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Bu yaz eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� sağlanması
amacıyla Fa�k Uzuner ve gönüllü eğ�t�mc�ler
tarafından Lefkoşa Arabahmet İy�l�k Ev�’nde
oluşturulan ve 2 ay süren İy�l�k Ev� Yaz
atölyeler� geçt�ğ�m�z gün yapılan etk�nl�klerle
sonlandırıldı.
Bu süreçte sosyo ekonom�k olarak avantajlı,
dezavantajlı ve özel eğ�t�m gereks�n�m�ne
�ht�yaç duyan tüm çocuklar b�r araya get�r�lerek
oyun ve paylaşma odaklı eğ�t�m programı
hayata geç�r�ld�.
Gönüllü eğ�t�m�n ver�ld�ğ� atölye dersler�nde
masal atölyes�, engels�z dans, yaratıcı drama,
yaratıcı kâş�fler, neşel� b�l�m, müz�k ve �y�l�k
atölyeler�ne yer ver�l�rken çocukların bey�n
ve vücut kaslarının gel�ş�m�nde etk�l� olacak
eğ�t�m programları da gerçekleşt�rd�.

“İnsanların En Değerlisi, İnsanları Seven ve
Onlara Faydalı Olandır.”

Arabahmet İyilik Evi’nde Çocuklar
Yaz Ayını Hem Öğrenerek Hem de

Eğlenerek Geçirdi

Postane z�yaret�Postane z�yaret�Masal Atölyes�
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Evkaf, Dünyaca Ünlü Prof. Dr. Vamık
Volkan’dan Takdir Aldı
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Nobel barış ödülüne tam 5 defa aday göster�len, dünyanın stratej�k konularına �l�şk�n
çalışmalarda bulunan, ABD ve Sovyet l�derler�yle çalışan uluslararası büyük
ün�vers�telerde görev alan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Vamık Volkan, Kıbrıs Vakıflar
İdares�’n� z�yaret ederek bugüne kadar yapılmış ve yapılacak olan �y�l�k faal�yetler�n�
hayranlıkla �zled�ğ�n� bel�rtt�.

HER ZAMAN HER YERDE İYİLİK
Kıbrıs Vakıflar İdares�, İy�l�k Derneğ� ve KKTC Engell�ler Dayanışma Derneğ� �şb�rl�ğ�nde “Her
zaman her yerde �y�l�k” temalı 1.İy�l�k Çalıştayı düzenlend�. İy�l�ğ�n her koşulda her yerde var
olması gerekt�ğ� düşünces�n�n savunulduğu çalıştayda Engell� B�reyler ve Sağlık, Eğ�t�m, Çevre,
Gençl�k ve Spor, Kültür ve Sanat, S�v�l Toplum kuruluşlarında �y�l�k konulu çalışma masaları
oluşturuldu.
Çalıştayda konuşma yapan Prof. Dr. İbrah�m Benter, �y�l�k değerler�n�n küçük yaştan çocuklara
alıştırılması gerekt�ğ�n� bel�rt�rken benc�l olmayıp paylaşmanın önem�ne değ�nd�.

KKTC Engell�ler Dayanışma Derneğ� Başkanı Ömer Suay konuşmasında hayatın her alanında
�y�l�ğe �ht�yaç duyulduğunu ve bu b�l�nc�n artırılması gerekt�ğ�n� söyled�.

İy�l�k Derneğ� Başkanı Mehmet Güneş �se yaptığı konuşmada geçm�şten gelen �y�l�k yapma
değerler�m�z� yaşatmak, yen� nes�llere aktarmanın öneml� olduğunu söyled�.



