
 

2016 YILI YARDIM KAMPANYALARI 

 

EKİM 2016 

o Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ülke genelindeki ortaokul ve liselerde okuyan ihtiyaçlı 
ailelerin çocuklarına T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği’nin 200.000 TL.’lik maddi 
desteğiyle üniforma yardımı yapmıştır. 

o TC Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliği çerçevesinde 
“Lefkoşa Mevlevihane” önünde sonbahar-kış mevsimi süresince işlerine, 
okullarına giden öğrenciler ve insanlara sabah 07:00-09:00 saatleri arasında 
ücretsiz çorba ikramı verilmektedir. 

o Vakıflar bünyesinde oluşturulan “İyilik Gönüllüleri” üyeleri Kızılbaş Ece Bakım 
Evi ve Hamit köy İkinci Bahar Huzur Evlerini ziyaret ederek, hazırlamış oldukları 
ikramları dağıtıp, huzur evindeki yetkililerle görüşülmüş ve kurumun ihtiyaçları 
hakkında bilgi alınılmıştır. 

 

EYLÜL 2016 

o İdaremiz tarafından Kurban Bayramı'nda ihtiyaçlı aile çocuklarının kıyafetleri 
karşılanmıştır. 

o İdaremiz  Kurban Bayramı münasebetiyle ihtiyaçlı ailelere ulaşarak kurban payı 
dağıtımında bulundu ve bayram namazı çıkışında camilerde lokma ikramı 
yapıldı. 

o Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin  "Bir Kap Su, Bir Kap Yemek" sloganıyla başlatmış 
olduğu proje kapsamında, İyilik Gönüllüsü Gençler tarafından ada genelinde 
belirli bölgelere metal kaplarda mama ve su bırakıldı. 

o Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda ihtiyaçlı birçok öğrencinin okul 
üniformaları, ayakkabı, çanta vs. İdaremiz tarafından karşılanmıştır. 

 

AĞUSTOS 2016 

o Sağlık sorunlarından dolayı maddi zorluklar yaşayan ihtiyaçlı birçok ailenin 
masraflarının karşılanması için İdaremiz tarafından maddi destek sağlanmıştır. 

o Maddi zorluklar yaşayan ihtiyaçlı bazı ailelelerin ev kirası, elektrik ve su 
borçlarını ödeyebilmesi için maddi destek sağlanmıştır. 



o Üniversite’de eğitim gören ihtiyaçlı birçok öğrencinin okul masraflarının 
karşılanması için maddi yardım yapılmıştır. 

o İdaremiz tarafından Özel Eğitim Vakfı, Ortopedik Özürlüler Derneği, Çocuk ve 
Gençlik Merkezi, Algım Özel Eğitim Merkezi ve Belediye Aş Evi’ne her ay maddi 
yardımda bulunulmaktadır. 

o Vakıflar bünyesinde, farklı okulların öğrencilerinden gönüllülük esasıyla 
oluşturulan “İyilik Gönüllüleri” üyeleri Lapta Huzur Evi’ni ziyaret etti. “İyilik 
Gönüllüsü Gençler” tarafından hazırlanan ikramların dağıtıldığı ziyarette, huzur 
evindeki yetkililerle görüşüldü ve kurumun ihtiyaçları hakkında bilgi alındı. 

o İyilik Gönüllüsü Gençler Lefkoşa Hayvan Barınağını ziyaret etti. Barınakta 
bulunan hayvanlara Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından alınan mamalar dağıtıldı. 

 

TEMMUZ 2016 

o İdaremiz tarafından Özel Eğitim Vakfı, Ortopedik Özürlüler Derneği, Algım Özel 
Eğitim Merkezi ve Belediye Aş Evi’ne maddi yardımda bulunulmuştur. 

o K.K.T.C. Özel Eğitim Vakfı’na bağlı, Özel Eğitim Okulu Yıldızlar Treni Tiyatro 
Kulübü öğrencilerinin Folklor elbiseleri için idaremiz tarafından 5000 TL katkıda 
bulunuldu. 

