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2019 YILI FAALİYET RAPORU 
( 01.01.2019 – 31.12.2019) 

 
 
Sayın Başkanımız, 
Değerli Üyelerimiz, 
 
KİTVAK’ın 2019 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, A.İklil Ulueren 
Av. Yıldızay İçerler, F.Maksude Kılınç, H. Engin Cankeş,  Nesrin Coşkun ve İnş. Müh. 
Serdar Dedeoğlu oybirliğiyle Yönetim Kurulu’na seçilmiştik.  
29 Ocak 2019 tarihinde İnş. Müh. Serdar Dedeoğlu’nun istifası üzerine Yönetim Kurulu 
yedek listesi 1.sırada yer alan Av. Canan Özen Yönetim Kurulu’na atanmıştır. 
 
Kitvak Yönetim Kurulu olarak, önceki çalışma dönemlerimizde de yaptığımız gibi her hafta 
Çarşamba günleri toplanmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürdük. 
 
1 Ocak 2019  / 31 Aralık 2019 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 -  2020 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- 15 Ocak 2019-15 Şubat 2019 tarihleri arasında, Prestij Kuaför salonu tarafından 
geliştirilen kampanya kapsamında, saç kesim bedeli olarak  75.-TL bağış olarak alınması 
ve bu bedelin tamamının KİTVAK’a bağışlanması uygun bulunmuş ve kampanya bu 
şekilde basında yer almıştır.( Bağış Miktarı: 2.114-TL ) 

  
2- Sıdıka Keskinoğlu, Tamay Ertenoğlu ve Dünya Keskinoğlu’nun “İki Dünür Bir Torun” 

adını verdikleri resim sergisi açılışı 8 Mart 2019 tarihinde Asay Mimarlık Alsancak’ta 
gerçekleşmiştir. Sergi gelirinin tamamı Kitvak’a bağış olarak aktarılmıştır. ( Bağış 
Miktarı: 8.750-TL ) 
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3- Mütevelli Heyet Üyemiz Sayın Haydar Atılgan’ın da üyesi olduğu Konak Rotary Kulübü 

tarafından her yıl düzenlenen Satranç Turnuvası bu sene Kitvak adına 9-10 Mart 2019 
tarihlerinde düzenlenmiştir. Çok sayıda satranç severin katıldığı turnuvada Vakfımızın 
tanıtımı yapılmıştır.  

 
4- 13 Mart 2019 tarihinde Kitvak Yönetim Kurulu olarak İTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Mahmut Özgener makamında ziyaret edilmiştir. 
 

5- Gazeteci yazar Sayın Gürkan Ertaç tarafından kaleme alınan ve basılan “Cennet Yolu 
İzmir Kordonboyu” kitabının satışından elde edilen tüm gelir Kitvak’a bağışlanmıştır. 
Kitap satışı Gürkan Ertaç tarafından devam etmektedir.( Bağış Miktarı : 10.370-TL  )  

 
6- İcra Komitesi Üyemiz Burcu Çevik Şahin ve eşinin yapmış olduğu şartlı bağış 

kapsamında; Gazeteci Füsun Çağlar anısına, EÜ Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları 
Konukevi’nde çocuk oyun odasının yenilenmesine katkıda bulunmuş ve oda faaliyete 
geçirilmiştir. 

 
7- 22 Mart 2019 tarihinde Parc Klizman Ceremonie Restoran’da Vakfımızın 23.Yıl Kuruluş 

Yemeği gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile vakfımıza uzun yıllar emek veren Mütevelli 
Heyet Üyeleri de onurlandırılmıştır. 

