
 
 

2015 YILI YARDIM KAMPANYALARI 
 

 

EKİM 2015  
 
- EKİM AYINDA GERÇEKLEŞEN VAKIF YARDIMLARI: 

o İhtiyaçlı durumdaki kişilere yapılan parasal yardımların yanı sıra bazı 
vatandaşların evleri tamir edilmiş, öğrencilerin okul harçları ödenmiş, hasta 
kişilere tıbbi malzeme sağlanmış ve elektrik borçları ödenmiştir. 

o Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne mobilya ve küçük mutfak ünitesi alımı için maddi 
destek sağlanmıştır. 

o Lefkoşa Surlariçi'nde yaşayan 9-14 yaş arası çocuklara okul sonrası öğle 
yemeği verilmesi için Sosyal Hizmetler Dairesi'ne maddi destek sağlanmıştır. 

o Şehit Zeka Çorba Ortaokulu'na klima alınması için maddi destek sağlanmıştır. 
o Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın ihtiyacı olan döner sahnenin yapımı için maddi 

destek sağlanmıştır. 
o İdaremiz tarafından Lefkoşa Kaymaklı Mezarlığı'nın duvarları tamir edilmiş 

ayrıca Yenierenköy Mezarlığı'na bank yaptırılmıştır. 
o Zihinsel ve bedensel özürlü bir hastaya solunum sorunu için oksijen 

konsantratörü, oksijen cihazı, beslenme pompası ile özel yatak alınmıştır. 

 

EYLÜL 2015  
 
- EYLÜL AYI VAKIF YARDIMLARI: 
İdaremiz, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı ile yaptığı 
işbirliği çerçevesinde ihtiyaçlı öğrencilerin okul harçlarını ödemeye, kırtasiye ve giysi 
alımı için maddi yardım sağlamaya, bazı okullara malzeme yardımı yapmaya devam 
ediyor. 
 
- İDAREMİZ, DEĞİŞİK BÖLGELERDE ÇOCUKLARIN FARKLI VAKIFLARIN 
TEMSİLCİLERİ OLARAK GÖREV ALIP, VAKIF RUHUNU YAŞATMALARI İÇİN 
PROJE BAŞLATTI: 
Proje kapsamında, Lefkoşa Surlariçi'nde yaşları 12 ile 14 arasında değişen çocuklar 
"İhtiyaçlı Ailelere Yardım Eden Vakıf" üyeleri olarak, bölgeyi sokak sokak dolaşarak 
ihtiyaçlı aileleri tespit ediyor. Projeye gönüllü olarak katılan çocuklar Surlariçi 
bölgesinde tespit ettikleri ihtiyaçlı ailelere İdaremizin sağladığı gıdaları kendileri 
dağıtıyor. 

 



AĞUSTOS 2015 

- İDAREMİZ YARDIMLARINI AĞUSTOS AYINDA DA SÜRDÜRDÜ: 
o Kıbrıs Türk ortopedik Özürlüler Derneği'ne bağlı, ihtiyaçlı durumda olan bir kısım 

üyenin bir yıllık fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti bedeli karşılanmıştır. 
o Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri'ne ait binanın 

tamirat işleri yapılmış ve maddi destek sağlanmıştır. 
o Sosyal Riskleri Önleme Vakfı'na bakım ve eğitim gereksinimi olan çocukların 

özbakım ve eğitimlerine yönelik olarak hazırlanan kreş/bakımevi projesi için 
maddi yardım sağlanmıştır. 

o Çanakkale Ortaokulu'na fotokopi cihazı alınmıştır. 
o Ramazan Bayramı'nda Hala Sultan Tekkesi'ni ziyaret eden kişilerin ulaşım 

bedelleri karşılanmıştır. 
o İdaremiz, ihtiyaçlı kişilere sağlamış olduğu maddi yardımlar yanında, ihtiyaçlı 

öğrencilerin eğitim giderleri ile Özel Eğitim Vakfı'na devam eden çocukların okul 
giderlerinin karşılanması için katkı sağlanmış, maddi imkanları kısıtlı olan bazı 
vatandaşların evlerini tamir ettirmiş veya tamir etmeleri için inşaat malzemesi 
temin etmiş, bazı muhtaç kişilere gıda paketi yardımı yapmış ve bir kısım 
vatandaşın evine elektrik bağlanması için maddi yardım yapmıştır. 

o Yenierenköy Belediyesi'ne ait su arıtma tesisinin yenilenmesi ve bakımının 
sağlanması için maddi yardım yapılmıştır. 

KKTC ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ YAYINI OLAN ENGELSİZ KIBRIS 
DERGİSİ'NİN İLK SAYISININ BASIMI İÇİN İDAREMİZ TARAFINDAN MADDİ 
DESTEK SAĞLANMIŞTIR. 

 

TEMMUZ 2015 

- İDAREMİZ YARDIMLARINI TEMMUZ AYINDA DA SÜRDÜRDÜ: 
Mallarını vakfetmiş atalarımızın vasiyetleri doğrultusunda Vakıflar İdaresi, toplumun 
sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik katkılarını Temmuz 
ayında da sürdürdü.  

İdaremiz tarafından, Temmuz ayı içinde ihtiyaçlı kişi ve ailelere sağlanan maddi destek 
yanında; 

o Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Uyuşturucu Sigara ve Alkolle 
Mücadele Derneği ve Kıbrıs Yeşilay işbirliğinde düzenlenen Uyuşturucuya 
Değil, Yaşamın Güzelliklerine Sarılalım konulu fotoğraf yarışmasına sponsor 
olunmuş,  

o Naci Talat Vakfı'na kültürel amaçlı maddi destek sağlanmış, 
o Özel eğitim gören çocukların okul giderlerinin karşılanmasına katkı yapılmış, 
o Güzelyurt Türk Maarif Koleji'ne 2 adet projeksiyon cihazı alınmış, 
o Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Kimya Labaratuvarına mobilya alınmış, 
o 7. Gündüz Tekin Onay Minikler Futbol Festivali'ne sponsor olunmuş, 
o Gaziveren Anaokulu'na ışık, ses ve sahne düzeni kurulması için maddi destek 

sağlanmış, 
o KKTC Engelliler Dayanışma Derneği çatısı altında engelli bireylerin bulunduğu 

ailelere Ramazan Bayramı öncesinde gıda yardımında bulunulmuş, 
o Gaziveren Camisi'ne klima taktırılmış, 
o Göçmenköy Camisi'ne malzeme alınmış, 
o Lefkoşa Devlet Hastahanesi'ne mobilya alımı için maddi destek sağlanmıştır. 



 

HAZİRAN 2015 

- KARŞILIK BEKLEMEDEN İYİLİK YAPMAK KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI 
ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI: 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin kuruluşunun 444'üncü ve İngiliz İdaresi'nden Kıbrıs Türk 
Halkına devrinin 59'uncu yıldönümü nedeniyle İdaremiz sponsorluğunda, KKTC Milli 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ortaokullar ve liseler arasında düzenlenen ve geçtiğimiz 
ay sonuçlanan " Karşılık Beklemeden İyilik Yapmak " konulu kompozisyon yarışması 
ödül töreni Vakıflar Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.  

- RAMAZAN AYI ETKİNLİKLERİ'NE BU YIL DA DEVAM EDİLİYOR: 
İdaremiz, Ramazan Ayı Etkinlikleri çerçevesinde ada genelinde ihtiyaçlı ailelere 
Türkiye Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 5000 adet gıda 
yardım paketini dağıttı. 
Ramazan ayı dolayısıyla birçok köy ve şehir merkezinde iftar yemeklerinin 
düzenlenmesine bu yıl da devam ediliyor.  

 

MAYIS 2015 

- HAYIR VE SOSYAL İŞLER FONUNDAN YAPILAN YARDIMLAR: 
Sos Çocuk Köyü'ndeki 12 adet çocuk evi ile Şehit Yalçın İlkokulu'na ait Bahçe 
duvarının tamiri yapılmış, Mehmetçik Köyü sağlık ocağına malzeme alımı için maddi 
yardım yapılmış ayrıca Barış İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Gaziveren İlkokulu, Erdal 
Abit İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Güzelyurt İlkokulu, Şehit Menteş Zorba İlkokulu ve 
Ziyamet İlkokulu'na devam eden ihtiyaçlı aile çocukları ile bir diyaliz hastasına yardım 
sağlamıştır. 

- KKTC ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİNE MADDİ YARDIM SAĞLANDI: 
İdaremiz, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği'ne, derneğin tanıtımına yönelik CD 
hazırlanması ve bazı televizyon kanallarında yayınlanması için maddi imkan sağlamış 
ayrıca engelli bireylerin yaşadığı ailelere gıda paketi yardımında bulunmuştur.  
 

- İDAREMİZ TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE SOSYAL PROJELERE SPONSOR 
OLMAYA DEVAM EDİYOR: 
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından 
1 Nisan 2015 tarihinde satışa çıkarılan " Kanserle Mücadele " konulu pul serisinin 
hazırlanmasına İdaremiz katkıda bulundu. 
 
 
- İDAREMİZ KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNE KATKILARINI SÜRDÜRÜYOR 
Vakıflar İdaresi'nin de ana sponsorları arasında bulunduğu " Alashia Yeniden Doğuyor 
3 " isimli Seramik Sergisi 12-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında yine İdaremizin 
sponsorluğunda ve ev sahipliğinde Bedesten'de gerçekleştirildi.  

 
 

 



 

ŞUBAT 2015 

-HAYIR HİZMETLERİ: 
o Gayretköy'de yaşamakta olan ihtiyaçlı bir aileye kıyafet ve ayakkabı alınmasının 

yanısıra maddi yardım sağlanmıştır. 
o Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Lefke İstiklal İlkokulu ile Serhatköy 

İlkokulu'nda okumakta olan ihtiyaçlı öğrencilere kıyafet ve ayakkabı yardımında 
bulunulmuştur. 

o Dört vatandaşımızın elektrik giderlerine katkı yapılmıştır. 
o İhtiyaçlı 11 üniversite öğrencisinin okul harçları ödenmiştir. 
o İhtiyaçlı ailelere çocukları için kıyafet ve ayakkabı alınmış ayrıca maddi yardım 

yapılmıştır. 
o Bazı ihtiyaçlı durumda olan ailelere maddi yardım yapılmıştır. 
o Esentepe Köy'ünde ikamet etmekte olan üç aileye evlerinin tadilat ve tamiratı 

için malzeme yardımı yapılmıştır. 
o İhtiyaçlı bir kişinin Belediye'ye olan borçlarının ödenmesine katkı yapılmıştır. 
o Bazı ihtiyaçlı kişilere sağlık sorunları için maddi katkı sağlanmıştır. 
o Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Okul Birliği'ne okula zil sisteminin kurulumu 

için maddi katkı sağlanmıştır. 
o Üç ihtiyaçlı öğrencinin üniversite kayıt ücreti, yurt gideri ve ders kitaplarının 

bedeli ödenmiştir. 
o Lefkoşa Türk Lisesi ve Haydarpaşa Ticaret lisesi Okul Aile Birlikleri'nin okullarını 

ihtiyaçlarını gidermek için çıkardığı piyango biletlerinden satın alınmıştır. 
o Gelişim geriliği olan ihtiyaçlı aile çocuklarının okul ücretlerinin ödenmesine 

devam edilmiştir. 
o Başarılı öğrencilerin okul harçlarının ödenmesine devam edilmiştir. 
o KKTC Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği çerçevesinde üzerinde vakıfları 

anlatan bilgilerin bulunduğu duvar takvimlerinin ve üzerinde sloganımızın 
bulunduğu kalemlerin ada genelindeki okullara dağıtılmasına devam edilmiştir. 

o Aygün Köyü'nde ikamet etmekte olan bazı ihtiyaçlı ailelere gıda yardımında 
bulunulmuştur. 

 
-KÜLTÜREL FAALİYETLERE KATKIMIZ DEVAM EDİYOR: 

KKTC'de ilk kez düzenlenen İstiklal Marşı yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 
şiirlerini okuma yarışması ödül töreni 12 Şubat 2015 tarihinde YDÜ'de gerçekleştirildi. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Mehmet Akif Ersoy'un 
torununun katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Vakıflar İdaresi, ilk beşe seçilen 
öğrencilere bir adet dizüstü bilgisayar ve dört adet tablet hediye ederek kültürel 
faaliyetlere yapmış olduğu katkılara devam etti.  

 

OCAK 2015 

- HAYIR HİZMETLERİ: 
o Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli çocukların el 

becerilerini geliştirmek için yaptıkları ve üzerinde logomuz ve sloganımızın 
bulunduğu ahşap anahtarlıklardan satın alındı. 

o Gelişim geriliği olan ihtiyaçlı aile çocuklarının okul ücretlerinin ödenmesine 
devam edildi. 



o Sosyal Riskleri Önleme Vakfı'na ait Kadın Sığınma Evi'nin bazı tamir masrafları 
karşılandı. 

o Başarılı öğrencilerin okul harçlarının ödenmesine devam edildi. 
o Erenköy Lisesi'ne maddi yardım sağlandı. 
o İhtiyaçlı aile çocuklarına üniforma ve ayakkabı alındı. 
o İhtiyaçlı ailelere gıda ve battaniye yardımı yapıldı. 
o Sağlık sorunu bulunan ihtiyaçlı kişilere sağlık yardımı yapıldı. 
o 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ne 2 yeni Bilgisayar alınmış, ayrıca 8 ihtiyaçlı 

öğrenciye ayakkabı ve kıyafet yardımında bulunulmuştur. 

     KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği çerçevesinde üzerinde sloganımızın 
bulunduğu duvar takvimi ve kalemler ilk ve orta dereceli okullara dağıtılmaya başlandı. 

 


