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2018 YILI FAALİYET RAPORU 
( 01.01.2018 – 31.12.2018) 
 
 
Sayın Başkanımız, 
Değerli Üyelerimiz, 
 
KİTVAK’ın 2018 yılı faaliyetlerini paylaşacağımız Mütevelli Heyet Toplantımız’a hoş 
geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. 
 
Önceki faaliyet dönemimiz ile ilgili olarak 7 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağan 
Mütevelli Heyeti Genel Kurul toplantısında bizler;  YMM Ramazan Soncul, Av. Yıldızay 
Ateşdağlı, A.İklil Ulueren, F.Maksude Kılınç, H. Engin Cankeş,  Nesrin Coşkun ve İnş. 
Müh. Serdar Dedeoğlu oybirliğiyle Yönetim Kurulu’na seçilmiştik.  
 
Kitvak Yönetim Kurulu olarak, önceki çalışma dönemlerimizde de yaptığımız gibi  her hafta 
Çarşamba günleri toplanmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürdük. 
 
1 Ocak 2018  / 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki 12 aylık döneme ait Yönetim 
Kurulumuzun faaliyetlerini özetle sizlere arz ederiz: 
 
I- MALİ KONULAR 
 
1- Vakfımıza, Bakanlar Kurulu’nun 16.11.2000 tarih ve 2000/1862 sayılı kararı ile tanınmış 
olan vergi muafiyetimiz devam etmektedir. 
2 -  2018 yılı resmi defterlerimizin noter tasdikleri yapılmıştır. 
3 - Vakfımıza ait tüm hesaplar çok hassas olarak vakıf merkezimizde takip edilmektedir. 
Ayrıca Yeminli Mali Müşavir tarafından tasdik edilen faaliyet sonuçları Maliye Bakanlığı’na 
gönderilmektedir.  
4 – Mali tablolar sizlere sunulacağından bu bölümde detaylara girilmemiştir.  
 
II-SOSYAL KONULAR 
 

1-  2018 Yılının Askıda Oda Yılı ilan edilmesiyle; yazılı, görsel ve sosyal medya 
paylaşımlarımızda yoğun bir biçimde bu projemize yer verdik. 

2- Vakfımızın üçüncü eseri DEÜ Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nin açılmasının 
ardından ikiye katlanan ‘Askıda Oda’ talebi üzerine yaptığı destek çağrısına, Ressam 
Aslı Önder’den destek geldi. Resim sergisinde yer alan eserlerden elde edilen gelirin bir 
bölümü ‘Askıda Oda Hesabı’na aktarıldı. (Bağış Miktarı 10.700-TL) 

3- Dokuz Eylül Üniversitesi organizasyonunda, İzmir Işıltılı Replikler Amatör Tiyatro 
Topluluğu tarafından vakfımız “Askıda Oda” projesine katkı amacıyla Hisseli Harikalar 
Kumpanyası adlı oyun 19 Nisan’da sergilendi. (Bağış Miktarı: 21.500-TL)   

4- Mütevelli Heyet Üyemiz ve bağışçımız Sayın Kadriye Uysal tarafından kaleme alınan ve 
satışlarından elde edilecek geliri Kitvak’a bağışlanacak olan Cass Tereyağ isimli yemek 
kitabının tanıtımı, 12 Nisan’da Point Bornova Godiva’da gerçekleştirildi. Kitap bir süre 
Sayın Kadriye Uysal organizasyonunda zaman zaman da vakfımız organizasyonundaki 
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etkinliklerde okuyucu ile buluştu. Kitabın satışı Ağustos ayından itibaren D&R satış 
noktalarından satılmaya devam ediliyor (bugüne kadarki gelir 75.717-TL) 

5- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde 
tedavileri devam eden çocuklarımızla kutlandı. Genç Kitvaklı Özel Ege Lisesi 
öğrencilerinin gösterileri, şarkılar ve marşlarla gerçekleşen etkinlik sonunda 
çocuklarımıza bayram hediyeleri verildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji 
Servisi’nde tedavileri süren çocuklarımızın armağanları da kendilerine ulaştırıldı.  

