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Evkaf’tan	Depremzedelere
2	Milyon	TL	Destek

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ş�fa d�l�yor, geçm�ş
olsun d�lekler�m�z� �let�yoruz.

Türk�ye’y� büyük b�r yıkıma uğratan deprem dolayısıyla zor durumda kalan depremzedeler�m�z 
�ç�n Evkaf, 2 M�lyon TL katkı sağladı. Ayrıca Evkaf personeller� de depremzedelere destek olmak 
maksadıyla maaşlarından kes�nt� yaptı.

Evkaf’ın Yardım Otobüsü Depremzedeler
�ç�n Yolda

Kıbrıs Vakıflar İdares�’n�n depremzedelere katkı 
sağlamak amacıyla yardım �ç�n başlattığı �y�l�k
yolculuğu KKTC Engell�ler Dayanışma Derneğ�
ve Ömer Suay öncülüğünde 8 k�ş�l�k gönüllü 
ek�ple yardım yolculuğunu tamamladı. 
Ayrıca �mkansızlık neden�yle bölgeden ayrılamayan
depremzedelere toplu taşıma noktasında da destek 
sağladı.

KKTC Engell�ler Dayanışma Derneğ� 
Yardım Kafiles�

Depremzedelere destek �ç�n yola 
çıkan gönüllü sağlık kafiles�n�n temel 

�ht�yaçları olan gıda, powerbank,
eld�ven, termal �çl�k, bere ve
boyunluklar Evkaf tarafından

karşılandı.
Gönüllü Sağlık Kafiles�
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T.C. Kıbrıs Konsolosluğuna
tesl�m ed�len yardım

makbuzu

Afet	Sonrası	Onarım
ve	Bakım	Yapan	Vakıf
Kıbrıs Vakıflar İdares� olarak Türk�ye’n�n
yaşadığı deprem acısını kalb�m�zde h�ssett�k,
el�m�zden gelen desteğ� 70 yıl önce olduğu
g�b� (1953 deprem� �ç�n 350 sterl�n) bugün de
verd�ğ�m�z� bel�rtmek �ster�z.
1953 yılında Baf kazası ve köyler�ndek� 
meydana gelen depremden oluşan hasarları
da İdarem�z aldığı desteklerle onarmış, vakıf
mekanların tam�r�n�, restorasyonunu kısa b�r
  
Bu şek�lde yıllardır sah�p olduğu vakıf 
eserler�n� koruyup gelecek nes�llere aktaran
Evkaf, KKTC kültür tur�zm�ne de büyük

   
Bunların en büyük örnekler�nden b�r� �se 
dünya l�teratüründe yer alan Lala Mustafa
Paşa Cam�� (Az�z N�kolas Katedral�) ve
Sel�m�ye Cam�� (Ayasofya Cam��) �ç�n T.C.
Vakıflar Genel Müdürlüğü beraberl�ğ�nde
yürütülen uzun soluklu restorasyon çalışmasıdır. 

sürede tamamlamıştır.

katkılar sağlamaktadır.
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İyilik	Gönüllüleri	Bu	Kez	de	Depremzedelerin
Yaralarını	Sardı	

Kıbrıs Vakıflar İdares� bünyes�nde faal�yet gösteren İy�l�k Gönüllüler�, depremzedeler �ç�n gerekl� �ht�yaç
malzemeler�n� �y�l�k evler�nde toplayarak deprem bölgeler�ne göndermeye devam ed�yor. İht�yaç duyulan 
yet�şk�n ve çocuklar �ç�n kışlık kıyafetler, çocuk bez�, yemek konserveler g�b� b�r�nc� el malzemeler bölge
�y�l�k evler�nde toplanıyor.

G�rne İy�l�k Ev� Adres�
G�rne Tur�zm Meslek L�ses�

karşısı
İlet�ş�m no

0533 853 55 07

Güzelyurt İy�l�k Ev� Adres�
Güzelyurt Doğa ve Arkeoloj�

Müzes� yanı, 
K�l�se bahçes� 2.kat

İlet�ş�m no
0539 104 46 62

Lefkoşa İy�l�k Ev� Adres�
Müftü Z�ya� Efend� Sk. 35

İlet�ş�m no
0542 875 11 94
0548 838 17 58

Mağusa Bölges�
İskele Beled�yes� kapalı 

düğün salonu 
İlet�ş�m no

0533861 32 94

Vakıf eserler�n çoğalması ve vakıf b�l�nc� �le
yaşatılan b�r dünya temenn�s�yle, tüm doğal
afetlerden uzak olmayı d�l�yoruz. 



Ülkem�ze ve dünya tıbbına katkı sağlamak amacı �le Kıbrıs Türk Tab�pler B�rl�ğ� tarafından oluşturulan
ve 2016 yılından ber�d�r yayım hayatına devam eden “Cyprus Journal Of Med�cal Sc�ences” �s�ml�
tıp derg�s� Evkaf’ın destekler�yle her yıl yayımlanmaya devam ed�yor.
Ulusal ve uluslararası 500 danışman ve 45 ed�tör akadem�syen uzman ek�ple hazırlanan derg� sayes�nde
ülke doktorlarımız tıp alanında dünyada yaşanan gel�şmeler� tak�p ederek ülkedek� tıp uygulamalarını
en üst düzeye çıkarıp tüm dünyayla paylaşab�l�yor.
Kıbrıs Vakıflar İdares�’n� z�yarete gelen Kıbrıs Türk Tab�pler B�rl�ğ� Onur Kurulu Başkanı aynı zamanda
derg�n�n baş ed�törü olan Dr. Sonuç Büyük ve derg�ye h�zmet veren ed�törler sağladıkları desteklerden
dolayı Evkaf’a teşekkür ett�.

Kıbrıs’ta	ki	Bilimsel	Veri	Eksikliği
Evkaf’ın	Destekleriyle	Gideriliyor

Hala	Sultan	Tekkesi	Kültürel	
Miras	Tehditine	Uğruyor

İdarem�z, Türk ve Rum basınında çıkan bazı haberlere göre, Güney Kıbrıs İç�şler� Bakanlığı’nın Larnaka’dak�
Hala Sultan Tekkes�’n�n bahçes�ne b�r taverna yapılması �ç�n b�r Rum’a �z�n ver�ld�ğ�n�n �fade ed�ld�ğ�n� kaydett�.
Çıkan haberlere �st�naden Evkaf’tan �z�n almadan Türkler�n ve Müslümanların en kutsal kabul ett�kler� b�r yere
herhang� b�r müdahale yapılması kes�nl�kle kabul ed�lemez.

1400 yıldır tüm dünya müslümanlarının d�n� açıdan en değerl� mekanı olarak b�l�nen Hala Sultan Tekkes�’n�n 
çevres�ne saygısızca müdahale ed�lmeye çalışılıyor. B�l�nd�ğ� üzere İslam Peygamber� Hz. Muhamed’�n süt
teyzes� olan Hala Sultan 1400 yıl önce Larnaka’da vefat etm�ş ve oraya defned�lm�şt�r. 
 *Hala Sultan Tekkes� etrafındak� b�nlerce dönüm araz� tapu kayıtlarına göre Hala Sultan Tekkes� Vakfına a�tt�r.
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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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Evkaf B�l�msel Ver�lerle
Hareket Ed�yor 

Uyarılar 2 Yıl Önce Yapılmaya 
Başlandı

Benter, B�nanın Geleceğ�
Hakkında Konuştu

B�l�msel bulguların önem�ne d�kkat
çeken Kıbrıs Vakıflar İdares� Genel
Müdürü Prof. Dr. İbrah�m Benter,
yen�den acılar yaşamamak adına 
b�nanın ac�len  boşaltılması gerekt�ğ�n�
söyled�.
İlerleyen zamanlarda �se b�nanın
yıkılması sonucunda bölgeye tüm
toplumun kullanab�leceğ� alternat�f
projeler get�reb�lecekler�n� söyleyen
Benter, koşu parkurlarının, çocuk oyun 
parklarının yer alacağı yepyen� b�r
projen�n hayata geç�r�lmes� �ç�n
çalışmalara başlanacağını �fade
ederek şahs� yorumunu gerçekleşt�rd�.

Kıbrıs Vakıflar İdares�’n�n yasal 
hak sah�b� olduğu Den�z Yıldızı
(Laguna) Apartmanlarının olası
b�r depreme karşı dayanıklılığının
ölçülmes� ve b�l�msel güçlend�rme
yöntemler�n�n öner�lmes� üzer�ne
tarafımızdan talep ed�len b�l�msel
rapor, Mayıs 2021 tar�h�nde Kıbrıs
Türk M�mar ve Mühend�sler Odaları
B�rl�ğ� (KTMMOB) tarafından
İdarem�ze tesl�m ed�lm�şt�r. 
Mayıs 2021 b�l�rk�ş� rapor sonucu:
“Söz konusu mevcut hal şartlarında
olası b�r deprem durumunda beklenen
‘Can Güvenl�ğ�’ performans sev�yes�
sağlanmamaktadır.” 
Tüm süreç boyunca b�l�msel ver�lerle
hareket eden İdarem�z, topluma  örnek
b�r kurum olmaya devam etmekted�r.

Herhang� b�r doğal felaket�n yaşanmasını 
beklemeden, olası b�r deprem durumunu
göz önünde bulunarak 2 yıl önce b�l�msel
ça l ı şmalara  başvuran  ve  apar tman 
sak�nler�ne b�naları boşaltmaları adına
b�rçok kez �hbar gönderen Evkaf, b�nalardan
elde edeceğ� gel�r� h�çe sayarak apartman
sak�nler�n�n can güvenl�ğ�n� korumaya

Türk�ye’de meydana gelen deprem
sonrasında c�dd� korozyon hasarına
sah�p olan Den�z Yıldızı Apt. yapılan
�k�nc� �ncelemede �se “Yapı mevcut hal 
�t�bar� �le can güvenl�ğ� açısından tehl�ke
arz etmekte ve derhal güvenl� mesafe
çerçeves�nde mühürlen�p kapatılmalıdır.”
sonucuna varılmıştır.
Gaz�mağusa Beled�yes� tehl�kel� b�nanın 
kullanılmasına son ver�lmes� yönünde
apartman sak�nler�ne �hbar gönderm�şt�r.

çalıştı.

BİLİMSEL VERİLER
HİÇE SAYILIYOR

Vakıar Öngördü Bazı Deniz Yıldızı
(Laguna) Sakinleri Karşı Çıktı !!


	Sayfa 1
	Sayfa 2
	Sayfa 3
	Sayfa 4