 
8- 15 Nisan 2019 tarihinde İcra Komitesi Üyemiz Sayın Benan Bilek’in destekleriyle 

düzenlenen “Renan Bilek ve Aranjmanlar” konserinden elde edilen gelirin bir kısmı 
vakfımıza bağışlanmıştır.( Bağış Miktarı: 3.947-TL ) 

 
9- Mütevelli Heyet Üyemiz ve bağışçımız Sayın Kadriye Uysal tarafından kaleme alınan ve 

satışlarından elde edilen geliri Kitvak’a bağışlanmakta olan “Cass Tereyağ” isimli yemek 
kitabının tanıtımı, 18 Nisan’da Macore Alsancak’da ve 8 Mayıs’ta Mutfak Girit’te 
gerçekleştirildi. Kitap D&R satış noktalarından satılmaya devam ediliyor. (2019 yılı bağış 
miktarı: 14.350-TL ve bugüne kadarki bağış miktarı: 90.067-TL) 

 
10- 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.  
 

11- 27 Nisan 2019 tarihinde “Apeas Sanat Atölyesi”nin düzenlediği ve çocukların resimlerinin 
yer aldığı “Bahar Sergisi” geliri vakfımıza bağışlandı. Sergi açılışında katılımcılara 
vakfımızın tanıtımı yapıldı. ( Bağış Miktarı:400-TL ) 

 
12- 30 Nisan’da Ege Koleji öğrencileri tarafından gösterimi gerçekleşen Fransızca Tiyatro 

oyunu ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen “Lüküs Hayat Müzikali” vakfımız yararına oynanmıştır. 
Ayrıca Özel Ege Lisesi öğrencileri ,Genç Kitvaklılar ve Okul Aile Birliği yıl içerisinde 
düzenledikleri kermes gelirlerini de yine vakfımıza bağışlamışlardır. Yıl içerisinde toplam 
24.420 TL bağış yapılmıştır.  

 
13- Anneler Günü kapsamında Vakfımız tarafından Sabancı Kültür Merkezi’nde 4 Mayıs 

2019 tarihinde  “Engin Koyuncu ile Türk Musikisi” konseri düzenlendi. Konser 
başlangıcında seyircilere vakfımızın tanıtımı yapılmıştır.( Bağış Miktarı: 8.720-TL  ) 

 
14- Ramazan Ayı boyunca fitre ve zekat bağışlarının tüm medyada (yazılı, görsel, sosyal 

medya) yoğun bir tanıtım çalışması yapılmıştır. 
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15-   Vakfımızı ve projelerimizi çok daha büyük kitlelere duyurabilmek amacıyla Sosyal 
Medya Fenomenleri ve seçkin konukların da katılımıyla 14 Mayıs 2019 tarihinde 
Kültürpark Tenis Kulüp’te “Kitvak Tanıtım Günü” düzenlendi. Katılan blogger’ların sosyal 
medya üzerinden Kitvak’a destek çağrısı paylaşımlarında bulunması vakfımızın tanıtımı 
açısından önem kazanmıştır. 

 
16- Dora Magazin Dergisi tarafından, 25 Mayıs – 26 Mayıs tarihlerinde Marge Otel Çeşme‘de 

düzenlenen “Yaza Merhaba” etkinliğinde; Türkiye’nin birçok yerinden gelen vatandaşlara, 
magazin dünyasının tanınmış isimlerine ve blogger’lara vakfımızın tanıtımı 
gerçekleştirildi Ayrıca etkinlik günü yapılan Macrame Alaçatı tarafından düzenlenen 
whorkshop’tan elde edilen gelir vakfımıza bağışlanmıştır. ( Bağış Miktarı: 500-TL ) 

 
17- Bağışçı ve hayırseverlerimizin desteğiyle E.Ü.Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde 

tedavisi devam eden yavrularımız, yakınları ve sağlık çalışanları ile birlikte 28 Mayıs’ta 
Şeker Bayramı coşkusunu paylaştık. Animasyon gösterileri, pasta kesimi,  hasta ve 
yakınlarına özel hazırlanmış armağanların takdimi ile çocuklarımızın keyifli bir bayram 
geçirmeleri sağlanırken, SB Tepecik Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavileri süren 
çocuklarımızın armağanları da kendilerine ulaştırıldı. 