6- “Triatlet ve Maratoncu Pelin Pelis, ‘Askıda Oda’ kampanyamızın tanıtımına katkıda 
bulunmak için İzmir, Bodrum ve Marmaris’te gerçekleştirilen müsabakalara Kitvak adına 
katıldı.  

7- Işıkkent Eğitim Kampusü'nden Genç Kitvaklı kardeşimiz Can Özakbaş 27 Nisan’da 
vakfımızı ziyaret ederek, arkadaşlarıyla birlikte "Askıda Oda Kumbarası" nda biriktirdikleri 
bağışı ve Gastronomi Kulübü girişimleriyle gerçekleştirdikleri mini kermesten elde ettikleri 
1.250.-TL geliri teslim etti. 

8- Anneler Günü kapsamında, 10 Mayıs’ta Alyans Kulüp’te “Askıda Oda” için İcra Komitesi 
Üyemiz Sayın Yeşim Veryeri’nin destekleriyle düzenlenen Kitvak Buluşmaları’nda, İzmirli 
bağışçı ve hayırseverler bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte Modacı Yasemin 
Karagülle'nin yaz koleksiyonu, gönüllü mankenler tarafından podyuma taşındı. (Bağış 
Miktarı: 15.200-TL) 

9- Özel Ege Lisesi öğrencisi "Genç Kitvaklılar, 12 Mayıs’ta Fransızca Tiyatro Gecesi"nde 
"Kitvak Askıda Oda" için “perde” dedi. 

10- Kent Sağlık Grubu, Hemşirelik Haftası kapsamında, grupta görev yapan tüm hemşireleri 
adına Kitvak Askıda Oda kampanyasına bağışta bulundu. Kent Sağlık Grubu 
çalışanlarına yönelik olarak vakfımızın faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. (20 Mayıs-
Bağış Miktarı 4.500-TL) 

11- Bu çalışma dönemimizin “Askıda Oda” ya yönelik değerlendirilmesi nedeniyle, Ramazan 
Ayı boyunca fitre ve zekat bağışlarının, bu projemize yapılabilmesi konusunda tüm 
medyada (yazılı, görsel, sosyal medya) yoğun bir tanıtım çalışması yapıldı.  

12- Bağışçı ve hayırseverlerimizin desteğiyle E.Ü.Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde 
tedavisi devam eden yavrularımız, yakınları ve sağlık çalışanları ile birlikte 6 Haziran’da 
Şeker Bayramı coşkusunu paylaştık. Animasyon gösterileri, pasta kesimi,  hasta ve 
yakınlarına özel hazırlanmış armağanların takdimi ile çocuklarımızın keyifli bir bayram 
geçirmeleri sağlanırken, SB Tepecik Onkoloji Servisi’nde tedavileri süren çocuklarımızın 
armağanları da kendilerine ulaştırıldı. 

13- Dora Magazin Dergisi tarafından, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Yaza 
Merhaba etkinliğinde; Türkiye’nin birçok yerinden tatil için Alaçatı’ya gelen vatandaşlara, 
magazin dünyasının tanınmış isimleri ve blogger’lara “Askıda Oda” projemizin tanıtımı 
gerçekleştirildi. (Bağış Miktarı: 2.850-TL)  

14- Özel Ege Lisesi’nden KİTVAK’a bir büyük destek daha geldi. Özel Ege Lisesi Fransızca 
Tiyatro Kulübü, Özel Egeli öğrenci ve veliler ile Okul Aile Birliği’nin yıl içinde yaptığı proje 
ve etkinliklerden elde edilen gelir, 16 Temmuz’da Askıda Oda uygulamasında 
kullanılmak üzere bağışlandı. (Bağış Miktarı: 28.250) 

15- Kurban Bayramı dolayısıyla, vakfımıza bağış sağlayabilmek amacıyla tüm medyada 
(yazılı, görsel, sosyal medya) yoğun bir tanıtım çalışması yapıldı.  

16- Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji bölümündeki Kurban 
Bayramı kutlama etkinliğimiz 15 Ağustos’ta “Bayram Abla Animasyon Ekibi”nin gösterileri 
ile başladı. Sofra Grup tarafından hazırlanan bayram pastasının kesilmesi ve hediyelerin 
dağıtımı ile sona erdi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen 
ziyarette ise Çocuk Onkoloji’de tedavileri devam eden çocuklar için hazırlanmış hediyeler 
teslim edildi. 

17- İcra Komitesi Üyemiz Gökçe Kezer Üççeşmeler aracılığıyla organize edilen toplantıda 
Vakfımız Kitvak, “Keller Williams Gayrimenkul Danışmanlığı Karşıyaka”da gayrimenkul 
danışmanlarına anlatıldı. (11 Ekim) 
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18- Vakfımızın faaliyetleri ve Askıda Oda uygulamamız kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta 
Yakınları Konukevi’nde basın toplantısı düzenlendi. Konukevimizin açılışının yedinci 
yıldönümünün de kutlandığı toplantıda, basın mensuplarının yanısıra hasta ve hasta 
yakınlarıyla da bir araya gelindi. 

19- Vakfımız adına,  Türkiye Jokey Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Özel Kitvak 
Koşusu 8 Kasım’da düzenlendi. Koşu sonrası kazanan atın sahibi, jokeyi ve antrenörüne 
plaket takdim edildi. Kitvak Koşusu adıyla düzenlenen organizasyon öncesi, yarış süreci 
ve ödül töreni ulusal yayın yapan TJK TV’den canlı yayınlanarak vakfımızın tanıtımı 
yapıldı. 

20- Kitvak Buluşmaları'nın üçüncü konuğu Tasarımcı Banu Işıl Koç oldu. Kültürpark Tenis 
Kulüp Rose Garden 1941'deki söyleşi, İzmirli hayırseverleri bir araya getirdi. (Bağış 
Miktarı: 10.700- TL ) 

21- Öğretmenler Günü dolayısı ile çeşitli okullar vakfımıza bağış yaptılar. Öğretmenlerini 
mutlu ederek onkoloji hastası çocuklara umut oldular.  (Bağış Miktarı: 3.595-TL) 

22- Aralık ayı içinde;  Kitvak Yönetim Kurulu Üyesi Maksude Kılınç TRT Radyo programına 
canlı bağlantı ile katılarak, Yönetim Kurulu Üyesi A.İklil Ulueren ise Ege Telgraf TV’nin 
konuğu olarak vakfımızı ve faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.  

23- Kitvak Geleneksel Yılbaşı Kermesi; 12 Aralık’ta Kültürpark Tenis Kulüp’te gerçekleştirildi. 
Kermese katkı olarak bağışçımız Sayın Haydar Atılgan (Kastaş Sızdırmazlık A.Ş.) 
25.000-TL, Sayın Ayşe Dilek Örge ise 15.000-TL bağışta bulundu. (Bağış geliri 
81.357,37 TL) 

24- Alsancak Rotary Kulübü tarafından Swiss Otel’de düzenlenen kermese stant açılarak 
tanıtım gerçekleştirildi. (13 Aralık)  (Bağış Miktarı: 375-TL )  

25- Vakfımızın üçüncü büyük eseri olan ve 18 Aralık 2017’de hizmete açılan DEÜ KİTVAK-
Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nin açılış yıldönümü olması 
nedeniyle vakfımız tarafından bir kutlama organize edildi. Kutlama etkinliği; Rektörlük 
temsilcileri, bağışçılar, konukevinde kalan hasta ve yakınları, Kitvak ve konukevi yönetimi 
ve çalışanlarının da iştiraki ile gerçekleşti. 

