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DIN, DIL, IRK, RENK 
AYIRT ETMEDEN,
INSAN, HAYVAN, BITKI VE 
DOĞAYI KUCAKLAYAN BIR 
YARDIM ANLAYIŞI

KAPAK RESMI: SABINA AZIZOVA

450 Yıllık Ata Mirasımız Evkaf'ın 
Özüne Dönüş Hikayesi



INSANLARIN EN DEĞERLISI, INSANLARI 
SEVEN VE ONLARA FAYDALI OLANDIR.  

Bir araya geldiğimiz zaman 
başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. 



Evkaf 450 
yıldır topluma 
hizmet veriyor

Şeyhülislam Ebusuud Efendi, Sultan II. 

Selim’e Kıbrıs’ı fethetmesi için fetva ve-

rirken “Kıbrıs’ta yaşayan Türkler ve Kato-

lik olmayan Hristiyanlar (Rumlar ve Ermeniler) 

Venedik Katolik idaresi altında zulüm görüyor-

lar. Adanın yanından geçen ticaret gemilerine 

saldırarak korsanlık yapıyorlar” diyerek zulmün 

durdurulması için fetva veriyor. Yani Kıbrıs’ın fe-

tih nedeni zulmü durdurmak ve tüm yaşayanları 

Türk, Rum, Ermeni, Maronit, Müslüman, Hristi-

yan, Musevi herkesi huzura kavuşturmak.

Osmanlı İdaresi Kıbrıs’ta 300 yıl hüküm sürdü. 

Kıbrıs’ta kendi zevkleri için saraylar yapmadılar. 

Tüm dünyaya örnek olacak bir sevgi, saygı ve iyi-

lik medeniyeti kurdular. Küçük bir ada olmasına 

rağmen 2200 vakıf kurdular ve toplumun her 

türlü ihtiyaçlarına karşılık verecek sistemler ge-

liştirdiler. Avrupa’dan yüzlerce yıl önce fakirlere, 

yaşlılara, öğrencilere sahip çıkacak vakıflar kur-

dular ve hatta sokak hayvanlarını yedirmek için 

bile vakıf kurdular. Daha önceleri ihmal edilen 

halkın refahı için her bölgeye dağlardan su geti-

recek su kemerleri ve çeşmeler yaptılar, insanla-

rın temizliği için hamamlar inşa edildi ve eğitime 

çok önem vererek okullar yapıldı öğretmenlerin 

maaşı ödendi ki mezunlardan bazıları İstanbul’da 

en yüksek makamlara kadar yükselebildiler.

Vakıflar millet, din ve ırk ayrımı yapmadan herke-

se hizmet verdi ve 450 yıldır toplumun her kesi-

mine destek vermeye devam ediyor. 

Evkaf ÖZÜNE dönüyor

Eskiden olduğu gibi bugün de Evkaf, okul binası 

yapan ve fakir çocukları okutan, hastane yapan 

ve hastaları tedavi eden, yaşlılara, engellilere ve 

toplumdaki tüm ihtiyaçlılara yardım eden, hay-

vanları ve çevreyi koruma projeleri üreten bir 

kurum oldu.

Vakıf kuran atalarımızı minnetle 
rahmetle hatırlıyoruz.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü

Prof. Dr. İbrahim Fadıl Benter
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Bölge 
Liderleri 

ve Bölgesel 
Çalışmalar

2 İyilik Yıllığı



İyilik
LİDERLERİ

32020



Özlem Kadirağa
Gazimağusa ve İskele İyilik Gönüllüleri Sorumlusu

“Tüm İnsanları İyilik 
Yapmaya Alıştırıyoruz”

İyilik yapmayı nasıl tanımlarsınız?
İyilik yapmak insanın kendi içinden gelerek ve is-
teyerek yapılan bir eylemdir. Karşılıksız ve gerçek 
iyilik herkesi mutlu etmelidir. Esas iyilik Allah rıza-
sı için yapmaktır. 
Aslında İyilik tanımsızdır. Bazen ihtiyacı olana ve-
rilen bir gülümseme, bazen susayana verilen bir 
bardak su, bazen kuşlara atılmış bir parça ekmek, 
bazen dışarıda düşmüş ve ağlayan bir çocuğun 
kanayan yarasını sarmak, bazen ihtiyacı olan in-
sanlara bir tabak sıcak çorba ve yemek vermektir.

Neden iyilik yapıyorsunuz?
Hiç tanımadığım ve belki de bir daha hiç karşılaş-
mayacağım; İhtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını 
bir nebze olsun karşılamak ve onların yüzündeki 
güven, yaşama sevinci ve mutluluğu görmek için 
iyilik yapıyoruz.

İyilik yaparken Evkaf ile ne gibi iş birliği ger-
çekleştiriyorsunuz? 
Evkaf ile birlikte herhangi bir çıkar beklemeden 
içimizden geldiği gibi iyilik yapıyoruz. İyiliğin bü-
yüğü küçüğü olmaz. Evkaf’ın çok büyük destek-
leri ile ihtiyaç anında ve özellikle beklenmeyen 
zamanlarda iyilik yapıyoruz ve karşılığı “ALLAH” 
katındadır. Evkaf’la iş birliğinde İyilik Günlükleri 
ile çocuk ve gençlerimizi aynı zamanda tüm in-
sanlığı iyilik yapmaya alıştırıyoruz. Efkaf’la iş bir-
liğinde iyilik temalı birçok proje geliştirip, etkin-
likler düzenliyoruz.

EVKAF’LA BIRLIKTE BIRÇOK PROJE VE ETKINLIK DÜZENLEDIKLERINI DILE 
GETIREN ÖZLEM KADIRAĞA, INSANLARIN YÜZÜNDEKI GÜVEN, YAŞAMA 
SEVINCI VE MUTLULUĞU GÖRMEK IÇIN IYILIK YAPTIKLARINI BELIRTIYOR. 

IYILIK LIDERLERI

1. Özlem Kadirağa
2. Mehmet Gulle
3. Fatoş Gulle
4. Emine Çetin
5. Suna Aygun

6. Yaren Karataş
7. Şerife Yavuz
8. Ayhan Uçucu
9. Ali Samancioğlu
10. Güneş Saydam

11. Mukaddes Köleli
12. İsmet Cihad 

Aydoğdu
13. Sonay Özacar
14. Emine Aykit

GAZİMAĞUSA İYİLİK GÖNÜLLÜLERİNDEN BAZILARI
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GAZİMAĞUSA VE İSKELE BÖLGESİ 
2019-2020 ÇALIŞMALARI

• İhtiyaçlı aileler tespit edilerek Gıda ve Temizlik malzemeleri temin ediliyor.

• Bir çok ailenin ev eşyası (Buzdolabı, fırın, yatak, koltuk takımı, dolap vb) 

eksiklikleri tamamlandı. Daha sağlıklı ortamda yaşamalarına imkan verildi. 

• Gerekli durumlarda bireylere sağlık ve psikolojik destek almaları sağlanıyor. 

• Bayramlarda yaşlılarımız ziyaret ediliyor.   

(Gazimağusa Ay Işığı Yaşlı Bakım Evi, Özen Yaşlı Bakım Evi,  Sınırüstü Yaşlı Bakım 

Evi ). İyilik Gönüllüleri Gençlerin evlerinde yaptığı zeytinli – hellimli - sigara 

böreği – pilavuna - bulgur köftesi – fırın makarnası - Kıbrıs Gatmeri – Diabetik 

Pasta yaşlılara ikramlık olarak götürüldü. Ayrıca bayanlara şal, erkeklere de 

çorap hediye edildi. Kurban bayramında ise Yaşlılar evine Kurban Eti gönderildi. 

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu müzisyenlerinin müzikleri eşliğinde 

yaşlılarımıza yine eğlenceli bir gün yaşatıldı. Müzik eşliğinde şarkılar söylendi ve 

danslar edildi.