 
18- Soultmate Cafe’lerin sahibi Sayın Alper Ulus tarafından düzenlenen “Kahve Atölyesi” 

whorkshop geliri  vakfımıza Askıda Oda bağışı olarak bağışlanmıştır. ( Bağış Miktarı: 
1.080-TL ) 

 
19- Çiğli Kent Koleji bünyesinde gerçekleşen okul kermesinden vakfımıza 2.020-TL bağış 

yapılmıştır. 
 

20- Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği’ne Vakfımızın “Askıda Oda Projesi” tanıtımı 
yapılmıştır. Bu vesile ile Konuk evlerimizde Askıda Oda’dan faydalanan hasta ve hasta 
yakınlarıyla röportajlardan derlenen bir tanıtım filmi hazırlanmış ve sosyal medyada 
kullanılmıştır.  

 
21- Kurban Bayramı dolayısıyla, vakfımıza bağış sağlayabilmek amacıyla tüm medyada 

(yazılı, görsel, sosyal medya) yoğun bir tanıtım çalışması yapıldı.  
 

22- Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji bölümündeki Kurban 
Bayramı kutlama etkinliğimiz 8 Ağustos’ta “Bayram Abla Animasyon Ekibi”nin gösterileri 
ile gerçekleştirildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen ziyarette 
ise Çocuk Onkoloji’de tedavileri devam eden çocuklar için hazırlanmış hediyeler teslim 
edilmiştir. 

 
23- Web Sitemiz tamamen yenilenmiştir ve site üzerinden sanal pos ile bağış yapabilme 

imkanı sunulmuştur. 
 

24- Carrera Mistral Spa Merkezi ve British Town Dil Okulları ile ortak geliştirilen “Kitvak ile 
Biz de Varız” projesi kapsamında, okul ve spor salonu yeni kayıtlarında üyeler Kitvak’a 
yapacakları bağış karşılığında belirtilen kurumlardan indirim sağlamışlardır.28 Ağustos’ta 
yapılan basın toplantısı sayesinde tanıtımı yapılmıştır. Proje kapsamındaki bağışlar  
devam etmektedir. 

 
25-  Özlem Keskin tarafından özel olarak tasarlanan Kitvak sağlık mandalası gümüş 

bileklikleri yaptırılmış ve bağış karşılığı satışı yapılmıştır. Elde edilen gelir 15.200- TL ve 
halen bağış karşılığı satışı devam etmektedir. 
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26- Vakfımız tanıtımı için yeni broşür tasarlanmış ve İcra Komitesi Üyesi Sungu Öcal desteği 

ile bastırılmıştır. 
 

27- 27 Eylül 2019 tarihinde Mistral Carrera Spor Merkezi’nde gerçekleşen “Yaza Veda 
Partisi”nde hem vakfımızın tanıtımı yapılmış hem de gecede Carrera tarafından 
gerçekleştirilen bağış karşılığı hediye çekilişinden 1.580-TL elde edilmiştir. 

 
28- “Geleneksel Kitvak Buluşmaları” adı altında Kültürpark Tenis Kulübü’nde 10 Ekim 2019 

tarihinde gerçekleşen etkinliğimizin bu seneki konuğu Bütünsel Beslenme ve Sağlık Koçu 
Aslıhan Kaya olmuştur. Etkinliğimizden 8.311,63 TL bağış elde edilmiştir. 

 
29- 26 Ekim 2019 tarihinde Vakfımız Yönetim Kurulu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Sayın Tunç Soyer’i makamında ziyaret etmiş ve yeni çalışmalarımız için reklam desteği 
talep edilmiştir. 

 
30- 7 Kasım’da düzenlenen “Altın Ege Ödül Töreni” kapsamında Vakfımız “Yılın En İyi 

Yardım Vakfı” ödülüne layık bulunmuştur. 
 

31- Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklarımız için yıl 
içerisinde çeşitli çocuk tiyatro oyunları etkinlikleri düzenlenmiştir. 

