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Dünya genelinde yaşanan krize rağmen 
ülkemiz 2011 yılında ekonomik açıdan 
büyüme gösteren sayılı ülkelerden biridir. 
Bu büyüme; çeşitli alanlarda önemli 
gelişmelere ve sorunların çözümüne katkı 
sağlamış olmasına rağmen, hızlı nüfus artışı, 
köyden kente göç vb. nedenlerle ihtiyaçların 
karşılanmasında devlet imkanlarının yanında 
sivil toplum kuruluşlarının desteğine olan 
ihtiyaç devam etmektedir.

Ülkemizdeki sosyal sorunların çözümüne 
katkıda bulunmayı bir görev ve bizi yetiştiren 
ülkemize bir borç olarak gören Kurucumuz 
ve Onursal Başkanımız merhum Ayhan 
Şahenk’in topluma yaptığı karşılıksız 
hizmetleri kurumsallaştırmak ve kendisinden 
sonra da devamını sağlamak amacıyla 
kurduğu vakfımız, 2011 yılında da sorunların 
çözümüne katkıda bulunabilmek için önemli 
çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Bu çalışmalar gerçekleştirilirken öncelikli 
hedef kitle olarak geleceğimizin yapı taşları 
çocuklarımız gözetilmiş, onların sağlıklı ve iyi 
eğitilmiş bireyler olarak yetişmeleri için eğitim 
ve sağlık konularına ağırlık verilmiştir.

Eğitim alanında Şanlıurfa’da Valilik 
tarafından başlatılan “Kızlarımız Okullaşıyor” 
kampanyasına destek vermek amacıyla 
geçtiğimiz yıl yapımına başlanan 24 derslikli 
çok programlı lise ile 200 yataklı kız öğrenci 
yurdunun inşaatları kısa sürede tamamlanarak 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiş,  

SUNUŞ
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2011 / 2012 Eğitim - Öğretim Yılı’nda 
hizmete girmesi sağlanmıştır.

Gene yıl içinde daha önce vakfımız tarafından 
Niğde’de yaptırılan Faik Şahenk Anadolu 
Meslek Teknik Lisesi Kız ve Erkek Öğrenci 
yurtlarının inşaat, tadilat ve onarım işleri 
tamamlanmış, yurtların girişinde kız ve erkek 
öğrencilerin ders dışı boş zamanlarında 
rahatça zaman geçirip dinlenebilecekleri, 
televizyon seyredebilecekleri mekanlar 
yaratılarak donatılmış ve öğrencilerin 
kullanımına tahsis edilmiştir.

Vakfımız tarafından İstanbul Zeytinburnu’nda 
yaptırılan Ayhan Şahenk İlköğretim Okulu’nun 
Fen Laboratuvarının inşaat ve tadilat işleri de 
yıl içinde tamamlanmış, laboratuvarın cihaz ve 
malzemeleri tamamen yenilenmiştir.

Vakfımıza çeşitli kurum ve kuruluşlar 
tarafından bağışlanan çok sayıda kitap, 
bilgisayar ve ofis malzemeleri de yurdun 
değişik bölgelerinde ihtiyacı olan okullara 
dağıtılmıştır.

Sağlık alanında ise; 1997 yılında başlatılan 
Gezici Sağlık çalışmaları 2011 yılında da 
aksatılmadan sürdürülerek 17.910 kişiye 
ücretsiz sağlık hizmeti götürülmüştür. 
Projenin başlangıcından 2011 yılı sonuna 
kadar ücretsiz sağlık hizmeti götürülen 
kişi sayısı 394 bini aşmış, bu sayısının 
%87.5’unu çocuklar, % 12.5’unu erişkinler 
oluşturmuştur.
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23 Ekim 2011 tarihinde Van’da meydana 
gelen ve büyük can ve mal kaybına neden 
olan depremden hemen sonra bölgeye 
ulaşılmış, depremzede vatandaşlarımızın 
barınma, ısınma ve yemek ihtiyaçlarının 
karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla 
çadır, battaniye, katalitik soba, ayakkabı, 
çocuk bezi gibi acil ihtiyaçları götürülmüştür. 
Götürülen yardım malzemeleri Kızılay ve Afet 
Koordinasyon Merkezi ile işbirliği yapılarak 
en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış, 
depremden en çok etkilenen Erciş’te kurulan 
yemek çadırında ise 30 gün boyunca her gün 
2000 kişiye sıcak yemek dağıtılmıştır.

Geleneksel sosyal yardım uygulamaları 
2011 yılında da aksatılmadan sürdürülmüş, 
bu çerçevede 750 öğrenciye giyim yardımı 
yapılmış, 2500 aileye kuru gıda yardımı 
dağıtılmış, kurduğumuz iftar sofrasında  
51 bin kişi konuk edilmiştir.

Çevre ve doğal hayatı koruma çalışmaları 
çerçevesinde yurdun değişik bölgelerindeki 
Ayhan Şahenk Sevgi Ormanlarındaki 540 
bin fidanın yıllık bakımları da önceki yıllarda 
olduğu gibi aksatılmadan sürdürülmüş, 
sağlıklı büyümeleri sağlanmıştır.