• Kıbrıs Vakıflar İdaresi “Gazimağusa ve İskele İyilik Gönüllüleri” 

Bayramlarda Cezerye, çikolata ve lokum dağıtımları yapılıyor

• Bayram için çocuklara kıyafet yardımı yapılıyor. 

• “İyilik Günlüğü” Çalışmalarımız

 İskele – Mehmetçik – Yeni Erenköy – Ziyamet – Dipkarpaz - Gazimağusa – İnönü –    

Akdoğan - Vadili – Tatlısu’daki çocuklara ve gençlere iyilik günlüğü dağıtıldı. 

• Gazimağusa ve İskele İlçesi ihtiyaçlı öğrencilere Okul Kıyafeti, İngilizce Kitabı, 

Kırtasiye ve Maske yardımı yapılıyor.

• Kozanköy’deki “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Köyleri” Etkinliğine destek verildi. 

• Kozanköy’deki etkinliğe Kıbrıs Gecesi (Kına Sahnesi)+ Halk Dansları 

gösterileri ile katkı sağladık.

• Engelli ve ciddi rahatsızlığı olan ihtiyaçlı ailelerin evleri tamir edilerek 

eşyaları yenilendi. 

• Bebeklere, mama, bez, biberon ve bebek şampuanı yardımları yapılıyor.

• Kıyafet ve Ayakkabı dağıtımı: 

Gazimağusa ve İskele’de ihtiyaçlı çocuklara kıyafet ve ayakkabı dağıtımı yapıldı

• Gazimağusa’da sokakta kalan bir aileye ev kiralandı, eşyaları yenilendi ve 

gıda yardımı yapıldı.

• İskele Kültür Evinde çekimler gerçekleştirildi. Bu çekimlerde çocuklar 

yaptıkları ve günlüğe yazdıkları iyilikleri bizlerle paylaştılar ve herkesi iyilik 

yapmaya davet ettiler. Çekime KKTC’li, İranlı, Rusyalı ve Türkmenistanlı İyilik 

Gönüllüsü yavrularımız da katıldılar.

KKTC KÜLTÜR 
ELÇİLERİ PROJESİ
26 ve 27 Eylül 2020 tarihlerinde İskele 
Kültür Evinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ga-
zimağusa ve İskele İyilik gönüllüleri ile 
İskele Belediyesi Halk Dansları Toplulu-
ğu, Karadeniz Kültür Derneği İskele ve 
İSDER işbirliği ile çalışmalar planlandı.
KKTC Kültür Elçileri Projesinin amacı; 
özellikle İskele’de ve Gazimağusa’da 
yaşayan yabancı öğrencilerin ve KKTC 
gençleri ile çocukların Ülkemizin Tarihi 
Kültürel Değerleri ve Sanatını bilen, an-
layan ve bunu çevrelerinde ve ülkelerin-
de en iyi anlatan, yorumlayan ve tanıtan 
gençler yetiştirmek.
Kültürümüzü öncelikle yaşamak, yaşat-
maya katkıda bulunmak ve gelecek ne-
sillere aktarmaktır.
1. Aşama 
A) İskele Kültür Evinde El işleri, oyunlar, 
şarkılar tanıtılarak fırın yemekleri birlik-
te yapılıp dağıtıldı. 
B) Sahne kurularak yabancı öğrencilerin 
şarkıları ve dansları sergilendi.
C) Grup Otantik ile kapanış konseri ve-
rildi.
2. Aşama 
El İşlerimiz – El Sanatlarımız: Çalı sü-
pürge bağlama, Sele yapımı, Sepet ya-
pımı, Topuz yapımı, Lefkara işi, Koza işi, 
Oyma işi
Yiyeceklerimiz - Çörek- Ekmek, Gullu-
rugya, ŞinnoBitta, Pilavuna, Gatmer, El 
Magarınası, Elde şehirge kesme sergi-
lenmesi ve tanıtımları. 
3. Aşama 
Kıbrıs Türk Halk Dansları (Dolama ve 
Kartal) ve dansları takiben Kıbrıs Şarkı-
ları (Dillirga ve Feslikan) Tarihi ve Turis-
tik yerlerin tanıtılması Tüm ilçelerdeki 
tarihi ve turistik yerlerin gezilmesi, gö-
rülmesi ve tanıtılması hedefleniyor.
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Dr. Nurçin İncirli - Güzelyurt İyilik Gönüllüleri Sorumlusu

“İnşallah Son Nefesimize 
Kadar İyilikten Yana Oluruz”
IYILIK YAPARAK INSANLARIN YÜZÜNDE TEBESSÜM UYANDIRMANIN, ZOR 
ZAMANLARDA YARDIMCI OLABILMENIN HUZUR VERDIĞINI DILE GETIREN 
NURÇIN INCIRLI, HERKESIN IYI DAVRANIŞLAR SERGILEMESI IÇIN HER 
ZAMAN DUA ETTIĞINI SÖYLÜYOR. 
İyilik yapmayı nasıl tanımlarsınız?
İyilik bir seçim hakkıdır. Bir insanın en onurlu 
davranışıdır. Bir insan ya iyi davranır ya kötü dav-
ranır. Doğru seçim yapıp, iyi davranırsak kendi-
mizi kötü davranışlardan da korumuş oluruz. 
İyilik insanı diğer insanlardan ayıran en önemli 
özelliktir. Yapılan iyilikler mutlaka karşılık bulur. 
Yapılan her iyilik bulaşıcıdır. Başka insanların iyi-
lik yapmasını tetikler. Herkesin iyi davranış ser-
gilemesi için her zaman dua ediyorum. 

Neden iyilik yapıyorsunuz?
Hayat, iyilik yapan insanların işini kolaylaştırır. 
Biz iyilik yaptığımız sürece problemlerimizin de 
çözüldüğünü gördük. Hayat iyilik yapan insanla-
ra yardım ediyor. O insanlar güldüğünde biz de 
gülüyoruz. Her türlü iyilikten bahsediyoruz. İlla 
maddi olmak zorunda değildir. İnsanların yüzü-
nü güldürebilmektir önemli olan. 

İyilik yaparken Evkaf ile ne gibi iş birliği ger-
çekleştiriyorsunuz? 
Yardımlar için bir finansmana ihtiyacımız var. 
Yaptığımız tüm projelere maddi kaynak sağlıyor. 
Birçok insana burs, kira yardımında bulunuyor. 
Allah rızası için hiçbir yardım beklemeden insan-
lara yardım etmemize olanak sağlıyor. İnşallah 
son nefesimize kadar hep iyilikten yana olup, 
kararlar alırız.

