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Kıbrıs Vakıflar İdaresi

Serg�de satışa sunulan fotoğraflardan elde ed�lecek gel�rle Yaban Hayat Hastanes�’ne
X-Ray ve amel�yatlar �ç�n duyulan gaz anastez�s� c�hazlarının alınmasında kullanılacağı
bel�rt�ld�.  

Taşkent Doğa Parkı öncülüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdares�’n�n sponsorluğunda
gerçekleşen serg�, değerl� 17 fotoğraf sanatçısının yoğun emeğ� sonucunda eserler�
görücüye çıktı. Sınırlı sayıda çoğaltılan eserler�n satışıyla öneml� b�r sosyal sorumluluk
anlayışına �mza atıldı. 

Sp�nal Muskuler Atrof� (SMA T�p 1) hastalığıyla savaşan 8 aylık Asya bebeğ�n tedav�
masrafları �ç�n İy�l�k Gönüllüler�m�z el ele verd�. Güzelyurt Pazarı ve Sanay� bölges�nde
kurulan stantla İy�l�k Gönüllüler�m�z�n kend� yaptıkları bulgur köftes�, kek, börek, çörek
vb. ürünler�n yanında boyama k�tapları, oyuncaklar, elb�seler vb. satışlarını yaptı. S�zde
Asya bebeğ�m�z�n tedav�s�ne katkıda bulunmak �st�yorsanız aşağıda bel�rt�len hesap
numaralarından desteğ�n�z� yapab�l�rs�n�z.     

Yaban Hayat Hastenes�’ne alınacak malzemelere katkı koymak ve res�mlerden
satın almak �steyen k�ş�ler, Taşkent Doğa Parkı D�rektörü Sn. Kemal Basat’a
(0548 881 1190) ulaşab�l�rs�n�z.



ENGELLİ AİLELERİ BAYRAM YEMEĞİNDE BULUŞTU
KKTC Engell�ler Dayanışma Derneğ� ve Kıbrıs Vakıflar İdares� �şb�rl�ğ�nde Kurban bayramı önces�nde düzenlenen
programa katılan engell� a�leler�, hem yemek organ�zasyonu hem de onları b�r nebze sev�nd�ren hed�yelerle özel b�r
bayram etk�nl�ğ� gerçekleşt�. Katılan tüm a�leler �se pandem� neden�yle uzunca b�r süred�r eve kapanmak zorunda
kaldıklarını ve bu etk�nl�ğ�n nefes almalarına ves�le olduğunu söyled�ler.

ÇOCUKLAR ÜRETİME ÖZENDİRİLECEK
Değ�rmenl�k İlkokulu’nun yen� çevre düzenlemes�
görenler�n� hayran bıraktırıyor. İdarem�z�n katkıları
�le 200 adet zeyt�n f�danı ve �laçlama mak�nes� tedar�k 
ed�lm�şt�r. Değ�rmenl�k İlkokulu okul a�le b�rl�ğ�
başkanı Mustafa Kaldırım, hayal�n�n gerçekleşt�ğ�n�,
okul müdür muav�n� Hasan Yurdakul �se d�k�len
her f�dana çocuklarımızın �s�mler�n� vererek, bu
okuldan mezun olduklarında dah� o �s�mle o ağacı
z�yaret etmeler�, bakımlarını ve �lerde zeyt�nlerden
elde ed�lecek gel�rle, okulun �ht�yaçlarını karşılama
noktasında kullanılacağını bel�rtt�. D�k�len her ağaç
memlekete daha çok sah�p çıktığımızın b�r gösterges�d�r.
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ALAGADİ SAHİLİ, LAPTA HUZUREVİ
VE ÇEVRESİ ÇÖPLERİNDEN 

ARINDIRILDI
Evkaf İy�l�k Gönüllüler�m�z ve Lapta bölge halkı sıcak hava
şartlarına rağmen Alagad� Sah�l� ve Lapta Huzurev� bölges�nde
çevre tem�zl�ğ� gerçekleşt�rd�. Doğamıza hem sah�p çıkıp
hem de farkındalık oluşması adına öneml� b�r adım atmış oldu. 

İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ’NDEN
VATANDAŞLARIMIZA AŞURE

İKRAMI
Ülke genel�nde çalışan İy�l�k Gönüllüler�m�z, hem esnafa, hem de
sokaktak� b�nlerce vatandaşa aşure �kramında bulundu. “Aşure,
sevg�n�n �kramı, paylaşmanın, dayanışmanın, b�rl�ktel�ğ�n ve
bereket�n �fades�d�r.”
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