o Sağlık sorunlarından dolayı maddi zorluklar yaşayan ihtiyaçlı birçok ailelin ev 
masraflarının karşılanması ve sağlık sorunlarından dolayı çalışamayan bazı 
ailelerin elektrik giderlerinin karşılanması için maddi destek sağlanmıştır. 

o Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, Kıbrıs kültürünü ve vakıf ruhunu 
öğrenmeleri, ileriye taşımaları adına Büyük konuk Belediyesi’nin Temmuz 
ayında gerçekleştirdiği festivalde, görevli olarak çalışan 50 kişilik ekibin 
eşofman masrafları idaremiz tarafından karşılanmıştır. 

o İskele Belediyesi tarafından düzenlenecek olan İskele Festivali’ne idaremiz 
maddi yardımda bulunmuştur. 

o Bazı engelli vatandaşlarımızın tedavi görmekte olduğu hastane masraflarının 
bir kısmı idaremiz tarafından karşılanmış ve tekerlekli sandalyeye muhtaç birçok 
engelli vatandaşımıza maddi destek sağlanmıştır. Engelli vatandaşlarımıza ada 
çapında bez dağıtılmıştır. 

o İhtiyaçlı birçok ailenin ev kirasını ödeyebilmesi için idaremiz tarafından katkıda 
bulunulmuş ve kalacak evi olmayan, işsiz bazı vatandaşlarımıza maddi destek 
yapılmıştır. 

o Sanat adına birçok ödül almış bir vatandaşımızın, yurtdışında gerçekleşen 3. 
Uluslararası Kültür ve Sanat etkinliğine KKTC’yi temsilen katılabilmesi adına 
maddi destek sağlanmıştır. 

o Üniversite’de eğitim gören ihtiyaçlı birçok öğrencinin okul masraflarının 
karşılanması ve ihtiyaçlı bazı ailelerin çocuklarının okul masraflarının ödenmesi 
için maddi yardım yapılmıştır. 

o Önceden tespit edilen ada genelindeki ihtiyaçlı ailelere 5 ton hellim ve 5 ton süt 
dağıtımı yapılmıştır. 

o Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servisi ve ona bağlı üniteler yaklaşık 17,000.-
TL harcanarak sıva ve tamiri yapılıp boyandı. 

 

 

 



HAZİRAN 2016 

o Kıbrıs Vakıflar İdaresi 5000 Aileye Erzak Yardımında Bulundu: 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İyilik Gönüllüsü gençlerin desteğiyle Kıbrıs'ın farklı 
bölgelerinde 5000 aileye gıda kolilerinden oluşan erzak yardımında bulundu. 
 
Yaptığı faaliyetlerle vakıf ruhunu yeniden canlandıran Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 
yardım faaliyetleriyle Vakıf ruhunun önemli unsurlarından olan yardımlaşma ve 
dayanışma unsurunu hem toplumumuza, hem de gençlerimize aşılamayı 
hedefliyor. 
 

o Hayır Hizmetleri: 
İdaremiz Hayır Hizmetleri kapsamında Haziran ayı içerisinde Güzel Sanatlar 
Okulunda okumakta olan iki görme engelli öğrenciye birer IPAD almıştır. 
 
 

MAYIS 2016 

o “İyilik Gönüllüleri” Karşılık Beklemeden İyilik Yapmaya devam ediyor: 
Hayırseverlik ve dayanışmanın toplumda gelişmesi hedefiyle Kıbrıs Vakıflar 
İdaresi bünyesinde gönüllü gençlerin oluşturduğu “İyilik Gönüllüleri”, 
Hamitköy'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda, erzak paketi dağıtımında bulundular. 
 

o İyilik Gönüllüsü Gençlerden örnek davranış: 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesindeki İyilik Gönüllüsü gençler, ihtiyaçlı ailelere 
gıda dağıtımı yaptı, yaşlı insanları ziyaret etti, hayvan barınağına kuru mama 
yardımı yaptı. 
 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde her yaştan gönüllü gençlerin oluşturduğu 
“İyilik Gönüllüleri”, Girne’de ihtiyaçlı ailelere gıda dağıtımı yaptı, huzurevi ile 
hayvan barınağını ziyaret etti. 
 
