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Engelli Öğrencilere, 
Tablet Hediye Edildi!
Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı ile 
işbirliği içerisinde, eğitim yılı başlarken 

SAYFA 
4

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter: “Eskiden ihtiyacından fazla 
kazananlar ya vakıf kurarak veya başka bir şekilde insanlara faydalı olmak için 
hayır (iyilik) projeleri yaparlardı. Şimdi ise ihtiyacından fazla kazananlar paraları 
bankalarda biriktirerek, insanlara faydalı bir iş yapmadan ve hatta kendilerine de 
bir fayda almadan bu paraları kullanmadan ölüp gidiyorlar.”

VAKIF SİSTEMİ İLE İNSANLAR İYİLİKTE YARIŞIYORLARDI

“İnsanlığı Bencillik Değil 
İYİLİK Kurtaracak”

Adanın %30’Nun Tapulu  
Vakıf Malı Olduğu Belgelidir 
EVKAF Genel Müdürü İbrahim Benter, 
AA muhabirine Osmanlı mirası vakıf 
malları üzerine açıklamalarda bulundu.

SAYFA 
6

ŞİMDİ
Günümüzde insanlar 
maddiyatın peşinde 
koşarak hayatlarını iyilik 
yapmadan harcıyorlar.

ESKİDEN 
Vakıf sisteminde fazla parası 
olanlar kurdukları vakıflarla 
iyilik yapıyorlardı. Hastalara 
İlaç Yapan Vakıf, Sokak 
Hayvanlarına Yardım Eden 
Vakıf, Yaşlılara Ev Tahsis Eden 
Vakıf, Aşevi Vakıfları, Çeşmeler 
bunlardan sadece bazılarıdır. 
Sadece Kıbrıs’ta 2200’den fazla 
vakıf kurulmuştur. 

EVKAF 1571
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Hayaldi, Gerçek Oldu El ele verdiğimizde başaramayacağımız 

Hiçbir İş Yoktur
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkıla-
rıyla Geçitkale İlkokulu spor salo-
nuna kavuştu. Bölge halkının talebi 
ve çocukların ihtiyaçları doğrultu-
sunda Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘nin 
katkıları ile hayat bulan bu proje 
ile hem aktivitelerin hem de öğ-
rencilerin verimliliğinin artırılması 
hedefleniyor.

Yıllardır beklenen bir hayalin ger-
çeğe dönüşmesinden duydukla-

rı memnuniyeti dile getiren okul 
öğretmenleri, sportif ve kültürel 
aktivitelerin çocuklar için artık çok 
daha verimli olacağını ifade ettiler. 
Okul müdürü Celal Tamcoşar ise 
spor salonunun bölgede büyük he-
yecan oluşturduğuna dikkat çeke-
rek, ‘’Bundan önce Kuzey Maser-
ya’daki okulların yapacağı maçlar 
yağmurdan dolayı yapılmıyordu. 
Haftalarca olması gereken maç-
lar gerçekleşmiyordu. Çocukların 

o üzüntüsünü, psikolojik yıkımını 
düşünebiliyor musunuz? Bize bu 
süreçte Vakıflar İdaresi yardımcı 
oldu. Önemli bir eksikliği gidermiş 
olduk. Vakıflar İdaresi‘ne okulum, 
öğrencilerim ve tüm bölge adına 
teşekkür ediyorum. Bu inanılmaz 
bir heyecan yarattı köyde. Velile-
rimiz ile görüştüğümüzde ilk kez 
böyle bir şeyin olduğunu ve vakıf-
lara teşekkür etmemizi istiyorlar’’ 
dedi.  

Çanakkale Ortaokulu, imece usulü ve 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘nin katkılarıyla 
kapalı spor salonuna kavuştu. Okul 
Müdürü Emin Özkalp, inşaatın her 
aşamada Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘nin 
yanlarında olduğuna dikkat çekti.

Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin 
Özkalp, Mağusa bölgesinin nüfusunun 
hızla arttığına dikkat çekerek, ‘’Çocukla-
rımızı internetten, cep telefonlarından 
ve bilgisayarlardan kurtaracak sosyal 

Çanakkale Ortaokulu, Kapalı Spor Salonuna Kavuştu

Geçitkale İlkokulu basket sahası üzeri 
tamamen Evkaf desteği ile kapatıldı

aktivite sağlamamız gerekiyordu. Sa-
lonumuzun temel amaçlarından birisi 
buydu. Bir diğeri beden eğitimi dersi 
olduğu gün okulumuzda yağmur yağı-
yorsa o gün çocuklarımız beden eğitimi 
dersini gerçekleştiremiyordu. Hepimiz 
biliyoruz ki beden eğitimi dersleri ço-
cuklarımızın en sevdiği derslerdir. Bun-
dan sonra Çanakkale Ortaokulu’nda 
yağmur yağdığı zamanlarda ‘beden 
dersleri yapılmayacak gelin çocuğunu-
zu alın’ diye hiçbir velimizi aramayaca-
ğız’’ dedi. 

Kapalı spor salonu inşaatına tama-
men kendi imkanlarıyla başladıkları-
nın altını çizen Özkalp, ‘’Okulun mad-
di gücünü kullanırken çok değerli iş 
adamları, kurumlar ve eski öğrenci-
lere başvurduk. Onlardan çok güzel 
yardımlar aldık. Salonunun temeli-
ni attıktan sonra çalışmaları gören 
herkes motive oldu. Bize yardım-
larda bulunan kurumlardan birisi de 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ydi. Başvur-
duğumuz anda bizimle çok ilgilen-
diler. Ne yapılabileceğini konuştuk. 
Bize inşaatımızın her aşamasında 
çok anlamlı, tutarlı katkılarda bulun-
dular. Bulaşıcı bir iyilik yaşadık ve bir 
salon yarattık’’ diye konuştu. 
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Askıda ekmek, anlatmakla bitmeyecek 
olan Osmanlı’nın güzel adetlerinden bir 
tanesidir. Bir fırından ekmek alan kimse 
iki ekmek parası verir bir ekmek alırdı. 
Diğerini ise bir ihtiyaç sahibine ulaşsın 
diye askıya koydururdu. Onu gören ih-
tiyaç sahibi de gelip askıdaki ekmek ile 
karnını doyururdu.

Naif kültürümüzün eşsiz 
güzelliklerinden sadece biri 
olan askıda ekmek, ülkemizde 
de yaşatılmaya başlandı. 
Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri 
öncülüğünde Güzelyurt 
bölgesinde hayat bulan bu 
anlayış, “ihtiyacı olan alsın, var 
olan koysun“ diye gönüllü olan 
3 fırında hem elleri, hem de 
gönülleri buluşturuyor.

BİR OSMANLI GELENEĞİ ASKIDA EKMEK 
KIBRIS’TA YAŞATILMAYA BAŞLANDI

Engelli 
Ailelerinin 
Yanındayız 
Evkaf’tan yapılan açıklamada, 
Evkaf sponsorluğu ile KKTC 
Engelliler Dayanışma Derneği 
tarafından gerçekleştirilen 
hasta ve çocuk bezi 
dağıtımlarının, hem bireyler, 
hem de kurumlar için 
dayanışmanın önemini ortaya 
koyduğu kaydedildi.

Eylül ayı içerisinde toplamda 
250 engelli bireyin bez 
ihtiyacını karşıladılkarını 
açıklayan ile KKTC Engelliler 
Dayanışma Derneği Başkanı 
Ömer Suay ise özellikle 
pandemi süreci nedeniyle 
ihtiyaçlı sayısının çok ciddi 
boyutlara ulaştığını belirterek, 
“Her an yanımızda olan Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi’ne şahsım, 
kurumum ve engelliler 
camiası adına teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi kimse ihtiyacı kadar 
olanı alır, ihtiyacından fazlasını aklına 
dahi getirmeden giderdi.

Bu adetin en güzel yanlarından bir ta-
nesi ise dün ihtiyaç sahibi olup bugün 
halini düzeltenler, o günleri unutmaz, 
fırından ekmek alırken bir de askıya 

ekmek astırmayı ihmal etmezlerdi.

Buram buram nezaket kokan ecdat, 
yaşam tarzı, özü, sözü ve her yaptığı 
ile dünün muhabbetini bugüne yansı-
tıyor. Bize düşen ise hem bu muhab-
beti korumak, hem de kültürümüze 
sahip çıkmaktır.