26- Dora Magazin Dergisi tarafından düzenlenen “Gece Alışveriş Günleri”nde vakıf standı 
kurularak tanıtım yapıldı. (21 Aralık)  (Bağış Miktarı: 855-TL )  

27- Özel Yeşeren Okulları Ortaokul Öğrencileri'ne, vakfımız yararına gerçekleştirecekleri 
kermes öncesi vakfımız ve faaliyetleri ile ilgili sunum yapıldı. (24 Aralık)  

28- Gaziemir Özel Kent Koleji okul Müdürü Sayın Figen Nazlı öncülüğünde, ilkokul 4.sınıf 
öğretmenleri ve öğrencilerin destekleriyle gerçekleştirilen "Geri Dönüşüm" projesinden 
elde edilen gelir vakfımıza bağışlandı. (Bağış Miktarı 1.500-TL)  

29- Her yıl olduğu gibi bu yıl da “yeni yıla” onkoloji hastası çocuklar ve hasta yakınlarıyla 
birlikte girildi. Kitvaklılar, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji 
Bölümü’nde tedavileri devam eden onkoloji hastası çocuklar, aileleri ve sağlık 
çalışanlarıyla yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. Animatörler eşliğinde yeni yıl 
kutlamasının keyfini çıkaran çocuklara etkinlik sonunda hediyeleri takdim edildi. Tepecik 
Onkoloji Servisi’nde tedavileri süren çocuklarımızın armağanları da kendilerine ulaştırıldı. 

30- Diva Magazin Dergisi tarafından Konak Pier AVM’de düzenlenen Diva Event etkinliğinde 
stant kurularak vakfımızın tanıtımı yapıldı. (29 Aralık)  (Bağış Miktarı: 485-TL )  

31- Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanemizin ve onkoloji tedavilerini sürdüren 
hasta ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak muhtemel proje ve önerilerin 
gündeme alındığı; Prof Dr Savaş Kansoy, Prof Dr Serap Aksoylar, Prof Dr Mehmet 
Kantar, Prof Dr Nazan Çetingül, Prof Dr Ulus Şahin, Uzm Dr Gülcihan Özek, Uzm Dr Eda 
Ataseven ve Kitvak Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu yemekli bir toplantı 
yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu. 
•  Yıl boyunca yapılan aktivitelerin önemli bir bölümü basının katılımıyla 

gerçekleştirilmiş ve tüm aktivitelerimiz basın desteğiyle yıl içinde sık aralıklarla 
KİTVAK HABERİ olarak gündemde yer almıştır: (Faaliyet dönemi boyunca basında 
yer alan haberlerimizden bir bölümü, raporun sonunda yer almaktadır) 



4 
 

 
•   Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı tarafından 

etkinliklerimize ilgi gösterilmiş; Hürriyet, Ege Telgraf, Yeni Asır, Posta, Habertürk, 
Milliyet, Yeni Bakış, ilk Ses, Haber Ekspres, Yenigün, İzmir 9 Eylül Gazetesi, Aliağa 
Ekspres Gazetesi, Star, Sabah, Yeni Vizyon, Gözlem, Ticaret Gazetesi, Adana İlk 
Haber, Egemenlik, Fanatik, TJK’nın Sesi, Özgür Kocaeli, Karşıyaka Haber 
Gazetesi, Büyük Tire Gazetesi, Dünya, Hürriyet Daily News, Ege’ye Bakış, Turgutlu 
Manşet, Dokuz Sütun gibi gazetelerde,  

•   TRT televizyonlarında, TJK TV ve Ege Telgraf TV’de, 
•   Dora Magazin, Diva Magazin, Ege Hür Bakış, Bizimİzmir gibi dergilerde, 
•   Çok rating alan internet haber sitelerinde haberlerimiz ve bazı web sitelerinde de 

ilanlarımız ücretsiz olarak yayınlanmıştır.  
•  Vakfımızın faaliyetlerinin duyurulması bağlamında sosyal medya yoğun olarak 

kullanılmış; Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube kanallarından etkin bir 
biçimde yararlanılmıştır. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla; ulusal 
bayramlar, dini bayramlar ve özel günler için hazırlanmış postlar bu mecrada 
paylaşılmıştır.  