Söz konusu etkinlikler yıl içinde nakit 
mal varlığımızın getirileri, vakfımıza 
yapılan şartlı ve şartsız bağışlar ve gelir 
getirici çalışmalarımız sonucu elde edilen 
6.718.488,01 TL. ile gerçekleştirilmiştir. 

Yıl içinde yapılan harcamaların % 99’u 
amaç doğrultusunda yapılan çalışmalarda 
kullanılmış, işletme giderlerinin yapılan 
harcamalar içindeki payı ise % 1 ile sınırlı 
tutulmuştur.

Ayrıntılarına raporumuzun ilerleyen 
bölümlerinde yer verdiğimiz 2011 yılı 
çalışmalarımıza destek veren, katkı sağlayan 
başta Doğuş Grubu Şirketleri olmak üzere, 
Doğuş Grubu yöneticilerine, çalışanlarına, 
çalışmalarımıza Grubumuz dışından 
katkıda bulunan tüm kurumsal ve bireysel 
destekçilerimize vakfımız ve yardımlarımızdan 
yararlanan vatandaşlarımız adına teşekkür 
ediyoruz.
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2011 yılı çalışmalarımızda toplam giderlerle amaca yönelik giderlerimizin dağılımı şöyledir:

EĞİTİM ve KÜLTÜR

SOSYAL YARDIM

SAĞLIK

ÇEVRE ve DİĞER

68%10%

21%

1%

99%

1%

AMACA YÖNELİK GİDERLER

İŞLETME GİDERLERİ

2011 yılında amaca yönelik giderler arasında  
ilk sırayı % 68 ile “Eğitim ve Kültür Çalışmaları” 
almış, bunu % 21 ile “Sosyal Yardımlar”,  
% 10 ile “Sağlık Çalışmaları”, %1 ile “Çevre 
Çalışmaları“ izlemiştir. 

A. AMACA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

GİDER DAĞILIMI
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A. AMACA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
EĞİTİM - KÜLTÜR ÇALIŞMALARI

Vakfımızın kuruluş amaçları arasında eğitim en 
öncelikli çalışma alanımızdır.  
Bu nedenle, 2011 yılında eğitim alanında 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, yıl içinde amaç 
doğrultusunda yaptığımız çalışmalar arasında  
% 68 ile ilk sırada yer almaktadır.

Vakfımızın eğitim alanındaki çalışmaları 2011 
yılında, okul ve öğrenci yurdu yapımı, burslar, 
eğitim yardımları, eğitim malzemesi yardımı 
şeklinde gerçekleşmiş, yardımlarda eğitimde fırsat 
eşitliği yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla 
gelen talepler arasında kalkınma düzeyi daha 
düşük olan bölgelerimize öncelik verilmiştir.

Okul ve Öğrenci Yurdu Yapımı

Şanlıurfa Valiliğinin başlattığı “Kızlarımız 
Okullaşıyor” kampanyasına destek vermek, 
ortaöğretim çağında bulunan kız çocuklarımızın 

ortaöğretime katılmalarına ve eğitimde fırsat 
eşitliği yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla 
yapımına başladığımız 24 derslikli çok programlı 
lise ile 200 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdunun 
inşaatı kısa sürede tamamlanarak Milli Eğitim 
Bakanlığı’na devredilmiş, 2011/2012 Eğitim 
Öğretim Yılında hizmete girmesi sağlanmıştır.
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Okul Bakım Onarım ve Donatımı

Diğer taraftan daha önce vakfımız tarafından 
Niğde’de yaptırılan Faik Şahenk Anadolu 
Teknik Lisesi okul yönetiminden gelen talep 
üzerine okulun kız ve erkek yurtlarının inşaat, 
bakım, onarım işleri gerçekleştirilmiş, her iki 
yurdun girişine öğrencilerin boş zamanlarında 
dinlenebilecekleri, kitap okuyup televizyon 
seyredebilecekleri salonlar yaptırılıp donatılarak 
öğrencilerin kullanımlarına tahsis edilmiştir.

Gene vakfımız tarafından İstanbul 
Zeytinburnu’nda yaptırılan Ayhan Şahenk 
İlköğretim Okulu Fen Laboratuvarı’nın inşaat, 
tadilat, tesisat ve boya işleri gerçekleştirilmiş, 
laboratuvarın oturma grupları, dolapları, 
perdeleri, deney malzemeleri, bilgisayar ve 
projeksiyon cihazları yenilenmiştir.

Zeytinburnu Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, okul ve Vakıf yetkililerinin katıldığı açılış 
töreninde Kaymakam Mustafa Dündar vakfımıza 
teşekkür ederek bir şilt vermiş, öğrenciler 
de teşekkür amacıyla hazırladıkları Atatürk 
Oratoryosu’nu seslendirmişlerdir.
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Emirgan Osman Saçmacı İlköğretim Okulu da 
2011 yılında vakfımızın İstanbul’daki eğitim 
yardımlarından yararlanan okullardan biri olmuş; 
okulun çatısı, tesisatları, lavabo ve tuvaletleri 
yenilenmiş, boyanmış ve okulun tüm kapıları 
yenileriyle değiştirilerek okulun yenilenmiş şekliyle 
yeni eğitim ve öğretim yılına girmesi sağlanmıştır. 