 
32-  Vakfımız adına,  Türkiye Jokey Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen Özel 

Kitvak Koşusu 9 Kasım’da düzenlenmiştir. Koşu sonrası kazanan atın sahibi, jokeyi ve 
antrenörüne plaket takdim edilmiştir. Kitvak Koşusu adıyla düzenlenen organizasyon 
öncesi, yarış süreci ve ödül töreni ulusal yayın yapan TJK TV’den canlı yayınlanarak 
vakfımızın tanıtımı yapılmıştır. 

 
33- Vakfımızın yeni projesi olan ve Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi içerisine 

yapılacak olan “Hücresel Tedavi Merkezi” ile ilgili basın toplantısı 13 Kasım 2019 
tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörlüğü ve Başhekimliği yetkililerinin 
katılımıyla gerçekleşmiştir. 

 
34- Yönetim Kurulu Başkan Vekili İklil Ulueren TRT Radyo’da ve Atürk TV’de Vakfımızı ve 

yeni projemizi anlatmıştır. 
 

35- İcra Komitesi Üyemiz Benan Bilek ve Armağan Portakal’ın bir yıl boyunca yapmış 
oldukları “Yaşam Elekleri Atölyeleri”nde işlenen elekler vakfımıza bağışlanmıştır. 7 Aralık 
2019 tarihinde İzmir Sanat’ta açılışı yapılan sergi ile bağış karşılığı satışları yapılmıştır. 
Bu proje tüm medyada büyük ses getirmiştir. İzmir Belediyesi Bilboard’larında uzun süre 
tanıtım görseli yayınlanmış. Ayrıca Fox Tv Çalar Saat programında da yer almıştır.           
( Bağış Miktarı : 41.600 TL ) 

 
36- Takev Okulları 65.000-TL, Özel Piri Reis Karşıyaka Okulları 10.000-TL olmak üzere,okul 

aile birliği ve öğrencilerin düzenledikleri yılbaşı kermeslerinden elde edilen gelir bağış 
olarak vakfımıza aktarmışlardır. Okulların kermesinde Kitvak olarak da stant açılmış, 
bağış karşılığı ürün satışı yapılmış ve vakfımızın tanıtımı sağlanmıştır. (8 Aralık) 

 
37- Kitvak Geleneksel Yılbaşı Kermesi; 13 Aralık’ta Kültürpark Tenis Kulüp’te 

gerçekleştirildi.. (Bağış miktarı 60.298,92 TL) 
 

38- 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 
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temsilcileri, bağışçılar, konukevinde kalan hasta ve yakınları, Kitvak ve konukevi yönetimi 
ve çalışanlarının da iştiraki ile gerçekleşti.DEÜ Rektörü Prof.Dr.Nükhet Hotar tarafından 
hazırlanmış teşekkür plaketi vakfımıza takdim edildi. 

 
39- Abant İlkokulu 2-C öğrencileri öğretmenleri Tülin Tülay İçerler önderliğinde hazırladıkları 

turşuları okullarında Kitvak yararına satarak bizlere “İşin Aslı Kalbinde Saklı” diyerek 
gönderdikleri güzel videolar eşliğinde 627-TL bağış göndermişlerdir.  
 
 

40- 20 Aralık 2019 tarihinde Özel Yeşeren Okulları Ortaokul Öğrencileri'ne, vakfımız yararına 
gerçekleştirecekleri kermes öncesi vakfımız ve faaliyetleri ile ilgili sunum yapılmıştır. Okul 
kermesinden elde ettikleri geliri vakfımıza bağışlamışlardır.( Bağış miktarı: 5.000-TL ) 
 

41- 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.(25 Aralık) 

 
42- Genç Kitvaklılar yeni yıl kutlaması kapsamında Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji 

Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nde tedavileri devam eden çocuklarımıza 
hazırladıkları tiyatro oyununu sahnelediler ve onlarla yeni yıl kutlaması 
gerçekleştirdiler.(30 Aralık 2019) 

 
43- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kemik İliği ve Transplant Bölümü Öğretim Üyeleri 

tarafından vakfımıza teşekkür plaketi verildi. 
 