•  Medya Metro kapsamında işletilen ve metro istasyonlarında yoğun bir biçimde 
kullanılan dijital panolarda ve Ege Metro gazetesinde etkinlik duyurularımız ve bazı 
haberlerimiz yer almıştır.   

•  Vakıf tanıtımının yanı sıra basının devamlı yanımızda olması, rahat bağış 
sağlamamıza da çok büyük etkendir. Kamuoyunda ses getiren çalışmalara imza 
atılmış, bu etkinlikler de yazılı ve görsel basında genişçe yer bulmuştur.  

•  Vakfımız, tanıtım ve bağış sağlanması amacıyla Ramazan Bayramı’nda fitre ve 
zekat, Kurban Bayramı’nda ise kurban bağışı için yerel gazetelerde uygulanan özel 
indirimlerle duyuru ilanları vermiştir. Haber Ekspres ve Ege Telgraf Gazetesi de 
ilanlarımıza ücretsiz olarak yer vermeye devam etmektedir. 

 
III – ASKIDA ODA PROJESİ 
 

Konukevlerimizde konaklamaya maddi olarak gücü yetmeyen onkoloji hastaları ve 
yakınlarının teşhis ve tedavi süreçlerinde "konaklama" ihtiyaçlarının vakfımız marifeti ile 
karşılanmasını içeren bu anlamlı proje, konukevlerimizin sayısının ikiye çıkmasıyla artan 
talepleri karşılamak amacıyla sürekli gündemde tutulmasında yarar gördüğümüz çok 
önemli bir çalışmadır.  
 
"ASKIDA ODA" sisteminin işleyişi kısaca şöyledir: 
 
Bağışçı ve hayırseverlerimiz Halk Bankası İzmir-Konak Şubesi IBAN TR86 0001 2009 
7340 0016 0000 83 No'lu "Askıda Oda" hesabına istedikleri miktarda bir bedeli bağış 
olarak yatırabiliyor. 
 
Talepler öncelikle konukevi yönetimimize,  onkoloji hastası ya da yakınının ihtiyacını ve 
ilgili bilgilerini içeren, altında uzun süreli tedavisini üstlenen doktorunun imzasıyla ulaşıyor. 
Konukevi yönetimimiz gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, hastanın maddi durumunun iyi 
olmadığı bilgi ve kanaatiyle tarafımıza hastanın bilgilerini içeren bir form gönderiyor. Bu 
form talebi Yönetim Kurulumuzun onayına sunulduktan sonra, maddi durumu iyi olmayan 
vatandaşımızın konaklama bedeli vakfımız tarafından karşılanıyor. 
 
Vakfımızın 2018 yılı faaliyet planında dikkat ve özenle takip ettiği ve bu çalışma dönemini 
“ASKIDA ODA YILI” olarak kabul ederek yoğunlaştırdığı etkinlikler ile, bu çalışma 
dönemimiz sonunda toplam 305.647,94 TL BAĞIŞ elde edilmiştir.  
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Bu kapsamda yıl içinde Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde 60 
hasta ve hasta yakını vatandaşımız 1685 gece, yeni açılan DEÜ Kitvak-Abdulrezzak 
Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde ise 83 hasta ve hasta yakını vatandaşımız 
2017 gece Askıda Oda kapsamında misafir edilmiştir. Söz konusu konaklamalar 
karşılığında Ege Üniversitesi Kitvak Konukevi’ne 34.685,50 TL, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Kitvak Konukevi’ne ise  40.120,00 TL olmak üzere, toplam 74.805,50 TL ödenmiştir.  
 
