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“İyilik de, kötülük de,
mutluluk da, mutsuzluk da

bulaşıcı bu yüzden
etrafınızdaki insanlara

dikkat edin..!”   

“SEVEREK YAPILAN HERŞEY GÜZELDİR”
G�rne Evkaf İy�l�k Gönüllüler�m�z, bu kez de İzm�r depremzedeler� �ç�n harekete geçt�. İy�l�k Gönüllüler�m�z çevre ve

sah�l tem�zl�ğ� esnasında topladıkları taşları, boyayıp süslend�rd�kten sonra sosyal medya üzer�nden alıcılar �le buluşturdu.
Elde ed�len gel�rle İzm�r’de 60 çocuğa kırtas�ye malzemes� ulaştırıldı.

İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ’MİZDEN
MESAJ VAR;

“BİZ İYİLİK YAPIYORUZ,
SİZLERİ DE İYİLİK YAPMAYA
DAVET EDİYORUZ”

İdarem�z tarafından hazırlanan , çocuklarımızın hayatları �ç�n öneml�İy�l�k Günlükler�
b�r rol model olmaktadır. İy�l�k duygusunu anlatmak, �y�l�ğ�n ruhunu paylaşmak ve �y�l�k
akımı oluşturab�lmek �ç�n hazırlanan günlükler, geleceğ�n �y�l�k l�derler�n�n topluma
kazandırılması adına yaptıkları �y�l�kler� ve hayal dünyalarındak� güzell�kler�n� �y�l�k
günlüğüne yazıyorlar. 



Yeni Yaşınızın Hayal Ettiğiniz

Bütün Güzellikleri

Getirmesi Dileğiyle,

Doğum Gününüz

Kutlu Olsun.

GÜZELYURT İYİLİK EVİ BÜNYESİNDE HALKA
AÇIK KURSLAR VERİLMEYE BAŞLADI

Evkaf İy�l�k Gönüllüler�, eğ�t�m alanındak� faal�yetler�yle de halkımızın yanında olmaya devam etmekted�r. Güzelyurt
İy�l�k Ev�’nde düzenlenecek olan ücrets�z kurslar, çocuklara ve yet�şk�nlere bel�rl� alanlarda Eğ�t�m Bakanlığı’nın onayıyla
ders �mkanı sağlanacaktır. Alanında uzman gönüllüler tarafından planlanan kurs detayları şöyled�r;  

Çarşamba günleri saat 15:00 - 17:00 arası ortaokul öğrencileri için fen kursu
Perşembe günleri saat 14:00 - 16:00 arası ilkokul 3.4. ve 5. sınıflar için matematik kursu
Perşembe günleri saat 18:00 - 19:00 arası çocuklar için ingilizce kursu
Perşembe günleri saat 19:00 - 20:00 arası yetişkinler için ingilizce kursu
Cumartesi günleri saat 09:00 - 12:00 arası yetişkinler için okuma yazma kursu

F�z�k� mesafe kuralları neden�yle sınırlı sayıda kayıt alınacaktır.
Kayıt ya da detaylı b�lg�  �ç�n 03927277380 telefon numarasından
ulaşab�l�rs�n�z.

Kerime Darbaz
1 Kasım

Gökten Erenköy
23 Kasım

Selma Buda
10 Kasım

Güliz Tekin
1 Kasım

Nurten Korkmazhan
19 Kasım

Hazel Dağgül
29 Kasım

EVKAF, EĞİTİM KATKILARIYLA OKULLARIMIZIN YANINDA
İdarem�z, eğ�t�m ve okul katkıları kapsamında alım güçlüğü
çeken öğrenc�lere okul kıyafet� desteğ� ve çok sayıda araç
gereç tem�n ed�ld�. Aynı zamanda okul b�nalarının tam�r ve
yen�leme çalışmalarında destek ver�ld�. 
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