IYILIK LIDERLERI

1. Kardelen Taş
2. Cafer Altındağ
3. Salahi Aligullu 
4. Merve Göktemiz
5. Anıl Er
6. Zeynep Köse

7. Mehmet Güneş
8. Ahmet Bakar
9. Ayşenur Özdenak
10. Pembe Sadrazam
11. Fadime  

Altunterim

12. Mehmet Avcı 
13. Nurdan İspiroğlu
14. Ümran İspiroğlu 
15. Tomris  

Sıtkıoğulları
16. Gülcan Güneysu

GÜZELYURT İYİLİK GÖNÜLLÜLERİNDEN BAZILARI
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• Çevre Çalışmaları (Fide Ekimi)
• Çevre Temizleme Çalışmaları
• Yaşlı Ziyaretleri
• Kalkanlı Yaşam Evi – Etkinlikler Düzenleme
• İlkokullarda Öğrencilere ‘İyilik Nedir anlatımları’
• İyilik Evi Açılışı
• Pandemi Dönemi Yardımları
• İyilik Durağı (İyilik Dükkanı) Açılışı
• Cengiz Topel Hastahanesi'nde eğitimler
• İyilik Durağından ihtiyaçlılara yemek ve çorba 

dağıtımı
• Sokak Hayvanlarına Suluk ve Yemeklik Çalışmaları
• Faaliyetlerimizden örnekler

 ɑ Güzelyurt ve Lefke Evkaf İyilik Gönüllüleri olarak 19 Nisan 
2019 da ilk olarak Yayla köyünde çevre temizliği yaparak 
köydeki kanserojen çevresel faktörlere dikkat çektik, 
bölgemizde Yedidalga sahil temizliği de yaptık.
 ɑ Okullarımıza orman ve ağaç sevgisi aşılamak için 
bölgedeki okullarla Kalkanlı Yaşam Evi'ne gidip fide 
ekimi yaptık. Ayrıca çocuklarla yaşlıları ziyaret ettik.
 ɑ Her özel günde Kalkanlı Yaşam Evi'ne gidip yaşlılarla 
düzenli vakit geçirmekteyiz.
 ɑ Lefke ve Güzelyurt'ta bulunan tüm ilkokulları gezerek 
iyiliği, iyi insan olmayı ve iyilik gönüllülerini ilkokul 
çocuklarımıza anlattık.
 ɑ 14 Aralık 2019 da İyilik Evi'ni çalıştırmaya başladık; 
önce halka yönelik bilgi verici eğitim seminerleri 
düzenledik, daha sonra ücretsiz okuma yazma, 
İngilizce, yaratıcı drama ve atölye sanat çalışmaları 
yaptık. Bu atölye çalışmalarını Kalkanlı Yaşam Evi'nde 
de yaptık ki yaşlılara üretim ile mutlu olma alışkanlığını 
kazandıralım.
 ɑ Pandemi döneminde yaklaşık 1000 gıda kolisi dağıttık, 
ayrıca 20 tüccar ile işbirliği içinde çalılşarak bu gıda 
kolilerine malzeme koyduk. Hasta, yaşlı ve engelli 
insanların evlerine bu kolilerden taşıdık.
 ɑ 14 Kasım tarihinde tekrar İyilik Evi'nde İngilizce, 
okuma yazma, ortaokula fen ve ilkokul öğrencilerimize 
matematik kurslarına başladık 
 ɑ Mayıs ayında önce Güzelyurt pazarında daha sonra 
Gemikonağı'nda tamamen ihtiyaçlılara yardım için 
pazar kurmaya başladık. 
 ɑ 5 Ekim tarihinde Vakıflar idaresinin desteği ile 

Gemikonağı'nda İyilik Durağı adlı dükkanımızı açtık. 
Burda 1. kat 1. el ve 2. kat 2. el eşya satılmakta. 
Mağazaya yeni ürünler diğer mağazalardan bağış 
olarak toplanmaktadır. Ayrıca 2. el ürünler halkımızdan 
toplanmaktadır. Bu mağazadaki gelir ile tamamen 
ihtiyaçlı insan ve kurumlara destek oluyoruz. (Bu gelirle 
Lübnan'daki patlamada büyük hasar gören Lübnan 
hastanesine maddi destek gönderdik, Cengiz Topel 
Hastanesi çocuk servisini yeniledik, çevre okullarda 
yaklaşık 20 öğrencimize okul kıyafeti aldık vs..) Ayrıca 
zor durumdaki insanlarımızın ürettikleri ürünleri de 
burda satmaktayız.
 ɑ Cengiz Topel Hastanesi'nde hizmet içi eğitim başlattık.
Her hafta konusunda bir uzman hastanemizde sağlık 
personeline bilgi aktarımı yapmaktadır. Şu ana kadar 
yaklaşık 15 konuk ağırladık.
 ɑ İyilik Evi'nde ayrıca bölgedeki ihtiyaçlı veya engelli 
zor durumdaki insanlarımız için her cuma yemek 
yapılıp evlerine servis edilmektedir. Ayrıca her akşam 
iyilik evi mutfağında çorba yapılıp bu insanlarımıza 
dağıtılmaktadır.
 ɑ Cengiz Topel Hastanemizdeki eksikleri belirleyerek 
bunların Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından alınmasını 
sağladık.(10 adet ortopedik sandalye, larenks 
mikroskop camı, acil servise ekipman ve 6 askı, diş 
kliniğinde kompresör cihazı ve diş dolgu malzemeleri, 
4 adet bilgisayar, diyalize dev ekran tv ve laptop, 
ameliyathaneye anestezi için tam donanımlı mikroskop, 
ultrasaund cihazına ek malzeme temin edilmesi 
sağlanmıştır).
 ɑ Köylerimizde  düzenlenen festivallere de aktif olarak 
katılıp sağlık diş taramaları, ürün satışları ve bu gelirle 
ihtiyaçlı insanlara katkı koymaktayız. En son 8 Kasım'da 
Lefke hurma festivaline katıldık ve tüm  geliri İzmir 
depremzedelerine gıda kolisi alınması için gönderdik.

PROJELERİMİZ
• Güzelyurt bölgesinde tarlasını bize ekim için veren 

vatandaşlarımız var. Biz gençlerle buralarda sebze 
meyva ekip üretmek düşüncesindeyiz. 

• Bölgedeki hayvan dostlarımız için suluk ve yemlik 
üretme projemiz var.

GÜZELYURT BÖLGESİ 
2019-2020 ÇALIŞMALARI
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IYILIK LIDERLERI

Oya Kutsal - Girne İyilik Gönüllüleri Sorumlusu

“Vakıflar İdaresi Maddi ve 
Manevi Olarak Yanımızda”

İyilik yapmayı nasıl tanımlarsınız?
Hem kendi esenliğimiz hem de buna bağlı ola-
rak tüm insanlığın esenliği için karşılık bekle-
meden yapılan tüm yardımlar iyilik yapmak 
anlamını taşır. 

Neden iyilik yapıyorsunuz?
Hayatın eşit davranmadığı durumlarda faz-
la olanın az olana vermesi kolektif mutluluğu 
etkiliyor. Bu da toplumlarda birlik ve bütünlük 
duygusuna katkı sağlıyor. Bu yüzden iyilik ya-
pıyorum. 

İyilik yaparken Evkaf ile ne gibi iş birliği 
gerçekleştiriyorsunuz? 
Vakıflar İdaresi kendimizi güvende hissetme-
mizi sağlıyor. İyilik yapmak için canla başla ça-
lışan gönüllüler, ciddi bir devlet kurumu tara-
fından desteklendiklerinde iyilik yelpazelerini 
sonuna kadar açabiliyorlar. Bu potansiyelimizi 
de genişletiyor. Biliyoruz ki, insanlık adına ata-
cağımız her adımda vakıflar İdaresi hem maddi 
hem de manevi olarak yanımızda. 

VAKIFLAR IDARESI DESTEĞI ILE KENDILERINI GÜVENDE HISSETTIKLERINI 
DILE GETIREN OYA KUTSAL, HAYATIN EŞIT DAVRANMADIĞI 
DURUMLARDA BIRLIK VE BERABERLIK IÇIN KOLEKTIF MUTLULUĞU 
SAĞLAYABILECEĞIMIZI SÖYLÜYOR. 
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 ɑ İYİLİK GÖNÜLLÜLERİMİZLE ÜRETEREK YARDIMLAR 
YAPMA FAALİYETLERİMİZ;

• BATİK ÜRETİMİ 
Sanatçı eşliğinde (İsmet Hilmioğlu) Kanser hastaları, 
Lapta Huzur evi ve Yemen’deki aç çocuklara yardım 
amaçlı batik üretimi ve satışı gerçekleştirildi.  

• TAŞ BOYAMA Faaliyeti 
Taşlar boyandı ve 2020 yılında Samos ve Izmir’de 
gerçekleşen depremde zarar görenlere tüm satış gelirleri 
gönderildi. 