 
2018 YILI ASKIDA ODA 
 YARARLANAN 

KİŞİ SAYISI 
GECE 
SAYISI 

ÖDENEN 
RAKAM 

DEÜ KONUKEVİ 83 2.017 40.120,00 TL 
EÜ KONUKEVİ 60 1.685 34.685,50 TL 
TOPLAM 143 3.707 74.805,50 TL 
 
 
2014 Yılı Aralık ayında başladığımız “ASKIDA ODA” uygulamamızda, 2018 sonuna kadar 
her iki konukevimizden 168 insanımız 6624 gece vakfımız tarafından ücretsiz konuk 
edilmiştir. Bu kapsamda konukevlerimizin işletmelerini üstelenen üniversitelerimize toplam 
110.914,50 TL ödeme yapılmıştır. 
 
2014 YILINDAN GÜNÜMÜZE ASKIDA ODA 
 YARARLANAN 

KİŞİ SAYISI 
GECE 
SAYISI 

ÖDENEN 
RAKAM 

DEÜ KONUKEVİ 84 2.022 40.250,00 TL 
EÜ KONUKEVİ 84 4.602 70.664,50 TL 
TOPLAM 168 6.624 110.914,50 TL 
 
 
IV- BAĞIŞLAR   
 

1 - Fitre ve Zekat Bağışları 
 
2018-  109.555,65 – TL dir.  

 
2 - Kurban Bağışları  
 

           2018–  50.975,00 TL - TL dir. 
 
 3- Oda Bağışı 
 
 İcra Komitesi Üyemiz Burcu Çevik Şahin/Murat Şahin – Şiir İletişim tarafından EÜ 
Konukevimiz içinde bulunan Çocuk Oyun Odası’nın tadilatı için, yitirdiğimiz Gazeteci 
Füsun Çağlar anısına bağışta bulunmuşlardır. 10.000-TL 
 
 4- EÜ Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi için hasta başı monitörü alınmak üzere Agora 
Lions Kulübü Üyeleri ve bağışçı Dilek Yavuz bağışları 12.500.-TL  (Ayrıca Ege Üniversitesi 
Çocuk Hastanesi Kit Ünitesi’nde kullanılmak üzere vakfımız tarafından bir adet hasta başı 
monitörü daha alınarak bağışlanmıştır) 
 
Ayrıca vakfımıza çok değerli bağışçılarımız Audio Elektronik’ten bu çalışma dönemi içinde 
108.000,00 TL Askıda Oda Hesabı’na,  108.000,00 TL de vakıf hesabına bağış yapılmıştır.  
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Bu arada, hayırseverlerimizden kısa aralıklarla Halk Bankası Konak Şubesi 16000008 nolu 
hesabımıza küçük ve büyük bağışlar gelmeye devam etmektedir. 
 
V –  HASTANELERE  YAPILAN  HARCAMALAR 
 
Bu çalışma döneminde, hastanelere EÜ Çocuk Hastanesi KİT Ünitesi’nde kullanılmak 
üzere bağışladığımız hasta başı monitörü haricinde nakdi destek veya özel alım (ayni 
bağış)  şeklinde hizmet verilmemiştir. Sadece hasta çocuklarımıza ve yakınlarına, moral ve 
motivasyon amaçlı sosyal aktiviteler yapılmıştır.  
 
Tüm bu aktiviteler de ayrıca bağış yoluyla sağlanmış olup vakıf hesaplarından cüzi 
miktarda harcama yapılmıştır.  
 
VI –  BAĞIŞÇILARIMIZ  TARAFINDAN  KİTVAK ARACILIĞI  İLE SAĞLANAN  
YARDIMLAR 
 
Vakıf olarak, talepler doğrultusunda hastane ve bağışçılarımız arasında köprü olunmaya 
devam edilmektedir. 
 
VII- YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ETKİNLİKLER 
 

2019 Yılı Genel Planı; 
 

1- – Vakfımızın kuruluş yıldönümüne denk gelebilecek şekilde, büyük ve özel bir etkinlik 
planlanarak gerçekleştirilmesi, 
 

2-  Gelir getirici çeşitli aktiviteler (Defile, konser, kermes, v.b.;  TV, radyo canlı veya süreli 
program çekimlerine katılım v.b.), 
 

3- Vakıf ve proje tanıtım ziyaretleri (Firma, ilk, orta, lise, üniversitelere yönelik ve şahıs 
görüşmeleri projenin duyurusu ve ayni veya nakdi gelir sağlanması amaçlı),  
 

4- Yıl boyunca bayram ve özel günlerde hastanelerimizdeki aktivitelerin devamlılığı 
şeklindedir. 
 
VII - DESTEKÇİLERİMİZ 
 
Vakfımıza çoğu zaman bedelsiz ve zaman zaman da sadece maliyet bedellerinden destek 
veren çalıştığımız çeşitli ölçeklerde firmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışma dönemimizde 
yapmaya çalıştığımız bu hayır işimizde ihtiyaçlı halkımız adına bizi yalnız bırakmayan 
firmalarımıza, maddi manevi destek veren tüm hayırseverlerimize; Audio Elektronik, Özel 
Ege Lisesi, Kent Koleji, Özel Piri Reis Okulları Güzelbahçe Kampüsü, Kültürpark Tenis 
Kulübü, Rose Garden Restoran, Agora Lions Kulübü, Türkiye Jokey Kulübü, Sofra Grup, 
Parma Reklam Hizmetleri, Cem Ofset ve Medya Metro İzmir gibi kurum ve kuruluşlara 
yürekten teşekkür ediyoruz. 
 
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgileri dahilinde bağışçılarımıza zaman içinde 
gönderilen teşekkür mektupları, bire bir görüşmelerde hediye, plaket veya şiltleri takdim 
edilmektedir. 
 
Bu arada çeşitli meslek gruplarından yaklaşık 60 kişilik Kitvak İcra Komitesi, çeşitli projeler 
üreterek kaynak yaratma çalışmalarını sürdürmekte, hem ayni hem nakdi bağış elde 
edilebilmesi için vakıf çalışmalarının yürütülmesine destek olmaktadır.  
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Bu yıl içinde kurulan ve İcra Komitesi aktif üyelerinden seçilerek çalışmalara fiilen katkıları 
olan Sosyal Komite Üyeleri de gerçekleştirilen tüm etkinliklere katılım ve davetiye satışları 
ile büyük emek vermişlerdir.  
 
Çeşitli aralıklarla olağan toplantılarını yürüten tüm komite üyelerine, vermiş oldukları 
destekler ve göstermiş oldukları tüm çabalar için canı gönülden teşekkür ediyoruz. 
 
IX -  SONUÇ 
 
Hep birlikte bugünlere getirdiğimiz, İzmir’in gurur abidelerinden vakfımız Kitvak’ın 2018 
faaliyet dönemine ait bilgileri sizlerle kısaca paylaştık.  
  
Bugün 23 yıldan bu yana hasta ve yakınlarının umudu olmaya devam eden vakfımız 
Kitvak’ın faaliyetlerinin; İzmir’e, bölgemize ve ülkemize kattığı değerin ne denli önemli 
olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim. 
 
Kitvak güzel İzmirimiz’de kurulmuş, çok kıymetli bağışçı ve hayırseverlerle bugünlere 
ulaşmış, hasta ve hasta yakınlarına umut olmak adına 3 büyük eseri hizmete sunarak; eski 
rakamla 50 trilyon, şimdiki ifadeyle 50 milyon TL’lik yatırım yaparak örnek bir imece 
organizasyonuna imzasını atmıştır.  
 
Vakfımızın ilk eseri olan Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, bugün için yılda 
45 bin hastaya hizmet veren, Pediatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi Avrupa Transplant Birliği 
tarafından akredite ve onaylı olup bu alanda dünyanın en büyük akreditasyonu olan 
"JACIE Accreditation" için başvurusu kabul edilmiş bir sağlık merkezi konumundadır. 
 
Kitvak’ın ekonomik gücü yetersiz hasta ve hasta yakınlarının barınma sorunlarını çözmek, 
onları soğukta, yağmurda hastane bahçelerinde, koridorlarında yatmaktan kurtarmak 
amacıyla Ege ve Dokuz Eylül Üniversite Hastane kampüslerinde hayata geçirdiği iki 
“konukevi” projesi de hedefine ulaşmıştır.   
 
Sayın Başkanımız ve Değerli Üyelerimiz,  
 
Ayrıca yukarıda da ayrıntılarıyla sizlerle paylaştığımız üzere, biz bu yılı “Askıda Oda” yılı 
ilan ettik ve yıl boyunca bu kapsamda bağışçı ve hayırseverlerimize seslendik. “Gelin, 
maddi durumu yeterli olmayan, ekonomik güvencesi olmayan, kanserle mücadele eden 
insanımızın barınma sorununu birlikte çözelim” dedik. Bağışçı ve hayırseverlerimiz bu 
çağrımıza da olumlu cevap vererek önemli ölçüde hasta ve hasta yakınlarımıza umut 
oldular.  
 
Tüm bu yatırımlar ve çalışmalar gösteriyor ki KİTVAK bu anlamda büyük bir ihtiyacı 
karşılıyor ve karşılamaya da devam edecek.  
 
Biz Kitvak olarak, hizmeti hep çok önemsedik. Tüm bu eserler, İzmir’de İzmirliler’in desteği 
ve katkılarıyla ortaya çıktı. Kitvak’a can suyu olan tüm bağışçı ve hayırseverlerimize; 
yüreğiyle, koşulsuz katkı ve destekleriyle, maddi manevi tüm güçlerini ortaya koyarak 
Kitvak çatısı altında buluşan, bu üç büyük eseri meydana getirdiğimiz süreçte bizlerle yol 
arkadaşlığı, gönüldaşlığı yapan, bu başarıda payı olan değerli üyelerimize, İzmir halkına, 
tüm değerli kurum, kuruluş ve bağışçılarımıza şükranlarımızı bir kez daha ifade etmek 
isteriz.   
 
Bu çalışmalar sayesinde Kitvak; başta filizlendiği, serpildiği ve büyüdüğü Ege Bölgesi’nde 
ve hatta Türkiye’de en güven duyulan sivil toplum kuruluşlarından biri ve dolayısıyla gözde 
bir marka olmaya devam edecektir.  
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Bu kutsal yolculukta yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur duyduğumuz; başta Mütevelli 
Heyet Başkanımız Sayın Prof Dr Suat Çağlayan, Mütevelli Heyet Üyelerimiz,  vakıf 
bünyesinde her Çarşamba günü toplanarak çalışmalarımızı gözden geçirdiğimiz, son on 
yıldır birlikte bir aile sıcaklığında görev yapmaktan büyük onur duyduğumuz çok değerli 
Yönetim Kurulumuz, Denetim Kurulumuz, İcra Komitemiz, Genç Kitvaklılarımız ve vakıf 
çalışanı arkadaşlarımız;  gerekse bizlerden katkı ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen 
kişi ve kurumlar, yazılı ve görsel basınımız ile birlikte, harcanan takdirlerin üzerindeki emek 
ve çaba sayesinde vakfımız yepyeni projeler üretmeye devam edecektir. 
 
İnsanlık için, toplum için; umut için, umuda el uzatmak için Kitvak çatısı altında güleryüz, 
sevgi, inanç ve özveriyle çalışmaya devam. 
 
Sevgi ve saygılarımızla,  
 
 
     Av.Yıldızay Ateşdağlı             YMM Ramazan Soncul 
Yönetim Kurulu Başkan V.            Yönetim Kurulu Başkanı 


