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1- YATIRIM FAALİYETLERİ 
A) Kültür Bakanlığınca İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak mahallesi, Atatürk caddesi, 282 pafta, 1125 ada, 
1 parsel numarasında kayıtlı bulunan, Eski tekel Sigara Fabrikası alanının “Özel Tesis (kültür ve sanat 
amaçlı eğitim ve öğretim tesisi) amaçlı kullandırılması için yapılan başvurumuzun değerlendirilmesi 
sonucunda vakfımıza ön izin verilmiştir. 
Şartname gereğince vakfımızca ön izin döneminde; 
a) Başvuru aşamasında teslim edilen fikir projesi doğrultusunda röleve, restitüsyon, restorasyon ve 
çevre düzenlemesi proje çalışmaları tamamlanmış, ilgili kurumlara onay için teslim edilmiştir. 
b) Taşınmazın kullanım amacına uygun plan tadilatı işlemi yapılmış, yola terk işlemi devam 
etmektedir. 
c) Ön izin döneminde kullandırmaya konu taşınmazda bulunan binaların güvenliği için gerekli 
personel görevlendirilmesi sağlanmış ve gereken tedbirler alınmıştır. 
B) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hedefiyle; 

 Vakfımıza ait İzmir ili, Menderes ilçesi, Cumaovası köyünde bulunan gayrimenkullerin 
vakfımıza gelir getirmesi gayesiyle imarına uygun inşaat yapılması konusunda çalışmalar 
yapılmıştır. Söz konusu  parsellerin inşaat ruhsatlarının alınması sağlanması hususundaki 
çalışmalar devam etmektedir. Parseller için Danıştay’da yürütülen davalar devam etmektedir. 

 Vakfımızca satın alınan İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü mahallesinde bulunan toplam 14.557 m2 

yüzölçümlü gayrimenkulün vakfımıza gelir getirmesi hususundaki çalışmalar devam 
etmektedir. Parsel için Danıştay’da yürütülen davalar devam etmektedir. 

 Vakfımızca satın alınan İzmir ili, Bornova ilçesi, Erzene mah. Adresinde kayıtlı 3.350 m2 arsa 
vasıflı gayrimenkulün vakıf amaçlarına uygun kullanılmak üzere yapımına başlanılan inşaatı 
hesap dönemi içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. 

2- VAKIF İLE İLGİLİ FAALİYETLER 
a) Hayırseverimizin sağlığında, vakfın kuruluş aşamasındaki adresi olan 1. Kordon’daki evinin orijinal 
haliyle ANI EVİ olarak muhafazası sağlandı. 
b) Hayırseverlerimizi eserleriyle birlikte tanıtan, vakfımızın çalışmalarını açıkladığımız, kamuoyunun 
görüşlerini ve isteklerini paylaşabildiği, burs müracaatlarının yapılıp sonuçlarının açıklandığı 
nevvarsalihisgoren.org web sitemizin güncel kalması ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edildi. 
c) Vakfımızın iş ve işlemlerini takip için gerekli personellerin istihdamı sağlandı. 
d) İşlerinin yoğunluğu nedeniyle vakıf mütevelli heyetinden kendi istekleriyle ayrılan üyelerin yerine 
Kurucumuz Rahmetli Salih İŞGÖREN’in iradesine göre hazırlanan vakıf tüzüğüne göre yeni üyelerin 
seçimi yapıldı. 
e) Vakfın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi için anonim şirket kurma çalışması tamamlanarak faaliyete 
geçirildi. 
3- YARDIM FAALİYETLERİ  
a) Hayırseverlerimizin adını taşıyan okullar ile Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri öncelikli olmak 
üzere burs yönetmeliğine uygun olarak kurum yöneticilerince yapılan burs müracaatlarına öncelik 
verilerek müracaatlar değerlendirilmiş, burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler yapılmıştır. 
b) Hayırseverlerimizin adını taşıyan kurumların bakım-onarım, tamirat ve boya işleri ihtiyaçlarının 
karşılanması hususunda gerekli yardımlar ve çalışmalar yapılmıştır. 
c) 05-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanılan vakıf haftasına 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda maddi yardında bulunulmuş ve etkinliklere 
katılım sağlanmıştır. 
4- HAYIRSEVERLERİ ANMA ÇALIŞMALARI 
Hayırseverlerimizin vefat yıldönümlerinde mevlüt okutuldu ve lokma dağıtıldı. 


