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Sempozyuma Katılım   

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne 
bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın 4.sünü 
düzenlediği Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve 
Geleceğe Güvenle Devredilmesi 
Sempozyumu’na eğitim amaçlı katılım için 
arkadaşlarımız Kerime Darbaz ve Nazlı 
Soykan görevlendirildi. Sempozyum      27-29 
Kasım tarihleri arasında Istanbul Teknik 
Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde 
gerçekleşti.  
Genel Müdürlüğümüz farklı departmanlardaki personelimizin mesleki gelişimleri ile ilgili 
programlara katılımlarının sağlanması için 2014 yılı içinde de çalışmalarına devam edecektir. 

  İhtiyaçlı Aileye Yardım 
İdaremizin yapmakta olduğu diğer yardımların yanısıra evsiz olup ihtiyaçlı durumda olan beş çocuklu bir 
aileye ev bulunmasına yardım edilmiş ve Hayır ve Sosyal İşler Fonundan bu amaç için 5000.- TL 
ödenmiştir.        

Mevlana’yı Anma Törenlerine Katkı Yapıldı 

Düşünceleriyle tüm dünyayı etkileyen ABD’de en çok satan şiir kitapları arasında 
yıllardır birinciliğini koruyan tasavvuf alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi ölümünün 
740. yılında  çeşitli etkinliklerle anılıyor.Ölümü, bir son değil başlangıç olarak 
kabul eden ‘’ Ölüm günüm,doğum günümdür ’’  diyen Mevlana bu   nedenle, 
‘doğum günü’  ya  da   ‘vuslat günü’    manasına   gelen   Şeb-i Arus törenleriyle  
anılıyor.  İdaremiz ,   TC  Kültür  Bakanlığı,  Gençlik   Dairesi Müdürlüğü, Din  
İşleri  Başkanlığı  ve  Değirmenlik  Belediyesi   ile   birlikte sözkonusu etkinliklerin 
düzenlenmesine finansman desteği sağlamıştır. 
       

Seminer 
Genel Müdürlüğümüz DAÜ ve TEPAV ile yaptığı işbirliği protokolü çerçevesinde idaremiz 
personelinin gelişimine katkı koymak amacıyla seminer düzenlemeye 
devam ediyor. Bu kapsamda Sayın Aytül Bilen tarafından 16 Ocak 
2014 tarihinde “Stres Yönetimi ve Motivasyon” konulu seminer tüm 

personelin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi Küçük Konferans Salonu’nda veriliyor. 

 Mevlana’dan Sözler 
                  Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine,sevmek ve sevilmek için çareler arayın. 

Herkes dışını süslerken, sen içini, kalbini süsle. 
Herkes başkasının ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarınla meşgul ol! 

BİZİM YOLUMUZDA KİN TUTMAK EN BÜYÜK GÜNAHTIR. 
 

 Sevgide güneş gibi ol,           Öfkede ölü gibi ol, 
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,         Her ne olursan ol, 
Hataları örtmede gece gibi ol,         Ya olduğun gibi görün, 
Tevazuda toprak gibi ol,           Ya göründüğün gibi ol.    Mevlana 



    Emlak Bakım Çalışmaları 

- Şehir Merkezinde bulunan Genel Müdürlük binamız Kasım ayı içinde bakıma alındı.Yapılan 
çalışmalar çerçevesinde iç mekan , dış duvarlar , pancurlar , bahçe duvarları ve korkuluklar boyandı. 

- Lefkoşa’daki en önemli türbelerimizden Karababa, İtikbaba ve Kurtbaba Türbeleri restore edilmeye 
başlandı. 

- Kuzey Kıbrıs’ın çeşitli köylerinde bulunan İdaremiz kontrolündeki bazı kiliselerin bu yıl içinde iç, dış 
temizliği yapılmış,kapı ve pencereleri yenilenip güvenlikleri sağlanmıştır.  

                 Yılbaşı Yemeği 
İdaremiz 26 Aralık Perşembe günü personeline yılbaşı yemeği 
düzenledi. Lefkoşa’da bir restorantta gerçekleşen yemekte 
yöneticiler ile personel bir araya geldiler. 

                                                                   Aralık Ayında Doğanlar 
                                                                  

 
 

 
           Avşar Kişmir        Sermin Cambazoğluları   Mine Kaymakamzade 

 11 Aralık                    17 Aralık                              28 Aralık  

      

    Atatürk ve Vakıflar 

 1Mart 1922'de T.B.M.M.'ni Açış Nutkundan: 
"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. 
Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber 
bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük 
müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim. 
Efendiler; 
Vakıfların varoluş esprisi göz önüne alınınca; bunun dinî müesseseler ile   beraber hizmet   ve   sosyal 
dayanışmayı hedeflediği ortaya çıkar. 
Vakıfların imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, 
çeşmeler, mektepler, medreseler, ve diğer irfan müesseselerini kapsamış olması, vakıflara ait konuların 
çözümünde uyulması zorunlu olan esasları göstermektedir." 
   K. ATATÜRK          
                         

    Tarihte Vakıflar  

Tarihte ilk Vakıf yapan İslam Peygamberi Hz. Muhammed olmakla beraber yapılan bu vakfın ilk 
yöneticisi ise Halife Ebu Bekir’dir. Medine’de “FEDEK BAHÇESİ” olarak bilinen ve Hz. Peygamber 
tarafından yıllık geliri, yardıma muhtaç kimselere tahsis edilmiş olan söz konusu vakıf, Halife Ebu Bekir 
ve daha sonraki yıllarda Hz. Ömer tarafından da yönetilmiştir. 
Kıbrıs vakıflarının doğuşunu ve ilk örneklerini Kıbrıs’ın Osmanlı topraklarına katılması döneminde 
görebilmekteyiz. 1571 yılı bu dönemin başlangıç yılı olarak gösterilebilir. Kıbrıs Fetih Harekatının 
başlangıcında Şeyhu’I-İslam Ebu’s-Suud Efendi tarafından isdar edilen Fetva  içeriğinde yer alan Türk 
İslam fetih ve fazilet anlayışının mali dayanağının özünde, “cihada katılarak şehit olanların geride kalan 
ailelerine, gazilere ve fethedilen yerlerin imarında sarf edilmek” üzere öteden beri yapılagelmiş vakıf gelir 
ve tahsisatlarının haliyle 1571 yılı fetih nedeniyle Kıbrıs’a akmağa, Sosyo-ekonomik yapısıyle 
kalkınmasında katkıda bulunmağa; Anadolu Vakıf bütünlüğü içinde Kıbrıs’a katılmağa başladığı hususu” 
hemen farkedilebilir.  
Vakıf tarihimizde Kıbrıs’la hiç bir ilgisi olmamakla beraber birçok Anadolu vakıflarının gelirlerini bu 
Ada’ya vakfetmiş nice nice hayırseverlerin izlerine rastlayabiliyoruz. 



 