 

• 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:  
 

•  Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı tarafından 
etkinliklerimize ilgi gösterilmiş; Hürriyet, Ege Telgraf, Yeni Asır, Posta, Milliyet, Yeni 
Bakış, ilk Ses, Haber Ekspres, Yenigün, İzmir 9 Eylül Gazetesi, Aliağa Ekspres 
Gazetesi, Sabah, Gözlem, Fanatik, TJK’nın Sesi, Karşıyaka Haber Gazetesi, Yeni 
Bakış,İz Gazete,Türkiye Gazetesi,Ekonomik Çözüm,Akşam,Hakimiyet Ege,İstanbul 
Gazetesi,Harbi,Gazete Damga, Malatya Bu Sabah, Denizli, Beyşehir İlk Gazetesi, 
Kemalpaşa Aktuel, gibi gazetelerde,  
 

• NTV Ana Haber, Fox TV “Çalar Saat Programı”, Atürk TV ,TV35 ve TJK TV’de 
 

• TRT Radyo programında, 
 

•  Diva Magazin,Dora Magazin, Mega Plus, Ege Life,,Karşıyaka Life Dergisi, Magazin 
İzmir, İzmir Enjoy, Bizim İzmir gibi dergilerde, 
 

•  Çok rating alan internet haber sitelerinde haberlerimiz ve bazı web sitelerinde de 
ilanlarımız ücretsiz olarak yayınlanmıştır.  
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• Vakfımızın faaliyetlerinin duyurulması bağlamında sosyal medya yoğun olarak 
kullanılmış; Facebook, 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.  

 

• İzmir Belediyesi kapsamında kullanılan vapur iskeleleri ve şehirde bulunan birçok 
bilboard’da “Yaşam Elekleri Sergi” etkinliği görselleri yoğun bir biçimde 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  
 

Konukevlerimizde konaklamaya maddi olarak gücü yetmeyen onkoloji hastaları ve 
yakınlarının teşhis ve tedavi süreçlerinde "konaklama" ihtiyaçlarının vakfımız tarafından 
karşılanmasını içeren bu anlamlı proje, konukevlerimizin sayısının ikiye çıkmasıyla artan 
talepleri karşılamak amacıyla sürekli gündemde tutulmasında her zaman yarar 
gördüğümüz çok önemli bir çalışmadır.  
 
Bu kapsamda yıl içinde Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde 61 
farklı hasta ve hasta yakını vatandaşımız 2.407 gece, DEÜ Kitvak-Abdulrezzak Sancak 
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde ise 154 farklı hasta ve hasta yakını vatandaşımız 
7.251 gece Askıda Oda kapsamında misafir edilmiştir. Söz konusu konaklamalar 
karşılığında Ege Üniversitesi Kitvak Konukevi’ne 60.082,50 TL, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Kitvak Konukevi’ne ise  145.020,00 TL olmak üzere, toplam 205.102,50 TL ödenmiştir.  
 
 

2019 YILI ASKIDA ODA 

 YARARLANAN 
KİŞİ SAYISI 

GECE 
SAYISI 

ÖDENEN 
RAKAM 

DEÜ KONUKEVİ 154 7.251 145.020,00 TL 

EÜ KONUKEVİ 61 2.407 60.082,50 TL 

TOPLAM 215 9.658 205.102,50 TL 

 
 
 
IV- BAĞIŞLAR   
 

1 - Fitre ve Zekat Bağışları 
 
2019-  106.916,44 – TL dir.  

 
2 - Kurban Bağışları  
 

           2019–  55.870,00 - TL dir. 
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Hayırseverlerimizden kısa aralıklarla Halk Bankası Konak Şubesi, bu sene açılan İş 
Bankası Alsancak Şubesi ve Web Sayfamızda bulunan Sanal Pos üzerinden  küçük ve 
büyük bağışlar gelmeye devam etmektedir. 
 
