre ile sağlık çalışması 
yapılmış, hizmet götürülen 
kesimin % 87,5’ ini çocuklar, 
% 12,5’ini ise erişkinler 
oluşturmuştur.

Okullarda yapılan çalışmalar;

Anadolu yakasında Ümraniye, 
Çekmeköy, Beykoz ve 
Sancaktepe ilçelerinde, Avrupa 
yakasında Gaziosmanpaşa, 
Sarıyer, Zeytinburnu, 
Küçükçekmece ve Kağıthane 
ilçelerindeki 13 ilköğretim 
okulunda gerçekleştirilmiştir.

Mahalle Muhtarlıklarında 
yapılan çalışmalar;

Gaziosmanpaşa Mevlana 
Mahallesi Muhtarlığı, Sarıyer 

GENEL MUAYENE

1997-2011 66.542 17.700 11.967 96.209

2012 3.088 791 180 4.059

TOPLAM :  69.630 18.491              12.147 100.268

ÇALIŞMA TÜRÜ YILI

OKUL 
ÇALIŞMASI SEMT ÇALIŞMASI

TOPLAM
ÖĞRENCİ ERİŞKİN ÇOCUK

GÖZ MUAYENESİ

1997-2011 16.412 12.148 5.039 33.599

2012 916 421 75 1.412

TOPLAM: 17.328 12.569 5.114 35.011

GÖZ TARAMASI

1997-2011 237.753 18.668 7.991 264.412

2012 13.484 842 226 14.552

TOPLAM : 251.237 19.510 8.217 278.964

G E N E L  T O P L A M: 338.195 50.570  25.478 414.243

Sağlık 
çalışmaları
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Demirciköy Mahallesi 
Muhtarlığı, Beykoz Fatih 
Mahallesi Muhtarlığı, Ümraniye 
Topağacı Mahallesi Muhtarlığı,  
Küçükçekmece Merkez Mahallesi 
Muhtarlığı  ile Sultangazi  75.Yıl 
Mahallesi Muhtarlıklarında 
gerçekleştirilmiştir.

Vakfa gelen talepler ve ihtiyacı 
olan okullar ile mahallelerin 
değerlendirilmesi sonucunda 
belirlenen  okul ve muhtarlıkları 
kapsayan yıllık çalışma programı  
için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
İl Sağlık ve İl Halk Sağlığı 
Müdürlüklerinden  yazılı  izinler 
alınmış, çalışmalar ilgili sağlık 
birimleri ile  koordinasyon içinde 
sürdürülmüştür.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra 
sonuçlar okul müdürlükleri ve 
muhtarlıklara, yılsonunda da 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl 
Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı 
Müdürlüklerine yazılı olarak 
bildirilmiştir.

Gezici sağlık çalışmalarımız 
poliklinik bazda, Göz Sağlığı 
ve Genel Sağlık Muayenesi 
yapacak şekilde donatılmışlardır 
ve araçlarda vakfımızın kadrolu 
uzman doktorları ve tecrübeli 
hemşireleri görev yapmaktadır. 

A. OKUL ÇALIŞMALARI

a) Genel Sağlık 
Muayenesi

Aile Hekimliği uzmanı 
doktorumuzun görev yaptığı 
genel sağlık muayene aracında, 

doktorun kısa sürede tanıya 
varmasına yardımcı olacak tıbbi 
cihazlar bulunmaktadır.
Daha önceden sağlık şikâyeti 
olan, ailedeki çeşitli faktörler 
nedeniyle sağlık hizmetlerine 
kolay ulaşamayan ve yaşlarına 
göre obez, kilo fazlalığı veya 
gelişme geriliği grubuna 
giren öğrenciler genel sağlık 
muayenesinden geçirilmişlerdir.

Muayene sırasında uzman 
doktorumuz öğrencilerle, 
kahvaltı, uyku düzeni, diş 
fırçalama, sporun önemi, 
bilgisayar ve televizyon kullanımı 
gibi günlük alışkanlıkları 
konusunda konuşmuş, gerekli 
görülen tavsiyeler yaşlarına 
uygun bir dille kendilerine 
aktarılmıştır.

