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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin düzenlediği 
bir haftalık bir organizasyonla, “Geç-
mişten Geleceğe Kıbrıs Köyleri” etkin-
liği gerçekleştirildi. 
Proje kapsamında ilk seçilen köy olan 

Kozanköy’de düzenlenen etkinliklerde 
Evkaf İyilik Gönüllüleri, köy halkı ile bir 
araya gelerek tarihsel, bitkisel, ekolo-
jik, sosyolojik ve kültürel değerleri keş-
fetti ve yaşattı. “Geçmişten Geleceğe 

Kıbrıs Köyleri” etkinliği, nenelerimizin 
dedelerimizin yaptıklarını hatırlamak, 
unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri-
mizi anımsamak ve tüm bunları gele-
ceğe yansıtmak için organize ediliyor. 

Evkaf’ın düzenlediği “Geçmişten 
Geleceğe Kıbrıs Köyleri” etkinliğinin 
ilki Kozanköy’de yapıldı. 

Devamı Sayfa 2’de

Kıbrıs  
Gelenekleri 
Araştırıldı ve 
Yaşatıldı

Eylül 
2020
Sayı:1

Evkaf’tan Okul Yapımı  
Için 8 Milyon TL

Vakıflardan Hastane Için  
26 Milyon TL Katkı

Evkaf İngiliz Üslerindeki 
Mallara Sahip Çıkıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İskele Bölgesi’nde 
çok ihtiyaç olan kolej binası yapımı için 8 
milyon TL verme kararı aldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geri devralınan 
Karaoğlanoğlu’ndaki araziyi, Sağlık 
Bakanlığı’na devretti. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yaptığı girişimler 
sonuç verdi ve İngiliz Üsleri bölgesindeki 
mallara sahip çıkıldı.
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Evkaf’ın düzenlediği 
“Geçmişten Geleceğe Kıbrıs 
Köyleri” etkinliğinin ilki 
Kozanköy’de yapıldı. 

Kıbrıs Gelenekleri 
Araştırıldı ve Yaşatıldı
Etkinlik çerçevesinde atölyeler, 

oyunlar, gösteriler, sergiler ve 
çeşitli aktiviteler ile anılar yaşatı-

lıyor. Geçmişe yolculuk yapılırken, ge-
leceğe de ışık tutuluyor.

Kozanköy’deki etkinlikte birçok 
farklı faaliyet gerçekleştirildi.

Seramik atölyesine katılan çocuklar 
İyilik Gönüllüsü Leman Cankat önder-
liğinde seramikler yaptılar. Çörek atöl-

yesi ile katılımcılar “Kıbrıs Çöreği” yap-
mayı öğrendiler ve çöreklerini evlerine 
götürdüler.  Düzenlenen seminerlerde 
İyilik Gönüllüleri Aytül Bilen “Ebeveyn 
Olmak” ve Dr. Nurçin İncirli “Sağlıklı 
Beslenme” konularında bilgilendirme 
yaptı. Tarihçi Nur Çetiner Kozanköy 
tarihi ile ilgili çalışmalar yaparken, Zi-
raat Mühendisi Derviş Ali Özersoy Ko-
zanköy’deki endemik flora hakkında 
çalışmalar yaptı. Araştırmacılar ayrı-

ca gelenek görenek ve eski düğünler 
hakkında da araştırmalar gerçekleş-
tirdi. Bu çalışmalar belgesel, dergi ve 
makaleler olarak yayınlanacak. 

Evkaf İyilik Gönüllüleri, Kozanköy’de sa-
dece bilimsel ve kültürel çalışmalar yap-
makla kalmadı, elbirliği ile köydeki duvar 
ve çeşmeyi tertemiz boyayarak ve üze-
rine desenler çizerek yenilendi. Ayrıca 
köy meydanına yeni banklar yerleştirildi. 
Meydan duvarları geleneksel motiflerle 

Proje çerçevesinde köy meydanında bulunan bir duvar boyanarak üzerine 
sanatçılar tarafından Kıbrıs’a özgü semboller çizildi
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süslendi. Etkinlik süresince gençler ve 
araştırmacılar bölgedeki eski eserleri zi-
yaret ettiler. 

Etkinliğe Kozanköy’de yaşayan vatan-
daşlar da büyük ilgi gösterdi. Vatan-
daşların evlerinde bulunan ve manevi 
değeri bulunan eşyalar bir araya geti-
rildi ve bu eşyalardan bir sergi oluştu-
ruldu. Tarihsel araştırmanın bir parçası 
olacak olan bu eşyalar üzerinden kül-
tür ve tarih sohbetleri yapıldı. 

Etkinlik çerçevesinde Kozanköy bit-
ki araştırması yapıldı ve Kıbrıs’a özgü 
endemik bitkiler köye tanıtıldı. 

Etkinlikte eğlence de unutulmadı. 
Çocukların eğlenmesi için gelenek-
sel oyunlar oynandı, Karagöz ve Ha-

Proje kapsamında köydeki tarihi çeşmeler de gün yüzü gördü. Köydeki 
çeşmeler temizlendi, onarıldı ve boyandı. Çeşmelerden tekrar su akması 
için girişim başlatıldı. 

Proje, bölgedeki flora ve fauna 
araştırmasını da içeriyordu. Bölgede 
tespit edilen Kozanköy’e özgü bitkiler 
saksılara ekilerek köy meydanına 
yerleştirildi. 

Projenin bir parçası olarak köye Evkaf 
sponsorluğunda banklar yerleştirildi.

Projede yürütülen çalışmalar sonunda 
köyün su hazinesi de elden geçirildi. 

ÖNCESİ

ÖNCESİ

SONRASI

SONRASI

civat’ın neşeli muhabbetleri gecelere 
renk kattı. Folklor gösterileri, sinema 
ve tiyatro ise başka bir güzel ayrın-
tı oldu. Etkinliğin neşesi ise gençlerin 
eşekler ile yaptığı gezintiydi. 
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Bayramda Çocukların Hediye Sevinci

Engelli Kardeşlerimizln Bayram  
Neşesine Hediyelerle Ortak Olduk

Evkaf iyilik gönüllüleri, bayram ve-
silesiyle yine yüzlerce çocuğa ulaştı. 
İyiliğin yaygınlaşması, mutluluğun ço-
ğalması ve bayram sevinçlerine ortak 
olabilmek için mücadele eden iyilik gö-
nüllüleri, bu bayramda da hem saha-

da, hem de gönüllerde yer almaya de-
vam etti. Ülke genelinde,her bölgede 
çocuklar için alışveriş yapıldı, bayram 
hediyeleri dağıtıldı. Çocukların sevinci, 
ailelerin tebessümü ve tüm insanlığın 
huzuru ise geride kalandı. 

Tüm Kuzey Kıbrıs’ta organizasyonlar düzenleyen 
Evkaf İyilik Gönüllüleri, bayramlık hediyeleri ile 
çocukları mutlu etti. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kurban bayramı 
etkinlikleri ile ülkemizin her köşesine 
ulaşmış durumda. Engelli vatandaşla-
rın bayram sevincine ortak olabilmek 
adına KKTC Engellilerr Dayanışma 
Derneği tarafından tespit edilen 150 
engelli bireye hem ayakkabı, hem de 
çeşitli bayram hediyeleri teslim edildi.
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Sadece ülkemizi değil, tüm dünya-
yı düşünen iyilik gönüllüleri, Ken-
ya’daki çocuklar için bir kermes 
düzenledi. Kermesten düzenlenen 
gelir Kenya’da bir su kuyusu açıl-
ması için yardım gönderildi. Su ku-
yusunun açılacağı köydeki çocuk-
lar, bir video çekip Girne Evkaf İyilik 
Gönüllülerine teşekkür etti.  

“Özel” Annelere Özel Bir Gün

Girne’den 
Kenya’ya
İyilik Köprüsü

DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi’ne destek 
veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile  DAÜ 
arasında, 17 Ağustos 2020 Pazartesi 
günü, Öğrenci Bursu Sözleşmesi im-
zalandı.

15 ÖĞRENCİYE BURS VERDİ

Sözleşme kapsamında, Kıbrıs Vakıf-
lar İdaresi, 15 ihtiyaç sahibi öğrenci-
ye dört yıl boyunca tam eğitim bursu 
verdi.

İmza Töreni’nde konuşan DAÜ Rek-
törü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi’ne bu hayırsever ve 
erdemli davranış için teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. Kıbrıs Vakıflar İda-
resi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. 

Benter de konuşmasında, “DAÜ’nün 
Yeni Burs Sistemi, bizim vakıf gele-
neğimize uygun bir program. Takdirle 
izliyoruz. Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak 
elimizden gelen tüm desteği verece-
ğiz” diye konuştu.

Evkaf, Eğitime 
Verdiği Desteği 
Artırmaya 
Devam Ediyor

DAÜ’de okuyan 
15 Öğrenciye Burs Verildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, özel çocukların 
özel anneleri için kurban bayramı bir 
bayram hediye alışverişi ve sosyal et-
kinlik düzenledi. Etkinlikte, bakımı 
meşakatli olan özel çocuklarımızın an-
nelerinin ve kendilerinin biraz olsun ne-
fes alması hedeflendi. Etkinlikte çocuk-
lar ve annelere  24 saat evde kalan özel 
annelere moral olan alışveriş etkinliği 
renkli görüntülere sahne olurken, son-
rasında yenen yemek neşeli geçti. .
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Kıbrıs geleneklerimizi yaşatmak amacı ile İyilik Gönüllüleri dört şehirde halka lokum (cezerye) ikram etti. Vatandaş ile 
bayramlaşarak lokum ikramında bulunan İyilik Gönüllüleri, bu etkinlik ile hem bayram sevincini yaşatmış, hem de eski 
bayramları anımsatmış oldu. İyilik Gönüllüleri, bayram öncesi halka lokum dağıttı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kurban Bayramı 
öncesinde birçok hayır faaliyeti gerçekleştirdi. Kıbrıs geleneklerimizi yaşatmak amacı ile İyilik Gönüllüleri dört şehirde 
halka lokum (cezerye) ikram etti.

Bayram Lokumları İyilik Gönüllüleri‘nden
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Aşure Dağıtımı  
Büyük İlgi Gördü
Kültürümüzde Bolluğun, be-
reketin ve kurtuluşun simgesi 
olarak kabul edilen aşure günü, 
hem paylaşma, hem de birlik 
duygusunu hatırlatma gayesi 
taşımaktadır.

Vatandaşa aşure ile birlikte 
sevgi ikramında bulunan İyi-
lik Gönüllüleri, ülke genelinde 
renkli görüntülere, mutluluğa 
vesile oldu.

Tüm KKTC’de İyilik Gönüllüleri-
nin düzenlediği çevre temizleme 
etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. 
Gençler, temizlik etkinliklerine 
büyük ilgi gösteriyor.

İyilik Gönüllüleri, üzerinde 
çevre kirliliğine ve çöp atma-
maya dikkat çeken mesajlar 
bulunana araba kokularını sü-
rücülere dağıtarak farkındalık 
yarattı. Etkinlik, tüm şehirler-
de gerçekleşti. 

Çevre Temizlikleri Tam Gaz

Oto Kokusu Dağıttık, Farkındalık Yarattık
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Evkaf’tan Okul Yapımı Için 8 Milyon TL
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, 
Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare ede-
rek 2020 bütçesi içerisine İskele Böl-
gesi’nde çok ihtiyaç olan kolej binası 
yapımı için 8 milyon TL ayırma kararı 
aldı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi ayrıca, oku-
lun inşa edileceği araziyi de Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağışladı. 

Okul binasının yapımında ihale süreci 
tamamlandı ve imzalar atıldı. İnşaat 
tamamlandıktan sonra İskele bölgesi 
yeni okul binasına kavuşmuş olacak. 
Okulun adı “İskele Evkaf Türk Maarif 
Koleji” olacak. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi yardım bütçesi-
nin önemli bir kısmını eğitim projeleri-
ne ayırıyor. Okul yılı açılışında okulların 

ekipman ihtiyaçlarına 2,5 milyon TL 
harcayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ayrıca 
birçok öğrenciye burs ve yardım sağ-
lıyor, eğitim projelerine destek veriyor. 
Evkaf 2019 yılında 8 milyon TL’ye ya-
kın yardım yaptı. Buradan da anlaşı-
lacağı gibi, İskele Evkaf Koleji binasına 
ayrılan bütçe, arazi de hesaba katılın-
ca bir yıllık yardım bütçesinden büyük 
oldu.  

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Gökmen de yaptığı konuş-
mada şu ifadelere yer verdi:

“Hastane yangını yaşamıştık, orada da 
hazır bulunmuştuk. Sayın bakanımız 
çalışmalarıyla övgüye layık. Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlarıma ve Sayın 

Benter’e huzurunuzda teşekkür edi-
yorum. Okulumuzu hep biz yapalım ve 
iş insanlarımıza destek olalım dedik. 
Ülkemize hayırlı olsun yapılacak olan 
okulumuz...”

Vakıflar İdaresi Müdürü Ibrahim Ben-
ter de şunları kaydetti: “En iyi yatırım 
gelecek nesiller için yapılan yatırımlar-
dır. Okul binaları için yapılan yatırımlar 
umarım fayda getirecektir. Buna ila-
veten kaliteli eğitim sistemlerimizin 
olması çok önemli. En son teknolojileri 
anlatabileceğimiz müfredat önem-
li. Bir çocuk çok iyi matematik bilebilir 
ama güzel ahlâk olmazsa bu topluma 
faydalı olmaz. Vakıflar Idaresi oalrak 
her türlü  desteği verdik vermeye de 
devam edeceğiz.” 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi 
Yönetim Kurulu, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile istişare ederek 
2020 bütçesi içerisine İskele 
Bölgesi’nde çok ihtiyaç olan 
kolej binası yapımı için 8 
milyon TL ayırma kararı aldı. 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi ayrıca, 
okulun inşa edileceği araziyi 
de Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağışladı. 
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Evkaf’ın Hibe Ettiği Ambulanslar 
112 Hızır Acil’de Kullanılmaya Başlandı 

İyilik Gönüllüleri’nden Lübnan’a Yardım Eli
ile kıyafetten yiyeceğe kadar çok sayıda 
ürünü satarak gelir elde etti. Etkinlikte 
toplanan 350 euro değerindeki bağış 
Lübnan’daki hastaneye gönderildi.  Gü-
zelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri sorumlu-
su Nurçin İncirli de ikinci el pazarının her 
hafta farklı bir hayırlı amaç doğrultusun-
da düzenlemek istediklerini belirterek, 
farklı kurumlara yardım için bu pazarı 
gelenekselleştirme gayesinde oldukla-
rını  ifade etti.

Güzelyurt Evkaf İyilik Gönüllüleri Lüb-
nan’daki patlamada hasar gören has-
tane için kermes düzenledi. Güzelyurt 
Evkaf İyilik Gönüllüleri, Güzelyurt Müze 
Avlusu’nda düzenlediği ikinci el etkinliği 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim 
Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı 112 Hızır Acil Servis’te 
kullanılmak üzere hibe ettiği 5 
ambulans 112 ağında kullanıl-
maya başlandı. Sağlık Bakanı Dr. 
Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu 
Devler Hastanesi 112 Acil Ko-
muta Merkezini ziyaret ederek 
Acil Servis sorumlu doktoru Dr. 
Naciye Nami’den ambulanslarla 
ilgili bilgiler aldı ve incelemeler-

de bulundu.Bakan Pilli’ye am-
bulansların tam donanımlı olup, 
içlerinde trafik kazaları ve acil 
hastalar için gerekli tıbbi alet ve 
teçhizat yönünden 112 acil sağ-
lık hizmetlerinde kullanılmak için 
gerekli tüm özelliklere sahip ol-
duğu aktarıldı. Bürokratik işlem-
leri tamamlanarak teslim alınan 
ambulansların ihtiyacı olan 112 
Acil servislerine verilmesi karar-
laştırıldı. Ambulanslar Lefkoşa, 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sağlık Bakanlığı’na 214 bin 500 Euro değerinde 5 adet ambulans hibe etti. 

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve 
Karpaz bölgelerinde kullanılıyor.
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VAKIFLARDAN HASTANE İÇİN  
26 MİLYON TL KATKI

Vakıflar İdaresi, toplam 24.5 dönüm bü-
yüklüğündeki, üzerinde karkas inşaat 
bulunan  arazinin 22 yıllığına yapılan kira 
sözleşmesinden feragat ederek, alacağı 
26 Milyon TL (3 Milyon Sterlin) kira be-
delini, Girne hastanesi yapımı için Sağlık 
Bakanlığı’na bağışladı.

Bu amaçla imzalanan protokole, Kıbrıs 
Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbra-
him Benter ile Sağlık Bakanı Ali Pilli imza 
koydu.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nde düzenle-
nen törene, Maliye Bakanı Olgun Am-
caoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Vakıflar Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen, 
Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter 
ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bürok-
ratlar katıldı.

“HASTANE KISA SÜREDE  
TAMAMLANACAK”

Hastane yapımını çok kısa sürede ta-
mamlayacaklarını dile getiren Sağlık Ba-
kanı Ali Pilli, hastanenin iç donanımının, 
Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilecek 
8 Milyon TL’lik yardımla yapılacağını ve 

kendi fonlarında bulunan parayı  da in-
şaatın tamamlanmasında kullanacakla-
rını kaydetti.

Girne’ye yapılacak hastanenin 80 odalı, 
160 yataklı olacağını ve dünya çapında-
ki sağlık sistemlerine uygun yapılacağını 
söyleyen Pilli, dört yoğun bakımı ile dört 
yıldızlı otel gibi olacağını belirtti. 

Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Gökmen de, sağlığın bir ülke için en 
önemli alan olduğunu söyledi. Vakıflar 
İdaresi’nin 1974 yılı öncesinde devleti 
yöneten bir kurum olduğunu dile getiren 
Gökmen, şu anda da yapılanlarla ciddi 
yol aldıklarını kaydetti.

Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği içinde okul 
yapılacağını söyleyen Gökmen, bugün 

de sağlık alanında yatırım yapılmasının 
önemine dikkat çekti.

Vakıflar İdaresi olarak hastaneyi sem-
bolik bir rakamla sağlığın hizmetine su-
nacaklarını söyleyen Gökmen, hastane-
nin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim 
Benter ise, dünyada ve ülkede sağlık 
problemlerinin yaşandığını, çözebilmek 
için ise birlik olarak takım halinde çalışıl-
ması gerektiğini kaydetti.

“Bir araya gelirsek çözemeyeceğimiz 
problem yoktur” ifadelerini kullanan 
Benter, bugün kendilerinin gurur duy-
duğu bir gün olduğunu söyleyerek, bir-
kaç değerli kurumun bir araya gelerek 
önemli bir iş başardığını söyledi.

Bugün feragat ederek Sağlık Bakanlı-
ğı’na 26 Milyon TL tutarında önemli bir 
katkı koymaktan mutluluk duyduklarını 
dile getiren Benter, “İnanıyoruz ki gruplar 
ve takımlar bir araya gelirse yapamaya-
cağımız iş yoktur. Vakıflar İdaresi olarak 
da her türlü katkıyı Sağlık Bakanlığına 
vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, önceden Girne Amerikan Üniversitesi’ne (GAÜ) kiralanmış olan ancak daha sonra 
devralınan Karaoğlanoğlu’ndaki araziyi ve yarı bitmiş hastane binasını, Sağlık Bakanlığı’na devretti. 
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İşitme Engellilere  
Özel Maske

İyilik Gönüllüleri Kalkanlı’da  
Yanan Bölgeyi Temizledi Yaşlı Ziyaretlerine 

Devam Ediliyor
İyilik Gönüllüleri‘nin rutin haline 
dönüşen yaşlı bakımevi ziyaret-
leri bayram süresince de devam 
etti. Gazimağusa bölgesindeki 
yaşlı bakımevlerini ziyaret eden 
gönüllüler, yaşlılarla sohbet etti, 
çeşitli ikramlarda bulundu.

İYİLİK Gönüllüleri, İyilik Lideri Leman 
Cankat önderliğinde yaptığı organi-
zasyonla Kalkanlı’daki yanan orman ve 
anıt zeytinleri ziyaret etti. 30 kişilik bir 
ekiple bölgeye giden gönüllüler yanan 
bölgede çevre temizliği yaptı.

İyilik Gönüllüleri bölgenin flora faunası 

Maske takma zorunluluğunun 
işitme engelli bireylerin yaşa-
mına çeşitli zorluklar getireceği 
düşünülerek, Kıbrıs İşitme Ko-
nuşma Engelliler Vakfı - KIKEV 
aracılığı ile özel maske üretimi-
ne destek verildi.

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Mü-
dürü Prof. Dr. İbrahim Benter'i 
ziyaret ederek maskelerin ör-
neklerini sundu ve Evkaf'a kat-
kılarından dolayı teşekkür etti.

2019 Eğitim Yılı’nın açılışında 1,5 Milyon TL okullara tamirat desteği ve-
ren Kıbrıs Vakıflar İdaresi, zor zamanların geçirildiği 2020’de de yardımla-
rını durdurmayarak, okullara 500 bin TL tutarında tamirat tadilat yardımı 
yaptı. Evkaf, okul yönetimlerinden gelen talepleri tek tek değerlendirerek 
ihtiyaçlarını listeleyen okullara destek konusuna öncelik veriyor. 

ve yangında oluşan zarar konusunda 
ekoloji aktivisti Derviş Ali Özersoy’dan 
bilgi aldı.

İyilik Gönüllüleri 40’tan fazla çöp tor-
bası dolduracak atık topladı. Bölgede 
birçok cam şişe artığı bulunması dik-
kat çekti.

EVKAF’IN OKUL TADİLATLARI İÇİN YAPTIĞI 
YARDIMLAR 2 MİLYON TL’YE ULAŞTI
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Bilindiği gibi Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 
Kıbrıs Rum Yönetimi ve Birleşik 

Krallık arasında yapılan anlaşma ile 
üsler bölgesinde vakıf mallarının Ev-
kaf’ın haklarına zarar gelebilecek bi-
çimde geliştirmeye açılmasına itiraz 
etmişti.

Üsler yönetimi basın yolu Evkaf’a 
yanıt vermiş ancak resmi bir yanıt 

İngiliz Üslerindeki Mallar Konusunda Evkaf’ın Girişimleri  
Sonuç Verdi; İngilizlerden Resmi Yanıt Geldi

Evkaf İngiliz 
Üslerindeki 
Mallarına 
SAHİP 
ÇIKIYOR

gelmediği için Evkaf bu açıklamayı 
yetersiz bulduğunu açıklamıştı. Kıb-
rıs Vakıflar İdaresi’nin yaptığı girişim-
ler sonuç verdi ve İngiliz Üsleri Ko-
mutanı Major General Robert John 
Thomson tarafından imzalı resmi bir 
belge ile bölgedeki Evkaf dahil tüm 
Türk mal sahiplerinin korunacağının 
garantisi verildi. Kıbrıs Vakıflar İda-
resi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim 

1571-1878
Kapalı Maraş dâhil binlerce dönüm ara-
zi ve bina vakıf olarak 300 yıl toplumun 
hizmetinde (okul, su kemerleri, çeşme, 
hamam, cami, sağlık ocağı, vb yerlerin ya-
pımında/tamirinde ve ihtiyaçlı insanların 
desteklenmesinde) kullanıldı.
1878
Vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre idare 
edeceğim diye imza atan İngilizlere, bir sa-
vunma antlaşması çerçevesinde Kıbrıs’ın kul-
lanımı verildi. Vakıf kanunları ne diyor: vakıf 
malları satılamaz, herhangi bir nedenden do-
layı şahısların üzerine geçirilemez ve sonsuza 
kadar toplumun faydası için kullanılır.

Benter, “İngilizler, üslerindeki Türk 
mallarının sadece Türkler tarafın-
dan kullanılacağı konusunda resmi 
bir yazı yazarak, garanti verdi. Ben 
kendisine teşekkür ediyorum. Gör-
düğünüz gibi bu konuyu konuşarak, 
güzellikle çözdük. Şimdi ise binlerce 
dönüm mallarımızı nasıl yatırıma çevi-
rip Evkaf’a gelir kazandıracağız, onun 
çalışmalarına başlıyoruz” dedi. 

Hukuk uzmanı olmasanız bile sergilenen uygulamalara bakarak 300 yıllık vakıf malının şahsa devredilmesin-
de bir sorun olduğunu görmek mümkündür. Dünyanın neresinde olursa olsun vakıf malları şahıslara devredilemez, 
satılamaz. Vakıf malı, vakıf malı olmaktan çıkarılamaz! Yüzyıllardır fakirin yetimin hizmetinde olan bir malı, bir 
şahsa vermek ve ihtiyaçlı insanları bu gelirden mahrum etmek hangi vicdana sığar?

Kıbrıs’ta Vakıflar

1923
Lozan Antlaşması imzalanırken İngiliz-
ler Kıbrıs’taki vakıf mallarını vakıf ka-
nunlarına göre idare edeceğini kabul 
etti.
1878-1956
Vakıfların İngiliz idaresinde kaldığı 
1878-1956 döneminde vakıf kanunla-
rına ve uluslararası hukuka aykırı ola-
rak binlerce vakıf malları Rum ve Türk 
şahısların ve Rum kiliselerinin üzerine 
geçirildi.
1960
1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken 
Kıbrıs’taki vakıf mallarının vakıf kanun-

larına göre idare edileceği kabul edildi. 
Bu ilke Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na 
madde metni olarak yazılmak suretiyle 
anayasal hüküm haline getirildi.
1960-1974
Vakıf malları ile ilgili hukuk dışı işlemler 
devam etti.
1974-2020
Vakıf mallarının mülkiyetini üzerine ge-
çirdiğini iddia eden şahıslar, ellerinde-
ki sahte tapularla mülkiyet hakkı iddia 
ediyorlar ve ne yazık ki bazı Türk ve Rum 
şahıslar ve kurumlar 1974 öncesine ait 
sahte tapulara göre işlem yapılmasının 
doğru olduğunu iddia ediyorlar.

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ


