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Eğitim,  kültür,  sağlık,  çevre  ve  spor  alanlarında  faaliyette  bulunmak    ve  ihtiyacı    olan 
insanlarımıza  sosyal  yardımlarda  bulunmak  amacıyla    Onursal  Başkanımız  rahmetli  Ayhan 
Şahenk  tarafından 1992 yılında kurulan Vakfımız, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Vakıf 
Senedinde  belirtilen  alanlarda    önemli  çalışmalar  gerçekleştirmiş,  çalışmalarımızın  ağırlıklı 
bölümünü, geleceğimizin yapı taşları olan çocuklarımız oluşturmuştur. 

Hizmetlerimizden  daha  geniş  kesimlerin  yararlanmasını  sağlamak  amacıyla  gelir  getirici 
çalışmalara bu yıl da önem verilmiştir. Bu sayede Gezici Sağlık Ünitelerimize iki yeni modern 
sağlık aracı daha eklenerek araç sayısı beşe çıkarılmış, 2003 yılı sonuna kadar ücretsiz sağlık 
hizmetlerimizden yararlanan vatandaşlarımızın sayısı 205 bini aşmıştır. 

Bodrum’un  Konacık  mevkiinde  Temmuz  ayı  içinde  yanarak  yok  olan    175  hektarlık  orman 
alanının  ağaçlandırma  işi  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı  ile  imzalanan  protokol  çerçevesinde 
vakfımız  tarafından  üstlenilmiştir.İmzalanan  protokol  gereği  Bakanlıkla  iş  birliği  içinde  bölge 
temizliği  yapılıp  dikime  hazır  hale  getirilmiş,etrafı  dikenli  tel  ile  çevrilerek  koruma  altına 
alınmıştır. Bölgede ilk fidanlar Çevre ve Orman Bakanının da katıldığı törenle Aralık ayı içinde 
dikilmiştir.  Ağaçlandırma  çalışmalarının  2004  yılı  Şubat  ayı  sonuna  kadar  tamamlanması 
planlanmıştır. 

Vakfımız tarafından yaptırılan ve ücretsiz olarak öğretmenlerin kullanımına tahsis edilen Niğde 
Ayhan  Şahenk  Eğitim  Hizmet  konutları’nın  mülkiyeti  hazineye,  kullanım  hakkı  Milli  Eğitim 
Bakanlığı’na devredilmiştir. 

2000 yılında Kültür Bakanlığı’na devredilen ancak gereği şekilde işletilemeyen Sabiha Şahenk 
İl Halk Kütüphanesi düzenlenen yeni bir protokolle Niğde Üniversitesi’ne devredilmiştir. 

Diğer taraftan Kurucumuz Sn. Ayhan Şahenk’in  sağlığında başlatılan ve her yıl uygulanarak 
gelenekselleştirilen muhtaç ailelere gıda  yardımı, maddi  imkanları  yetersiz öğrencilere giyim 
yardımı,  ramazan  ayı  süresince  iftar  yemeği  uygulaması  ile    Kapadokya  Uluslararası  Dağ 
Bisikleti  Festivali’ne   2003 yılında da  devam edilmiştir. 

Yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler raporumuzun ilerleyen sayfalarında yer almaktadır. 

Yıl içinde nakit mal varlığımızın getirileri ile  yapılan şartlı ve şartsız  bağışlar ve  gelir getirici 
çalışmalar  sonucu    1.543.028.874.646.  TL.  gelir  elde  edilmiş,  bu  gelirlerin   %  89’  u  amaç 
doğrultusunda    yapılan  çalışmalarda  değerlendirilmiştir.  Yılın  son  günlerinde  sağlanan 
gelirlerin bir bölümü sağlıklı bir şekilde kullanma imkanı bulunamadığı için gelir fazlası olarak 
amaç  doğrultusunda  yapılacak  çalışmalarda  değerlendirilmek  üzere  bir  sonraki  yıla 
devredilmiştir. 

Amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların konularına göre gerçekleşme oranları şöyledir : 

EĞİTİM  % 46.7 

SAĞLIK  % 23.8 

SOSYAL YARDIM  % 12.4 

SPOR  %   9.5 

ÇEVRE VE DOĞAL HAYAT  %   7.6



GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 

A. AMACA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

EĞİTİM 

Eğitim  alanındaki  çalışmalarımız    burslar,  eğitim  kurumlarına  yapılan  yardımlar  ve 
Kütüphane’nin Üniversite’ye devri  olmak üzere  üç ana başlıkta toplanmaktadır. 

