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#SağlıkSizinleOlsun
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Vakfımız, 1986 yılında, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere hizmet vermek amacıyla 
kurulmuştur. Maddi kaygı duymaksızın faaliyetlerine başlayan vakfımız, Temmuz 1987 – 
Aralık 2012 tarihleri arasında, 235 bini ücretsiz olmak üzere toplam 696 bin kişiye sağlık 
hizmeti verilmiştir.  

Gerekli tüm araştırmaları yaparak, sağlık hizmetlerine erişmek de zorlanan kişileri birebir 
tespit ettiğimiz çok yönlü hizmet veren ilk vakıf olma özelliğimiz ile gurur duyduğumuz 
PEK ÇOK İLKE İMZA ATTIK. 

Ülkemizde hem organizasyon ve hem de operasyon aşamasında geri dönüşüm yapan 
ilk sivil toplum kuruluşu (1989),

Yeşil Kart uygulaması 1993 yılında başlarken,  1991 yılında hastalara “Mavi Kart” 
uygulaması başlatan ilk sağlık kuruluşu / sivil toplum kuruluşu (1991),

Ülkemizde gecekondu mahallesinde hastane inşa eden ilk sivil toplum kuruluşu (1999),

Ülkemizde hurda araç lastiklerini toplayıp geri dönüşüme kazandıran ilk kuruluş (2004),

2012 yılı sonunda içinde bulunduğumuz koşullar gereği Tıp Merkezi kapatılarak sağlık 
hizmetleri sonlandırılmış ancak diğer sağlık kurumları ile yapılan protokoller ile ekonomik 
yoksulluk sınırının altındaki kişilerin hastalığında tedavilerinin devamlılığı sağlanmıştır.

2005 yılından bu yana hizmet vermekte olan Lokman İlk Yardım Eğitim Merkezi ve 2013 
yılında kurulan Lokman Hekim Ortak Sağlık Güvenlik Merkezi, sosyal fayda sağlayabilmek 
yolundaki mihenk taşlarımız olmuştur.

BAŞKANIN MESAJI
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Bu iki merkez halen çok sayıda ulusal ve uluslararası markaya ve kuruma İlk Yardım Eğitimi 
ve İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti sunmakta, elde edilen gelir misyonumuz doğrultusunda 
değerlendirilmektedir.

Uzun yıllar boyunca insan sağlığı için emek veren Lokman Hekim Sağlık Vakfı bugün 
“YETİŞ DOKTOR” projesi ile sağlığın geleceği olan doktorlara da yatırım yapmaktadır. 
Bu projeyle ihtiyacı olan tıp fakültesi öğrencilerine burs sağlıyoruz ve toplumun destek ve 
inancını “Geleceğin Hekimleri” ile taşıyoruz. 

Amacımız; yüzünü bilime dönmüş, hastayı fiziksel ve ruhsal bir bütün olarak 
değerlendiren, mesleğini ve toplumunu seven; tüm bunlarla birlikte din, dil, ırk ayrımı 
yapmayan, doğasına sahip çıkan, sağlığı ve iyiliği gönülden sunan, dünyaya entegre 
güncel tıp bilgisine sahip ‘İyi Doktorlar’ olabilmelerine katkı sağlamaktır. 

Biz onlara “GELECEĞİN HEKİMLERİ” diyoruz. 2015 yılından bu yana 56 mezun 
doktorumuz oldu. Mezun doktorlarımızın bir kısmı uzmanlık eğitimine devam ederken bir 
kısmı da ülkemizin çeşitli bölgelerinde hekimlik görevlerine başladılar. 
2020 - 2021 Eğitim dönemi için eğitimi devam eden 92 bursiyerimiz ile eğitimine destek 
verdiğimiz 377 doktor / doktor adayı da vakfımızın gurur kaynağı olmaya devam ediyor. 

Eğitim alanında desteklemeyi önemsediğimiz okumaya istekli 400 kadar ilköğretim ve 
lise çağındaki çocuğumuzun 2015-2016 eğitim döneminden itibaren eğitim ihtiyaçlarını 
karşılayıp, ayni destek veriyoruz. 

İnsani değerlere olduğu kadar doğaya karşı da sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye 
gayret eden vakfımız; 1989 Ekim ayından beri geri dönüşebilir katı atıkları (atık ve hurda 
kağıt, kola kutusu, naylon, plastik, pet) toplamaktadır. Vakfımız tarafından başlatılan bu 
çalışma günümüzde de halen devam etmektedir. 32 yıldır ülkemizde geri dönüşüm 
faaliyetini istekle ve profesyonel ekiple sürdüren tek sivil toplum kuruluşuyuz.

