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“Cumhuriyet’in 100.Yılında
Milli Mücadele ve Kıbrıs
Türkleri Sergisi” Le�oşa

Bedesten’de Tarihi Yaşatıyor

Türk�ye Cumhur�yet� Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs
Vakıflar İdares� �şb�rl�ğ�nde düzenlenen “M�ll�
Mücadele ve Kıbrıs Türkler�” serg�s� Türk�ye
Cumhur�yet�n�n 100. Yılında Lefkoşa Bedesten’de
halka kapılarını açtı.
Serg�, 1914 yılından 1923 yılına kadar Anadolu’da
yaşanan M�ll� Mücadele sürec�n� ve Kıbrıs Türkler�’n�n
mücadeleye koyduğu katkıları anlatmaktadır.

İk� bölümden oluşan serg�n�n b�r�nc�
bölümünde b�reb�r Anadolu’da yaşanan
M�ll� Mücadele yıllarının anıları serg�len�rken
�k�nc� bölümünde �se Kıbrıs Türkler�’n�n
M�ll� Mücadele sırasında gösterd�kler�
çaba ve fedakarlıklar yer almaktadır.

Serg�m�z 12 Temmuz 2023 tar�h�ne kadar
Lefkoşa, Bedesten’de haftanın 7 günü 
09:00-17:00 aralıklarında açık olacaktır.

Serg�de tar�h�m�zde öneml� yere sah�p olan 
M�sak-ı M�ll� Kararları, Sevr Antlaşması, 
Erzurum Kongres� ,  Amasya Genelges� ,
S�vas Kongres�, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın
kanıtı olan or�j�nal dökümanların b�reb�r 
repl�kaları da bulunmaktadır.
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M�ll� Mücadelen�n Kadın Kahramanlarından



“Kıbrıs Türkleri’nin Milli
Mücadeleye Katkıları”

M�ll� Mücadele dönem�nde Türk�ye’den Kıbrıs’a
gönder�len b�rçok es�r günümüzün asker� kamp
alanı olan Gülseren’e yerleşt�r�lm�şt�r. Orada yaşam 
mücadeles� veren es�rlere Kıbrıs Türkler� yasak
ve r�skl� olmasına rağmen canlarını tehl�keye
atarak yardım etm�şlerd�r.
Adamıza gönder�len es�rlere yardım sağlayan 
kahramanlardan sadece b�r tanes� olan Mehmet
Gusell�, Balaban köyünde fırıncılık yapmaktaydı.
Her gece yarısı g�zl�ce fırını açarak es�rlere ekmek
yaparak yardım etmekteyd�. Ancak b�r gün yakalanır 
ve Mağusa Kales�’nde davasız b�r şek�lde hapse atılır.

7'den 70'e tüm Kıbrıslı Türkler M�ll�
Mücadeleye destek vermek amacıyla
çeş�tl� g�r�ş�mlerde bulunmuşlardı. 
Babasının verd�ğ� harçlıkları Anadolu’ya 
gönderen çocuklar, t�yatro göster�s� 
düzenleyerek elde ed�len gel�r� gönderen
kadın öğretmenler, cam�lerde düzenlenen
bağış kampanyaları g�b� daha b�r çok
çalışmaya yer ver�lerek M�ll� Mücadele’ye
madd� manev� destek ver�lm�şt�r. 

Ada da Türkler tarafından yayımlanan
gazetelerden örnekler; Doğruyol (1919),

Ankebut (1921), Seyf (1913), B�rl�k (1925) 
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Müderr�s (Al�m) Mustafa Efend�

Çanakkale savaş 
es�rler�ne yardım etmeye

ve onları kamptan
kaçırıp Anadolu’ya

geç�rmeye çalışırken
yakalanmış ve G�rne

Kales�’ne sürgün
ed�lm�şt�r.

Savaş es�rler�ne 
Mağusa’da ve es�r

kampında her türlü
yardımda bulunmuş,
onlara ders verm�ş,

Cuma ve cenaze
namazlarını kıldırmış,

Anadolu’da M�ll�
Mücadele’ye de madd�-
manev� her türlü loj�st�k
yardımda bulunmuştur.



Gençler İyilik Geleneğini Yaşatmak için Çalışıyor

Benter’den Mesaj;
Gençler�n çok çalıştıkları takd�rde
başaramayacakları h�çb�r şey yoktur.

Etk�nl�ğe katılarak Vakıflar ve İy�l�k
geleneğ� hakkında gençlere b�r sunum
gerçekleşt�ren Kıbrıs Vakıflar İdares�
Genel Müdürü Prof. Dr. İbrah�m Benter,
�y�l�k tohumunu yaygınlaştırmak adına
yapılan bu t�p projelere her zaman destek
vermeye hazır olduklarını bel�rterek
gençler� çaba ve başarılarından dolayı
kutladı.

