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“Karşılık Beklemeden  İyilik Yapmak”

TARİHTE VAKFİYE ÖRNEKLERİ

 Gayretköy'de yaşamakta olan ihtiyaçlı  bir aileye kıyafet ve ayakkabı alınmasının yanısıra maddi yardım 
 sağlanmıştır
 Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Lefke İstiklal İlkokulu ile Serhatköy İlkokulu'nda okumakta olan
  ihtiyaçlı öğrencilere kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunulmuştur.
 Dört vatandaşımızın elektrik giderlerine katkı yapılmıştır.
 İhtiyaçlı 11 üniversite öğrencisinin okul harçları ödenmiştir.
 İhtiyaçlı ailelere çocukları için kıyafet ve ayakkabı alınmış ayrıca maddi yardım yapılmıştır.
 Bazı ihtiyaçlı durumda olan ailelere maddi yardım yapılmıştır.
 Esentepe Köy'ünde ikamet etmekte olan  üç aileye evlerinin tadilat ve tamiratı için malzeme yardımı 

yapılmıştır.
 İhtiyaçlı bir kişinin Belediye'ye olan borçlarının ödenmesine katkı yapılmıştır.
 Bazı ihtiyaçlı kişilere sağlık sorunları için maddi katkı sağlanmıştır.
 Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği'ne okula zil sisteminin kurulumu için maddi katkı  

sağlanmıştır.
 Üç ihtiyaçlı öğrencinin üniversite kayıt ücreti, yurt gideri ve ders kitaplarının bedeli ödenmiştir.
 Lefkoşa Türk Lisesi ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul Aile Birlikleri'nin okullarını ihtiyaçlarını gidermek 

için çıkardığı piyango biletlerinden satın alınmıştır.
 Gelişim geriliği olan ihtiyaçlı aile çocuklarının okul ücretlerinin ödenmesine devam edilmiştir.
 Başarılı öğrencilerin okul harçlarının ödenmesine devam edilmiştir.
 KKTC Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği çerçevesinde üzerinde vakıfları anlatan bilgilerin bulunduğu 

duvar takvimlerinin ve üzerinde sloganımızın bulunduğu kalemlerin ada genelindeki okullara 
dağıtılmasına devam edilmiştir.

 Aygün Köyü'nde ikamet etmekte olan bazı ihtiyaçlı ailelere gıda yardımında bulunulmuştur.

HAYIR HiZMETLERi 

Vakfın Adı                      : Nebioğlu Cafer Çelebi Efendi Vakfı

Kuruluş Tarihi                : 1569

Vakfın Kuruluş Amacı   : Bağların, bahçelerin, ağaçların, çiçeklerin dolayısıyla doğal çevrenin  
                                         korunması, meyve veren bağ ve ağaçların bakımının ve mahsul
                                         veriminin devamlılığının sağlanması.
   
                                         1569 yılında ünlü Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin kuzeni Cafer Çelebi 
                                         tarafından kurulan vakfa iki evin kirası ve meyve ve çiçeklerden elde
                                         edilecek gelirle bahçelerin bakımının sağlanması şart kılınmıştır. 



YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİMLERE DEVAM EDİLDİ

KKTC'de ilk kez düzenlenen İstiklal Marşı yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuma yarışması ödül töreni 

12 Şubat 2015 tarihinde YDÜ'de gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Mehmet 

Akif Ersoy’un torununun katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Vakıflar idaresi, ilk beşe seçilen öğrencilere bir adet 

dizüstü bilgisayar ve dört adet tablet hediye ederek kültürel faaliyetlere yapmış olduğu katkılara devam etti.

İdaremizin kurumsal anlamda yeniden yapılandırılması kapsamında personelin gelişimine yönelik eğitimler tüm 
hızıyla devam ediyor. Tüm çalışanlar yöneticiler de dahil olmak üzere küçük gruplara ayrılarak daha önceden 
yapılan ihtiyaç analizleri sonucunda ortaya çıkan çeşitli konularda eğitim alacaklar. 17 ve 19 Şubat tarihlerinde 
eğitim uzmanı Aytül Bilen tarafından Deneyimsel Tasarım Öğretisi eğitimi verilmiştir. Eğitimde işlenen konular 
kısaca; Her öğrenilen bilgi bir önceki bilgiyi tamamlar ve her biri kendi içinde tutarlılık gösterir. Paylaşılan bilgiler 
tüm zamanlar, tüm konular ve tüm insanlariçin geçerlidir. 

Kişiyi, dününden daha mutlu ve başarılı yapan faydalı bilgilerdir. Öğrenilen bilgiyi hayatımıza geçiremediğimiz 
sürece bize bir faydası yoktur. Bu yüzden uygulanabilirlik önemlidir. Program ve seminer içeriklerindeki tüm 
bilgiler, herkes tarafından kolayca uygulanabilir ve hayata geçebilir. 

Deneyimsel Tasarım Öğretisi sade bir dil kullanır, herkes tarafından anlaşılabilinir. Epistomolojiden yararlanarak, 
aktarılan her kavramın tanımını yapar. Böylelikle, kavram kargaşası ve belirsizliği ortadan kaldırır. Duyduğumuz 
için bildiğimizi zannettiğimiz ve çoktan anlamlarını unuttuğumuz, hayatımıza yön veren kavramların anlamlarını 
açıklar. Bu sayesinde, duyduğunu bildiğini zanneden değil, ne bilip ne bilmediğini bilen bireyler oluruz. 

KÜLTÜREL FAALiYETLERE KATKIMIZ DEVAM EDiYOR  

ŞUBAT AYINDA DOĞANLAR

Ahmet Arkan
2 Şubat

Ulus Çoli
5 Şubat

Eşref Öztoprak
12 Şubat

Recep Çaluda
16 Şubat

Ceren Önem
18 Şubat

Pembe Görneçli
21  Şubat

M. Artuna Tural
21  Şubat

Arkadaşlarımızın Doğum Günlerini Kutlar, Sağlık ve Mutluluklar Dileriz.
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