    ‘İyilik’ Futbol Turnuvası
Şölen Havasında Gerçekleşti

Coşkulu ve heyecanlı b�r ortamda gerçekleşen
turnuvaya a�leler de yoğun �lg� gösterd�. Ödül tören�nde

açıklamalarda bulunan  Genel Müdürümüz İbrah�m 
Benter, spor yapmanın �nsan sağlığı �ç�n çok

öneml� olduğunu ve spor yapmayı küçük
yaştan çocuklarımıza alışkanlık hal�ne

get�rmek gerekt�ğ�n� bel�rtt�. 

İyiliğin Gönüllüleri
Survivor Etkinliğinde

Buluştu

İy�l�k Derneğ� �le Çet�nkaya Spor Kulübü �ş b�rl�ğ�,
Kıbrıs Vakıflar İdares� sponsorluğunda “İy� ahlak, İy� 

futbol” sloganıyla futbol turnuvası düzenlend�.

Evkaf İy�l�k Derneğ� tarafından gençler�n spor
yapmasını, eğlenmes�n� sağlamak amacıyla G�rne
Kervansaray Plajı’nda “Gönüllüler İy�l�kte
Yarışıyor Surv�vor” etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�.
Okulların açılmasına kısa b�r süre kala gençler�n 
takım hal�nde b�rb�rler�yle yardımlaşarak her
zaman engeller� aşıp başarıya ulaşab�leceğ�
anlatıldı.
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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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.
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1601-1609 Mahkeme Tutanakları Evkaf
Tarafından Yayımlandı

Kıbrıs Vakıflar İdares�, kend� arş�v�nde bulunan
ve Kıbrıs’ın tar�hler�yle �lg�l� öneml� b�lg�ler�
�çeren �k� c�lt şekl�ndek� “1601-1609 yılları
Mahkeme Tutanakları”nı yayımladı. Kıbrıs �le
�lg�l� olarak 1601-1609 yılları arasındak� mahkemeye
�nt�kal etm�ş davaları ve Ada’nın �dares� �le �lg�l�
hükümler� konu alan bu k�tapta, bugüne kadar
gün yüzüne çıkmamış o yılların yaşamı �le �lg�l�
b�rçok b�lg�ye rastlamak mümkün oldu. 
K�taplarda, yerleş�m b�r�mler�, köy sayıları, terk
ed�len ve günümüze kadar gelen köyler�n l�stes�
bölgelere ve köylere göre nüfus sayısı; Ada’nın
genel nüfusu, y�yecek-�çecek ürünler�, tatlı çeş�tler�,
süt ürünler�, Ada’da görev alanların ünvanları,
meslek grupları, buğday-arpa üret�m�, verg�
çeş�tler�, Ada’da �skân meseles�, ev ve ev m�mar�s�,
narha tâb� ürünler ve değerler�, Kıbrıs’ta kullanılan
para b�r�mler� ve kıymet� g�b� pek çok b�lg� de
bulunuyor. 
Konu �le �lg�l� detaylı b�lg�ye  adres�ndenwww.evkaf.org
ulaşab�l�rs�n�z.

Kıbrıs 
Mevlevihanesi

İçer�s�nde b�rçok odaları bulunan mevlev�hane, 1593 yılından 1963 yılına kadar tam 370 yıl d�n� b�lg�ler�n yayılması,
ruhun Allah �nancı ve sevg�s�yle olgunlaşması maksadıyla kurulmuş b�r vakıftır. Mevlev� Tekkes� 1963 yılından günümüze
etnografya müzes� olarak h�zmet vermekted�r.
Söz konusu bu Vakıf fak�rler� doyurmak, barınmak ve arınmak g�b� h�zmetlerle b�rl�kte b�r dönem çocuk yuvası
olarak da kullanılmıştır. Kıbrıs Vakıflar İdares�’n�n h�zmet alanından b�r�s� de �ht�yaç sah�pler�ne gıda (çorba) dağıtım 
h�zmetler�d�r. Bu Vakıf h�zmet� Mevlev� Tekkes� önünde bel�rl� zamanlarda halen devam etmekted�r.

http://www.efkaf.org
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