Hastalık durumu saptanan 
öğrencilere reçete düzenlenmiş, 
okulda kalındığı süre içinde 
gerekli görülen hastalar kontrole 
çağırılmıştır. Gerektiğinde 
velilerinden imzalı onay alınarak 
ek tahliller yapılmış, tahlil 
sonuçlarında problem çıkan 
öğrenciler ilgili resmi sağlık 
kuruluşlarına yönlendirilmişlerdir.

Okullarda çalışılan süre içinde 
öğrencilere verilen hizmet 
aksatılmadan okul idarecileri, 
öğretmenler, yardımcı 
personel, hizmetliler, mutfak ve 
kantin çalışanları ile güvenlik 
görevlilerine de sağlık hizmeti 
verilmiştir.
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Yıl içinde ilköğretim 
okullarında toplam 3.088 kişi 
genel sağlık muayenesinden 
geçirilmiş; bunun 2824’ünü 
öğrenciler, 264’ünü ise okul 
çalışanları oluşturmuştur.

Muayene 3088

Tam Kan Sayımı 669

Biyokimya 633

Tam İdrar Tahlili 898

EKG 82

Velilerinden izin alınan 
öğrencilerden;

*  669’una Tam Kan Sayımı,
*  633’üne çeşitli Biyokimya 

Tetkikleri (Şeker, Kolesterol, 
Üre, Karaciğer enzimleri vb)

*  898’ine Tam İdrar Tahlili 
yapılmış,

*  82’sinin EKG’si çekilmiştir. 

b) Göz Sağlığı Muayenesi

Göz sağlığı çalışmaları, 
poliklinik bazda tüm işlemleri 
yapabilecek şekilde donatılmış 
Göz Sağlığı aracında uzman 
göz hastalıkları doktorumuz 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
İki aşamada gerçekleştirilen 
göz sağlığı çalışmalarımızın ilk 
aşamasında Kırılma Kusuru 
taraması yapılmakta, Kırılma 
Kusuru saptanan öğrencilerden 
velilerinden yazılı onay 
getirenlerle bizzat velisi ile 
gelen öğrencilerin gözlerine 
damla damlatılarak ölçümleri 
alınmaktadır.

İkinci aşamada ise görme 
kusuru saptanan öğrenciler 
doktorumuz tarafından ayrıntılı 
muayeneden geçirilmekte, 
gerekli durumlarda gözlük ve 
ilaç reçetesi düzenlenerek veliler 
bilgilendirilmektedir. Düzenli 
takip edilecek derecede ciddi 
problemi  bulunan öğrenciler, 
hiç reçete düzenlenmeden, 
bilgilendirici yazıları ile en 
yakın Devlet hastanesi’nin 
göz hastalıkları bölümüne 
yönlendirilmektedir.

Yıl içinde 13.484 öğrenci 
taramadan geçirilmiş, 
bunlardan 916’sı ayrıntılı 
muayeneye alınmıştır. Göz 
muayenesinden geçirilen 916 
kişiden 856’sını öğrenciler, 
60’ını okul çalışanları 
oluşturmuştur.

Sağlık 
çalışmaları
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B. MUHTARLIK 
ÇALIŞMALARI 
 
Gelen talepler ve yaptığımız 
incelemeler doğrultusunda 
alt gelir grubundaki 
vatandaşlarımızın yaşadığı, daha 
önce gidilmemiş ve yüksek 
göç alan mahallelere gidilmeye 
özen gösterilmiştir. Muhtarlık 
çalışmalarının ağırlıklı olarak 
okulların kapalı olduğu yaz 
aylarına gelmesi ve talepte 
bulunan hasta grubunun büyük 
bölümünün erişkin olması nedeni 
ile sık rastlanılan hastalık grupları 
ve oranları okul çalışmalarıyla 
karşılaştırıldığında anlamlı 
derecede farklılık göstermektedir.

a) Genel Muayene
           
Mahalle muhtarlıklarında 2012 
yılında % 65 ‘ini kadınların, % 
34,7’sini erkeklerin oluşturduğu
yaş altı bireyler, %81,5 ‘ ini ise 
erişkinler oluşturmuştur.
Muayene sonucu belirlenen 
hipertansiyon hastalarının 
yaklaşık %15’i ilk kez sağlık 
aracımızda tespit edilip ilaç 
başlanan hastalardır.