 
V –  HASTANELERE  YAPILAN  HARCAMALAR 
 
Bu çalışma döneminde, hastanelere 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 –  KONUKEVLERİNE  YAPILAN  HARCAMALAR 
 
Bu çalışma döneminde; Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde 
yaptırılan çocuk oyun alanının su basması nedeniyle çatı katına taşınması, kafeterya 
kısmının paravan ile ayrılması, kafeterya giriş kapısının güvenlik sebebiyle değiştirilmesi, 
kapı ve pencerelerinin tadilatı ve akan çatının komple tadilatı yapılmıştır. Ayrıca su 
tesisatındaki sıkıntı sebebiyle yumşatma sistemi yaptırılmıştır.Toplam ödenen 52.635 
TL+KDV ‘dir. 
 
VII – BAĞIŞÇILARIMIZ TARAFINDAN KİTVAK ARACILIĞI İLE SAĞLANAN  
YARDIMLAR 
 
Vakıf olarak, talepler doğrultusunda hastane ve bağışçılarımız arasında köprü olunmaya 
devam edilmektedir. 
 
Bunlara örnek olarak; hastane etkinliklerinde çocuklara hediye alımı için başvuran kişi ve 
kuruluşlar, konukevimizin koltuk takımının yenilenmesi, eskiyen çarşaf takımlarının 
yenilenmesi ,oyun odalarına oyuncak tedariği ,eskiyen yataklarının yenilenmesi ( 6 adet) 
ve konukevlerimizde kalan hasta ve hasta yakınları için yiyecek ve giyecek yardımı 
gösterilebilir. 
 
VIII- HÜCRESEL TEDAVİ MERKEZİ PROJESİ 
 
Daha fazla çocuğu yaşama kazandıracak “Hücresel Tedavi Merkezi”  projesine 13 Kasım 
2019 tarihinde Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Çocuk Hastanesi’nde Rektör Vekili Prof. Dr. 
Kutsal Turhan, Başhekimlik Yöneticileri, doktorlarımız ve Kitvak Yönetim Kurulu’nun 
katıldığı basın toplantısı ile start verilmiştir. 
 
Bu merkez çocuklarımıza hayat vereceği gibi onkoloji tedavisi gören çocuklarımız 
Amerika’da ve Avrupa’da tedavi gören çocuklarla eşit kalitede hizmet alacaktır. 
 
Bu proje ile Ege Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi uluslararası 
akreditasyon sistemine sahip olacaktır.  
 

Kök hücre nakli tedavisi, hücresel bir tedavi olup yan etkisi yüksektir.  Ölüm oranları 
tüm dünyada gelişmişlik düzeyine göre %10-30 arasında değişmektedir. Bu ölüm 
oranlarını azaltmak, gelişmiş, zengin ülkelerde gördüğümüz düzeylere çekmek ancak 
yapılan hizmetin kalitesini arttırarak mümkündür. JACIE bir kalite belgesidir. JACIE, kök 
hücre nakli tedavisinin standartlarını belirleyen ve kaliteyi yüksek düzeyde standart hale 
getirmeyi amaçlayan uluslararası bir akreditasyon sistemidir. Temel hedef, gerek verici 
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gerekse de hasta için ölüm ve ağır yan etki oranlarını azaltmaktır. Vericinin maksimum 
güvenliğini garanti eder. Ayrıca hastalara dünyadaki yeni tedavilere ulaşma olanağını 
sağlayan klinik araştırmalar JACIE akreditasyonu olan transplant ünitelerinde 
yapılmaktadır ve hastaların bu yeni tedavilere ulaşmasına imkan vermektedir. Böylece 
Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Pediatrik Onkoloji Bölümü Dünya’ya entegre olarak hizmet 
vermiş olacaktır. 

JACIE akreditasyonunu sağlamak bazı ülkelerde yasal zorunluluktur ve tüm 
dünyadaki Kök Hücre Nakil Üniteleri’nin  %36’sı bu akreditasyona sahiptir. Ülkemizde ise 
şu anda JACIE akreditasyonuna sahip sadece 2 adet erişkin Kök Hücre Nakil Ünitesi olup, 
pediatrik sadece 1 adettir.  

