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Evkaf’ın katkılarıyla tıp eğ�t�m�n� tamamlayan Ilgım Öztürk d�plomasını aldı. D�ploması �le b�rl�kte Kıbrıs
Vakıflar İdares�’ne nezaket z�yaret� gerçekleşt�ren Öztürk, eğ�t�m hayatı boyunca yanında olunduğu ve
katkı sağlandığı �ç�n Evkaf’a teşekkür ett�. 
“Ben de el�mden gelen� yapmaya hazırım” d�yen Öztürk, �y�l�k faal�yetler�ne de gönüllü olarak destek
vereb�leceğ�n� ve ömür boyu b�r vakıf gönüllüsü olacağını söyled�. Ayrıca yurtdışında alacağı eğ�t�mden
sonra Kıbrıs’a dönerek vatana m�llete h�zmet etmek �sted�ğ�n� de sözler�ne ekled�.

Kadına Yönelik Şiddet Protokolüne
Bir Destek de Evkaf’tan

Günümüzde kadınlara yönel�k her türlü ş�ddet�n önlenmes� amacı �le yapılan �ş b�rl�ğ� protokolüne
Evkaf da dâh�l oldu. Protokolde 21.yüzyılda halen kadına yönel�k ş�ddet�n olmasının çok acı b�r
gerçek olduğu vurgulanırken eğ�t�m s�stem�nde de bu konu �le alakalı gerekl� düzenlemeler�n yapılması
ve kadına ş�ddet�n önlenmes� konusunda toplumsal b�l�nc�n arttırılması gerekt�ğ� söylend�.

“ALO 183
Kadına Yönelik

Şiddet İhbar Hattı

“

Kıbrıs Vakıflar
İdares� yıllardır
mağdur olmuş

kadınlara kalacak
yer, madd� destek ve

kend� kend�ler�ne
yeterl� olab�lmeler�
�ç�n �ş alanında da

destek
sağlamaktadır.
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Güzelyurt İy�l�k Gönüllüler� �le Refika Öğretmen Kız Öğrenc�
yurdu 4 Ek�m Hayvanları koruma günü dolayısıyla sokakta
yaşayan m�n�k dostlarımıza yardım etmek amacı �le buluştu.
Güzelyurt bölges�nde b�rçok alana mama kabı ve su yerleşt�ren
genç ek�p, �çer�s�nde bulundukları gönüllülük faal�yetler�nden
oldukça mutluluk duyduklarını ve her zaman topluma yarar
sağlamak �sted�kler�n� söyled�ler.

“onlar b�ze emanet”

İyilik Gönüllülerimizden 
Yaşlılarımıza Anlamlı Ziyaret
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1 Ek�m Yaşlılar Günü sebeb� �le Gaz�mağusa ve İskele İy�l�k Gönüllüler� ‘Sonbahar Özen Yaşlı
Yaşam Merkez�’n�’ z�yaret ett�. Yaşlılarımıza y�yecek ve �çecek �kramında bulunan gönüllüler�m�z,
büyükler�m�zle sohbet ett�kten sonra kullanmaları �ç�n şal ve el havlusu hed�ye ett�.

Güzelyurt İyilik Gönüllüleri Minik
Dostlarımızı Unutmadı



İyilik Gönüllüleri Çevre 
Bilincini Yaşatıyor

Düzenl� olarak çevreye katkı sağlayan �y�l�k
gönüllüler� geçt�ğ�m�z günlerde Alsancak
Beled�yes� �le b�rl�kte Alsancak bölges�nde büyük
b�r çevre tem�zl�ğ� daha gerçekleşt�rd�ler.
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“İnsanların En Değerlisi, İnsanları Seven ve
Onlara Faydalı Olandır.”

Çeş�tl� kuruluşların ortaklığında düzenl�
olarak sürdürülen çevre tem�zl�ğ�, günden
güne gen�şleyen �y�l�k gönüllüler� kadrosuyla
daha fazla alana katkı sağlıyor.

Doğukan Redif,
EVKAF 

Sayesinde
Almanya’da
Hayal Ettiği

Eğitimi Alıyor
Evkaf sayes�nde Almanya’da B�lg�sayar Mühend�sl�ğ� ve Yazılım bölümünü okuyan Doğukan
Red�f’�n en büyük hedefi Avrupa’da kazandığı b�lg�lerle ülkes�n� son teknoloj� �le buluşturmak.
Yurt dışında öğret�m görmekte olan arkadaşlarına da küçük b�r mesaj bırakan Red�f, Avrupa’da
öğret�m görmekte olan gençler�n üst düzey platformlarda ed�nd�kler� deney�m ve kazanımlarını
ülken�n geleceğ�ne katkı sağlamak amacı �le kullanmaları gerekt�ğ�n� ve bu sayede ülken�n
gel�ş�m�ne katkı sağlayab�lecekler�n� söyled�.
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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

-.

.
.

2022 EVKAF 
BİLİM SENESİ

Er Razi
Tıp ve Kimya Bilim İnsanı

856-924

Avrupa’da Kimyanın Babası olarak kabul edilen bilim insanıdır.
Tıbbı �çeren K�tap �s�ml� eser, kl�n�k gözlemler�n� �çer�r. Ve lat�nceye
çevr�lerek Avrupa’da beş defa basılmıştır. Sırlar K�tabı ve Sırların

Sırrı K�tabı organ�k ve �norgan�k b�rçok madden�n k�myev� 
özell�kler�n� �lk defa anlatmıştır. Sülfür�k as�t�n ve saf suyun muc�d� 

olarak anılır. Yen� �laçların �nsanlardan önce maymunlar üzer�ne 
denenme geleneğ�n� başlattı. Alerj� üzer�ne �lk eser yazan b�lg�n 

olarak Raz� “astma alerj�s�n�” �lk keşfeden k�msed�r. Raz�, �lk defa
kızıl ve kızamık hastalarının �k� ayrı hastalık olduğunu gösterd�.  

“Sevgi Evi” Projesinde İkinci Adım
Kıbrıs Vakıflar İdares�, Çalışma

ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı 
ve Tangül Çağıner Çocuklara
Yardım Vakfı �ş b�rl�ğ�nde 2020
yılında başlatılan ‘Sevg� Ev�’
projes�nde �nşaat çalışmalarına
başlandı. 
Sevg� Ev�, devlet koruması altındak�
çocukların daha rahat yaşaması �ç�n
h�zmet verecekt�r. 

Geçmişte atalarımız

tarafından vakfedilen

mallar bugün

çocuklarımıza yuva

oluyor.

Damıtma ve Süzme Alet�

B�nadan gelecek olan büyük b�r 
gel�r� h�çe sayıp b�nanın çocuklar
�ç�n kullanılmasını sağlayan Evkaf,
vakıf değerler�ne sah�p çıktığı
�ç�n büyük b�r gurur yaşıyor. 
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