
                                                                                    

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ 
İNSANLARIN EN DEĞERLİSİ İNSANLARI SEVEN VE 

ONLARA FAYDALI OLANDIR. 
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HAYIR HİZMETLERİ 
 İdaremiz tarafından Özel Eğitim Vakfı, Ortopedik Özürlüler Derneği, Algım Özel Eğitim Merkezi ve 

Belediye Aş Evi’ne maddi yardımda bulunulmuştur. 

 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. 

 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. 

 Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, Kıbrıs kültürünü ve vakıf ruhunu öğrenmeleri, ileriye 

taşımaları adına Büyükkonuk Belediyesi’nin Temmuz ayında gerçekleştirdiği festivalde, görevli 

olarak çalışan 50 kişilik ekibin eşofman masrafları idaremiz tarafından karşılanmıştır. 

 İskele Belediyesi tarafından düzenlenecek olan İskele Festivali’ne idaremiz maddi yardımda 

bulunmuştur. 

 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. 

 İhtiyaçlı birçok ailenin ev kirasını ödeyebilmesi için idaremiz tarafından katkıda bulunulmuş ve 

kalacak evi olmayan, işsiz bazı vatandaşlarımıza maddi destek yapılmıştır. 

 Sanat adına birçok ödül almış bir vatandaşımızın, yurtdışında gerçekleşen 3. Uluslararası Kültür ve 

Sanat etkinliğine KKTC’yi temsilen katılabilmesi adına maddi destek sağlanmıştır. 

 Üniversite’de eğitim gören ihtiyaçlı birçok öğrencinin okul masraflarının karşılanması ve ihtiyaçlı 

bazı ailelerin çocuklarının okul masraflarının ödenmesi için maddi yardım yapılmıştır. 

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

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

ve tamiri yapılıp boyandı. 

 

ENTEGRE VAKIF OTOMASYON 

SİSTEMİ EĞİTİMİ 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile T.C. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü arasında imzalanan Protokol 

çerçevesinde “Yeniden Yapılandırma Projesi” 

kapsamında, T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 

Sn.İbrahim Polat başkanlığında gelen ekip, idaremiz 

Emlak Şubesi personeline “Yeni kurulacak Entegre 

Vakıf Otomasyon Sistemi (EVOS)” ile ilgili 3 gün 

boyunca uygulamalı eğitim vermiştir. 
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Yeni kurulacak Vakıf Otomasyon Sistemi sayesinde, vakıf emlağın eksik olan envanteri ortaya çıkarılıp, 

kiralama işlemi daha etkin takip edilebilecektir.  
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İNŞAAT FAALİYETLERİMİZ 

SOSYAL RİSKLERİ ÖNLEME VAKFI’NIN ANİ BİR KARAR İLE KAPATTIĞI SIĞINMA 
EVİNDEKİ KADIN VE ÇOCUKLARA VAKIFLAR İDARESİ YARDIM ELİNİ UZATTI 

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın 

aldığı ani bir karar ile Vakfa bağlı 

bulunan Kadın Sığınma Evi’ni 

kapatması ile birlikte, sığınma evinde 

hayatlarını sürdüren kadın ve 

çocuklar evsiz kaldı. Mağdur olan 

kadın ve çocuklara Vakıflar İdaresi 

yardım elini uzatarak kalacak yer 

sağlamıştır. 

Arkadaşlarımızın doğum günlerini kutlar, sağlıklı yıllar dileriz. 

        
1 Temmuz 

Eda  
Akbil 

 

10 Temmuz 
Mehmet 
Kanan 

 

15 Temmuz 
Ali 

Çavuşoğlu 
 

17 Temmuz 
Hüseyin 
Kavaz 

 

17 Temmuz 
Fatma 

Mıstıkoğlu 
 

22 Temmuz 
Fatma 
Arkut 

 

24 Temmuz 
Ahmet 
Altıntaş 

 

  26 Temmuz 
      Hasan 
     Gökşan 

 

 

KERVANSARAY APARTMANLARI 

Vakıflar İdaresi’ne ait Karaoğlanoğlu bölgesi deniz kenarındaki Kervansaray Apartman 
bloklarının tamiratı tamamlandı. 
7 blok 100 daireden oluşan eski apartman blokları Vakıflar İdaresi’nin tamamen kendi 
olanakları ile güçlendirildi ve Renove edildi. Yaklaşık 330,000 TL para harcanan genel tamirat 
işlerinde yeşil alanlar da temizlenip düzenlendi. 
Apartman bloklarının cepheleri özel malzemeler ile güçlendirildi ve siliko-silikat esaslı hazır 
sıva ile her türlü neme karşı izole edildi. 
Rezidans’ın daha güzel bir görünüme kavuşması takdirle karşılandı. 

 