JACIE akreditasyon kalite belgesine sahip olmak için aşağıdaki alanlarda kalite 
çalışmaları gerekmektedir; 

• Hasta için en uygun kök hücre vericisinin seçimi ve seçilen vericinin 
maksimum  güvenliğini sağlayacak önlemlerin alınması 

• Kök hücre ürününün en uygun koşullarda toplanması, işlenmesi ve gerekirse 
hasta için uygun olan zamana kadar en güvenli koşullarda saklanması 

• Hastaya uygulanacak tedavilerin en uygun klinik koşullarında ve yüksek 
düzeyde kalite ile yapılması ve bu amaçla alt yapı düzenlenmesi, personel 
eğitimi, yapılacak tıbbi tedavilerin standardize edilmesi 

• Her türlü afet, ani ortaya çıkabilecek ve hastanın yaşamını tehdit edecek 
olumsuz olaylara karşı önceden önlem alınması 

• Kök hücre nakli tedavisi yapılan alanlarda uygun temizlik ve-sterilizasyon 
koşullarının sağlanması 

• Hasta ve donör verilerinin güvenli bir biçimde ve elektronik olarak saklanması 

• Denetleme faaliyetlerinin düzenli yapılması 

KİTVAK NASIL DESTEK OLACAK; 
HASTANEMİZE MALİYET gerektiren kalemler 
 

■ ALTYAPI EKSİKLİKLERİ 

■ CİHAZ EKSİKLERİ 

■ ÜRÜN GÜVENLİK SİSTEMİ  EKSİKLERİ 

 
JACİE Akreditasyon standartlarını sağlamak; uluslararası standartlara uyumlu bir sağlık 

hizmeti sunulmasını, ölüm ve sakatlık riskinin azalmasını, tedavi hizmetlerinde hata 
ihtimalinin azalmasını, hasta memnuniyeti ve güven duygusunun artmasını sağlayacaktır. 
Dünya çapında ki tüm merkezlerle ortak kalite anlayışı bu şekildedir bizde de böyle 
olacaktır. 

 
IX - YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ETKİNLİKLER 
 

2020 Yılı Genel Planı; 
 
 

1- “Hücresel Tedavi Merkezi” projesini en kısa sürede tamamlamak, 
 

2- Gelir getirici çeşitli aktiviteler ve bağış almak için firma ve iş insanı ziyaretleri (konser, 
kermes, değerli konuşmacılar eşliğinde yemekler v.b.; ) 
 

3- Vakıf ve proje tanıtım ziyaretleri (Firma, ilk, orta, lise, üniversitelere yönelik ve şahıs 
görüşmeleri ile projenin duyurusu sağlamak. Aynı zamanda alışveriş merkezlerinde reklam 
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ekranlarında ve Belediye totemlerinde Kitvak tanıtım görsellerinin paylaşılması; TV, radyo 
canlı veya süreli program çekimlerine katılım ),  
 

4- Yıl boyunca bayram , özel günlerde hastanelerimizdeki aktivitelerin devamlılığı ve çocuklar 
için tiyatro gösterileri şeklindedir. 

 
 
X - 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; Norm Holding, Kansan 
Makine, Muzer Makine, Audio Elektronik, Takev Okulları , Özel Ege Lisesi, Özel Piri Reis 
Okulları Karşıyaka Kampüsü, Yeşeren Okulları, Kent Koleji, Kültürpark Tenis Kulübü, Rose 
Garden Restoran, Agora Lions Kulübü, Türkiye Jokey Kulübü, Sofra Grup, Parma Reklam 
Hizmetleri, Cem Ofset  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 teşekkür kartları 
takdim edilmektedir. 
 
Bu arada çeşitli meslek gruplarından 82 kişilik Kitvak İcra Komitesi, çeşitli projeler üreterek 
kaynak yaratma çalışmalarını sürdürmekte, hem ayni hem nakdi bağış elde edilebilmesi 
için vakıf çalışmalarının yürütülmesine destek olmaktadır.  
 