Okul Müdürü, yeni eğitim öğretim yılının 
başlaması nedeniyle okul bahçesinde düzenlenen 
törende yaptığı konuşmada, okullarında 
gerçekleştirdiğimiz çalışmaları öğrenci velilerine, 
öğretmenlere ve öğrencilere anlatmış ve 
onlar adına vakfımıza teşekkürlerini bir şilt ile 
belgelemiştir.

Kitap ve Eğitim Malzemesi Yardımı

Eğitim alanında okul ve yurt inşaatı yapımı, 
okulların onarımı ve donatımı hizmetlerinin yanı 
sıra vakfımıza yurdun değişik bölgelerinden gelen 
yardım talepleri olanaklar ölçüsünde karşılanmaya 

çalışılmıştır. Vakfımıza çeşitli kurum ve kuruluşlar 
tarafından bağışlanan bilgisayarlar, büro 
mobilyaları ve kitaplar milli eğitim müdürlükleri 
ile işbirliği yapılarak ihtiyaç sahibi ilköğretim 
okullarına ulaştırılmıştır.

Yardımlarımızdan; Kayseri, Tekirdağ, Mardin 
ve Kars’taki ilköğretim okulları ile İstanbul’un 
Sultangazi, Zeytinburnu, Ümraniye, Sarıyer, 
Gaziosmanpaşa, Bahçeköy ve Kartal ilçelerindeki 
30 ilköğretim Okulu yararlanmıştır.
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ile ilgili Kolay Marine tarafından gerçekleştirilecek 
kitap ve DVD’nin hazırlanmasına sponsor olmuş 
ve çalışmalar başlatılmıştır.

Doğuş Holding A.Ş.nin vakfımıza yaptığı şartlı 
bağışla hayata geçirilen çalışma, takriben 200 
sayfadan oluşacak ve “Derinlerden Yansımalar/ 
Çanakkale Savaşları Batıkları” adıyla 
kitap olarak basılacaktır. Çalışmalar sonunda 
hazırlanacak DVD ulusal televizyon kanallarında 
yayınlanacaktır. 

Söz konusu belgesel, 1. Dünya Savaşı 
sırasında Çanakkale ve çevresinde batan çeşitli 
gemilerin multi beam image teknolojisi ile 
görüntülenmesini, batıkların İngilizce ve Türkçe 
olarak hikayelerini, eski fotoğraflarını ve side scan 
sonar görüntülerini içerecektir.

Burslar ve Eğitim Yardımları 

Başarılı ancak maddi olanakları yetersiz 
öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla 
Doğuş Grubu şirketleri tarafından vakfımıza 
yapılan şartlı bağışlarla öğrenimlerini farklı eğitim 
düzeylerinde yurt içi ve yurt dışında sürdüren 33 
öğrenciye burs verilmiştir.

Bu burslardan öğrenimini yurt dışında sürdüren 
4 üniversite öğrencisi ile öğrenimlerini yurt içinde 
sürdüren 2 üniversite, 1 lise ve 26 ilköğretim 
öğrencisi yararlanmıştır.

Kültür Çalışmaları 

Vakfımız, 2011 kültür çalışmaları kapsamında 
Vehbi Koç Vakfı ile birlikte, Çanakkale batıkları 
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Devletin sağlık alanında yaptığı çalışmalara destek 
vermek, hastane önlerindeki gereksiz yığılmaların 
önlenmesine yardımcı olmak amacıyla 1.basamak 
sağlık hizmeti vermek üzere 1997 yılında hayata 
geçirdiğimiz “Gezici Sağlık Çalışmaları” 2011 
yılında İstanbul’daki 12 ilköğretim okulu ile 4 
mahalle muhtarlığında gerçekleştirilmiştir.

Okul çalışmaları Eyüp,Sarıyer,Ümraniye,Çekmeköy, 
Fatih, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bağcılar 
ve Kağıthane ilçelerinde, Muhtarlık çalışmaları 
ise Çekmeköy, Güngören, Sarıyer ve Bağcılar 
ilçelerinde yapılmıştır.

Gezici sağlık çalışmaları, bir yıllık hazırlanan 
çalışma programı için İstanbul Valiliğinden alınan 
izinle İl ve İlçe Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri 
ile işbirliği içinde, ilçe toplum sağlığı merkezlerinin 
gözetim ve denetiminde gerçekleştirilmektedir. 
Çalışmalar okulların açık olduğu dönemlerde 
İstanbul’daki ilköğretim okullarında, okulların 
kapalı olduğu dönemlerde maddi olanakları 

SAĞLIK ÇALIŞMALARI

yetersiz vatandaşlarımızın yaşadığı yerleşim 
birimlerinde “Göz Muayenesi” ve “Genel 
Muayene” şeklinde yapılmaktadır.

Hafta içi dört gün çalışılmakta, haftanın son 
çalışma gününde ise araçların ve tıbbi cihazların 
bakımları yapılmakta, bilgisayar dökümleri 
çıkarılarak sonuçlar ilçe milli eğitim müdürlükleri 
sağlık birimlerine, okul müdürlüklerine ve 
muhtarlıklara yazılı olarak bildirilmektedir.

Yıllık çalışma raporları bir sonraki yılın 
başında İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim 
Müdürlüklerine gönderilmektedir. Dönem bilgileri 
ise yazılı olarak ilçe toplum sağlığı merkezlerine 
verilmektedir.

