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BİZDEN HABERLER 
 SAYI:2                                                 KASIM  2013 

      Tarihte EVKAF 
                                       Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınlarından “Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz” 

(1978) adlı kitapta, Kıbrıs Adası’nda kurulan Vakıfların da tabi olduğu genel 
kurallar anlatılırken, “Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler” (s.151) başlığı altında şu 
hizmetler, Vakfın temel görev ve işlevleri arasında zikredilmiştir:         “Göz 
ağrısı için ilaç, aşure ve helva pişirilmesi, kurban kesilmesi, fukaraya ve 
yetimlere ve acizlere ve mahpuslara odun ile kömür için para yardımı yapılması, 

mahpusların borçlarının ödenerek tahliyelerine yardımcı olunması, müflislerin 
hapisten kurtarılması için para yardımı, su ve şerbet dağıtılması, fukaraya, fakir ve 

çocuklara elbise ile zahire dağıtılması, fakir kızlara cehiz yardımı yapılması, ihtiyaçlı öğrenciler için kitap 
parası yardımı, öksüz ve yetimlere aylık, imaret (fukaraya yemek dağıtan kurum) hastane, sağlık ocağı, 
dulevi ve benzeri hayır kurumları tesis ve işletmeciliği) 

    Evkaf’tan Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na Yardım                                 
    Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na üye çocukların her türlü ihtiyacının karşılanması ve vakfın   
    diğer faaliyetlerini sürdürebilmelerine katkı amacıyla Vakfa 10,000.-TL yardım yapılmıştır.  

    İhtiyaçlı öğrencilere yardımlarımız devam ediyor    

    İhtiyaçlı öğrencilere Hayır Fonundan kırtasiye, elbise, ayakkabı dağıtımı devam ediyor. 

    Vakıflar İdaresi’nin Web Sitesi Yenilendi. 
Kuruluş amacı halka hizmet olan İdaremiz; kamu kuruluşları, tüm medya kuruluşları, tüm takipçileri ve 
halkla daha doğru biçimde iletişim sağlamak ve güncel haberler ile gelişmeleri daha hızlı bir şekilde 
paylaşmak, kendisiyle ilgili gelişmeleri, projeleri, etkinlikleri, haberleri, ve duyuruları tüm dünyaya ve 
halkımıza doğrudan iletişim halinde ve tam zamanında sunabilmek için web sitesini yenilemiştir. Vakıflar 
İdaresi’ne yapılacak tüm başvurular, sitede bulunan dijital formlar yardımıyla online olarak yapılabilecektir. 
Yeni tasarlanan ve işlevselliğe önem verilen sitede Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile ilgili tüm bilgiler, vakıf tarihi 
eserlerimiz, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin varlıkları, varlıklarla kurulabilecek ilişki olanakları ve benzeri birçok 
konuya kolayca ulaşılabilecektir. Yenilenmiş web sitesi www.evkaf.org adresinden ziyaret edilebilecektir. 

Sonuçlanan  İnşaat  İhalelerimiz                                     
 1 Kasım 2013 tarihinde açılan ihaleyle 2 adet daha yeni caminin 

inşaatına, bazı eski camilerin tamiratına ve 7 adet köy camisinin 
boyanmasına ilişkin konular sonuçlandırılmış olup konu işler 
yapılan sözleşmelerle başlatılmıştır. 

 
Emlak Bakım Çalışmaları  
İdaremize ait tarihi Samanbahçe Evleri’nin bazı sokak lambaları   
tamir edilmiş, çevre temizliği yaptırılmış, akıtılan çatılar tamir 
edilmiş ve bazı sokaklardaki tehlikeli çatlak duvarlar 
sağlamlaştırılarak tekrar sıvanmıştır. 

                                                                                                     

 Gelin tanış olalım                
İşi kolay kılalım               
Sevelim sevilelim           
Dünya kimseye kalmaz  
             YUNUS EMRE 



Kasım Ayında Doğanlar 
 
 

 

  

 

   
 
     Yeniden Yapılanıyoruz                                                                                                       

İbrahim Fadıl Benter’in Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürlüğü’ne atanmasının 
ardından vakıflarda yeniden yapılanma süreci başladı. Vakıflar İdaresi’nin 
kuruluş amacına uygun işlerlik kazanması ve yeniden verimli çalışabilmesi 
için DAÜ ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde 
stratejik planlama çalışması için somut adımlar atılıyor. Vakıflar İdaresi’nde 

yeniden yapılandırmada ana hedef  olarak eksikliklerin giderilmesi, güncel teknolojik gelişmelerden 
yararlanılması ve ihtiyaç duyulması halinde personelin eğitilmesi belirlendi.                                                                                                      

     Bedesten Etkinlikleri     
     İdaremize ait  tarihi Bedesten Binası; Naci Talat Vakfı’ nın organize 

ettiği Bayrak Radyo  Televizyon Kurumu’ nun yayın  sponsoru olarak  
yer aldığı, 31 Ağustos – 6 Kasım tarihleri arasında “ Lefkoşa Surlariçi 
Klasik   Jazz ve  Dünya   Müzikleri   Festivali   ” etkinlikleri için, söz 
konusu Vakfın kullanımına verilmiştir. 
Organizasyondan elde edilecek gelir Nacit Talat Vakfı Barış ve Dostluk 
Evi’ne alınacak Piyano için kullanılacaktır. 
 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na Yeni Atamalar Yapıldı 
Yeni Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’ nin Vakıflar’ ı daha ileriye taşıyacağına inancımızın tam olduğunu 
belirtirken yeni görevlerinde başarılar dileriz. 
Yeni Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri:Hüseyin İnan(Başkan), Ali Bardak (Üye),Abdürrahim Türkmen (Üye), 
Doç.Dr.Uğur Ulaş Dağlı (Üye), Özkan Mavioğlu (Üye), Mehmet Gökçebağ (Üye)                                      
Sultan Mahmut Kütüphanesi, Kervansaray 
Apt  ile Daire Bahçemiz Çiçeklendirildi                  
                                           Tarihi Sultan Mahmut   
                                                  Kütüphanesi,    
                                                  Kervansaray Apartmanı  
                                                  ile Daire bahçemiz  
                                                  çiçeklendirme    
                                                  çalışmalarıyla daha  
                                                  güzel bir görünüme   
                                                  kavuşmuştur.         
Spor                    
13. Levent Soykut 
Turnuvasına Katılan 
Büyük Bayan ve 
Büyük Erkek voleybol 
takımlarımızdan 
Büyük Erkekler Takımı 
Turnuvayı 
kategorsinde 2. olarak 
tamamlamıştır. 

01 Kasım, Güliz Tekin 
        Kerime Darbaz 
10 Kasım, Selma Buda 
                 Hüseyin Mıstıkoğlu 
23 Kasım, Gökten Erenköy 
 
30 Ekim 2013 tarihinde  

arkadaşımız Berk Tuncalı’nın  
doğum gününü kutladık. 

Bedesten’e ait 
broşür  yeniden 
tasarlandı 
Bedesten’e ait yeni 
broşürümüz daha 
zengin bir içerikle 
yeniden tasarlanmış 
ve Türkiye Diyanet 
Vakfın’ın katkılarıyla 
Vakıf matbaasında  
bastırılarak 
İdaremize 
gönderilmiştir. 

Broşur İdaremizden 
veya Bedesten’den 
temin edilebilir. 

 