Karşılık beklemeden iyilik yapma, yardımlaşma ve vakıf düşüncesinin toplumda 
yaygınlaşmasına öncülük eden ve 445 yıldır hayır işleri faaliyetlerini sürdüren 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, vakıf geleneğinin gençlerle geleceğe taşınmasına da 
aracı oluyor. 
 
İyilik Gönüllüsü gençler, hafta sonu Girne’de Eski Türk Mahallesi ve civarında 
yaşayan ihtiyaçlı ailelere, Vakıflar İdaresi tarafından hazırlanan gıda paketleri 
dağıttı, yaşlı insanlarla yakından ilgilendi. 
 
Lefkoşa Hayvanları Koruma Derneği Hayvan Barınağı'nı da ziyaret eden İyilik 
Gönüllüleri, barınağa kuru mama yardımında bulunuldu. 
 

o Benter: “Başbakan, Hayır Faaliyetlerini Destekliyor” 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, gençlerin hayır 
faaliyetlerinde bulunmasının takdir edilmesi ve iyiliğin toplumda yayılması 
gerektiğini ifade etti. 
 
Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Vakıflar İdaresi’nin hayır faaliyetlerini 
desteklediğini belirten Prof. Dr. Benter, Başbakan Özgürgün’ün, yardımların 



gerçek ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmasında kendileri ile aynı hassasiyeti 
paylaştığını ve hayır işlerine önem ve destek verdiğini söyledi. 
 
Benter, karşılık beklemeden iyilik yapılmasının gençler tarafından da 
öğrenilmesinin, yardımlaşma ve dayanışmanın toplumda yaygınlaşmasının 
önemli olduğunu kaydetti. 

 

NİSAN 2016 

o Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Dipkarpaz Belediyesi'nin Yaşlılar Haftası dolayısı ile 
ortaklaşa düzenlediği Kaleburnu Köyündeki yemeğe, Kaleburnu ve Kuruova 
köylerindeki yaşlılarımız katılmıştır. 
 

o Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde gönüllü gençlerin oluşturduğu “İyilik 
Gönüllüleri" ihtiyaçlı ailelere gıda dağıtımı yaptı: 
Hayırseverlik ve dayanışmanın toplumda gelişmesi hedefiyle Kıbrıs Vakıflar 
İdaresi bünyesinde gönüllü gençlerin oluşturduğu “İyilik Gönüllüleri”, Lefkoşa’da 
ihtiyaçlı ailelere gıda dağıtımı yaptı. 
 
Farklı yaşlardaki gençlerden oluşan “İyilik Gönüllüleri” üyelerinin bu hafta sonu 
gerçekleştirdiği hayır işleri etkinliğine, North Cyprus Bmx amatör takımı üyeleri 
de katıldı. Gençler, Vakıflar’ın hazırladığı gıdaları, ihtiyaçlı ailelere dağıtarak, 
karşılık beklemeden iyilik yapmayı öğrendi. 
 
Büyükhan’ı da ziyaret eden iyilik gönüllüsü gençler, büyüklerden takdir gördü. 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, hafta sonu hayır 
işleri yapan gençleri kutlayarak, hayırseverliği ve karşılık beklemeden iyilik 
yapmayı topluma yaymayı hedeflediklerini kaydetti. 
 

o Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Dipkarpaz Belediyesi işbirliğinde "Sevgi Engel 
Tanımaz" etkinliği düzenlendi: 
28 Nisan 2016 tarihinde Dipkarpaz Ahşap Evlerde gerçekleşen etkinliğe Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi adına Ali Bardak katıldı. Dipkarpaz ve Kaleburnu köyünde 
yaşayan engelli vatandaşlara yönelik gerçekleşen etkinlikte konuşan Dipkarpaz 
Belediye Başkanı Suphi Coşkun, belediyenin sosyal amaçlı etkinliklere verdiği 
önemi ifade etti. Coşkun, her bireyin birer engelli adayı olduğunu ve bunun 
unutulmaması gerektiğini ifade ederek, engellilerin de eğlenmeye, sosyal 
etkinliklere katılmaya hakkı vardır. Coşkun sözlerine şöyle devam etti; ‘’Biz, 
Dipkarpaz Belediyesi olarak insana değer veriyoruz. Her ne kadar şehirden 
uzak mahrumiyet bölgesi olarak nitelenen bir bölgede yaşıyor olsak da burada 
yaşayan halkımıza tüm imkanlarımız çerçevesinde sosyal hayatlarını devam 
ettirmeleri için fırsatlar yaratıyoruz. “ dedi. 