2011 yılında bu uygulama ile toplam 17.910 
kişiye ücretsiz Göz Sağlığı ve Genel Sağlık 
hizmeti götürülmüş, projenin başlangıcından 
2011 yılı sonuna kadar ulaşılan kişi sayısı 394 
bini aşmıştır.
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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.

Genel Muayene Hizmetleri

Okullarda yapılan çalışmalarda yöneticilere en 
az bir hafta önce haber verilerek şikayetleri olan 
öğrencilerin okul yönetimi ve sınıf öğretmenleri 
tarafından belirlenmesi istenmektedir. Sağlık 
şikayeti ile gelen ve muayeneleri sonucunda 
reçete verilen öğrenciler okulda kalınan süre 
içinde gerekirse kontrole çağırılmaktadır. Ayrıca; 
çalışmalar süresince başvuran okul idarecileri, 
öğretmenler ve yardımcı personele de sağlık 
hizmeti verilmekte, onların da muayene ve 
tetkikleri yapılmaktadır.

Çalışma yapılacak muhtarlıklara gidilmeden önce, 
önceliğin sosyal güvencesi olmayan veya çeşitli 
nedenlerle hastanelere ulaşamayan hastalarda 
olduğu açıklanmakta, muayene sırası bu önceliğe 
göre verilmektedir. Hasta muayeneleri detaylı bir 
şekilde ve her bir hasta için 20 dakika sürecek 
şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama 
verimli sonuçlar vermiş, hastalar tarafından da ilgi 
ve memnuniyetle karşılanmıştır.
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Bu hizmetin % 87,5’i çocuklarımıza, % 12,5 ise erişkinlere verilmiştir.

GENEL MUAYENE

1997-2010 63.842 16.611 11.819 92.272

2011 2.700 1.089 148 3.937

TOPLAM :  66.542 17.700 11.967 96.209

ÇALIŞMA TÜRÜ YILI

OKUL 
ÇALIŞMASI SEMT ÇALIŞMASI

TOPLAM
ÖĞRENCİ ERİŞKİN ÇOCUK

GÖZ MUAYENESİ

1997-2010 15.601 11.682 4.952 32.235

2011 811 466 87 1.364

TOPLAM: 16.412 12.148 5.039 33.599

GÖZ TARAMASI

1997-2010 226.487 17.539 7.777 251.803

2011 11.266 1.129 214 12.609

TOPLAM : 237.753 18.668 7.991 264.412

G E N E L  T O P L A M: 320.707  48.516  24.997  394.220
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1997-2010 465 92.272 23.970 19.081 17.977 2.717 47.601 2.116

2011 22 3.937 1.885 1.903 1.191 244 1.489 106

TOPLAM 487 96.209 25.850 20.984 19.168 2.961 49.090 2.222

GENEL MUAYENE SONUÇLARI

Çalışma Yılı Yer Muayene Hemogram Biyokimya Tam İdrar 
Tahlili EKG Reçete 

Verilen
İlaç 

Verilen

Genel Muayene araçlarımızda EKG 
çekilebilmekte, tam kan sayımı yapabilen 
Otomatik Kan Sayım Cihazı, kan şekeri, 
kolesterol, trigiliserid, üre, ürük asit, biluribin 
vb.16 farklı biyokimya tetkiki yapabilen 
Biyokimya Analizörü bulunmakta, tam idrar 
tahlili yapılabilmektedir. Araçta ayrıca çocuklar 
ve erişkinler için tansiyon ölçüm cihazı, otoskop-
oftalmaskop seti, negatoskop boy ölçer ve digital 
tartı bulunmaktadır. Acil durumlar için portatif 
defibrillatör, pansuman seti, acil ilkyardım çantası 
yer almaktadır. 
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Aile Hekimliği Uzmanı Doktorumuzun 
görev yaptığı genel muayene aracında 2011 
yılında 3937 vatandaşımıza sağlık hizmeti 
götürülmüştür.

Muayene edilen hastalardan 1.885’inin kan 
sayımı, 1.903’ünün biyokimya analizi, 1.191’inin 
tam idrar tahlili yapılmış, 244’ ünün ise EKG’si 
çekilmiştir.
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1997-2010 460 251.803 26.866 32.235 17.000 4.096 3.537 1.334

2011 22 12.609 1.534 1.364 705 207 519 12

TOPLAM 487 264.412 28.400 33.599 17.705 4.303 4.056 1.346

GÖZ HASTALIKLARI TARAMA VE MUAYENE SONUÇLARI

Çalışma Yılı Yer Tarama Göz Kusuru Muayene
Gözlük 

Reçetesi 
Verilen

Reçete 
Verilen

Sevk 
Edilen

Ameliyat 
Önerilen

14

Göz Muayenesi Hizmetleri

Göz Sağlığı çalışmaları Vakfımızın kadrolu 
personeli olan Göz Hastalıkları Uzmanımız 
tarafından yürütülmekte ve iki aşamada 
gerçekleştirilmektedir.

Birinci aşamada hastaların tamamı göz 
taramasından geçirilerek görme kusuru olanlar 
tespit edilmekte, ikinci aşamada ise görme 
kusuru tespit edilen hastalar ayrıntılı muayeneye 
alınmaktadır.