Askıda Ekmek Kültürü Ülkemizde De Yaşatılıyor

‘‘Artık daha iyi 
ders yapacağız…’’

Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğu 
ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler 
Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç-
lı öğrencilere ve okul çağındaki özel 
gereksinimli çocuklara 20 adet tablet 
hediye edildi.

Tabletler, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel 
Müdürü İbrahim Benter’in de katıl-
dığı bir organizasyonla dağıtılırken, 
çocukların sevinci renkli görüntülere 
sahne oldu. 

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler 
Vakfı yetkilileri, okulların açılmasıyla 
birlikte çocuklara destek amaçlı tab-
let dağıtımı gerçekleştirdiklerini be-

Eğitime sağlanan katkılar 
çerçevesinde 20 çocuğumuz 
daha tablet bilgisayara kavuştu.

lirterek, ‘’Kıbrıs Vakıflar İdaresi her 
zaman olduğu gibi yine yanımızda. 
‘Karşılık beklemeden iyilik yapma’’ 
sloganıyla hareket eden vakfımızı 
tebrik ediyoruz. Çocuklarımız çev-
remizdekilerin verdikleri geçici tab-
letlerle derslerini yapıyorlardı. Vak-
fın verdiği tabletlerle artık rahatlıkla 
derslerini yapabilecekler’’ dediler. 

Tabletlerine kavuşan çocuklar ise bu 
güzel günde duygularını şöyle ifade 
ettiler: ‘’Tabletlerimizle araştırma ya-
pıp, oyun oynayıp, fotoğraf çekebiliriz. 
Sevdiğimiz her anı görüntüleyebiliriz. 
Artık daha iyi ders yapacağız.’’ 
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Osmanlı’nın bir yeri fethettiğinde ilk 
olarak vakıf sistemi kurduğunu anla-
tan Benter, bunun amacının “gidilen 
yeri sömürmek değil, ihya etmek” ol-
duğunu kaydetti.

Benter, Osmanlı döneminde Kıbrıs’ta 
2 bin 200 küsur vakıf kurulduğunu ve 
bunun da Osmanlı’nın hayırseverlik 
düşüncesine ne kadar önem verdiğini 
gösterdiğini kaydetti.

EVKAF’ın yıllık hayır bütçesinin 10 

milyon lira civarında olduğunu söy-
leyen Benter, KKTC ve yurt dışındaki 
üniversitelerde yüzlerce ihtiyaç sa-
hibi öğrenciyi okuttuklarını, okulları 
ve hastaneleri tamir ettiklerini, en-
gelli vatandaşları desteklediklerini ve 
hastaları tedavi ettirdiklerini kaydetti.

“Lala Mustafa Paşa, Kıbrıs’ı fethettik-
ten sonra o bölgedeki arazileri kendi 
parasıyla satın alarak vakfetmiştir ve 
300 yıl bu araziler vakıf arazisi olarak 
kullanılmıştır. Orada cami ve türbeler 

“Kıbrıs Rum kesimindeki idare, 
Ada’nın güneyinde kalan vakıf malla-
rının kullanımına izin vermiyor.” diyen 
Benter, EVKAF olarak oradaki vakıf 
arazilerini kiralayamadıklarını ve geri 
alamadıklarını kaydetti. Benter, Rum 
yönetiminin bu yaptığının uluslarara-
sı hukuka aykırı olduğunu ve bunun 
için gerekli hukuki süreçleri başlattık-
larını söyledi.

İngiliz Egemen Üsler Bölgeleri’nde 
de binlerce dönüm vakıf arazisi oldu-
ğuna değinen Benter, 2014’te İngiliz 
idaresi ve Rum yönetimi oradaki ara-
zilerinin bazı bölümlerinin kullanıma 
açılması için bir anlaşma yapıldığını 
ve haziranda bunun yürürlüğe gire-
ceğinin açıklandığını hatırlattı.

Benter, bu konuda müracaat ettikle-
rini ve İngiliz üs bölgelerindeki vakıf 
arazileri ile Türk şahıslara ait arazile-
rin Rumlara verilmesini kabul etme-
diklerini söyledi.