• KERMES VE KAKTÜS DİKİMİ  
Kermesin tüm geliri ile Kenya'da bir engelli okuluna bağış 
yapıldı. 

• Sokak hayvanları için ve aynı zamanda Suriye'deki 
çocuklara oyuncak alımı yapıldı. 

 ɑ FARKINDALIK ÇALIŞMALARIMIZ;
• Grassroot çevre eylemleri,
• Tarihi eserlerle ilgi belgesel çekimleri,
• Lefkoşa hayvan barınağı için fotoğraf sergisi ve tango 

etkinliği düzenlendi. (Grifter işbirliği ile) 
• Saffet Özmenek anısına Alsancak'ta sokak kütüphanesi 

etkinliği,
• Girne Satranç Derneği çocuklarına Lefkoşa surlar içi tarihi 

eser gezisi,
• Kıb-tek emekçileri için mont hediye etme ve teşekkür 

etkinliği,
• 23 Nisan İlkokulu'nda iyilik defteri pilot çalışması ve
• Irkçılığa karşı Kıbrıslı ses sanatçılarıyla şarkı besteleme ve 

kayıtları gerçekleştirilmiştir.  

 ɑ ÇEVRE ÇALIŞMALARIMIZ
• Girne Kale arkasında, Girne Üniversitesi, Türk Ocağı Spor 

Kulübü ve Lefkoşa İyilik Gönüllüleri ile birlikte 1 ay süren 
temizlik kampanyaları,

• K.T ortopedik özürlüler derneği için kapak toplama 
kampanyası,

• Kuşlar için yuva yapma etkinliği,
• Doğal deodorant yapma etkinliği,
• Rus Okulu öğrencileriyle Kaşgar bölgesi temizliği,
• Camelot Sahil, Lamboussa Mezarlığı, Akdeniz Sahili, Lapta 

Stadyumu, Mare-Monte Sahil, Karakum Sahil, Alsancak, 
Başpınar, Karpaz, Esentepe ve Girne Amfitiyatro, Çatalköy 
bölge ve sahillerinde çöp toplama ve çevre temizliği  
etkinlikleri sürekli olarak yapıldı. 

 ɑ GIDA VE TEMİZLİK ve BENZER YARDIMI 
ÇALIŞMALARIMIZ

• Özellikle (Covid-19) pandemi döneminde bölgemizdeki 
ihtiyaçlıları tespit ederek yardımları ulaştırıldı,

• 2020 yılında online eğitime geçiş sürecinde ihtiyaçlı 4 
çocuğa bilgisayar temin edildi,

• Kurban Bayramında 30 çocuğa bayramlık kıyafetleri alındı, 
• Yaklaşık 10 Ailenin maddi sıkıntılar sebebi ile sağlıksız ev 

ortamında yaşayan ailelere yatak, salon mobilyası, beyaz 
eşya temin edildi. 

• Bir ailenin ev tadilatı komple yapıldı. 
• Engelliler okulu ve rehabilitasyon merkezi için bağışlarımız 

bulunuyor.  

 ɑ HAYVANLAR İÇİN YARDIM ÇALIŞMALARIMIZ
• Altın patiler derneği yararına kermes
• Altın Patiler yararına Christmas Market etkinliğinde yer 

alındı. 
• Kıbrıs hayvan hakları yararına kermes

GİRNE BÖLGESİ 
2019-2020 ÇALIŞMALARI

1. Oya Kutsal
2. Aytül Bilen
3. Tuğçehan Ören
4. Ayşe Ören 
5. Şerif Kaleci
6. Seçil Yıldırım
7. Fatma Erdoğan
8. Ali Fahri
9. Ogan Güntem
10. Ruslan Elizade
11. Erkut Coşkuner
12. Gülhan Toslak

13. İrade Fahri
14. Anna Mataras 
15. Svetlana Shamatrina
16. Diana Suiunshalina
17. Pavel Shamatrin
18. Pavel Makarov
19. Nina Trubetskay
20. Elena Dobrova
21. Nadejda Shohireva
22. Alexander Efimov
23. Andrey Volkovskiy

GİRNE İYİLİK 
GÖNÜLLÜLERİNDEN BAZILARI
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Leman Cankat - Lefkoşa İyilik Gönüllüleri Sorumlusu

“İyilik Ekersen, 
İyilik Bulursun”

IYILIK YAPMANIN SADECE MADDIYATLA 
ILGILI OLMADIĞINI DILE GETIREN LEMAN 

CANKAT, KARŞILIK BEKLEMEDEN YAPILAN 
IYILIĞIN RUHU ARINDIRDIĞINI, INSANI 

GÜZELLEŞTIRDIĞINI BELIRTIYOR. 

İyilik yapmayı nasıl tanımlarsınız?
İyiliğin tamamen kişinin kendisiyle alakası olduğunu düşünüyorum. İyilik ya-
pan kişi aslında ne yaparsa kendisi için yapar. Ne ekersek onu biçeceğimize 
göre, iyilik, güzellik bulmak için iyilik ekelim, sevgi ekelim istiyorum.

Neden iyilik yapıyorsunuz?
Maalesef ki, kötülükleri bitirme şansımız yok. O yüzden iyilikleri, güzellikleri 
ve sevgiyi paylaşarak çoğaltabiliriz. Dünyayı iyiliklerin, sevgi dolu kalplerin 
kurtaracağını düşünüyorum. Hatırlanmak, önemsenmek hepimizin ihtiyacı. 

İyiliği sadece maddi olarak düşünme-
mek gerekir. Bir gülümseme, hal hatır 
sormak ‘‘benim için önemlisin’’ mesajı 
verir karşımızdakine. Karşılık bekleme-
den yapılan iyilik, ruhu arındırır, hafifle-
tir. İyilik yapmanın insanı güzelleştirdi-
ğine inanıyorum. 

İyilik yaparken Evkaf ile ne gibi iş 
birliği gerçekleştiriyorsunuz? 
Evkaf ile sosyal sorumluluk projeleri-
mizde birlikte çalışıyoruz. Maddi des-
teğinin yanında iyilik gönüllülerinin 
enerjisi, sevgisi yardımsever tutum ve 
davranışları gücümüze güç katıyor. 
Sosyal sorumluluk projelerimizle bazen 
cezaevlerinde bazen engelli bireyler ve 
aileleriyle ve bazen köylerimizde her 
yaş insanla bir araya geliyoruz. Birlikte 
öğreniyoruz, üretiyoruz, paylaşıyoruz 
ve mutlu oluyoruz. 

IYILIK LIDERLERI

1. Mustafa Şamil
2. Su Evsal
3. Bora Altıntaş
4. Zekiye Karagözlü
5. Nisu Evsal
6. Olga Şamil
7. Öncel  

Osmanlızade
8. Nila Şamil

9. Buket Tunç
10. Mert Adak
11. Bülent Evsal
12. Cemile Yıldız
13. Sevim Şamil
14. Sonuç Koç
15. Hatice Erkal
16. Emin Erkal
17. Yasin Yılmaz

18. Hasip Bayraktar
19. Yağmur Erkal
20. Petek Koç
21. Elif Aksu
22. Kardelen Aksu
23. Ali Songu
24. Berivan Kılıç

LEFKOŞA İYİLİK GÖNÜLLÜLERİNDEN BAZILARI
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 ɑ ÖZEL ANNELER ETKİNLİKLERİ 

• KVİ destekleri ile özel gereksinimli bireylerin anneleri 

Lefkoşa Özel Eğitim merkezine çocuklarını getiren ve 

hergün okul önünde çocuklarını bekleyen 20 anne ile 8 

ay süreyle Göçmenköy de kendi SERAMİK ATÖLYEMİZ de 

yaptığımız çok özel çamur oynama günleri düzenledik. Bu 

proje sayesinde özel annelerle paylaştığımız zaman dilimi 

süresince bir kez daha öğrendik ki hayat herşeye rağmen 

yaşamaya değer eğer inanıyorsan ve seviyorsan. 

• Özel annelerle 8 ay süresince yaptığımız eserler daha 

sonra Bedesten’de izleyici ile buluştu, sergiden elde edilen 

gelir Özel Annelere kendi ihtiyaçları için kullanılmak üzere 

teslim edildi. 

 ɑ UBUNTU KARPAZ PROJESİ

• 2019 yılında Dipkarpaz ve çevresinde yaşayan çocuklar 

için Art- terapi etkinliği düzenledik. Yaz tatili süresince 

Temmuz /Ağustos / Eylül aylarında Dipkarpaz'a gidip 

gelerek yaklaşık 100 civarında çocuk ve yetişkinin katıldığı 

projemiz sonucunda ortaya çıkan ürünlerimiz Lefkoşa 

İYİLİK EVİ’nde sergilendi. Dipkarpaz’dan ilk kez Lefkoşa 

ya gelen çocuklar ve aileleri yaşadıkları deneyimin paha 

biçilemez olduğunu ifade etmişlerdi. 

 ɑ HEPİMİZ ÖZELİZ ART-TERAPİ 

• ARMEL ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ kurucuları Melodi 

Canova ve Arife Başsın'ın katkıları ile organize ettiğimiz 

projemizde 13 aile özel çocukları ve ARMEL Özel Eğitim 

Merkezinde görev yapan özel eğitimcilerle 50 kişilik 

kocaman bir aile olarak Dipkarpaz’da haftasonu etkinliği 

yapıldı. Aileler, özel çocuklar, özel eğitimciler ve gönüllü 

destek veren oyun terapisti Buket Tunç, 2 hemşire, sağlık 

bilimci akademisyen Prof.Mesut Yalvaç , Tohum bekçisi 

yüksek Ziraat mühendisi Derviş Ali Özersoy, akademisyen 

Müge Haylı ile gerçekleşti. 1 gece 2 gün süresince çamur 

oynama etkinliği ve ortaya çıkan objelerin analizi, fidan 

dikme, ailelere kaliteli uyku söyleşisi, ebeveynlerle oyun 

terapisi, su savaşları, tatil köyünde bize özel hazırlanan 3 

öğün özel mönülerle keyif aldığımız, samimi dostlukların 

kurulduğu unutulmaz anıların yaşandığı çok özel bir 

projeydi.

 ɑ HER ÇOCUĞA 1 KUMBARA - ARABAHMET İYİLİK EVİ
• Arabahmet İyilik Evine gelen çocuklarımızla yaptığımız 

çamur oynama etkinlikleri. Haftanın belli günlerinde 
gerçekleşen etkinliklerimizde her çocuk kendine özel 
kumbaralar ve saksılar ile rüzgar çanları yaptılar. 
Surlariçinde yaşayan çocuklarımızla yaptığımız çamur 
oynama art-terapi etkinliğimize devam edeceğiz.

• Göçmenköy'de İyilik Gönüllüsü 20 Çocukla her Cumartesi 
Leman Cankat atölyesinde çamur oynama etkinlikleri 
düzenleniyor; bölgede yaşayan çocukların ihtiyaçlarını 
duygu ve düşüncelerini anlayabilmenin ve destek olmanın 
en güzel yollarından biri çamur oyunları gelişimleri için bir 
araç olarak bu çalışmalar devam ediyor.

• İyilik Gönüllüsü çocuklarımla Göçmenköy çocuk parkı ve 
çevresini temizledik. 

• Kalkanlı’daki yanan orman ve anıt zeytinleri ziyaret 
etti. 30 kişilik bir ekiple bölgeye giden gönüllüler yanan 
bölgede çevre temizliği yaptı. 

 ɑ GEÇİTKALE ENGELSİZ MECLİS PROJESİ
• Geçitkale Belediyesi ve KVİ'nin işbirliği ile Geçitkale 

Engelsiz Meclis yaşam evleri ve atölyelerinde her 
çarşamba yaptığımız çamur oynama art-terapi 
çalışmalarımız; 10 özel gereksinimli gencimiz ile haftada 
1 gün yaklaşık 3 saat yaşadığımız deneyimler paha 
biçilemez. Geçitkale'de "kendi bardağımı tasarlıyorum" 
etkinliğimizde özel çocuklar bizim atölyemizde 
hazırlayıp fırınladığımız bardakları keyifle boyadılar. 
Yeni yılda yapacağmız kutlama partisinde boyadıkları 
seramik bardaklardan kahvelerini çaylarını içebilmenin 
mutluluğunu yaşayacaklar. 

 ɑ GEÇİTKALE’DE EMEK PAZARI
• Emek Pazarı Projesi’nde üreterek mutlu olmayı seçtik. 
• Geçitkale Belediyesi’nin işbirliğinde her bölgeden her 

yaş ve cinste el emeği göz nuru üreten insanlarımıza 
fırsat verebilmek, üretici ve tüketiciyi aracısız bir 
araya getirebilmek için hazırladığımız projemizin ilkini 
Geçitkale’de Archangelos Kilisesi bahçesinde gerçekleşti.

• Ziyaretçiler, açık atölye çalışmalarına katıldılar, çömlekçi 
tornasında testi yaptılar, çocuklar çamur oynama 
etkinliğine katıldılar. Amacımız üreterek var olacağımızı 
vurgulamaktı. 

• Emekçileri buluşturmak için her ayın ilk Cumartesi günü 
yenilerini düzenleyeceğiz.

• Geçitkale’de gerçekleşen ilk etkinliğimizde Kıbrıs İşitme 
Konuşma Engellileri Vakfı üyeleri de günün Özel Konukları 
sıfatıyla stantlarını açtılar.

LEFKOŞA BÖLGESİ 
2019-2020 ÇALIŞMALARI
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IYILIK LIDERLERI

Diana Suyunshaline - Lapta İyilik Gönüllüleri Sorumlusu

“Hayat Yaptığımız  
İyiliklerin Karşılığını Veriyor”
BIR YANDA INSANLARA YARDIM EDERKEN DIĞER YANDA YARDIMSEVER 
INSANLARLA TANIŞIYOR OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUĞUNU 
BELIRTEN DIANA SUYUNSHALINA, BÖYLECE YAŞADIKLARI YERIN 
MUHTEŞEM BIR YERE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR. 
İyilik yapmayı nasıl tanımlarsınız?
İyilik yapmak bu dünyayı daha iyi bir 
yer haline getirir ve insanı mutlu eder. 

Neden iyilik yapıyorsunuz?
Ne zaman temizlik yapıp, insanlara 
yardım etsem enerji doluyorum. Bu 
beni mutlu ediyor. Çoğu zaman da 
hayatın yaptığım iyiliklere karşılık ver-
diğini görüyorum.

İyilik yaparken Evkaf ile ne gibi iş 
birliği gerçekleştiriyorsunuz? 
Vakıflar maddi olarak bizi her zaman 
destekliyor ve ihtiyaçlarımızı karşılıyor. 
Bu da farklı alanlarda daha çok insana 
ulaşmamız için bize kolaylık sağlıyor. 
Ayrıca bu iş birliği sayesinde yaşadığı-
mız yeri harika bir yer haline getirmek 
için canla başla çalışan muhteşem in-
sanlarla tanışma fırsatı yakalıyoruz.

12 İyilik Yıllığı



Mustafa Şamil - Lefkoşa İyilik Gönüllüleri Sorumlusu

“Evkaf İdaresi'ne Sonsuz 
Teşekkürler”

İyilik yapmayı nasıl tanımlarsınız?
Bence iyilik, karşılık beklemeden yapı-
lan, her insanda var olan, insanın gön-
lünden, içinden gelen ve yapıldığı za-
man karşısında canlı cansız ne varsa o 
şeyi mutlu eden bir duygudur.

Neden iyilik yapıyorsunuz?
İyilik yapmak beni mutlu ediyor. İyilik 
yaparak mutlu ettiğim insanların, hay-
vanların mutluluğuna ortak oluyorum. 
“Dünyayı iyilik kurtaracak” sözü ben-
ce çok doğru bir söz. İyilik duygusunu 
gelecek nesillere anlatmak gerektiğine 
inanıyorum. Düşünsenize tüm dünya 
liderleri iyi insan olsa hiç savaş olur 
muydu? Aç insan kalır mıydı? Gelecek 
nesiller için iyi insanlar yetiştirebilirsek 
dünyayı kurtarabiliriz. 

İyilik yaparken Evkaf ile ne gibi iş 
birliği gerçekleştiriyorsunuz? 
Evkaf, hayata geçirmeyi planladığımız 
projelerimiz için maddi ve manevi des-
tek sağlıyor. Projelerimizi insana, hay-
vana ve doğaya olmak üzere üç ayrı 
başlık altında topluyoruz. Örneğin, 
temiz bir çevre için gerçekleştirdiği-
miz projelerde hijyen malzemelerimizi 
karşılıyor. Belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 
aileler için koliler hazırlıyor. Biz de bu 
yardımları yerlerine ulaştırıyoruz. Evkaf 
İdaresi’ne sonsuz teşekkür ediyoruz, iyi 
ki varlar. 

GERÇEKLEŞTIRDIKLERI YARDIM PROJELERI IÇIN MADDI VE MANEVI 
DESTEK SAĞLAYAN EVKAF’A SONSUZ TEŞEKKÜR EDEN MUSTAFA ŞAMIL, 
DÜNYAYI YAPILAN IYILIKLERIN KURTARACAĞINI SÖYLÜYOR. 

IYILIK LIDERLERI
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Ayşenur Öğdü - İskele İyilik Gönüllüleri Sorumlusu

“Keşke Daha Fazla İyilik 
Gönüllüsüne Ulaşabilsek”

İyilik yapmayı nasıl tanımlarsınız?
Bence iyilik yapmak herhangi bir karşı-
lık beklemeden kendini ve çevreni mut-
lu etmek demektir. 
Aslında düşündüğümüz zaman iyilik 
yapmak herkesin zorlanmadan yapa-
bileceği, belki de gün içinde defalarca 
yaptığı bir eylemdir. Mesela bir insana 
gülümsemek, sokaktaki bir hayvanın 
başını okşayıp şefkatli davranıp, bes-
lemek veya kendi çöpünü çöpe atmak, 
yerdeki bir çöpü alıp çöpe atmakta bir 
nevi iyiliktir.

Neden iyilik yapıyorsunuz?
İnsanın yaradılış amacı iyiliktir. Her in-
san veya hayvan ne yazık ki eşit şartlar-
da ve haklarda doğup büyüyüp yaşamı-
nı sürdürmüyor, her insan çevresine ve 
doğasına aynı duyarı göstermiyor. İyilik 
Gönüllüler’i olarak genel amacımız; bir 
nevi de olsa bunu ortadan kaldırıp, çev-
resini sevip, koruyup kollayan insanları 
bir arada toplayıp adamızdaki duyarlı 
gönüllülerinin sayısını yükseltip daha 
büyük kitleler oluşturmak. Ülkemizde 
bu kadar çok genç varken İyilik Gönül-
lüleri’nin sayısının az olması hepimizi 
çok üzüyor, keşke daha fazla İyilik Gö-
nüllüsü’ne ulaşabilsek...

EVKAF’IN IYILIK YAPAN GÜZEL INSANLARI BIR ÇATI ALTINDA TOPLADIĞINI DILE 
GETIREN AYŞENUR ÖĞDÜ, "ÜLKEMIZDE BU KADAR ÇOK GENÇ VARKEN IYILIK 
GÖNÜLLÜLERI’NIN SAYISININ AZ OLMASI HEPIMIZI ÇOK ÜZÜYOR, KEŞKE 
DAHA FAZLA IYILIK GÖNÜLLÜSÜ’NE ULAŞABILSEK" DIYOR. 

İyilik yaparken Evkaf ile ne gibi iş 
birliği gerçekleştiriyorsunuz? 
Evkaf, hepimiz kendi yaşadığımız böl-
gelerde birbirimizi tanımadan birbi-
rimizden habersiz iyilikler yaparken 
hepimizi bu güzel projesiyle bir arada 
toplayıp tanıştıran kuruluştur. Bir et-
kinlik yapacağımız da ilk danıştığımız, 
danıştıktan sonra maddi ve manevi ola-
rak desteğini bizden esirgemeyen, her 
koşulda bizi destekleyip bize yardım 
eden ana etkendir. Bu güzel projesi için 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne çok teşekkür 
ederiz. Umarım ülkemizde bu tür pro-
jelerin sayısı yükselir…

IYILIK LIDERLERI

1. Özlem Kadirağa 
(sorumlu)

2. Ayşenur Öğdü 
(sorumlu)

3. Hatice Öğdü
4. Fatma Erem Türk
5. Aysun Kurt
6. Atakan Genç
7. Mehmet Genç
8. Dilara Genç
9. Esra Genç
10. Dilan Çakır
11. Elmira Özdamar

12. Meryem Kuş
13. Rümeysa Mazlum
14. Sinem Kanlı
15. Melisa Kanlı
16. Ceylan Onkal 
17. Hanife Barbali
18. Ülviye Barbali
19. Gülgün Dargın
20. Tahir Kaser
21. Mihaela Havutçu
22. Huriye Kaser
23. Hatice Dolu
24. Sevim S. Sanlıer

25. Ebru Kırmızı
26. İzlem Nizam 

Sadıkoğlu
27. İbrahim Belge
28. Ceyhun  

Bakkaloğlu
29. Tüm İskele Bld. 

Halk Danslari Top-
luluğu Elemanları

30. Tüm Karadeniz 
Kültür Derneği 
Kuzeyin Yıldızları 
Elemanları

İSKELE İYİLİK GÖNÜLLÜLERİNDEN BAZILARI

14 İyilik Yıllığı



Su Evsal - İyilik Gönüllüleri Koordinatörü

“Benim Görevim Gönüllüler 
Arasından Köprüyü Kurmak”

İyilik Gönüllüleri gibi büyüyen bir aile ile 
6 yıldır beraberim. 1 yıldır Kıbrıs Vakıf-
lar İdaresi Merkezinde İyilik Gönüllüleri 
Koordinatörü olarak görev yapmak-
tayım. 600’ü aşkın İyilik Gönüllüsü ve 
6 ilçedeki İyilik Gönüllüsü Liderleri ile 
düzenli olarak etkinlikler düzenlemek-
teyiz. 415 yıl önce kurulmuş olan Vakıf-
ların asıl amacı; insanlara karşılık bek-
lemeden iyilik yapmayı tekrardan İyilik 
Gönülleri ile hayata geçirmektir. 
Lefkoşa İyilik Gönüllüleri’nin merkezi 
olarak, bölgelerde yapılacak faaliyet-
lerde tüm desteği sağlayarak, eksik-
leri gidererek etkinliklerin gerçekleş-
mesini sağlamaktır. Benim buradaki 
rolüm ise EVKAF ve İyilik Gönüllüleri 
Liderleri arasındaki köprüyü kurmak-
tır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin misyo-
nu İyilik Gönüllüleri ile hep beraber 
iyiliğin yayılmasını sürdürmektir. İyi-
lik Gönüllüleri’nin 2 yılda yaptığı et-
kinliklerde çeşitlilik bakımından ve 
etkinliklere katılan gönüllü sayısında 
artış vardır. Bencillik bir çıkış kapısı 
değildir, bu dünyada huzurlu ve hep 
birlikte dayanışma içinde yaşamayı 
öğrenmemiz gerekmektedir. Sadece 
insanlara değil hayvanlara ve çevreye 
de saygılı olmalı hiçbir canlıya zarar 
vermemeyi çocuklarımıza ve gençle-

600’Ü AŞKIN IYILIK GÖNÜLLÜSÜ VE 6 ILÇEDEKI IYILIK GÖNÜLLÜSÜ LIDERLERI ILE 
DÜZENLI OLARAK ETKINLIKLERI KOORDINE EDEN SU EVSAL, "ETKINLIKLERDE 
YAŞ BELIRTMEKSIZIN YENI GÖNÜLLÜLERINDE BIZE KATILMASI VE BU TADI 
ONLARIN DA YAŞAMASI EN BÜYÜK DILEĞIMDIR" DIYOR.  

rimize öğretmeliyiz. Geleceğimiz olan 
çocuklarımızı şimdi bir tohumken çi-
çek olmayı öğretmeli onların kaktü-
se dönüşmesine izin vermemeliyiz. 
Yıllardır her etkinlikte aktif olarak 
bulunsam da tadını hiçbir zaman yi-
tirmeyen, her seferinde ayni heves ve 
heyecanla bulunduğum etkinliklerde 
yaş belirtmeksizin yeni gönüllülerin-
de bizimle katılması ve bu tadı onların 
da yaşaması en büyük dileğimdir. 

IYILIK LIDERLERI

Yaptığımız etkinlikler:
• Çevre Temizleme Çalışmaları
• Sahil Temizlikleri
• Engelli Vatandaşlarımız ile Piknik
• Görme Engelli Vatandaşlarımız 

için Engelsiz Stüdyoda Kitap 
Okumak

• İhtiyaçlı Ailelere Gıda Paketi 
Dağıtımı

• Arabahmet İyilik Evi’nde Etkinlikler
• Yaşlı Ziyaretleri
• İlkokullarda Öğrencilere "İyilik 

Nedir ve İyilik Gönüllüleri" 
anlatımları

• Mevlid Kandili'nde Lokum Dağıtımı
• Ramazan Bayramı'nda Düzenlenen 

İftar Yemeklerinde Yemek 
Dağıtımı 

• Suriye, İzmir  gibi ülke ve şehirler 
için yardım kampanyalarının 
yürütülmesi

• Yaz Aylarında Pazarlarda Halka Su 
Dağıtımı

• Pandemi Dönemi Yardımları
• Cezaevi Ziyaretleri
• Sokak Hayvanlarına Suluk 

ve Yemekliklerin Sokaklara 
Yerleştirilmesi

• Barınak Ziyaretleri
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Tarihte İlginç Vakıflar
Atalarımız tarih boyunca birçok farklı iyilik alanında vakıf 

kurmuşlardır. Mallarını bağışlayarak bu vakıfların sonsuza dek 
yaşamasını sağlamışlardır.  

Güzel Yazı Öğreten Vakıf
Hastalara İlaç Yapan Vakıf
Sokak Hayvanlarına Ekmek 
Veren Vakıf
Sakız Ağacı Diken Vakıf
Hastalara Evinde Bakım Hizmeti 
Sunan Vakıf
Kızlara Çeyiz Hazırlayan Vakıf
Duvar Yazılarını Silen Vakıf
Kadın Sığınma Evi Vakfı
İpekböcekçiliğini Geliştiren Vakıf
Bulaşıcı Hastalıkları Tedavi Vakfı
Çiftçilere Tarım Aletleri Temin Eden Vakıf
Çeşme Tamir Ettiren Vakıf
İsrafı Önleyen Vakıf
Sıcak Pide Dağıtan Vakıf
Hayvanlara Mera Açan Vakıf
Yaz Günlerinde Soğuk Su Dağıtan Vakıf
Şehit ve Sahabe Türbelerinin Tamir Eden Vakıf
Mevlevihane’ye Zeytinlik Bağışlayan 
Nikola Kızı Vakfı
Deniz Kazazedelerine Yardım Eden Vakıf
Donanmayı Güçlendiren Vakıf
Fakirlerin Vergisini Ödeyen Kadın Vakfı
Yaz ve Kışta İnsanların İstirahati için 
Kamp Tesis Eden Vakıf
Ölçü ile Fodula Dağıtan Vakıf
Çocukları Sünnet Ettiren Vakıf
Çevre ve Ormanı Koruyan Vakıf
Camilerdeki Saatleri Tamir Eden 
Vakıf
Yaşlı Fakirlere Evde Bakım Hizmeti 
Sunan Vakıf
Yatılı Öğrencilere Burs Veren Vakıf
Halkın ve Yolcuların Hayvanlarını 
Sulayan Vakıf
İnsanları Hacca Gönderen Vakıf
Tohum Saklayan Vakıf
Şehir Estetiğini Koruyan Vakıf
Misafirhane Yapan Vakıf
Sıcakta Sebillere Kar Koyan Vakıf
Yol Güvenliğini Sağlayan Vakıf
Nehir Kenarına Mamazgâh Yaptıran Vakıf
Öğrencilere Piknik Yaptıran Vakıf 
Talebeye Giysi ve Kırtasiye Yardımı 
Yapan Vakıf

Yetimlere Yazlık Elbise Alan Vakıf
Kışın Abdest Alanlara Sıcak Su Temin 
Eden Vakıf
Tabî  Afetleri Önleme Çalışmaları Yapan 
Vakıf
Çevreyi Güzelleştiren Vakıf
Cami ve Minareleri Aydınlatan Vakıf
Nehir Kenarlarına Söğüt Diken Vakıf
Su Kuyusu Açtıran Vakıf
Öksüz ve Yetim Çocukları Barındıran 
Vakıf
Kaldırımları Tamir Eden Vakıf
Mahalle Halkının Vergilerini Ödeyen 
Vakıf
Muhtaçlara Aşevi Vakfı
Fabrika Kuran Vakıf
Doktorların Güzel Huylu Olmasını 
İsteyen Vakıf
Sakal-ı Şerifi Mübarek Günlerde Ziyaret 
Ettiren Vakıf
Fakirlere Temizlik ve Gıda Maddeleri 
Alan Vakıf
Âmâlara Hizmet Eden Vakıf
İlkokul Hocalarına Tütünü Yasaklayan 
Vakıf
Teravihlerde Kaçkar Balından Şerbet 
Dağıtan Vakıf
Köleleri Evlendiren Vakıf
Hacılar İçin Konaklama Tesisi Yapan 
Vakıf
Garipler için Hastane Kuran Vakıf
Yaşlı Kadınlara Ev Tahsis Eden Vakıf
Helalleşme Vakfı
Nehirde Ulaşım Sağlayan Vakıf
Zararlı Haşeratı İmha Eden Su Vakfı
Orduya Lojistik Destek Vakfı
Sosyal Güvenlik Vakfı
Hıristiyan Esirleri Kurtarma Vakfı
Fakir Bekarları Evlendiren Vakıf
Köye Gelen Misafirleri Ağırlayan Vakıf
Afet Sonrası Onarım ve Bakım Yapan 
Vakıf
Helva Dağıtan Vakıf
Dul ve Fakir Hanımların İhtiyaçlarını 
Karşılayan Vakıf
Yoksul Mahkumlara Veren Vakıf