Bugün geldiğimiz noktada başarılarımızın gururunu yaşarken, daha fazla insana ve 
geleceğe yatırım yapabilmek adına her gün daha çok çaba sarf ediyoruz.
Bu uzun fakat anlamlı yolculuğumuzda, sizlerin de yanımızda olduğunuzu bilmek bizi 
daha da güçlendiriyor.  

Sağlık sizinle olsun.

Saygılarımızla,
Uz. Dr. Ayhan TOKGÖZ 
Yönetim Kurulu Başkanı
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YÖNETİM KURULU

UZ. DR. AYHAN TOKGÖZ
İç Hastalıkları Uzmanı / Başkan
 
DOÇ. DR. EMİN İRFAN GÖKÇAY
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Mütevelli Heyet Üyesi / Denetmen
 
FEYZİ ONUR KOCA
İş İnsanı
Mütevelli Heyet Üyesi
 
UZ. DR. MEHMET YALÇINKAYA
İç Hastalıkları Uzmanı
Mütevelli Heyet Üyesi
 
RECEP ŞÜKRÜ ERGÜN
İş İnsanı
Mütevelli Heyet Üyesi
 
PROF. DR. BEHLÜL ÜSDİKEN
İşletme
Mütevelli Heyet Üyesi
 
LEYLA ŞEKER
Mütevelli Heyet Üyesi
Genel Müdür
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“YARINLARIMIZA  
YATIRIM YAPIYORUZ”
Kuruluşuna “eşit sağlık hizmetleri” düsturu ile başlamış, yıllar içerisinde 
misyonuna eklediği sosyal sorumlulukları, hayata geçirdiği çok sayıda yeni ve 
başarılı uygulama ile önder olmuş, ülkemizde lider, dünyada örnek bir sivil toplum 
kuruluşuyuz.

Yüzünü bilime dönmüş, hastayı fiziksel ve ruhsal bir bütün olarak değerlendiren, mesleğini 
ve toplumunu seven; tüm bunlarla birlikte din, dil, ırk ayrımı yapmayan, doğasına sahip 
çıkan, sağlığı ve iyiliği gönülden sunan, dünyaya entegre güncel tıp bilgisine sahip ‘İyi 
Doktorlar’ olabilmelerine katkı sağlamaktır. 

Sağlık hizmetlerinin ve eğitimlerinin fırsat eşitliğinin sağlanması yolunda ülkemizde lider, 
dünyada örnek bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefliyoruz

Değerlendirmeler:

Sosyal sorumluluğun ve sağlık hizmetlerinin bilincinde hareket ederiz,
etik değerleri temel alırız.

Din, dil, ırk, sosyoekonomik ayrım yapmaksızın insana değer veririz.

İnsanı fiziksel, ruhsal ve sosyolojik bir bütün olarak ele alır, üç unsurun
iyilik halini gözetiriz.

Çevreye ve toplum vicdanına hak ettiği önemi gösterir ve bu yönde davranırız.

Sürekli gelişime ve öğrenmeye inanırız.

Çalışanları, destekçileri, tedarikçileri ve bizden hizmet almayı kabul edenlerimizle
takım ruhuna inanırız. 

Tüm paydaşlarımıza şeffaf ve dürüst bir kurum davranışı sergilemeyi
taahhüt ederiz.
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“YETİŞ DOKTOR”
Ağırlıklı olarak İstanbul ve Kocaeli olmak üzere ülkemizin pek çok 
bölgesinde eğitimini ekonomik yoksunluk içerisinde sürdürmekte olan 
377 Doktor adayına öğrenim süreleri boyunca destek olmak için burs 
imkanı sağlandı. 

2020 yılı içinde 76 tıp fakültesi öğrencisine öğrenim bursu sağlandı ve 2021 yılında 
ise burs sağlanan öğrenci sayısı 92’ye çıktı. Halen “Geleceğin Hekimleri” için 
yürüttüğümüz “Yetiş Doktor” projesi devam etmektedir.  

2020 - 2021 Eğitim Öğretim döneminde burs alacak tıp fakültesi öğrencilerinin 
belirlenmesinde şeffaflık ve yüz yüze görüşmeler ile ilerledik. 

“Yetiş Doktor” projesi sayesinde 56 öğrenci mezun oldu ve şu an ülkenin çeşitli 
bölgelerinde hizmet sunmaya başladı. 