 

MART 2016 

o "VAKIF GÖNÜLLÜLERİ" Üyeleri Vakıf Ruhunu yaşatmaya devam ediyor: 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde gönüllülük esasına göre oluşturulan yaşları 6 
ile 19 arasında değişen çeşitli okullarda okuyan gençler geçtiğimiz hafta 
sonunda Lefkoşa'da bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Samanbahçe Evleri 



sakinlerine, Hamitköy'deki İkinci Bahar Huzur Evi'ne ayrıca Lefkoşa Sanayi 
Bölgesi'ndeki hayvan barınağını kapsayan bir dizi ziyarette bulundu. 
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen ilk ziyarette Genel Müdür Prof. 
Dr. İbrahim Benter bir konuşma yaparak karşılık beklemeden iyilik yapmanın ve 
bunu yaymanın Vakıflar İdaresi'nin misyonu ve görevi olduğunu ayrıca 
hayırseverliğin toplumda yayılmasını öncelikli hedefleri arasında yer aldığını 
belirtti. Vakıf Gönüllüleri daha sonra Samanbahçe Evleri'ni ziyaret ederek 
burada oturan ihtiyaçlı vatandaşlara gıda yardımında bulundu. Gönüllülerin bir 
diğer durağı Hamitköyde'ki İkinci Bahar Huzurevi oldu. Ziyarette burada 
kalmakta olan vatandaşlarla sohbet edilip çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğin son 
ayağında ise Sanayi Bölgesi'ndeki hayvan barınağına gidilerek buradaki 
hayvanlar için barınağa yiyecek yardımında bulunuldu. 
 

o 18-24 mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yaşlılara 
yönelik bir dizi etkinlik düzenledi: 
29 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte Yeni Erenköy Belediyesi ile 
yapılan işbirliği çerçevesinde Yeni Erenköy Belediyesi'ne bağlı köylerde 
yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza Büyük Han'da öğle yemeği verildi. Yaşlı 
vatandaşlarımız gün dolayısıyla bu etkinlikle keyifli bir gün geçirme olanağına 
sahip oldular.  

 

ŞUBAT 2016 

o İnsanların en değerlisi, insanlara faydalı olandır sloganıyla bu yılki faaliyetlerini 
sürdüren İdaremiz, Vakıf ruhunu yaşatmak için yaşları 12 ile 14 arasında 
değişen Gönüllü çocukların oluşturduğu üyeler ile temsili olarak "İhtiyaçlı 
Ailelere Yardım Eden Vakıf" ile " Çevreyi Koruyan ve Güzelleştiren Vakıf" ı 
canlandırıyor. Vakıf Gönüllüsü çocuklar önce Surlariçi'ndeki ihtiyaçlı aileleri 
tespit ederek bu ailelelere gıda yardımı yapılmasını sağladı. Geçtiğimiz 
günlerde ise çocuklar Dereboyu Caddesi'nin bir bölümü ile Kanlı Dere diye 
bilinen derenin bir bölümünde temizlik çalışması yaptı. 

 

OCAK 2016 

o Hayır Hizmetleri: 
İdaremiz, Ocak ayı içinde hayır hizmetleri kapsamında Soysal Hizmetler 
Dairesi'ne bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne devam eden çocukların yemek 
ihtiyaçlarının karşılanması için kuruma maddi destek sağlamış, Haspolat 
Meslek Lisesi'nde okumakta olan bazı öğrencilere okul üniforması ve ayakkabı 
alınması için maddi yardım yapmış, Özel Eğitim Vakfı'na yardımlarını devam 
ettirmiş ayrıca bazı ihtiyaçlı vatandaşlara sağlık ve elektrik giderleri ve diğer 
ihtiyaçları için maddi yardım yapmıştır. 

 