Muayene 971

Hemogram 906

Biyokimya 960

Tam İdrar Tahlili 361

EKG 186

Reçete Verilen 576

b) Göz Sağlığı Muayenesi

Muhtarlıklarda yapılan göz sağlığı 
taramaları halk tarafından yoğun 
ilgi ile karşılanmıştır.
Bu çalışmalarda;
• 1068 kişi taramadan 

geçirilmiş,
• Taramadan geçirilen 

hastaların 496’sı ayrıntılı göz 
muayenesine alınmıştır.

• Muayene edilen hastaların 
247’sine gözlük reçetesi 
verilmiştir.

İlaç reçetesi verilen hasta oranı 
%23,2, ileri tetkik ve düzenli 
takip için Devlet hastanelerinin 
Göz Hastalıkları birimlerine 
sevk edilen hasta oranı % 
22,8 olmuştur. Hastaların 
%1,8’inde ameliyat olmalarını 
gerektirecek göz hastalıkları 
saptanmış, bu konuda hastalar 
bilgilendirilmişlerdir.

15

Tarama 13.484

Muayene 916

Gözlük RV 389

İlaç RV 50

Sevk edilen 330

Ameliyat Önerilen 3

Göz muayenesinden geçen 
öğrencilerin % 42,5’inde gözlük 
reçetesi verilmesi gereken görme 
kusuru tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin % 36’sı ileri tetkik 
veya uzun dönemli takip 
edilebilmeleri amacıyla en yakın 
Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları 
Polikliniklerine bilgilendirici yazı 
verilerek sevk edilmişlerdir.

Gerek göz hastalıkları, gerekse 
genel sağlık çalışmasında ilk kez 
sağlık ekibimiz tarafından tespit 
edilen ve tıbbi olarak erken 
tespiti çok önemli hastalıklar, 
çocukluk çağı kataraktı, erken 
yaşta glokom, kalbe ait çeşitli 
doğumsal hastalıklar, kalp ritim 
bozuklukları, skolyoz, böbrek 
tübüler hastalıkları saptanmıştır.

Bu hastalıklar yüzde olarak 
çok az bir oran olarak 
karşımıza çıkmakla birlikte, 
erken tespit nedeni ile hayat 
kalitesi artan ve düzenli tıbbi 
takip altına alınan her çocuk, 
tarafımızca büyük kazanım 
olarak kabul edilmiştir.
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Tarama 1068

Muayene 496

Gözlük RV 247

İlaç RV 115

Sevk edilen 113

Ameliyat önerilen 9

Gerek okullarda, gerekse 
mahalle muhtarlıklarında 
yapılan sağlık çalışmalarının 
kapsamlı ve ücretsiz olması, 
hastaların istediklerinde 
kolayca ulaşabilmeleri ve 
tetkik sonuçlarının hastalara 
muayenenin sonunda 
verilebilmesi nedeniyle 
çalışmalarımız yoğun ilgi ile 
karşılaşılmıştır. İlk kez saptanan 
ve takibi gereken hastalıklar 
konusunda hastalar öncelikle 
bağlı oldukları aile hekimlerine, 
özel uzmanlık gerektiren 
konularda takipleri gerekiyorsa 
en yakın devlet hastanelerine 
yönlendirilmişlerdir.

Yapılan çalışmalarda sadece 
tedavi edici hekimlik değil, 
koruyucu hekimlik hizmeti 
de verilmesine azami özen 
gösterilmiş, hastalar; sigara 
kullanımı, sporun önemi, sağlıklı 
beslenme ve obezitenin  zararları 
konusunda bilinçlendirilmeye 
çalışılmıştır.

HALK SAĞLIĞI HİZMET 
ÖDÜLÜ

Halkın, yerel yöneticilerin, öğrenci 
velileri ve okul yöneticilerinin 
büyük ilgi gösterdiği, takdir ve 

beğenilerini kazanan Gezici 
Sağlık Projemiz,  İstanbul Tabip 
Odası’nca düzenlenen ve 
İstanbul’daki Tıp Fakülteleri, 
İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık 
alanında çeşitli dallarda hizmet 
veren kurum ve kuruluş 
temsilcilerinden oluşan 15 kişilik 
jüri tarafından “2012 Halk 
Sağlığı Hizmet Ödülü“ne layık 
bulunmuştur.

Ödül, 17 Mart 2012 tarihinde, 
14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri 
kapsamında İ.Ü.Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Cemi Demiroğlu 
Oditoryumu’nda düzenlenen 
törende verilmiş ve ödülün veriliş 
gerekçesi jüri tarafından şu 
şekilde açıklanmıştır:

“İstanbul gibi büyük bir 
kentte, kentleşmenin tam 
tamamlanmadığı zamanlarda 
planlanmış, hedef kitlesi 
yaygın, çalışmalarını sadece 
tarama düzeyinde tutmadan, 
mümkün oldukça çözüme 
götüren, sürekliliği olan, 
kurumlarla işbirliği içinde 
yürütülen ücretsiz bir hizmet 
olması.”
 

Resmi Sağlık 
Kuruluşlarına Yapılan 
Yardımlar 

Vakfımız, yıl içinde İstanbul’da 
bulunan Aile Sağlık Merkezlerine 
ve Devlet Hastanelerine 
7.650-TL tutarında mobilya 
ve ofis malzemesi yardımında 
bulunmuştur.
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Vakfımız, Çevre ve Orman 
Bakanlığı ile yaptığı protokollerle 
Marmaris, Bodrum, Niğde ve 
İstanbul’un Alemdağ ve Beykoz 
ilçelerinde 540 bin Fidan dikerek 
oluşturduğu “ Ayhan Şahenk 
Sevgi Ormanları”nın 10 yıl süre 
ile bakımlarını üstlenmiş, bu 
yükümlülüğünü 2012 yılında 
da yerine getirmiştir. Bu çalışma 
çerçevesinde ormanların 
koruma altına alınması için 
dikilen tel örgülerden kopanlar 
onarılmış, arazi yabani otlardan 
temizlenmiş, çapalanmış, 
hastalıklı ağaçlar ilaçlanmış, 
kuruyan fidanların yerine yenileri 
dikilmiştir.

Yangın, erozyon ve maden 
çıkarma nedenleriyle kaybolan 
orman arazilerini yeniden 
doğaya ve topluma kazandırmak 
ve gelecek kuşaklara sağlıklı 
bir çevre bırakmak amacıyla 
gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamında, İstanbul’un Avrupa 
yakasında, Silivri’de 11 hektarlık 
yeni bir orman alanının  Orman 
Bölge Müdürlüğünce vakfımıza 
tahsisi sağlanmıştır.

Orman vasfını kaybetmiş olan ve 
ağaçlandırılması için vakfımıza 
tahsis edilen alan tel örgü ile 
koruma altına alınmış, çukurlar 

açılarak dikime hazır hale 
getirilmiş ve satın alınan  
5 yaşındaki 11 bin fıstık çamının 
dikimine başlanmıştır. Büyük 
bölümü 2012 yılında gerçekleşen 
dikim çalışmaları, 2013 yılı 
ocak ayı sonunda tamamlanmış 
olacaktır.

Bölgeye dikilen 11 bin adet 
fidanla, vakfımızın yurt 
çapında Ayhan Şahenk Sevgi 
Ormanları’na diktiği ağaç sayısı 
550 bini aşmıştır.
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Çevre ve doğal 
hayatın korunması 
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Sosyal yardım 
çalışmaları 

Onursal Başkanımız merhum 
Ayhan Şahenk’ in sağlığında 
Niğde’de başlattığı ve aramızdan 
ayrılışından sonra vakfımız 
tarafından gerçekleştirilen sosyal 
yardım çalışmaları 2012 yılında 
da aksatılmadan sürdürülmüştür. 
Bu çerçevede muhtaç durumda 
olan ailelere kuru gıda yardımı 
ulaştırılmış, ihtiyaç sahibi 
öğrencilere giyim yardımında 
bulunulmuş, ramazan süresince 
vatandaşlarımız kurduğumuz iftar 
sofrasında konuk edilmişlerdir.

Yıl içinde yaptığımız sosyal 
yardım uygulamalarımız için 
yapılan toplam harcama tutarı 
777.373.- TL.’dir.

Kuru gıda yardımı

Valilik ve kaymakamlıklarla 
işbirliği içinde belirlenen muhtaç 
ailelere Ramazan ayından 
bir hafta önce kuru gıda ve 
kahvaltılıklardan oluşan yardım 
kolileri ulaştırılmıştır.
Sosyal sorumluluk projemize bu 
yıl, her bir yardım kolisi bedeli 
kadar vakfımıza bağışta bulunan 
140 Doğuş Grubu personeli de 
katılmış, bu katılımlarla önceki 
yıllarda 2500 aileye ulaştırılan 
kuru gıda yardımlarından bu yıl 
Niğde’de 2705 aile yararlanmıştır.

Yardım kolilerinin Niğde’deki 
dağıtımı Valilik ve 
Kaymakamlıklara bağlı Sosyal 
Yardımlaşma Vakıfları ile 
koordineli şekilde ve vakfımız 
personelinin gözetiminde 
gerçekleştirilmiş, yardım 
kolilerinden Niğde merkezde 
1205,  Bor, Altunhisar, Çamardı, 
Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde 
1500 aile yararlanmış ve bu 
çalışma 189,377.- TL harcama ile 
gerçekleştirilmiştir.

Gene yıl içindeki kuru gıda 
yardımlarımız Artvin’de 250, 
Boyabat’ta 250 ihtiyaç sahibi 
aileye ulaştırılmış, bu yardımlar 
için de 60.821.- TL. harcama 
yapılmıştır.

2012 yılında toplam 3205 aileye 
ihtiyaç sahibi aileye kuru gıda 
yardımı yapılmış, bu hizmetin 
gerçekleştirilmesi için toplam 
250.198.-TL. harcanmıştır. 
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öğrencilerin Bayramını 
kutlamış, yardımlarımızdan 
dolayı Vakfımıza teşekkür 
ederek, kurucumuz ve 
Onursal Başkanımız merhum 
Ayhan Şahenk’i rahmetle 
anmıştır. Konuşmaların 
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Giyim yardımı

Geleneksel sosyal 
yardımlarımızdan biri de 
ailelerinin maddi olanakları yeterli 
olmayan öğrencilere 
yapılan giyim yardımlarıdır.
Milli Eğitim Müdürlükleri ile 
işbirliği içinde gerçekleştirilen 
söz konusu uygulamadan her 
yıl 750 öğrenci yararlanırken 
bu yıl, projeye Doğuş Gurubu 
personelinin de katılımıyla bu 
sayı 890’a çıkmıştır. Niğde’de 
öğrencilere yapılan giyim yardımı 
tutarı: 167.885-TL’dir.

Niğde Merkez’de 290,  ilçelerinde 
120’şer öğrenciye yapılan söz 
konusu yardımların dağıtımı 
için,  Niğde Kültür Merkezi 
Tiyatro Salonu’nda İl Milli Eğitim 
Müdürü, öğretmenler, öğrenciler, 
veliler ve Vakıf Yetkililerinin 
katıldığı Cumhuriyet Bayramı 
Töreni düzenlenmiştir. Tören 
bitiminde her bir öğrenci için 
ayrı ayrı hazırlanan ve içlerinde 
mont, bot, pantolon, kazak ve 
iç çamaşırından oluşan giyim 
eşyalarının bulunduğu çantalar,  
Bayram Armağanı olarak 
öğrencilere dağıtılmıştır. 

Törende Atatürk’ü ve 
Cumhuriyeti anlatan video 
gösteriminin ardından 
öğrenciler, Cumhuriyet konulu 
şiirler okumuşlar,  Vakıf Genel 
Müdürü yaptığı konuşmada, 
Atatürk’ün “En Büyük eserimdir” 
dediği Cumhuriyet Rejiminin 
önemini vurgulamış, Milli Eğitim 
Müdürü de yaptığı konuşmada 
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Sosyal yardım 
çalışmaları 

tamamlanmasından sonra 
Niğde İlköğretim Okulu 
öğrencileri Niğde ve yöresinin 
halk oyunlarını, Ankara Tiyatro 
Tempo topluluğu da “Uçmak 
Özgürlüktür” adlı oyunlarını 
sergilemişlerdir.

Dağıtım töreni, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler tarafından 
ilgi ve coşku ile izlenmiş, 
öğrenciler program bitiminde 
armağanlarını da alarak salondan 
mutlu bir şekilde ayrılmışlardır.

Niğde yazılı ve görsel basını 
törene sütunlarında ve 
ekranlarında geniş yer vermiş, 
törenin daha geniş kesimlere 
ulaştırılmasına katkıda 
bulunmuşlardır.

Diğer taraftan, 2011 yılında 
Garanti Portföy Yönetimi 
A.Ş.’nin, Van depremi için yaptığı 
bağışlardan kullanılamayan 
10.000 TL ile, Van’ın Muradiye 
Gündoğdu İlkokulu’nda 
122,  Batman Zeki Şanal ve 
Yavuz İlköğretim okullarında 
63 öğrenciye giyim yardımı 
yapılmış, bu uygulama ile 2012 
yılında Giyim Yardımlarımızdan 
yararlanan öğrenci sayısı 1.075 
‘e ulaşmıştır. Söz konusu bu 
yardımlar, 180.680.- TL. harcama 
ile gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Tekirdağ 80.yıl Çocuk 
Yuvası ile Edirne Çocuk 
Yuvalarına da Kışlık Giyim 
Yardımı yapılmıştır.

Ailelere yapılan Kuru Gıda 
Yardımı ile öğrencilere yapılan 
Giyim Yardımı projelerimize 
katılan bağışçılarımıza, yaptıkları 
yardımların kime, ne zaman ve 
nerede teslim edildiği bilgilerini 
de içeren teşekkür belgeleri, 
dağıtımların gerçekleşmesinden 
hemen sonra kendilerine 
ulaştırılmıştır.

İkinci El Giyim Yardımları 

Doğuş Grubu Şirketlerinde 
çalışan personele yapılan 
duyuru sonunda elde edilen 
ihtiyaç fazlası kullanılabilir 
durumda olan İkinci El Giyim 
Eşyaları tekrar elden geçirilmiş, 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak 
üzere Mustafa Kemal Toplum 
Merkezi’ne gönderilmiştir. 
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İftar Sofrası

Niğde’de her yıl 
gerçekleştirdiğimiz geleneksel 
sosyal yardım uygulamalarından 
biri de İftar Sofrası uygulamasıdır.

Niğde Merkez’de Hüdavent 
Hatun Salonu’nda Ramazan Ayı 
boyunca herkese açık tutulan 
“Ayhan Şahenk İftar Sofrası“ nın 
yemekleri, Vakfımız temsilcisinin 
gözetim ve denetiminde 
profesyonel bir Gıda Firması 
tarafından hazırlanmakta ve 
dağıtılmaktadır. 
Son derece sağlıklı ortamlarda 
hazırlanan yemekler, 11:00 ile 
15:00 saatleri arasında evlerinden 
yemek kapları ile gelen kişilere, 
aile birey sayıları dikkate alınarak 
dağıtılmış, iftar saatlerinde ise 
iftarlarını açmak üzere salona 
gelen vatandaşlarımız iftar 
soframızda ağırlanmıştır.

2012 yılında “ Ayhan Şahenk 
İftar Sofrası”na 53.150 kişi 
konuk edilmiş ve bu hizmetin 
gerçekleşmesi için 346.495.-TL 
harcama yapılmıştır.

Ofis malzemesi yardımı

Doğuş Grubu şirketlerinin 
mobilyalarını yenileme veya 
taşınmaları nedeniyle Vakfımıza 
bağışladıkları 
ofis malzemeleri, ihtiyacı 
olan çeşitli eğitim ve sağlık 
kurumlarına bağışlanmıştır.

Bu çerçevede Gazipaşa İlköğretim 
Okulu’na 10 dolap 1 kürsü, 
Sarıyer Toplum Sağlığı Merkezine 
12 dolap, 20 koltuk, Çekmeköy 
Toplum Sağlığı Merkezine 
26 dolap, 90 koltuk, Beykoz 
Toplum sağlığı Merkezine 
4 dolap, Bağcılar Toplum 
Sağlığı Merkezine 24 koltuk 
bağışlanmıştır. 
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GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALAR 

Vakfımız özetle açıklamaya 
çalıştığımız 2012 yılı çalışmalarını 
mal varlığımızın getirileri, 
yapılan şartlı ve şartsız bağışlarla 
gelir getirici çalışmalar sonucu 
elde ettiğimiz gelirleri ile 
gerçekleştirilmiştir.

Gelir getirici çalışmalarımızla, 
vakıf senedimizde belirtilen 
konularda verdiğimiz 
hizmetlerden daha fazla ihtiyaç 
sahibi insanımızın yararlanması 
amaçlanmaktadır.

Bu uygulamalar yılsonu kermesi, 
panayır, atık kâğıt, ajanda 
çalışmaları, özel gün sertifikaları 
şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

Vakfa yapılan ayni yardımların 
nakde dönüştürülerek bağış geliri 
elde etmeyi amaçlayan yılsonu 
özel gün kermesleri, bu yıl aralık 
ayında Garanti Bankası Genel 
Müdürlük Binası ile Garanti 
Teknoloji’nin Güneşli’deki 
binasında gerçekleştirilmiş ve 
Vakfa yapılan nakdi yardımlar bu 
kermeslerde bağış karşılığı nakde 
dönüştürülmüştür.

Diğer taraftan Vakfımızın 
yaptığı çalışmalar konusunda 
bağışçılarımızı bilgilendirmek, 
vakfın tanınırlığını artırmak ve 
aileleriyle birlikte hoşça vakit 
geçirmelerini sağlamak amacıyla 

Haziran ayında İstanbul’da 
Event Garden’de Doğuş Grubu 
ile birlikte “Her Şey Çocuklar 
İçin“ sloganıyla bir panayır 
gerçekleştirilmiştir. Panayır 
alanında stant kuranlar, vakfımıza 
bağışta bulunmuşlar, vakfımız 
da elinde bulunan ayni bağışları, 
panayır alanında kurduğu stantta 
sergileyerek bağış makbuzu 
karşılığı nakde dönüştürmüştür.

Çevre ve Doğal Hayatı Koruma 
alanındaki sosyal sorumluluk 
projelerimize katkıda bulunmak 
ve Ayhan Şahenk Sevgi 
Ormanlarına ağaç dikmek isteyen 
bağışçılarımızın bu istekleri 
yerine getirilmiş, kendilerine, 
adlarına diktiğimiz fidanlar 
ile ilgili Teşekkür Sertifikaları 
gönderilmiştir.

Ayrıca sevgilerini anneler 
gününde annelerine, sevgililer 
gününde sevdiklerine Ayhan 
Şahenk Sevgi Ormanları’nda 
fidan dikerek dile getirmek 
isteyen bağışçılarımızın adlarına 
da sertifika düzenlenmiştir.

Doğuş Grubu Şirketlerinin yıllık 
ajanda ve takvim çalışmalarına 
yardımcı olmamız nedeniyle 
şirketlerin yapmış olduğu 
bağışlar ve atık kâğıtların yeniden 
ekonomiye kazandırılması için 
yapılan çalışmalardan elde edilen 
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Vakfımıza gösterdikleri 
ilgi, çalışmalarımıza vermiş 
oldukları destek ve katkılar 
için, tüm kurumsal ve bireysel 
bağışçılarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

bağış gelirleri de vakfımız gelirleri 
arasında değerlendirilmiştir.

Vakfımızın kültür çalışmaları 
çerçevesinde Mine Artun’un 
yazdığı,  Necmi Yapıcı’nın 
yönettiği aile içi geçimsizlikleri 
konu alan  “Benimle Delirir 
misin?”  adlı tiyatro oyunu 
vakfımız adına sergilenmiş, 
bu oyundan elde edilen bağış 
gelirleri de çalışmalarımıza katkı 
sağlamıştır. 

Diğer taraftan Garanti Bankası 
personelinden oluşan Türk 
Halk Müziği ve Türk Sanat 
Müziği korolarının yıl içinde 
vakfımız yararına düzenledikleri 
konserlerden elde edilen bağış 
gelirleri de çalışmalarımızda 
değerlendirilmiştir.

Gerek mal varlığımızın getirileri, 
gerek şartlı ve şartsız bağışlar ve 
gerekse gelir getirici çalışmalar 
sonucu elde edilen gelirlerle 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 
yukarıda açıklanmıştır.

2012 yılında elde ettiğimiz 
gelirler ve gelirlerin 
harcanması ile ayrıntılı 
bilgiler ise raporumuzun Mali 
Tablolar bölümünde bilgi ve 
değerlendirmenize sunulmuştur.
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AYHAN ŞAHENK VAKFI
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU

A.Brüt Satışlar 17,047,090.73
  
    1.Yurtiçi Satışlar 261,792.71
    2.Yurtdışı Satışlar 
    3. Diğer Gelirler 
    4. Bağış ve Yardımlar 16,785,298.02
 
B.Satışlardan İndirimler(-) -355.50
    1.Satış İadeleri (-) -355.50

C.Net Satışlar 17,046,735.23
 
D.Satışların Maliyeti(-) 0.00
 
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) (GELİR VEYA GİDERİ) 17,046,735.23
 
E. Faaliyet Giderleri(-) -17,134,701.60
    1.Genel Yönetim Giderleri(-) -89,105.70
    2.Amaca Yönelik Giderler(-) -17,045,595.90
 
FAALİYET KARI(ZARARI)(GELİR VEYA GİDERİ) -87,966.37
 
F. Diğer Faaliyet Gelirleri 389,163.40
    1.Faiz gelirleri 376,487.47
    2.Kambiyo Karları 1,203.35
    3.Diğer Olağan Gelir ve Karlar 11,472.58
  
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler(-) -6,877.34
    1.Kambiyo Zararları(-) -6,877.34
 
H. Finansman Giderleri(-) 
 
FAALİYET GELİR VEYA GİDER FAZLASI 294,319.69
 
 I. Olağanüstü Gelirler 0.00
    1.Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar 
 
 J. Olağanüstü Gider ve Zararlar(-) 0.00
    1.Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar 
 
NET DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI 294,319.69
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AKTİF 

I. DÖNEN VARLIKLAR 5,478,042.00

           A. Hazır Değerler 3,990,911.37
            1. Kasa 1,682.17
            2.  Bankalar 3,989,229.20
            3. Diğer Hazır Değerler 
            4. Verilen Çek ve Ödeme Emri(-) 0.00

           B. Menkul Kıymetler 795,675.92
            1. Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonolar 
            2. Diğer Menkul Kıymetler 795,675.92

           C. Diğer Alacaklar 3,900.00
            1. Diğer Alacaklar 3,900.00

           D. Stoklar 0.00
            1. Stoklar 

           E. Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah. 687,249.46
            1. Gelecek Aylara Ait Giderler 2,934.84
            2. Gelir Tahakkukları 684,314.62

           F.Diğer Dönen Varlıklar 305.25
            1.İş Avansları  305.25
 
 II. DURAN  VARLIKLAR 45,612.07

           A. Maddi Duran Varlıklar 45,612.07
             1. Tesis, Makine ve Cihazlar 78,864.17
             2. Taşıtlar 203,734.98
             3. Demirbaşlar 152,297.61
             4. Diğer Maddi Duran Varlıklar 70,579.86
             5. Birikmiş Amortismanlar(-) -464,663.61
             6. Yapılmakta Olan Yatırımlar 4,799.06
             7. Verilen Avanslar 0.00

            B.Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tah. 0.00
             1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 
 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 5,523,654.07
 Nazım Hesaplar 515,000.00

GENEL TOPLAM 6,038,654.07

AYHAN ŞAHENK VAKFI
31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇOSU
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 PASİF

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 695,052.86

          B. Ticari Borçlar 680,482.98
           1. Satıcılar 680,482.98

          C. Diğer Borçlar 0.00
           1. Personele Borçlar 0.00
 
          E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 14,569.88
           1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 8,275.93
           2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 6,293.95

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 38,077.51

         A. Borç ve Gider Karşılıkları 38,077.51
          1. Kıdem Tazminatı Karşılığı 38,077.51
 
V. ÖZKAYNAKLAR 4,790,523.70

         A. Sermaye 3,787,703.35
          1. Kuruluş Malvarlığı 5,117.02
          2. Malvarlığı Artışları 3,782,586.33

         B. Yeniden Değerleme Değer Artışı 0.00
          1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 0.00
 
         C. Yedekler 302,210.96
          1.Özel Fonlar 302,210.96
 
         D. Geçmiş Yıl Gelir Fazlaları 406,289.70
 
         E. Geçmiş Yıl Gider Fazlaları(-) 
 
         F. Net Dönem Gideri 
 
         D. Net Dönem Gelir Fazlası 294,319.69

 

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 5,523,654.07
 Nazım Hesaplar 515,000.00

GENEL TOPLAM 6,038,654.07
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Emirgân Koru Cad. No: 21 
34467 Sarıyer - İstanbul
Tel   : 212 / 323 68 30
Faks : 212 / 323 68 33

www.ayhansahenkvakfi.org.tr