2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılında “Yetiş Doktor” projesi ile 16 tıp fakültesi öğrencisi 
mezun oldu. Ülkemizin en iyi tıp fakültelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde 3 bursiyerimiz başarı sıralamasında ilk 10’da yer alarak mezun oldu. 
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Öğrencilerimizin mezuniyetleri için bir araya gelmeyi 
ve kutlama yapma geleneğimizi sürdürüyoruz. 
Alanında uzman ve tecrübeli Doktorlar ile birlikte 
yeni mezun öğrencilerin bir araya getirildiği bu 
buluşmalarda başarıları ve mezuniyetleri kutlandı. 
Çok gururlandığımız bu buluşmalarda öğrencilerimiz 
için Mezuniyet Rozetleri hazırlandı ve  hediye edildi. 
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“GELECEĞİN HEKİMLERİ’’
“Geleceğin Hekimleri”nın bilimsel olduğu kadar sosyolojik 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çok yönlü çalışmalar yürütüldü. 

Öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri için geçtiğimiz yıllarda 
birçok defa çeşitli organizasyonlar düzenlendi. Bu etkinliklerde meslek 
uzmanı doktorlarla bir araya gelindi ve tecrübe paylaşımı toplantıları 
gerçekleştirildi. Tüm dünyada olduğu gibi pandemi koşullarında 
online olarak buluşmalara devam edildi ve tecrübe paylaşımları 
gerçekleştirildi. 

“Geleceğin Hekimleri” için İstanbul tarihine yakından bakmak ve kültürel değişimi 
gözlemlemek amacıyla 25 Ekim 2020’de gönüllü profesyonel rehber eşliğinde İstanbul 
keşfine çıkıldı. Gönüllü bursiyerlerimiz ile çok sayıda müze ve çeşitli dinlere ev sahipliği 
yapan ibadethaneler gezildi. 

“Geleceğin Hekimleri” için kültür 
ve sanat buluşmalarını artırmak için 
Sabancı gönüllüleri ile birlikte 
Dr.Art projesini hayata geçirildi ve 
bursiyerlerimizin uzak kaldığı kültür 
sanat aktivitelerine katılımını sağlandı. 
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Yurt dışı staj imkanı sağlayarak Geleceğin Hekimleri’nın bilimsel, sosyolojik 
ve kültürel deneyimler edinmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Staj imkanı ile 
öğrencilerimiz için uluslararası tecrübe edinmeleri sağlandı. 2021 yılının ikinci yarısında 
yurt dışı staj imkanlarını tekrar başlatmayı hedefliyoruz. 

Çalışmalarımızı Dünya Gönüllüler Günü’nde Ankara Sivil Toplum Örgütleri Platformu ve 
SERÇEV tarafından vakfımıza verilen ödül ile taçlandırdık. 

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Teşekkür Töreni’miz bu yıl Allianz 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Geleceğin Doktorlar’ından, kurumsal çözüm 
ortaklarımıza, koşucularımızdan, gönüllülerimize kadar geniş katılımlı bir buluşma 
hepimize motivasyon ve değer kattı. 

Geçtiğimiz yıllarda büyük bir heyecanla kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı’nı bu yıl tüm 
organizasyon tamamlanmış olmasına rağmen pandemi nedeniyle gerçekleşemedi. Dileriz 
ki tüm dünyanın sağlığına kavuştuğu bir 2022 yılında 14 Mart Tıp Bayramı’nda Tıbbiyeliler 
Yemeği’mizi tüm coşkumuz, bursiyerlerimiz ve mezunlarımız ile kutlarız. 

Teknosa ve Ahbap Derneği 
destekçileri ile birlikte pandemi 
sürecinde online eğitim imkanlarına 
sahip olmayan tüm öğrencilerimiz 
için bilgisayar dağıtımı 
gerçekleştirildi. 
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 ile sağlık çalışanlarının 
çalışma koşulları ve sağlığı için hızlı bir şekilde destek programı oluşturuldu. 
Zor şartlar altında ve pandemi koşullarında hizmet veren sağlık çalışanlarının çok sayıda kişi 
ve kurumdan aldığımız destek ile koruyucu ekipmanlara erişimi için çalışıldı. 

Çok sayıda gönüllünün yanı sıra malzeme temini için vakfımıza destek sağlayan başta 
Boyner Grup olmak üzere Arzum, Bella Maison, Beymen, Mcan, Mcr Racesetter, BTA, 
TÜRYİD, Nivea, Macera Akademisi, B Planı ile adımlarını sağlık çalışanları için atan 
Adım Adım Koşucuları ve Koç Lisesi Velilerine teşekkür ederiz. 

Koruyucu ekipmanları teslim alan doktor ve hemşirelerin teşekkür mesajları ile destek 
programını tamamladık. 

Sağlık Çalışanları İçin 
Destek Programı
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İlgili Sağlık Müdürlüğü organizasyonu ile 
02 Nisan - 04 Haziran arası çok sayıda 
hekim ve hemşire için toplamda 4087 
gece konaklama sağlandı. Allianz 
Türkiye’nin büyük desteği ile harekete 
geçirdiğimiz proje tüm ülkede güzel 
tepkilerle karşılandı ve hafızalara kazındı.

Nefes Ol projesi ile İstanbul Sağlık 
Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz online 
toplantıda İstanbul Sağlık Müdürü 
vakfımıza katkılarından ötürü 
teşekkürlerini iletti. 

Sağlık çalışanlarının konaklamasına destek 
sağlayanlar arasına milli sporcumuz 

Seda Nur Çelik’te katıldı. Evindeki koşu 
bandı üzerinde 100 mil (160 Km) koşarak 
gelen bağışlardan 20 sağlık çalışanının 

konaklamasını sağladı. 

#NefesOl Projesi
Allianz Türkiye desteği ile sağlık hizmetini yerine getirirken evine dahi 
gidemeyen sağlık çalışanları için Nefes Ol” projesi hayata geçirildi. 
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Eğitimlerini ekonomik yoksunluk ile sürdürmekte olan çocuklarımızı da unutmadık. 
Boyner Büyük Mağazacılık ile sürdürdüğümüz “Askıda İyilik” projesi sayesinde 4850 
parça giysiyi ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırarak bayram öncesinde yüzlerini 
güldüren bir organizasyona imza attık. 

Askıda İyilik Projesi

Bu proje Türkiye 2016 yılında  İşverenler Sendikaları Konfederasyonu tarafından 
düzenlenen TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri töreninde Etkililik Ödülünü almıştır.

Bunların yanı sıra sosyal komitemiz denetimleri ile ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 33 
aileye gıda, yakacak, çocukları için kırtasiye malzemesi desteği sağlanmıştır.

Geçtiğimiz yıllarda ilk ve orta öğretim seviyesindeki çocuklarımız gelişimi için çok sayıda 
aktiviteye amza atmıştık. Ancak 2020 yılında pandemi sebebi ile çocuklarımız ile bir 
araya gelemesek de her ihtiyaçları olduğu anda yanlarında olmayı, bayramlarda küçük 
hediyeler ile yüzlerini güldürmeyi başardık.
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Ocak ayında gerçekleşen Elazığ – Malatya depremleri sonrası sahada yıllardır birlikte 
birçok projede bir araya geldiğimiz STK’larla birlikte Afet Platformu kurucuları 
arasında yer aldık. 

İzmir depremi sonrasında oluşan kaos ve iletişimsizliğe karşı hemen bölgedeki yerel Sivil 
Toplum Örgütleri ve destekçilerle iletişime geçtik. Afet Platformu bünyesinde bölgedeki 
tüm koordinasyonu ve iletişimi başarılı bir şekilde yöneterek ihtiyaç sahibi afetzedelere 
destek sağlandı. 

Ahbap, TOG, İhtiyaç Haritası, Tider, Çorbada Tuzun Olsun gibi Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın yanında KSK One Team, Balev, Oy ve Ötesi gibi kurumların organizasyona 
katılımı sağlanarak geniş bir destek ağı örüldü. 

Afetzedelere 
Destek 
Koordinasyonu

Pandemi sebebi ile 2020 yılında topladığımız ofis atık tonajı azalmış olsa da bu güne 
kadar topladığımız dönüştürülebilir 142 bin 500 ton atık sayesinde 597 bin ağacın 
kesilmesini önledik. 

Atık toplama faaliyetlerimiz 2021 yılında da ağırlıklı arşiv imhaları önceliğimizi oluşturmakla 
birlikte devam etmesi hedeflenilmektedir. 

Sosyal komitemiz tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 33 
aileye gıda, yakacak, çocukları için kırtasiye malzemesi desteği 
sağladık. 

Katı Atık Geri Dönüşümleri

Diğer Faaliyetlerimiz 
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“KAYNAK MODELLERİMİZ’’
Sağlık Merkezlerimiz
Lokman Hekim İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile Lokman İlk Yardım Eğitim Merkezi her yıl 
olduğu gibi bu yıl da “Yetiş Doktor” projesine destek vererek, “Geleceğin Hekimleri” 
için çalıştı.

İş yerleri ve kurumların yerine getirmekle yükümlü oldukları İş Yeri Hekimliği, İş Güvenliği 
Uzmanlığı, İş Yeri Hemşireliği ve İlk Yardım Eğitimler’ini merkezlerimiz aracılığıyla 200’ün 
üzerinde kuruma hizmet verdik. 

Merkezlerimizden alınan hizmetler karşılığında kurumlar sosyal sorumluluk projesine imza 
atarken aynı zamanda “Geleceğin Hekimleri”nın yetişmesine destek oldular. 

2020 Yılında

Bugüne kadar 200’ün
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Adım Adım Yardımseverlik Koşuları

İstanbul Maratonu 
Her sene büyük coşku ile gerçekleştirilen, 50’den fazla Sivil Toplum Kuruluşu’nun katılıp 
binlerce insanın köprüde koştuğu İstanbul Maratonu bu sene pandemi nedeniyle 
kısıtlı sayıdaki fiziki koşucu ile gerçekleştirildi. 

Sanal koşu ile bizlere destek olan 136 koşucumuz ve kurumsal koşu takımları kendi 
belirledikleri parkuru ve mesafeyi sağlıklı şekilde bitirerek “Yetiş Doktor” projesi için 
285 bin 366 Türk lirası bağış topladılar.

185 354.066,7
Toplamda
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Salt Like 

Runatolia
01 Mart’da Antalya’da gerçekleşen 
Runatolia’da koşucularımız ve 
gönüllülerimizle bir araya geldik. 
15.senesini kutlayan Adım Adım’ın 
bugüne kadar neler yaptığını, kaç 
canlıya dokunulduğunu anlatılan 
sunumu katılım gösteren tüm STK’larla 
birlikte izleyerek platform çatısı altında 
olmamızın mutluluğunu yaşadık. Geniş 
katılımla gerçekleşen Runatolia’yı 
15 koşucu ile 26 bin 960 Türk lirası 
bağış toplayarak “Yetiş Doktor” 
projesine destek sağladık.  

Pandemi nedeniyle iptal olan koşulardan biri Runfire Salt Like Tuz Gölü koşusunda ise fiziken 
bizi temsil eden koşucuların yanında sanal olarak da koşu kampanyası yapan 30 koşucu ile 
birlikte 41 bin 739 Türk lirası bağış topladık.

Tüm koşuculara ve destekçilerimize çok teşekkür ederiz. 
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Özel Gün Sertifikaları - Ürün Satışları 

Pandemi tüm dünyaya sağlık çalışanlarının ve doktorların değerini bir kez daha 
hatırlattı. Özel günlerinde hediyeleri için Özel Gün Sertifikalar’ımızı tercih eden çok 
sayıda kişi ve kuruluş oldu.

Givin platformu ile protokol imzalayarak bağışlanan yeni ve / veya ikinci el 
giysilerinin satışı ile projelerimize kaynak sağlandı. 

Doğum günlerimizi paylaşarak destek olabileceğimiz ‘İyilik Paylaş’ platformuna 
katıldık. Birçok ünlü ismin doğum günlerini STK’lara bağışladığı ve bağış kampanyası 
başlattıkları ‘’İyilik Paylaş’’ ile birlikte öğrencilerimiz için burs fonuna destek olmak 
isteyenlere ulaştık. 

01 Aralık tarihinde kutlanılan #PaylaşmaGünü bu sene Türkiye’de ilk kez kutlanıldı. 
Tüm dünyada gerçekleştirilen ortak hareketle kurumların bağış desteği sağladığı ve 
farkındalık yaratıldığı Paylaşma Günü’nde projemizle birlikte biz de yer aldık. 
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MALİ TABLOLAR
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tüm destekçilerimize

OSGB ve İlk Yardım Hizmeti alarak  
“Geleceğin Hekimleri”ne destek olan tüm 

paydaşlarımıza ve destekçilerimize teşekkürler.

teşekkürler

KURUMLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

OSGB HİZMETİ ALARAK DESTEK OLAN

KURUMLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK YARDIM HİZMETİ ALARAK DESTEK OLAN

QR Kodu 
okutarak tüm 
destekçilerimizi 
görebilirsiniz.

https://www.lokmanhekimsv.org/biz-kimiz/kurumsal-destekcilerimiz/#OSGB
https://www.lokmanhekimsv.org/biz-kimiz/kurumsal-destekcilerimiz/#ilkyardim
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