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Ramazan Ayı – Oruç Ayı 

“Aç Kalarak, Aç Olan Fakirlerin Halini Anlama Zamanı” 

TARİHTE VAKFİYE ÖRNEKLERİ          

Tarih :  30 Şaban 1312 (26 Şubat 1895) 

Konu : Hicri 1313 senesi Ramazan ayının biri olan Cumartesi gecesi oruç tutulmaya 
başlanacağından eskiden olduğu gibi iftar ve imsak vakitlerinin top atılarak duyurulması ve halka iftar 
yemekleri verilmesi. 

GIDA YARDIMI YAPILIYOR           

TC Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İdaremiz arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Ramazan Ayı 

boyunca ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapılmasının yanı sıra İdaremizce ihtiyaçlı kişilere iftar yemeği 

verilecektir. 

GÜLÜ İNCİTME GÖNÜL 
Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül 
Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül 
Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, 
Kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül. 
 
Mevla verince azma, geri alınca kızma, 
Tüten ocağı bozma, kulu incitme gönül 
Dokunur gayretine, karışma hikmetine, 
Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. 
 
Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma 
Sevene diken olma,  gülü incitme gönül. 
Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs, 
Ya hayır de, ya da sus dili incitme gönül. 

YUNUS EMRE 

İDAREMİZ SOSYAL İÇERİKLİ 
YARDIMLARINA DEVAM EDİYOR 

 
İdaremiz Gaziveren bölgesinde yaşamını 
sürdüren ihtiyaçlı bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını 
karşılamış, ayrıca Türkiye’de çocuklarını 
üniversitede okutmaya çalışan ihtiyaçlı bir aileye 
de yardım yapmıştır. 
 
BU AY DOĞANLARAR 

 
  Enver Sengun      Şerife               Ahmet Dorukan  
                               Dereboylular 
      2 Haziran          10 Haziran         24 Haziran 

 



ÖZEV’E YARDIMLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR 

Özel Eğitim Vakfı bünyesindeki Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Okul’unda okumakta olan 9 engelli 

ve farklı gelişen çocuğun eğitim giderlerinin 

karşılanmasının yanısıra yine aynı okulda 

okumakta olan çocuklar tarafından yapılan ve 

üzerinde İdaremize ait logonun bulunduğu 80 

adet ahşap tepsi satın alınmak sureti ile ÖZEV’e 

maddi yardım sağlandı. 

 

 

 
Lefkoşa Özel Eğitim Okulu’nda okumakta olan 15 zihinsel engelli 
çocuğun Samsun tatili gerçekleşti 
İdaremizin ulaşım giderlerinin karşılanmasına sponsor 

olduğu 15 zihinsel engelli çocuğa aileleri ile birlikte  

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde Mavi Işıklar Eğitim 

ve Dinlenme Rehabilitasyon Merkezi’nde tatil yapma 

imkanı sağlandı. Sosyal Komite Başkanı Tülay Umut 

tarafından koordine edilen etkinlikte Samsun 

Belediyesi’ne bağlı Merkez ile her yıl ücretsiz tatil 

imkanı için karşılıklı anlaşma yapıldı. 

 

  

VAKIFLAR İDARESİ “LET’S DO IT! CLEAN WORLD” 
KAMPANYASINA DESTEK VERDİ 

 
Temiz bir dünya fikri ile oluşturulan Uluslararası “Let’s Do It ! 

Clean World” hareketine Vakıflar İdaresi personeli de destek 

verdi. Gönüllü personelimiz İdaremize verilen güzergah 

doğrultusunda yol kenarlarında ve Kuğulu Park etrafında biriken 

atık ve çöpleri temizleyerek kampanyaya katkı koydu. 

  
BEDESTEN ETKİNLİKLERİ 

HAZİRAN AYI 

 
 Telsim’in “ önce kadın” Projesi  Bedesten’de tanıtıldı. Telsim ile İş  Kadınları 
Derneği arasında imzalanan “önce kadın” Projesi kapsamında oluşturulan “Önce 
Kadın İlan Servisi” Bedesten’de  tanıtıldı. Proje kadınların Kıbrıs ekonomisine daha 
fazla katılımını sağlamayı amaçlıyor. 
 
 Mimarlar Odası SOS Çocuk Köyü yararına  Çocuk ve Mimarlık konulu etkinliği 

Bedesten’de düzenledi. 

 


