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İyilik Yapmak”“Karşılık Beklemeden

HAYIR HiZMETLERi 
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.

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

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

Başarılı öğrencilerin okul harçlarının ödenmesine devam edildi.

İhtiyaçlı aile çocuklarına üniforma ve ayakkabı alındı.

Sağlık sorunu bulunan ihtiyaçlı kişilere sağlık yardımı yapıldı.

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

İhtiyaçlı ailelere gıda ve battaniye yardımı yapıldı.

Erenköy Lisesi’ne maddi yardım sağlandı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji'ne 2 yeni bilgisayar alınmış  ayrıca 8 ihtiyaçlı öğrenciye ayakkabı ve kıyafet 
yardımında bulunulmuştur.

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ
YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ ÇALIŞMALARI

TC BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN HEYET BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
ALTYAPISI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA BULUNDU

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında 12-13 Ocak tarihleri arasında Strateji Geliştirme
Daire Başkanı İbrahim Polat başkanlığında dört kişilik heyet,  bilişim teknolojileri konusunda çalışmalar yapmak
üzere İdaremize iş ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret çerçevesinde, artan kamusal talepleri karşılamak, hızlı, 
verimli ve güvenilir şekilde çalışabilmek için, bilgi ve haberleşme teknolojileri ile tam entegre bir yapı oluşturulması 
yönünde çalışmalara başlanmıştır

1980 yılından sonra kurulan çağdaş vakıflara, yapılan  yeni düzenleme ile yasal bir statü kazandırılmış ve gerek 
Türkiye'de gerekse dünyada bu tür vakıflara uygulanan harçtan muafiyet sağlanmıştır.

ÇAĞDAŞ VAKIFLAR İÇİN YENİ YASAL DÜZENLEME

TARİHTE VAKFİYE ÖRNEKLERİ

Kara Timurtaş Paşa’nın torunu Mehmed Bey mal varlığını satarak içinde namaz kılınmak üzere cami yaptırıp 
vakfetmiş, yanına ise imarethane kurdurarak, orada öksüz ve yetim olup da okumaya gelen kimsesiz çocukların 
barınmalarını sağlamıştır..

Vakfın Adı : Mehmed Bey bin Mustafa Bey Vakfı

: 1500

: Öksüz ve yetim kalmış eğitim gören çocukların barınmasını sağlamak.

Kuruluş Tarihi

Vakfın Kuruluş Amacı



PERSONELİMİZDEN HABERLER

OCAK AYINDA DOĞANLAR

İNŞAAT FAALİYETLERİMİZ
Lefkoşa Surlariçi'nde, Osmanlı döneminin izlerini en güzel yansıtan eserlerden biri ve turistlerin uğrak noktası 
olan İdaremize ait Büyük Han'ın tonoz ve dış duvarları tamir edilerek yağmur suyuna karşı, çevre dostu, nefes 
alan, ultraviyole dayanıklı, su izolasyon malzemeleriyle yalıtımı yapıldı.

Personelimiz Sevil Sönmez, Emlak Şubesi’ne bağlı Lefkoşa Kaza Sorumluluğu’na atandı. 

Celal Çağlayan
1 Ocak

Ali Demir
1 Ocak

İsmet Ercan
1 Ocak

Ebru Üstüner
6 Ocak

Emine Taşkıranlar
15 Ocak

Elif Hacıveli
23 Ocak

Hasan Esendağlı
27 Ocak

Arkadaşlarımızın Doğum Günlerini Kutlar, Sağlık ve Mutluluklar Dileriz.

Genel Müdürümüz Prof. Dr. İbrahim Benter'den diabet hastaları için yeni bir ilaç:

Prof Dr. İbrahim Benter'in, diyabet hastaları için geliştirdiği yeni bir ilaç, Springer New York tarafindan 
yayınlanan, Diabetic Cardiomyopathy: Biochemical and Molecular Mechanisms isimli kitaba konu oldu.
Springer New York tarafından yayınlanan ve diabet hastalarındaki kalp problemleri ile ilgili yeni 
gelişmelerin anlatıldığı kitapta, Prof. Dr. İbrahim Fadıl Benter kendi buluşu olan Angiotensin-(1-7) isimli 
ilacın diabet hastalarında kalp ve damar problemlerini nasıl çözebileceğini anlatıyor. 
İleriki yıllarda araştırmacılara yeni ilaçlar bulmada yol gösterici niteliği olan kitap tıp dünyasında ilgiyle 
karşılandı. 
Prof. Dr. Benter 20 yıl Amerika'da, 12 yıl Kuveyt'te ve bir yıl İngiltere'de tıp profesörlüğü yapmış bir 
Kıbrıslı Türk. Bir bucuk yıldan beri Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ) Genel Müdürü olarak çalışmasına 
rağmen, dünyanın bir çok yerindeki tıp fakültelerindeki profesörlerle olan araştırmaları ve yayınları devam 
ediyor.
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