Bu yıl içinde kurulan ve İcra Komitesi aktif üyelerinden seçilerek çalışmalara fiilen katkıları 
olan Aktif 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. 
 
XI -  SONUÇ 
 
Hep birlikte bugünlere getirdiğimiz, İzmir’in gurur abidelerinden vakfımız Kitvak’ın 2019 
faaliyet dönemine ait bilgileri sizlerle kısaca paylaştık.  
  
Bugün 24 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 isteriz. 
 
Kitvak güzel İzmirimiz’de kurulmuş, çok kıymetli bağışçı ve hayırseverlerle bugünlere 
ulaşmış, hasta ve hasta yakınlarına umut olmak adına 3 büyük eseri hizmete sunarak; 50 
milyon TL’lik yatırım yaparak örnek bir imece organizasyonuna imzasını atmıştır. Şimdi ise 
“Hücresel Tedavi Merkezi" projesi ile hizmetlerine bir yenisini daha eklemek için emin 
adımlarla yoluna devam etmektedir. 
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Sayın Başkanımız ve Değerli Üyelerimiz,  
 
Yukarıda da ayrıntılarıyla sizlerle paylaştığımız üzere, biz bu yıl da “Askıda Oda”ile umut 
olmaya çalıştık ve konukevlerimizde kalan hasta ve hasta yakınlarına yardımlarımızı 
sürdürdük. “Hücresel Tedavi Merkezi” projesinin temellerini atarak gelecek yılda İzmirimize 
yeni bir hizmet daha kazandırabilmenin heyecanını yaşadık ve emin adımlarda yolumuza 
devam ettik. Yıl boyunca bu kapsamda bağışçı ve hayırseverlerimize seslendik. “Biz bir 
yola çıktık. Gerek etkinliklerimizle gerekse dostların desteğiyle bu hizmeti yerine getirip 
çocuklarımızın hayatını kurtarmak ve ebeveynlerine umut verebilmek için yola çıktık. 
Vereceğiniz her destek bizim için can suyu olacaktır” dedik. Bağışçı ve hayırseverlerimiz 
bu çağrımıza da olumlu cevap vererek önemli ölçüde hasta ve hasta yakınlarımıza umut 
oldular.  
 
Tüm bu çalışmalar gösteriyor ki KİTVAK bu anlamda büyük bir ihtiyacı karşılıyor ve 
karşılamaya da devam edecek.  
 
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.  
 
Bu kutsal yolculukta yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur duyduğumuz; başta Mütevelli 
Heyet Başkanımız’a ,Mütevelli Heyet Üyelerimiz,  vakıf bünyesinde her Çarşamba günü 
toplanarak çalışmalarımızı gözden geçirdiğimiz 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. 
 
Bundan sonraki çalışmalarımız ve projelerimizde de hep birlikte toplumumuza hizmet 
edeceğimize ve sizlerden gelecek desteğe olan inancımız tamdır. Vakfımızın misyonu 
sadece kanserle mücadele veren evlatlarımıza yardımcı olmak değil, ihtiyaçlı hasta ve 
hasta yakınlarına da destek olmaya çalışmak ve toplum adına hizmet üretmek yönündedir.  
Yeni projelerle ve sizlerin desteğiyle de çalışmalarımız sürecektir. 
Vakfımız tüm kanser hastaları ve toplum için inançla hizmet üretmeye devam  
edecektir. 
 
Biliyoruz ki, birlikte olursak, elele verirsek hayat bizim için akar, çocuklarımız güler, anne 
ve babaların yürekleri huzur bulur,  biz de en büyük mutluluğu yaşarız. Biz bu amaç için 
varız ve yaraları sarmaya devam edeceğiz. Elele çok daha ilerilere. 
 
Sevgi ve saygılarımızla,  
 
 
 
 
     A.İklil Ulueren               YMM Ramazan Soncul 
Yönetim Kurulu Başkan V.            Yönetim Kurulu Başkanı 