Genel olarak okullarda yapılan taramalarda 
öğrencilerin yaklaşık % 10’unda görme kusuru 
tespit edilmektedir.

Ayrıntılı Göz Muayenesi yapan aracımız foropter, 
tonometre, reflektometre, biomikroskop, 

oftalmaskop, retinaskop, biocular indirekt 
oftalmaskop, bebekler, çocuklar ve yetişkinler 
için çeşitli özelliklerde üç boyutlu lensmeterlerle 
donatılmıştır ve araçta poliklinik bazda tüm 
işlemler yapılabilmektedir. Araçta ayrıca göz 
taraması yapan screeneskop bulunmaktadır.

2011 yılında ilköğretim okullarında ve 
muhtarlıklarda 12.609 kişide yapılan göz taraması 
sonucu 1.534 kişide görme kusuru tespit 
edilmiştir.

Görme kusuru tespit edilen hastalardan 1.364’ü 
ayrıntılı göz muayenesinden geçirilmiş, 12 
hastaya ameliyat önerilmiş, 519 hasta ise daha 
ileri düzeyde muayene için devlet veya üniversite 
hastanelerine sevk edilmiştir. 207 hastaya 
ilaç reçetesi, 705 hastaya ise gözlük reçetesi 
verilmiştir.



AYHAN ŞAHENK VAKFI

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 ve ağaç sevgisi aşılamak amacıyla 
başlatılan “Ayhan Şahenk Sevgi Ormanları” 
projesi çerçevesinde yurdun değişik bölgelerinde, 
yanarak yok olan veya maden çıkarılması, erozyon 
gibi nedenlerle çoraklaşan orman alanlarını 
yeniden ağaçlandırmak amacıyla sürdürülen 
çalışmalarla bugüne kadar Marmaris’te, 
Bodrum’da, Niğde’de, İstanbul’da Ömerli ve 
Alemdağ’da 537.000 ağaç dikilmiştir.

Oluşturulan ormanlarda dikilen fidanların sağlıklı 
bir şekilde büyüyebilmeleri için, ormanların 
bakımları 2011 yılında da aksatılmadan 

ÇEVRE VE DOĞAL HAYATIN 
KORUNMASI 

sürdürülmüş, ormanları koruma amacıyla 
kullanılan tel çitlerden kopanlar onarılmış, 
parazitlere karşı ilaçlama yapılmış, kuruyan 
fidanların yerine yenileri dikilmiş, ormanlardaki 
yabani otlar temizlenmiştir. 

15
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Vakfımızın yıl içinde amaç doğrultusunda yaptığı 
çalışmalar içerisinde Sosyal yardımlar % 21 ile 
ikinci sırada yer almaktadır.

Depremzedelere Yardım

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7,2 
büyüklüğündeki depremden hemen sonra zarar 
gören insanlarımızın yaralarının sarılmasına 
yardımcı olmak için deprem bölgesine gidilmiştir.

Depremzede vatandaşlarımızın yemek, barınma, 
ısınma ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasına 
katkıda bulunmak amacıyla 200 deprem çadırı, 
4000 battaniye, 500 çift ayakkabı, 50 katalitik 
soba, çocuk maması ve çocuk bezinden oluşan 
yardım malzemeleri depremden en çok etkilenen 
Erciş ilçesine ulaştırılmıştır. 

Götürülen yardım malzemeleri Kızılay ve Afet 
Koordinasyon Merkezi ile işbirliği yapılarak en kısa 
sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.

SOSYAL YARDIMLAR 

Diğer taraftan Erciş merkezde kurulan 640 m2 
büyüklüğündeki yemek çadırında, İstanbul’dan 
götürülen AŞ-SAN ekibi tarafından son derece 
sağlıklı koşullarda üç çeşit sıcak yemek çıkarılmış 
ve depremzede vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

Günde 2000 kişinin yararlandığı bu hizmet 30 
gün süreyle devam etmiş, sürenin sonunda 
yemek çadırı, masalar, sandalyeler, ısıtıcılar, 
mutfak malzemeleri, kalan erzak stoğu ile birlikte 
aynı hizmeti devam ettirmeleri ve daha sonra 
ihtiyaç duyulacak alanlarda kullanılmak üzere 
Kızılay’a bağışlanmıştır. 
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Vakfımızın deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar 
Kızılay tarafından da takdir ve teşekkürle 
karşılanmıştır.

Depremzedelere yönelik yardımlarımızdan 
yalnızca Van’da yaşayanlar değil, Van’da 
depremi yaşadıktan sonra İstanbul’a getirilen 
vatandaşlarımız da yararlanmıştır. Bu kapsamda 
Sarıyer Belediyesinin Kilyos’taki Sosyal Tesislerinde 
konuk ettiği depremzedelere de çeşitli yardımlar 
ulaştırılmıştır.

Yemek hizmetlerimizden tesadüfen haberdar 
olan ve yararlanan vatandaşlarımızın bazıları 
duygu ve düşüncelerini deprem bölgesinde vakıf 
yöneticilerine sözlü olarak, bazıları da telefon ve 
elektronik posta aracılığıyla vakfımıza ilettiler.

Vakfımıza ulaşan maillerden bazıları şöyle:

Gönüllü kamu görevlisi olarak gittiğim Erciş'te 
tanıdım sizleri. Bir aş evi var ve üzerinde 
yazıyordu adınızı görünce duygulandım 
böyle kişiler de varmış diye. 7 gün boyunca 
çadırınızda yemek yedim, Hiç tanımasam 
da her oturduğumda andım sizleri. Kendim 
ve Türkiye halkı adına size teşekkür eder, 
işlerinizin herzaman yolunda gitmesini 
temenni ederim.

    Aytekin Uçar

Merhaba,
25.10.2011 tarihi itibariyle Van ilinde 
meydana gelen 7.2'lik deprem sonrası Erciş 
ilçesindeki hasar gören T. Garanti Bankası 
şubesine destek vermek için gelen dört kişilik 
İstanbul T. Garanti Bankası Genel Müdürlük 
personeliyiz. 

Buradaki en büyük desteği Ayhan Şahenk 
Vakfı'ndan gördük. Gittiğimiz her saatte 
yemek yiyebildik ve bu felaket ortamında 
lokantaların, dükkanların kapalı olduğu 
burada vakıf ve değerli AŞ-SAN personeli 
tarafından hiç yalnız bırakılmadık. Bizi bu 
zor ortamda her konuda destekledikleri için 
şükranlarımızı sunuyoruz. Ayhan Şahenk 
Vakfini bizler ve Erciş halkı unutmayacaktır. 

   Önder Bülent Akkaya

Afyon sivil savunma arama kurtarma 
teknisyeni olarak çalışıyorum. Erciş 
depreminde arama kurtarma çalışmalarında 
bulundum. Çalıştığım enkazın yanında yemek 
çadırınızı gördüm. Yemekleriniz çok güzeldi. 
Vakfınızın adını ilk defa duydum. Çok güzel 
işler yapıyorsunuz, çok teşekkür ederim.

	 	 	 Abdullah	Başol
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toplam 750 ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencisine 
ulaştırıldı.

25 Ekim 2011 tarihinde Niğde Kültür Merkezi 
Tiyatro Salonu’nda Cumhuriyet Bayramı 
coşkusunun yaşandığı dağıtım töreninde; Niğde 
Valisi, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü ve Ayhan 
Şahenk Vakfı Genel Müdürü birer konuşma 
yaptılar, öğrenciler şiirler okudular.

Atatürk ve Cumhuriyet konulu video gösterimi, 
animasyonlar, “Başa Bela Mikroplar” adlı çocuk 
oyunu ve Niğde Kız Meslek Lisesi Halk Oyunları 
Topluluğu’nun sergilediği Niğde yöresi halk 
oyunları izleyiciler ve basın mensupları tarafından 
takdir ve beğeni ile karşılandı.

Geleneksel Ramazan Ayı Uygulamaları

Afet bölgesinde depremzede vatandaşlarımıza 
yapılan yardımların yanı sıra Vakfımızın Kurucusu 
ve Onursal Başkanı merhum Ayhan Şahenk’in 
sağlığında Niğde’de başlattığı geleneksel ramazan 
ayı uygulamalarına 2011 yılında da devam 
edilmiştir.

Giyim Yardımı

Geleneksel sosyal yardım uygulamamız içinde 
yer alan öğrencilere giyim yardımı, Niğde’de 
merkezde 250, Çamardı, Bor, Ulukışla, Çiftlik 
ve Altunhisar ilçelerinde 100’er olmak üzere 
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Okul çantalarının içine yerleştirilen ve öğrencilerin 
beden numaralarına göre hazırlanan mont, bot, 
pantalon, gömlek, kazak, iç çamaşırının yanı sıra 
çeşitli kırtasiye malzemeleri ile sabun, diş fırçası, 
diş macunu gibi kişisel temizlik malzemelerinden 
oluşan yardımlar, program çıkışında öğrencilere 
bayram armağanı olarak dağıtıldı.

Kuru Gıda Yardımı

Valilik ve kaymakamlıklarla işbirliği yapılarak 
Merkezde 1000, Bor, Ulukışla, Altunhisar, Çiftlik, 

Çamardı ilçelerinde ise 300’er aileye verilmek 
üzere Niğde’de toplam 2500 koli kuru gıda 
yardımı ramazandan önce ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldı.

İçlerinde çay, şeker, peynir, zeytin, reçel gibi 
kahvaltılıkların yanı sıra çeşitli bakliyat ürünleri ve 
sıvı yağların olduğu kolilerin dağıtımı, Valilik ve 
kaymakamlıklar tarafından 18 - 22 Temmuz 2011 
tarihleri arasında vakıf personelinin gözetiminde 
gerçekleştirilmiştir.
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İftar Sofrası 

Geleneksel uygulamalarımızdan bir diğeri de 
Ramazan ayı boyunca kurmuş olduğumuz İftar 
Sofrası’dır.

Niğde Merkezde, Belediye tarafından tahsis 
edilen düğün salonunda sağlık koşullarına 
titizliklere uyularak uzman bir ekip tarafından 
hazırlanan yemekler, 11.00-15.00 saatleri 
arasında evlerinden yemek kapları ile gelen 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış, iftar saatlerinde 
sofra herkese açık tutulmuştur. 

İftar Soframızda ramazan ayı boyunca 
51.375 kişi konuk edilmiştir.

İkinci El Giysi Dağıtımı 

Diğer taraftan başta Doğuş Grubu Şirketleri ve 
Doğuş personeli olmak üzere çeşitli kaynaklardan 
sağlanan yeni veya ikinci el giyim eşyaları yurdun 
çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.
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Vakfın kuruluş senedinde belirtilen hizmetleri 
daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla mal 
varlığımızın getirileri ve yapılan bağışların dışında 
bazı gelir getirici kaynaklar da yaratılmıştır.

Türk Halk ve Türk Sanat Müziği 
Konserleri 

Vakfımızın çalışmalarına her yıl verdikleri 
konserlerle katkıda bulunan Garanti Bankası 
Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Koroları bu 
uygulamalarını bu yıl da aksatmadılar.

Türk Sanat Müziği Korosu, Nazan Sıvacı 
yönetiminde, TRT Sanatçısı Melda Duygulu’nun 
konuk sanatçı olarak katıldığı ilk konserini,  
23 Haziran 2011 tarihinde “Gönülden Nağmeler” 

B. GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALAR

adıyla gerçekleştirdi. Koro ikinci konserini ise 
“Yeni Yıl Konseri” adıyla 19 Aralık 2011 tarihinde 
gerçekleştirdi. Konserin konuk sanatçısı ise 2011 
yılının TSM Erkek Solisti Gökhan Sezen idi.

Çalışmalarını Mehmet Erenler yönetiminde 
sürdüren Garanti Bankası Türk Halk Müziği 
Korosu’ da Ümit Tokcan’ın konuk sanatçı olarak 
katıldığı 2011 yılı konserini, 22 Nisan tarihinde 
gene aynı salonda gerçekleştirdi.

Her iki koronun T.Garanti Bankası A.Ş. Genel 
Müdürlük Konferans Salonunda gerçekleştirdiği 
konserler davetliler tarafından ilgi gördü, 
beğeni topladı. Konserlerden elde edilen gelir 
amaç doğrultusunda yapılacak çalışmalarda 
değerlendirilmek üzere vakfa bağışlandı.
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Atık Kağıtların Değerlendirilmesi 

Doğuş Grubu Şirketleri ile vakfımızla yakın ilişki 
içinde olan kurum ve kuruluşların ambalaj atığı 
tanımına girmeyen atık kağıtların 2011 yılında 
da toplanmasına devam edilmiştir. Bu uygulama 
ile hem vakfa önemli ölçüde gelir sağlanmakta, 
hem de toplanan atık kağıtlar ülke ekonomisine 
kazandırılmaktadır.

Bu yıl atık kağıtların yanı sıra atık plastikle ilgili 
toplama kutuları yaptırılmış, denenmek üzere 
atık kağıt kutularının yanına yerleştirilmiştir. Yıl 
içindeki uygulamadan elde edilecek sonuçlara 
göre uygulamanın devam edip etmeyeceğine 
karar verilecektir.

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 gelir elde 
edilmektedir. Bu uygulama 2011 yılında da 
sürdürülmüştür.

Ajanda ve Takvim Çalışması

Vakfın 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 2011 yılında 
da başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Kermes Uygulamaları 

Yıl içinde çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından 
vakfımıza bağışlanan ancak, ihtiyaç sahibi 
kişiler tarafından kullanılamayacak veya temel 
ihtiyaçlarına cevap vermeyecek eşyalar vakıf 
standında, vakfın bağış karşılığı stand kurma izni 
verdiği kişi ve kuruluşların kendi standlarında 
yer alan eşyalarla birlikte, 12-30 Aralık 2011 
tarihlerinde Garanti Bankası Genel Müdürlük 
binasında ve 5-9 Aralık 2011 tarihlerinde 
Garanti Teknoloji’nin Güneşli’deki merkezinde 
sergilenerek önemli miktarda bağış geliri elde 
edilmiştir. 
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Kermeslerden elde edilen gelir, vakıf 
senedimizde belirlenen konularda maddi 
olanakları yetersiz vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır.

Tiyatro etkinliği

Vakfın gelir getirici çalışmaları kapsamında, 
başrollerini Devlet Sanatçısı Dilek Türker ile Devlet 
Tiyatro sanatçısı Selçuk Özdopan’ın paylaştığı, 
dekor ve kostümlerini Osman Şengezer’in, 
yönetmenliğini Hakan Altıner’in yaptığı, “Kırmızı 
Halı” adlı oyun, 23 Kasım 2011 tarihinde Akatlar 
Kültür Merkezi’nde vakıf yararına sergilendi.

Folker Bohnet ve Alexander Alexy’in yazdığı, Hale 
Kuntay’ın dilimize çevirdiği oyun, vakfa bağışta 
bulunanlar tarafından ilgi ve beğeni ile izlendi.

Gösteriden elde edilen gelir, vakfın kültür 
çalışmalarında değerlendirildi
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Her Şey Çocuklar İçin Panayırı

Geçtiğimiz yıl hava muhalefeti nedeniyle 
gerçekleştirilemeyen “Her Şey Çocuklar  
İçin Panayırı” bu yıl, Doğuş Holding’in 
Şampiyonlar Ligi Ödül Töreni ile birlikte  
11 Haziran 2011 Cumartesi günü, Sarıyer  
Event Garden’ da gerçekleştirildi.

Doğuş Grubu çalışanlarını vakıf çalışmaları 
hakkında bilgilendirmek ve aileleri ile birlikte 
hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 
düzenlenen panayırda katılımcılar, çeşitli oyunlar 
oynadılar, yarışmalara katıldılar, Trafik Eğitim 
Parkında çocuklarına trafik eğitimi aldırdılar. 
Nil Karaibrahimgil’ in konserini izleyip, sahne 
coşkusunu paylaştılar. Kurulan standlardan 
alışveriş yaparak vakfın çalışmalarına destek 
verdiler. 
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Vakfımızın 2011 yılında amaç doğrultusunda 
gerçekleştirdiği çalışmalarla, bu çalışmaların daha 
geniş kesimlere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla 
yaptığı gelir getirici çalışmalar özetle yukarıda 
açıkladığımız şekildedir. 

Yıl içinde elde edilen gelirler ve bu gelirlerin 
harcanması ile ilgili ayrıntılı bilgiler ise 
raporumuzun Mali Tablolar bölümünde yer 
almaktadır.

YÖNETİM KURULU
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MALİ TABLOLAR
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AYHAN ŞAHENK VAKFI
01.01.2011 - 31.12.2011 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU

A.Brüt Satışlar 6.388.978,87

    1. Yurtiçi Satışlar 111.534,28
    2. Yurtdışı Satışlar 0,00
    3. Diğer Gelirler 0,00
    4. Bağış ve Yardımlar 6.277.444,59
   
B. Satışlardan İndirimler(-) 0,00
    1.Satış İadeleri (-)  
C. Net Satışlar 6.388.978,87
   
D. Satışların Maliyeti(-) 0,00
   
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) (GELİR VEYA GİDERİ) 6.388.978,87
   
E. Faaliyet Giderleri(-) -6.407.792,65
    1. Genel Yönetim Giderleri(-) -81.926,78
    2. Amaca Yönelik Giderler(-) -6.325.865,87
   
FAALİYET KARI (ZARARI) (GELİR VEYA GİDERİ) -18.813,78
   
F. Diğer Faaliyet Gelirleri 329.509,14
    1. Faiz gelirleri 318.658,21
    2. Kambiyo Karları 4.304,13
    3. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 6.546,80
   
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Giderler(-) -549,09
    1. Kambiyo Zararları(-) -549,09
   
H. Finansman Giderleri(-)  
   
FAALİYET GELİR VEYA GİDER FAZLASI 310.146,27
   
  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 310.146,27 
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AKTİF
  
I. DÖNEN VARLIKLAR 4.417.315,68

           A. Hazır Değerler 4.130.855,80
            1. Kasa 1.063,42
            2.  Bankalar 4.129.141,64
            3. Diğer Hazır Değerler 650,74
            4. Verilen Çek ve Ödeme Emri(-) 0,00

           B. Menkul Kıymetler 268.566,49
            1. Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonolar  
            2. Diğer Menkul Kıymetler 268.566,49

           C. Diğer Alacaklar 1.600,00
            1. Diğer Alacaklar 1.600,00

           D. Stoklar 0,00
            1. Stoklar 
 
           E. Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah. 16.293,39
            1. Gelecek Aylara Ait Giderler 4.779,30
            2. Gelir Tahakkukları 11.514,09

           F.Diğer Dönen Varlıklar 0,00
            1.Personel Avansları  0,00
   
II. DURAN  VARLIKLAR 55.306,83

           A. Maddi Duran Varlıklar 55.306,83
             1. Tesis, Makine ve Cihazlar 78.864,17
             2. Taşıtlar 219.930,23
             3. Demirbaşlar 152.297,61
             4. Diğer Maddi Duran Varlıklar 70.579,86
             5. Birikmiş Amortismanlar(-) -466.365,04
             6. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00
             7. Verilen Avanslar 0,00

            B.Gelecek Yıllara Ait Gid.ve Gel.Tah. 0,00
             1. Gelecek Yıllara Ait Giderler  
   
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 4.472.622,51
Nazım Hesaplar 144.000,00

GENEL TOPLAM 4.616.622,51
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AYHAN ŞAHENK VAKFI

 PASİF

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 19.879,93

          B. Ticari Borçlar 1.215,91
           1. Satıcılar 1.215,91

          C. Diğer Borçlar 0,00
           1. Personele Borçlar 0,00
   
          E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 18.664,02
           1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 9.158,50
           2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 9.505,52

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 145.985,86

         A. Borç ve Gider Karşılıkları 145.985,86
          1. Kıdem Tazminatı Karşılığı 145.985,86
   
V. ÖZKAYNAKLAR 4.306.756,72

         A. Sermaye 3.300.000,00
          1. Kuruluş Malvarlığı 5.117,02
          2. Malvarlığı Artışları 3.294.882,98

         B. Yeniden Değerleme Değer Artışı 0,00
          1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 0,00

         C. Yedekler 400.467,02
          1.Özel Fonlar 400.467,02

         D. Geçmiş Yıl Gelir Fazlaları 296.143,43
 
         E. Geçmiş Yıl Gider Fazlaları(-) 
  
         F. Net Dönem Gideri 
  
         D. Net Dönem Gelir Fazlası 310.146,27

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 4.472.622,51
Nazım Hesaplar 144.000,00

GENEL TOPLAM 4.616.622,51
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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