İngiliz üsler bölgesindeki vakıf ve Türk 
mallarının Rumlara verilmesi duru-
munda hukuki süreci başlatacakları-
nı ve gerekirse AİHM’e gideceklerini 
ifade eden Benter, geçen hafta İngiliz 

Üsler Bölgesi Yöneticisi General Rob 
Thomson’un kendilerine bir yazı yaz-
dığını, Türk malları ve vakıf arazileri-
nin kesinlikle Rumlara verilmeyeceği 
yönünde teminat verdiğini belirtti.

Benter, pandemi sürecinde Ada’da EV-
KAF olarak 40 bin gıda paketi dağıttık-
larını söylerken, Sağlık Bakanlığına 5 
ambulans ve 26 milyon lira kira hakkı-
nı bağışlayarak, Girne bölgesinde yarı 
bitmiş bir hastane binasını verdiklerini 
kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ile iyi ilişkilere sahip 
olduklarına işaret eden Benter, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün kendilerine her 
alanda, yıllardır destek verdiğini belirtti.

Adanın %30’u tapulu vakıf malıdır

EVKAF Genel Müdürü İbrahim 
Benter, AA muhabirine 
Osmanlı mirası EVKAF ve vakıf 
mallarının kullanımı üzerine 
açıklamalarda bulundu.

Benter, Ada’nın her tarafında 
yüzlerce cami, okul ve hastaneler 
vakıf arazileri üzerine kurulduğu-
nu vurgulayarak, “STK’lar toplu-
ma faydalı bir iş yapmak için bize 
müracaat ettiklerinde, onlara vakıf 
arazi ve binalarını veriyoruz. Vakıf 
arazilerini kar amaçlı kullanmak 
isteyenler için kiralıyoruz ve rayiç 
bedel neyse onu almaya çalışıyoruz 
ki bu gelirlerle vakıf faaliyetlerimizi 
sürdürebilelim. Kar amaçlı olmayan 
kuruluşlara, örneğin engellilere 

hizmet veren derneklere bina ve 
arazilerimizi sembolik rakamlara 
kiralıyoruz” dedi.

Ada’nın her tarafındaki vakıf mal-
larının tapularının kendilerinde 
mevcut olduğunu ve dijital ortama 
aktarıldığını ifade eden Benter, her-
hangi bir hukuk davası olduğunda 
bu evraklara hemen erişebildiklerini 
kaydetti. Benter, “Kıbrıs’ta toplam 
yüzölçümü olarak baktığınızda 
Ada’nın yüzde 30’u tapulu vakıf 
arazisidir ve Kıbrıs’ın her yerinde 

vakıf arazileri bulunmaktadır. Buna 
rağmen İngiliz idaresi döneminde, 
1878 sonrası, vakıf arazilerinin 
birçoğu vakıf hukuku ile uluslarara-
sı hukuka aykırı bir şekilde Rumlar 
ve kilise üzerine geçirilmiştir.” diye 
konuştu.

Kapalı Maraş bölgesinin 4 bin 500 
dönüm civarında olduğunu belir-
ten Benter, bu alanın Lala Mustafa 
Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı ve 
Bilal Ağa Vakfı olmak üzere 3 vakfa 
ait olduğunu söyledi.

“STK’lara vakıf arazi ve binaları veriyoruz”

var. Fakat İngiliz idaresi döneminde 
hukuka aykırı bir şekilde bu araziler 
Rumların ve kilisenin üzerine geçi-
rilmiştir. Aslında Rumlara ve kiliseye 
mülkiyet hakkı değil kullanım hakkı 
verilmişti, İngilizler de bunu itiraf et-
mişti. Dolayısıyla kapalı Maraş yüzde 
100 vakıf arazisidir. Bizim elimizde 
bunu ispat eden tüm vakıf senetle-
ri ve İngiliz tapuları vardır. Ümidimiz 
kapalı Maraş’ın kullanıma açılması ve 
vakıf arazisi olarak kullanılmasıdır.”

Kıbrıs’taki Türklerin 450 yıldır Osmanlı’nın kurduğu bu vakıfları kulla-
narak Ada’daki varlığını sürdürdüğünü belirten Benter, “Yıllardır va-
kıfların gelirleriyle okul, cami ve hastane yapıyoruz. Fakir ve fukaraya 
sahip çıkıyoruz, kültürel faaliyetler yapıyoruz.” dedi.

Kıbrıs’ta Rumların saldırılarına uğradıkları dönemlerde bile tek tu-
tunabilecekleri dalın vakıflar olduğunu anımsatan Benter, o süreçte 
vakıfların gelirleriyle ayakta kaldıklarını ve Kıbrıs’ta hayatta kalabil-
meleri için vakıf siteminin en önemli unsur olduğunu kaydetti.

Adada 450 YIllık Vakıf Geleneği

“SADECE AĞROTUR İNGİLİZ 
ÜSSÜ’NDE 2 BİN 400  
DÖNÜMDEN FAZLA  
VAKIFLARA AİT ARAZİ VAR”

“Sadece Ada’nın güneyindeki 
Ağrotur İngiliz Üssü’nde 2 bin 
400 dönümden fazla vakıflara 
ait arazi var. İngiliz üslerindeki 
vakıf arazileri ve binaları EV-
KAF’a ve Türklere aittir. Dolayı-
sıyla onların Rumların kontro-
lüne verilmesi hukuka ve 1960 
Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş 
yasasına aykırıdır. Bizim istedi-
ğimiz arazilerimizi bize devre-
decekler, biz gideceğiz orada 
kiralayacağız ya da yatırım 
yapacağız ve bu gelirleri vakıf 
hizmetlerinde ihtiyaçlı insanla-
rın faydası için kullanacağız.”

Kıbrıs’taki 
Evkaf 

Çiftlikleri
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Daha önce Cengiz Topel Hastanesi‘ne 
ve Lübnan’daki bir hastaneye katkı 
sağladıklarını söyleyen Güzelyurt İyi-
lik Gönüllüleri Sorumlusu Dr. Nurçin 
İncirli, “Bu hafta da Lefke’de yaşayan 
ihtiyaç sahibi yaşlılar için pazarımızı 
kurduk. Hem ürün desteğinde bulu-
nan, hem de alışveriş yaparak yanı-
mızda olan bölge esnafımızın ve tüm 
bölge halkımızın özverisi ile yaşlıları-
mızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Evkaf İyilik Gönüllüleri, her an, her böl-
gede iyilik dağıtmaya devam ediyor.

Hep birlikte iyilik için yarışacağız

Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri ta-
rafından düzenlenen ikinci el ürün 
pazarı, Gemikonağı‘nda da kuruldu. 
Hem bölge insanı tarafından bağış-
lanan ürünlerin alıcısı ile buluşma-
sı, hem de iyiliğin yaygınlaşması için 

Pandemi nedeniyle ihtiyaçlar artmış, 
süreç daha da zorlaşmış olsa da gö-
nüllüler tüm bölgelere ulaşabilmek, 
gönüllere temas edebilmek için yo-
ğun bir gayret sarf ediyor.

Evkaf İyilik Gönüllüleri  
öğrencilerimizin yanında

Okulların açılması ile alım güçlüğü 
yaşayan ailelerin çocukları için Evkaf 

Al, Sat, İyiliğe Ortak Ol

Yüzlerce Çocuğa İyilik Günlüğü Ve 
Kırtasiye Malzemesi Hediye Edildi

Güzelyurt İyilik Gönüllüleri, “İyilik Yapalım” ve “Al, Sat, İyiliğe Ortak Ol” sloganları ile 
ikinci el ürün pazarına Güzelyurt Lefke ve Gemikonağı bölgelerinde devam ediyor.

Evkaf İyilik Gönüllüleri iyilik dağıtmaya devam ediyor. İskele ve Gazimağusa bölgelerinde 
yüzlerce çocuğa ulaşan İyilik Gönüllüleri, kırtasiye malzemesi ve iyilik günlüğü dağıttı.

2. El İyilik Pazarı Gönülleri Fethediyor

iyilik gönüllüleri tarafından kırtasiye 
malzemesi desteğinde bulunuldu.

Ülke genelinde toplamda yaklaşık 
1000 öğrenciye kırtasiye malzemesi 
ulaştırarak hem aile ekonomilerine 
katkı sağlamayı, hem de öğrencile-
rimizin sevindirilmesini hedefleyen 
iyilik gönüllüleri, eğitim olanakları-
nın iyileştirilebilmesi adına yoğun bir 
çaba sarf ediyor. 

gösterilen hassasiyet, Vatandaşlar 
tarafından takdirle karşılanıyor.

Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri so-
rumlusu Dr. Nurçin İncirli, birkaç hafta 
boyunca elde edilecek olan gelir, bize 
ulaşan ihtiyaçlı çocuklarımızın eğitim 
hayatına katkı sağlamak adına tab-
let bilgisayar alımı için kullanılacaktır. 
Hep birlikte iyilik için yarışacağız, ifa-
delerini kullanarak emeği geçen her-
kese teşekkür etti.

İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ’NDEN 
SÜRÜCÜLERE “ÇEVRE” UYARISI
Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri, çevre kirliliği konusuna dikkat çek-
mek amacıyla yine yollardaydı. Girne Ramadan Cemil Çemberi’nde 
pankartlarını açan gönüllüler, yoldan geçen arabalara çikolata da-
ğıtarak çöplerini çöpe atmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sosyal projelerine devam eden Evkaf İyilik Gönüllüleri, çevre du-
yarlılığı konusunda yürüttükleri çalışmalar ile “Daha temiz bir Ku-
zey Kıbrıs” için farkındalık yaratmaya devam ediyor.
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Eczacı Atilla Bey’in ortaokula giden 
ortanca kızı Serpil, önündeki deftere 
hem yazıyor hem sesli olarak tekrar 
ediyordu.
“Şifalı bitkiler uzmanına günde dört 
akçe, Bitkilerin toz haline getirilmesi 
için çalışan iki kişiye günde üçer akçe, 
Merhem ve şurupların korunmasını 
sağlayan ambarcıya günlük dört akçe, 
Hastaneye malzeme almaya görevli 
kimseye günlük dört akçe...
Sonra döndü. Bacak bacak üstünde 
televizyonda film izleyen babasına 
sordu: 
-Uff... Baba akçe ne demek? 
-Ne akçesi kızım? Nereden çıktı bu 
şimdi? 
-İşte burada yazıyor. Ödev bu... 

Okulda öğretmen, hastanede doktor, 
devlet dairesinde memur ile iletişim 
güçlüğü yaşandığı için temel vatan-
daşlık hizmetlerinden dahi yeteri 
düzeyde istifade edemeyen işitme 
engelliler, pandemi süreci nedeniyle 
hayatımıza giren maskelerden dolayı 
ilave mağduriyet yaşamış, dudak ha-
reketlerini de okuyamaz olmuştu.

Bu sıkıntılara çözüm olabilmek adına 
“Şeffaf Maske Tak, Sessizliğin Sesi 
Ol“ sloganıyla Kıbrıs İşitme Konuşma 
Engelliler Vakfı tarafından geliştirilen 
şeffaf maske projesi, Evkaf sponsor-
luyla hayat buldu.

-Ver bakalım neymiş şu ödev? 
Serpil, elindeki fotokopi kağıdını 
babasına verdi. Atilla Bey akçe 
meselesinden önce yukarıdan aşağıya 
yazıyı okumaya başladı. Öylesine 
okurken elindekinin mesleğiyle İlgili 
olduğunu fark edince dikkat kesildi: 
-Aaa, bu eczacılıkla ilgili bir metin, 
dedi... Kim verdi sana bunu? 
-Tarih öğretmenimiz.
Atilla Bey, kızının tarih öğretmeniyle 
ahbaptı. Gülümsedi... Kızına döndü: 
-Tamam çocuğum, ben mesajı aldım. 
Yarın öğretmeninle görüşürüm... 
Ertesi gün okul bahçesinde tarih 
öğretmeniyle buluşan eczacı Atilla Bey, 
İstanbul’da kurulan Sultan Süleyman 
Han Vakfı hakkında konuşuyordu: 

Kızının öğretmeni; 
-Şaka değil Atilla Bey, diyordu. “Söz 
konuşu vakfın hastanesine daha 
o zaman üç genel hekim, iki göz 
hastalıkları hekimi, iki cerrah, bir 
eczacı, iki ilaç imalatçısı, bir şurup 
imalatçısı, bir ecza depocusu, bir 
muhasebeci, bir kapıcı, iki aşçı, bir 
yemek servisi görevlisi, dört güvenlik 
görevlisi, iki temizlik görevlisi, iki 
çamarşırcı ve bir berber olmak üzere 
toplam 26 personel almışlar. 
Bunların her birinin alacağı maaşı 
hesaplamışlar. 
Atilla Bey alaycı bir gülümsemeyle 
cevap verdi: 
-Biz de tıp ilerledi diyoruz, değil mi?

Tarihte İlginç Vakıflar: HASTALIKLARA İLAÇ YAPAN VAKIF
Vakıf Künyesi
Vakfın adı: 
Sultan l. Süleyman Vakfı
Kurucunun Lakabı: Kanuni
Kurulduğu Yer: İstanbul 
Kuruluş Tarihi: 954 H. (1541 M.) 

“Şeffaf Maske Tak, Sessizliğin Sesi 
Ol“ sloganıyla Kıbrıs İşitme Konuşma 
Engelliler Vakfı tarafından geliştirilen 
şeffaf maske projesi, Evkaf 
sponsorluğuyla hayat buldu.

Şeffaf Maske Tak, 
Sessizliğin Sesi Ol!

Evkaf’tan Eylül’de 626,509 TL Yardım

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler 
Vakfı tarafından işitme engelli birey-
lerin hem Dudak hareketlerini oku-
yabilmesi, hem yüz mimiklerini fark 
edebilmesi, hem de farkındalık oluş-
ması adına geliştirilen şeffaf maske-
ler, ülke genelinde yayılmaya başladı. 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü 
Prof. Dr. İbrahim Benter, “Bizim göre-
vimiz topluma hizmettir. Maddi katkı 
sağladığımız projeler sonucunda bu 
kardeşlerimiz bize teşekkür için geli-
yor. Ben de diyorum ki devletin yap-

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yardımlara cid-
di bir bütçe ayırmaya devam ediyor. 
Ülkemizin zorlu dönemlerden geçtiği 
günlerde bile yardım fonundan kısıntı 
yapmamaya çalışan Evkaf, ihtiyaç-
lı kişilerin özellikle sağlık ve eğitim 
alanlarındaki taleplerini karşılamaya 
gayret gösteriyor. Eylül ayı içerisin-
de eğitim için toplamda 270.044,09 
TL, sağlık için toplamda 94.500 TL ve 
4.500 dolar ve maddi yardım toplam-
da 257.465,73 TL yardım yapıldı. 

Yapılan eğitim yardımları üniversite ması gerekenleri siz üstlendiğiniz için 
aslında bizim size teşekkür etmemiz 
gerekir.” şeklinde konuştu.

Vakıf mütevelli heyeti başkanı Bahire 
Doğru da kurum, kuruluş ve sivil top-
lum örgütlerinin aracılığı ile bir çok 
kesime maske ulaştırmaya gayret et-
tiklerini, tüm bireyler için engelsiz bir 
iletişim hedeflediklerini vurgulaya-
rak, katkılarından dolayı Kıbrıs Vakıf-
lar İdaresi‘ne ve yanlarında olan tüm 
engelsiz yüreklere teşekkür etti.

Prof. Dr. İbrahim Benter:

 “Bizim görevimiz 
topluma hizmettir. 

Maddi katkı sağladığımız 
projeler sonucunda bu 

kardeşlerimiz bize teşekkür 
için geliyor. Ben de diyorum 

ki devletin yapması 
gerekenleri siz üstlendiğiniz 

için aslında bizim size 
teşekkür etmemiz gerekir.” 

EVKAF EYLÜL 2020 AYI İÇERİSİNDE DE YARDIMLARA DEVAM ETTİ 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, atalarımızın bağışladığı vakıf mallarından elde edilen gelirlerle 
Eylül ayı içerisinde de bütçesinin büyük bir kısmını yardımlara harcadı. 

ve liselerde okuyan öğrencilere ve-
rilen burslardan hariç olarak öğren-
cilere maddi destek, okul malzemesi 
alımı, üniforma alımı ve tablet alımı 
gibi kalemler içeriyor. Ayrıca okullara 
direkt olarak destek verilerek gerekli 
tamiratların yapılması ekipmanların 
alınması da sağlanıyor. 

Sağlık alanında ise ihtiyaçlı kişile-
re tıbbi malzeme alınması için veya 
hastane masrafları için yardımlar 
yapılıyor. Ayrıca, devlet hastanele-
ri ile işbirliği içerisinde ayrı projeler 

yürütülerek ekipman alımı ve tami-
ratlar için de hastanelere yardımlar 
yapılıyor. 

Maddi yardımlar ise sosyal olarak zor 
durumda olan kalacak yeri olmayan 
kişilere kira yardımları, engelli birey-
lere bez, tekerlekli sandalye ve başka 
ihtiyaçları için yardımlar, engelli der-
neklerine faaliyetlerini sürdürebilme-
leri için yardımlar gibi alanları kapsı-
yor. Maddi yardımların amacı yatak 
alımı gibi ihtiyaçlar veya ayakkabı gibi 
farklı ihtiyaçlar da olabiliyor. 
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GÜLÜ 
İNCİTME 
GÖNÜL

Çiçeklerle hoş geçin,
Balı incitme gönül.

Bir küçük meyve için
Dalı incitme gönül.

Konuşmak bize mahsus,
Olsa da bir güzel süs,

‘Ya hayır de, yahut sus.’
Dili incitme gönül.

Sevmekten geri kalma,
Yapan ol, yıkan olma,
Sevene diken olma,
Gülü incitme gönül.

Başın olsa da yüksek,
Gözün enginde gerek,

Kibirle yürüyerek
Yolu incitme gönül.

Mevlâ verince azma,
Geri alınca kızma,

Tüten ocağı bozma,
Külü incitme gönül.

Dokunur gayretine,
Karışma hikmetine.
Sahibi hürmetine

Kulu incitme gönül.

Bestami Yazgan

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kuruluş amaç-
ları doğrultusunda sağlık hizmetleri-
nin iyileştirilebilmesi için katkı sağ-
lamaya devam ediyor. Cengiz Topel 
Hastanesi‘ne alınan mikroskop, hem 
ameliyat olanaklarını artırdı hem de 
bölge insanı için sağlık hizmetlerini 
daha da iyileştirdi. 

Cengiz Topel Hastanesi kıdemli he-
kimlerinden Uzm. Dr. Hasan Şafa-
koğulları, hastanede göreve 2006 
yılında başladığını belirterek, göreve 
başladığı yıllarda ameliyat setleri-
nin çok zayıf olduğuna dikkat çekti. 
Ameliyat yapabilmek için mikrosko-
ba ihtiyaçları olduğunun altını çizen 
Hasan Şafakoğulları, ‘’Ameliyat ya-
pabilmemiz için mikroskopa ihtiyacı-
mız vardı. Çünkü yoktu. Hastalarımızı 
Lefkoşa’ya göndermek zorunda kalı-
yorduk. Mikroskobumuz kulak mik-
roskobuydu. Fakat larenks için mü-
sait değildi. Larenks için ihtiyacımız 
olan optiği bize Kıbrıs Vakıflar İdaresi 
sağladı. Şu an hastanemizde bu tür 

Cengiz Topel Hastanesi’nin ameliyat 
olanakları artırıldı

Sağlığa Katkı Yapmaya Devam

ameliyatları rahatlıkla gerçekleştire-
biliyoruz’’ ifadesini kullandı. 

Şafakoğulları son olarak ‘’Bu bize 
gösteriyor ki kendi iş birliklerimiz, 
kendi olanaklarımız dahilinde birçok 
sorunun üzerinden gelebileceğimi-
zi gösteriyor. Birlik olduğumuzda en 
büyük engelleri aşabiliyoruz’’ dedi. 

Uzm. Dr. Hasan 
Şafakoğulları:

‘’Bu bize gösteriyor ki 
kendi iş birliklerimiz, kendi 

olanaklarımız dahilinde 
birçok sorunun üzerinden 

gelebileceğimizi gösteriyor. 
Birlik olduğumuzda 
en büyük engelleri 

aşabiliyoruz’’ 

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ