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

Çeşitli kaynaklardan elde edilen  bilgisayar ve printerler ihtiyaç sahibi ilköğretim okullarına işler 
durumda  teslim  edilmiş,  gene  ihtiyaç  sahibi  okullara  çeşitli  kitap  ve  dergilerle  kırtasiye 
malzemeleri bağışlanmıştır. 

Ülkemizin en modern Kütüphanelerinden biri olan ve 2000 yılında yapılan bir protokolle Kültür 
Bakanlığı’na  devredilen  Niğde  Sabiha  Şahenk  İl  Halk  Kütüphanesi’nin,  geçen  süre  içinde 
bakanlığın  yeteri  sayıda  ve  nitelikte  eleman  görevlendirememesi    ve  işletme  giderlerini 
karşılayamaması nedeniyle beklenen hizmeti veremediği anlaşılmıştır. 

Kütüphaneden beklenen hizmetlerin nasıl sağlanabileceği konusunda Kültür Bakanlığı, Niğde 
Valiliği  ve  Niğde  Üniversitesi  Rektörlüğü  ile  yapılan  değerlendirme  sonucu,  Kütüphanenin 
Üniversiteye  devredilmesinin  daha  uygun  olacağı  konusunda  birliğine  varılmış,  kütüphane, 
bakım ve onarımları  vakfımız  tarafından yaptırıldıktan  sonra Niğde valisi, Niğde Üniversitesi 
Rektörü,  Vakıf  yöneticileri,  öğretim  üyeleri  ve  öğrencilerin  katıldığı  törenle,  4  Haziran  2003 
tarihinde Niğde Üniversitesine devredilmiştir. 

Devir töreninden sonra ünlü piyano sanatçımız Fazıl Say da konser vermiş, konser bitiminde 
müzik eğitimi alan üniversite öğrencileri ile söyleşi yapmıştır. 

KÜLTÜR 

Vakfımızın  kültür  alanındaki  çalışmalrı  çerçevesinde  Cumhuriyetimizin  75.  yılında  basımını 
gerçekleştirerek  toplumumuza armağan ettiği Kapadokya’nın oluşumundan günümüze kadar 
olan  evrelerinin  incelendiği  “Kapadokya”  adlı  kitap  bölgenin  ve  ülkemizin  tanıtımına  katkıda 
bulunmak amacıyla bir kültür hizmeti olarak bu yıl da yurtiçi ve yurtdışındaki  ilgili kuruluşlara 
gönderilmiştir. Konuya ilgi duyan kişiler de Vakfımıza yaptıkları bağış karşılığında Kapadokya 
kitabından edinebilmişlerdir.
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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  205  bini 
aşmıştır. 

Mevcut üç sağlık aracına yıl içinde düzenlenen Her şey Çocuklar için etkinliğinden elde edilen 
gelirle  iki  yeni modern  sağlık  aracı  daha  eklenmiştir.  Eski  araçlardan Genel Muayene  aracı 
bakımı ve yenileme çalışmaları yaptırılarak aynen korunmuş, göz aracının ise içindeki cihazlar 
yeni araca monte edilmiş, araç  iç düzenlemesinde gerekli değişiklikler yapılarak Göz  tarama 
aracına dönüştürülmüştür. 

Bu çalışmalardan sonra sağlık filomuz, üçü “Genel Muayene” , “ Biri Göz tarama Aracı” 
diğeri “ Göz Muayene Aracı”  olmak üzere 5 sağlık aracına ulaşmıştır. 

Ücretsiz  sağlık  hizmetlerimizden  2003  yılında  26.934  kişi  yararlanmış,  bu  sayının 
%86’sını çocuklar, %14’ünü ise yetişkinler oluşturmuştur. 

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  85  6.804  482  402  598  96  2.344  241 
1999  108  10.125  2.434  990  2.622  135  4.238  621 
2000  110  8.470  2.069  1.323  1.154  235  4.232  201 
2001  70  8.184  2.413  1.729  1.492  314  4.454  97 
2002  60  7.136  1.878  1.631  1.386  210  4.239  155 
2003  69  8.398  1.971  1.723  1.483  150  4.679  104 

TOPLAM:  529  52.501  11.561  8.018  8.952  1.207  25.015  1.539 

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 

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 

TOPLAM:  296  133.333  13.947  19.578  835  1.540  2.813  10.941



2003 yılında Araçlarda  1971  kişinin tam kan sayımı, 
1723  kişinin biokimya, 
1483  kişinin tam idrar tahlili yapılmış, 
150  kişinin EKG’si çekilmiştir. 

Araçlarda  yapılan  muayenelerde  ilaç  önerilen  ancak  alamayacak  durumda  olanların  ilaçları 
bütçe olanakları ölçüsünde Vakfımız tarafından  alınmış, ilaç ve tedavi yardımı için başvuruda 
bulunanlardan uygun bulunanlara  yardım edilmiştir. 

Diğer  taraftan sağlık kuruluşlarına yapılan  nakdi yardımlara 2003 yılında da devam edilmiş, 
bu  kapsamda,    göz  alanındaki    çalışmalarımıza  doktor  vererek  katkıda  bulunan  Marmara 
Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na poliklinik ihtıyaçlarının karşılanması 
için her ay düzenli  şekilde  nakdi yardımda bulunulmuştur. 

SOSYAL YARDIM 

Vakfımızın    Kurucumuz  Sn.  Ayhan  Şahenk’in  sağlığında  başlattığı  geleneksel  sosyal 
yardımlara bu yıl devam edilmiştir. 

Giyim Yardımı 

Valiliklerle işbirliği  yapılarak  ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenmiş, alınan beden ölçülerine göre 
hazırlanan mont, kazak, pantolon, bot, çorap ve iç çamaşırları ile çeşitli kırtasiye malzemeleri 
bir çanta içinde  yerleştirilerek öğrencilere dağıtılmıştır. 

Giyim  yardımı  uygulamasından  2003  yılında    Niğde’de  500,  Turgut  Reis’de  281  ve 
Üsküdar’da 25 olmak üzere toplam 806  öğrenci yararlanmıştır. 

Geçtiğimiz  yıl  başlattığımız      ikinci  el  giysi  yardımı  uygulamasına  bu  yıl  da  devam  edilmiş, 
Doğuş Grubu personelinin evlerinde kullanmadıkları ikinci el giysiler, temizlikleri yaptırıldıktan 
sonra kırsal kesimlerde ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıtılmıştır.
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Gıda Yardımı 

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 

Dört  yıldır    kurduğumuz  iftar  sofrası  bu  yıl  da    ramazan ayı  süresince açık  tutulmuş, 
günde  20002500,  ramazan  ayı  boyunca    70  bin  vatandaşımız  iftar  soframıza  konuk 
olmuştur. 

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 tutulmaktadır.
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SPOR 

5. Kapadokya Uluslararası Dağ Bisikleti  Festivali 

Kapadokya Bölgesisinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak, bisiklet sporunun 
benimsenmesine  ve  yaygınlaşmasına  yardımcı  olmak  amacıyla  Vakfımızın  sponsorluğunda 
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Ürgüp Belediyesi  ile  işbirliği  içinde düzenlenen   Kapadokya 
Uluslararası  Dağ  Bisikleti    Festivalinin  dördüncüsü  293031  Ağustos  tarihlerinde  Ürgüp, 
Göreme , Avanos ve Niğde’de    gerçekleştirildi. 

Uluslararası  Bisiklet  Birliği  UCI’ın  takviminde  yer  alan  ve  yurtdışından  20  ayrı  ülkeden  50, 
yurtiçinden 150 olmak üzere toplam  200 sporcu  bölgenin olağanüstü doğa güzellikleri  ve zor 
şartlarında   mücadele  ettikleri  yarışlarda  bu  yıl    Türk  sporcular  önceki  yıllara  göre  daha  iyi 
sonuçlar elde ettiler.  Derece alan sporcuların Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından belirlenen 
ödülleri Vakfımız tarafından verildi. 

4. Ayhan Şahenk Yol Bisikleti Yarışması 

Her yıl  Niğde’deki bir tarihi eserin önünden başlayıp ve  Ürgüp şehir merkezinde sonuçlanan 
“Ayhan Şahenk Yol Bisikleti Yarışı”  bu yıl Kemer Hisar İlçesinde tarihi su kemerlerinin önünde 
başlatıldı.  Festival  etkinlikleri  çerçevesinde  Büyükler  ve  Gençler  kategorisinde  3.  kez 
gerçekleştirilen Ayhan Şahenk Yol  Bisikleti  yarışları,  Niğde,  Derinkuyu,  Kaymaklı,  Nevşehir, 
Avanos  üzerinden  Ürgüp şehir merkezinde sonuçlandı.
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Ürgüp, Göreme ve Niğde’de yapılan yarışlar, Avanos’da  çeşitli kategorilerde düzenlenen yol 
koşulları, sağlıklı yaşam yürüyüşü, Ürgüp’de halk için düzenlenen bisiklet yarışları,çeşitli dans 
ve akrebosi gösterileri, müzik ve yetenek yarışmaları ve konserlerle bir şenliğe dönüştürüldü. 
Festival  süresince    Doğuş  Grubu  şirketleri  kurdukları  standlarda  halka  ücretsiz  ikramlarda 
bulunmuş, çocuklar  için kurulan standlarda   palyaçolar     çocukların yüzlerini boyamış, çeşitli 
hediyeler  dağıtmışlardır.  Vakfın  sağlık  araçları  da  festival  öncesinde  Niğde’de,  festival 
süresince Ürgüp, Göreme ve Avanos’da halka ücretsiz sağlık hizmeti vermiştir. 