Kıbrıs Vakıflar İdares�’n�n �y�l�k ve 
hayırseverl�k anlayışını yaymak amacıyla 
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �ş b�rl�ğ�yle “İy�l�kte
Yarışalım” �s�ml� sosyal sorumluluk proje
yarışmasında okullar çalışma faal�yetler�ne
başladı. 
Yarışmaya katılan okullar arasında bulunan
Bülent Ecev�t Anadolu L�ses� gençler�, “İy�
m�s�n?” Projes�yle �lkokul öğrenc�ler�ne
�y�l�ğ� anlatarak adada k� �y�l�k geleneğ�n�
yaygınlaştırmayı hedefl�yor.

İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır �lkes�n� ben�mseyerek çalışmalarına devam eden 
Kıbrıs Vakıflar İdares�, Ham�tköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na b�r sınıf daha kazandırarak okulun
öğrenc� kapas�tes�n� arttırmasına olanak sağladı. Geçt�ğ�m�z yıllarda okula b�r sınıf daha kazandırılmış,
b�lg�sayar, kl�ma, projeks�yon c�hazı g�b� �ht�yaçlar da karşılanarak okula katkı sağlanmıştı.
 

“Geçm�şten gelen �y�l�k meden�yet�n� yürüttüğü �y�l�k faal�yetler�yle günümüze taşıyan Kıbrıs
Vakıflar İdares�, 2023 yılına da eğ�t�m katkılarıyla başladı.”
  

Aynı zamanda Barış İlkokulu, Serhatköy İlkokulu ve Haspolat İlkokulunun da çeş�tl� eks�kl�kler� 
g�der�lm�ş, �ht�yaç sah�b� öğrenc�lere mont ve ayakkabı da alınmıştır.

Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na Yeni Bir Sınıf Daha
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kibrisvakiflaridaresi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi

sosyal medya adreslerimiz
   www.evkaf.org

   web adresimiz

   0392 22 83 134
   0392 444 04 94

   iletisim numaramız

   email adresimiz
   info@evkaf.net

   fax numaramız
   0392 228 30 94

   Kıbrıs Vakıflar Idaresi Genel Müdürlügü

11-13 Girne Caddesi, PK.118 

Lefkosa - KKTC
Kıbrıs Vakıflar İdaresi

-.

.
.
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İskele Evkaf TMK’da
Gençler Üretiyor

2021 yılında Kıbrıs Vakıflar İdares� tarafından
İskele bölges�ne kazandırılan İskele Evkaf
Türk Maar�f Kolej�’nde b�rçok okula örnek
olacak “İy�l�k Bahçes�” projes�nde öğrenc�ler
tarafından yet�şt�r�len sebze hasatları toplandı.
Kend� emekler�yle ekt�kler� hasatı toplayan ve
hasattan elde ett�kler� gel�r� okullarına katkı
sağlamak amacıyla ürünler�n� satan gençler
artık üretmekten zevk alıyor.
Sağlıklı b�r toplum �ç�n yalnızca tüketen değ�l
üreten nes�ller de yet�şt�rmeye gayret gösteren
KVİ, İskele Evkaf TMK’da yapılan bu örnek projeyle
çocuklarımız hem üretmey� hem de ürett�kler�yle
okullarına destek vererek karşılıksız �y�l�k yapmayı
öğren�yor.

Okullarımıza düşüneb�len, sorgulayab�len, problem çözeb�len
ve en öneml�s� üreteb�len güzel ahlaklı gençler yet�şt�rel�m.

Bir Vakıf Malı Daha
Toplumun Hizmetine

Kazandırıldı

GİKAD, Kıbrıs Vakıflar İdares�’ne sağladığı
katkılardan dolayı nezaket z�yaret�nde bulundu.
Kadınların her alanda söz sah�b� olab�lmes�n�
sağlamak amacıyla  kurulan ve daha sonra
KKTC’de k� yerel üret�m� desteklemek
maksadıyla bünyes�ne G�r�ş�mc� Kadınlar
Kalkınma Kooperat�fin� de kazandıran 
Kıbrıs Türk G�r�ş�mc� Kadınlar Derneğ�’ne,
Kıbrıs Vakıflar İdares� b�na tem�n ederek
destek oldu.
Tem�n ed�len b�na �le b�rl�kte derneğ�n
sağlayacağı h�zmetler arttırılırken b�r vakıf
malı daha toplumun h�zmet�ne kazandırıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdares�, atalarımızın vakfett�ğ�
değerlerle geçm�ş�ne sah�p çıkıyor. 
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