Festivalin son günkü ödül töreninde Niğde ve Nevşehir Valileri ,Niğde, Ürgüp,Göreme,Avanos 
Belediye  Başkanları,  yarışmaya  katılan  yerli  ve  yabancı  sporcular,  yöre  halkı    ve  bölgeyi 
ziyaret  eden  turistler  şenlik  ortamında    biraraya  gelmiş,  sporcular  festivalin  beşincisinde 
buluşmak üzere Kapadokya’dan son derece olumlu izlenimlerle ayrılmışlardır. 

Giderleri Doğuş Otomotiv Servis ve Tic.A.Ş.nin Vakfımıza yaptığı şartlı bağışlarla karşılanan 
festival, NTV tarafından yapılan yayınlarla yurt içi ve yurt dışına da duyurulmuştur. 

ÇEVRE VE DOĞAL HAYATIN KORUNMASI 

Vakfımız  kuruluş  senedinde  belirtilen  çevre  ve  doğal  hayatın  korunması  konusunda  2003 
yılında başlattığı bir büyük projeyi hayata geçirmiştir. 

Ayhan  Şahenk  Vakfı  ,Bodrum’un  Konacık  mevkiinde  Temmuz  ayında  çıkan  yangın 
sonucu  yok  olan  175    hektar  orman  alanının  doğaya  ve  toplumumuza  yeniden 
kazandırılması amacıyla ağaçlandırılmasına talip olmuş ve bu konuda  Çevre  ve Orman 
Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalara başlanmıştır.

http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/8-34.jpg
http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/dsc_5572.jpg
http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/dsc_5602.jpg
http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/dsc_5609.jpg
http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/images/dsc_5890.jpg


200 bin ağacın dikileceği 175 hektarlık yangın alanı temizlenerek dikime hazır hale getirilmiş, 
çevresi dikenli tel ile koruma altına alındıktan sonra Bodrum Ayhan Şahenk Sevgi Ormanı’nın 
ilk  fidanları  Aralık  ayında  Çevre  ve  Orman  Bakanı  Sn.  Osman  Pepe  ve  Yönetim  Kurulu 
başkanımız  Sn.  Filiz  Şahenk’in  de  katıldığı  törenle  dikilmiştir.  Törene, Milletvekilleri, Muğla 
Valisi, Bodrum Kaymakamı, Orman Genel Müdürü, Vakıf yöneticileri ve diğer  ilgililerle bölge 
halkı da katılmıştır. 

Çevre  ve Orman Bakanı  Sn. Osman Pepe 
törende  yaptığı   konuşmada, “ ... ülkesine 
sevdalı ve bağlı insanlar kaybettiklerimizin 
yerine konulması için emek  sarfediyorlar” 
diyerek   Ayhan   Şahenk   Vakfı’nın   daha 
yangınların dumanı sönmeden  kendilerini 
arayarak bu  bölgenin   ağaçlandırılmasını 
üstlendiğini,     bu       davranıştan  çok 
etkilendiklerini, bu örnek davranışın   ülke 
için , insanlık için ayakta alkışlanacak   bir 
çalışma     olduğunu   vurgulayarak   vakıf 
yöneticilerine teşekkür  etmiş,  Vakfımızın 
kurucu   Sn  . Ayhan    Şahenk’i    topluma 
yaptığı   hizmetlerden  dolayı   saygı   ve 
rahmetle   andığını  belirtmiştir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı  ile  imzalanan protokol   çerçevesinde  sürdürülen  Bodrum Ayhan 
Şahenk Sevgi Ormanı ile ilgili çalışmalar 2004 yılı Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacak  ve 
ağaçlandırılan alanın bakımı üç yıl süre ile vakfımız tarafından yaptırılacaktır. 

Diğer  taraftan  Niğde‘de  Vakıf  tarafından  oluşturulan    ve  dikim  çalışmaları  daha  önce 
tamamlanmış  olan  “Niğde Ayhan Şahenk Sevgi Ormanı“nın  da  sağlıklı  bir  şekilde  büyüyüp 
gelişmesi  için  2003 yılında bakımı,  kuruyan ağaçların  yenilenmesi,    ilaçlama ve gübreleme 
çalışmaları yapılmıştır.
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B. GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALAR 

Vakfımızın senedinde belirtilen konulardaki çalışmalarını genişletmek ve hizmet götürülen kişi 
sayısını arttırabilmek amacıyla 2003 yılında gelir getirici çalışmalara da  ağırlık vermiştir. 

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN PANAYIRI 

Geçtiğimiz yıl “Her Şey Çocuklar İçin” sloganıyla başlattığımız panayırların ikincisi, 15 Haziran 
Pazar günü DOD’un Gebzedeki tesislerinde gerçekleştirildi. 

Bağış  gelirlerimizin  önemli  bölümünü  sağladığımız  Doğuş  Grubu  Personeli  ve  ailelerini 
biraraya  getirerek,  vakfın  çalışmaları  hakkında  bilgilendirmek  amacıyla  düzenlenen  panayır, 
gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle katılanların ilgi ve beğenisini kazanmış, kurulan standlardan 
ve  yapılan  otomobil  çekilişinden  elde  edilen  gelirlerle  vakfın  eğitim  ve  kültür  alanındaki 
faaliyetleri için önmeli maddi katkı sağlanmıştır. 

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN MÜZAYEDESİ 

Vakfın  çalışmalarını  kamuoyu  ile  paylaşmak  ve  elde  edilecek  bağış  gelirleri  ile  yeni  sağlık 
araçları  yaparak  daha  fazla  çocuğa  sağlık  hizmeti  götürmek  amacıyla  23 Mart  Pazar  günü 
Darüşşafaka  Ayhan  Şahenk    Kapalı  spor  salonu’nda  sinema,  tiyatro,  televizyon  ve  müzik 
dünyasından ünlü sanatçıların katıldığı bir eğlence programı düzenlenmiştir. 

Ünlü  sanatçıları  yakından  tanıma  fırsatı  bulan  çocuklar  kendileri  için  hazırlanan  etkinliklere 
katılarak  eğlendiler,  arkadaşlarının  yaptıkları  bale  gösterilerini,  verdikleri  konseri 
izlediler.Çeşitli  firmaların  kurduğu  standlarda  kendilerine  yapılan  ikramlar  ve  vakfın 
armağanları ile sevindiler. 

Programın  müzayede  bölümünde  ünlü  sanatçıların  vakfımıza  bağışladığı  tablolar  ve  şahsi 
aşyaları  açık  arttırma  ile  değerlendirilmiş  ve  elde  edilen  bağış  gelirleri  ile  iki  yeni  sağlık 
aracının daha yapımı tamamlanarak hizmete sokulmuştur. 

Programa İstanbul’un üç ayrı okulundan davet edilen öğrenciler Vakfın sağlık araçlarında Göz 
ve  Genel  Sağlık  muayenesinde  geçirildi.  Gözlük  reçetesi  verilen  öğrencilerin  gözlükleri  bir 
optik firması tarafından ücretsiz karşılanmıştır.



YILBAŞI KERMESİ 

Doğuş  Gurubu  Şirketlerinin  vakfa  bağışladığı  çeşitli  eşyalar,  Aralık    içinde  Doğuş  Grubu 
Şirketlerinde  düzenlenen  Yılbaşı  Kermesi  ile  değerlendirildi.  Kermes  çerçevesinde 
konferanslar da  gerçekleştirildi. 

17  Aralık  2003  tarihinde  Garanti  Bankası  Genel  Müdürlük  Binasında  gerçekleştirilen 
konferans,  ülkemizde  çok  satanlar  listesinde  üst  sıralarda  bulunan  “Mor  İneğin  Akıllısı”adlı 
kitabın yazarı, başarılı işadamı ve akademisyen Prof. Dr. Arman Kırım tarafından verildi. 

Konferans  sırasında  kermesden  elde  edilen  gelir  Bodrum’da  yanan  orman  alanlarının 
ağaçlandırılmasına katkı sağladı. 

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. Bu 
çalışma ile her ay vakfa düzenli bir bağış akışı sağlanmıştır. Uygulama Doğuş Grubu dışındaki 
kurum ve kuruluşlara da yaygınlaştırılmıştır ve bu sayının arttırılmasına çalışılmaktadır. 

AJANDA, TAKVİM ÇALIŞMALARI 

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.