Güvercinhane Yaptıran Vakıf
Kitapları Tamir Eden Vakıf
Parasızlıktan Okuyamayan Çocuklara 
Eğitim Veren Vakıf
Van Gölünde Acil Yardım Gemisi İhdas 
Eden Vakıf
Meyve Yediren Vakıf
Dara Düşenlerin Vergisini Ödeyen Vakıf
Halk için Hamam ve Çamaşırhane 
Yaptıran Vakıf
Köprüleri Tamir Ettiren Vakıf
Düğün Merasimleri Düzenleyen ve Fakir 
Hanımları Giydiren Vakıf
Leylekleri Koruyan Vakıf
Göl Temizleyen Vakıf
Müslüman Esirleri Kurtaran Vakıf
Namazgâhta Bayram Yemekleri 
Dağıtan Vakıf
Fakirler için Kurban Kesen Vakıf
Müslim ve Gayrimüslime Mezar 
Yaptıran Vakıf
Göz Hastalıkları için İlaç 
Hazırlayan Vakıf
Savaşa Giden Gazilere At Veren Vakıf
Namazgâh ve Abdesthâne Yaptıran Vakıf
Tarihi Eserlerin İç Tasarım ve 
Temizliğine Özen Gösteren Vakıf
Seyyah, Derviş ve Fakir-Fukaraya 
Hangâh (Büyük Tekke) İnşa Eden Vakıf
Eğitimde Kaliteli Personel 
İstihdam Eden Vakıf
Kurucusu Kayserili Olup Erzurum’u 
Çeşmelerle Donatan Vakıf
Hasta Haklarını Koruyan Vakıf
Tarım Alanlarını Islah Eden Vakıf
Fakr u Zarurete Düşenlere Yardım Vakfı
Alt Yapı Hizmetleri Sunan Vakıf
İflas Eden Tüccarlara Yardım Eden Vakıf
Yetim Öğrencileri Giydiren Vakıf
Boğaz’da Temiz Hava Aldıran Vakıf
Tarihi Eserleri Koruyan Vakıf
Şifahâne Yaptıran Vakıf
Mübarek Gecelerde Mahkumlara 
İkramda Bulunan Vakıf
İlim Kitapları Bağışlayan Vakıf
Hayvan ve Tohum Islah Eden Vakıf
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Vakfiyelerimizin misyonu olan 
iyiliği her gün faaliyetlerimizle 

yaşatmaya çalışıyoruz. 
Her yıl daha çok alanda 

hizmet edip, faaliyetlerimizi 
genişletiyoruz.   

Tarihte İlginç Vakıflar
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Yaşlılarımızla Aktiviteler

İyilik Gönüllüleri tarafından yaşlılarımız 

düzenli olarak ziyaret edilmekte, kendilerine 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden hediyeler 

götürülmekte ve yaşlılar ile kaliteli zaman 

geçirilmektedir. 

Bu ziyaretlerde gençler karşılıksız iyilik 

yapmanın değerini keşfetmektedirler.  

LAPTA HUZUREVI ZIYARETI

HALK VAKFI YAŞLILAR SITESI ZIYARETI

KALKANLI YAŞLI BAKIM EVI ZIYARETI
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Özel eğitim gereksinimli çocuklar için eğitim desteği, engelliler derneklerine maddi katkı, engelliler spor 

federasyonuna maddi katkı, ihtiyaçlı durumdaki engelli kişiler için hasta bezi, rampa, tekerlekli sandalye ve 

hasta yatağı, Ortopedik Özürlüler Derneği ve Engelliler Dayanışma Derneğine katkı, görme engelli bireyler 

için sarı şerit (rehber yol) yaptırılması gibi alanlarda engelli bireylere yardımlar yapılmaktadır. 2020 toplam 

engelli bireylere yapılan yardım miktarı 1 milyon 65 bin TL'dir. 

Engelli Bireylere Yardımlar ve  Aktiviteler
ENGELLILER DAYANIŞMA DERNEĞI 

ILE BERABER EV ZIYARETLERI

BOĞAZDA ENGELLI 
KARDEŞLERIMIZLE PIKNIK

AKÜLÜ SANDALYE TEMINI
ENGELLILER DAYANIŞMA DERNEĞI ILE BERABER HER AY YAPILAN BEZ YARDIMLARI 

KIKEV ILE BERABER YAPILAN IŞITME ENGELLILERE 

MASKE TASARIMI VE TABLET HEDIYESI

ENGELLİ BİREYLERE TOPLAM 1 MİLYON 65 BİN TL
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Çevre Temizlikleri
BOĞAZ PIKNIK ALANI

BOĞAZ PIKNIK ALANI

BOĞAZ PIKNIK ALANI

GIRNE SEYIR TERASI

KALKANLI SAHILI

ISKELE SAHILI

İyilik Gönüllüleri her bölgede düzenli olarak çevre temizlik etkinlikleri 

yapmaktadırlar. Bu etkinlikler sayesinde gençler ve çocuklar, doğayı 

korumanın önemini keşfetmektedirler. 
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Sokak Hayvanları Yardımları

ISKELE BARINAĞI

LEFKOŞA BARINAĞI

Sokak hayvanları için 8 adet Lefkoşa’da, 7 adet diğer bölgelerde 

olmak üzere (Girne, Mağusa, İskele, Güzelyurt) 15 adet yemlik-

suluk yerleştirilmiştir. Ayrıca düzenli ziyaretlerle İyilik Gönüllüleri 

barınaklara gidip hayvanlara mama götürmektedirler. 
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İyilik Günlükleri

İyilik Günlükleri dağıtımı İyilik Gönüllüleri'nin en önemli faaliyetlerinden birini oluşturmaktadır. İyilik 

Günlüklerinde çocuklar her gün yaptıkları iyilikleri paylaşmaktadırlar. Böylece karşılıksız iyilik yapmanın 

önemini kavramaktadırlar. İyilik günlükleri Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Fransızca ve İspanyolca  

olarak da hazırlanmıştır. İyilik Günlükleri dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile tüm bölgelerdeki 

okullara yapılmaktadır. 
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Bayramlarda ve Kandillerde İkramlık Dağıtımları

Farkındalık Çalışmaları

Halkımıza lokum, cezerye ve lokma ikramı 7 yıldır Kandiller ve diğer özel günlerde, 

15-20 bin adet KKTC genelindeki Camilerde ve meydanlarda İyilik Gönüllüleri 

tarafından dağıtılmaktadır. Bu çalışmalar her yıl devam etmektedir. 

Farkındalık oluşturmak için 

üzerinde slogan yazılı oto kokusu 

ve broşür dağıtımları, çevre 

ve tarihi eserleri koruma gibi 

konularda devam etmektedir. 
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Gıda Yardımları

Son 2 yılda Gıda Yardımları şu şekilde olmuştur: 

2019 yılı - 555 bin TL

2020yılı - 500 bin TL. Ek olarak 1,500,000 TL COVID-19 sürecinde (gıda ve hijyen paketi) ihtiyaçlılara 

dağıtılmıştır. Gıda yardımları İyilik Evi, ÇOGEM, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı, Lefkoşa Belediyesi'nin 

paylaşım mutfağı ve Kadın Sığınma Evine aylık gıda destekleri ile ihtiyaçlı durumda olan kişilere her gün 

yemek dağıtımı gibi konuları kapsamaktadır. 

Kültür Sanat Etkinlikleri

IYILIK FESTIVALLERI

IYILIK IÇIN TANGO ETKINLIĞI
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Yardım Kampanyaları
İyilik Gönüllüleri, Evkaf'tan aldıkları desteklere ek olarak kendi bölgelerinde halktan ve esnaftan da 

katkı almak için kampanyalar düzenlemektedirler. Örneğin Suriye'deki çocuklar için eğitim malzemesi 

ve oyuncak kampanyası, Güzelyurt İyilik Gönüllüleri ikinci el Pazarı, Girne İyilik Gönüllüleri el sanatları 

üretip satma kampanyası bunlardan bazılarıdır. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Arabahmet İyilik Evi'nde bir araya gelen gençler gün boyu eğlenceli vakit 

geçirirken, eğitici ve öğretici atölye çalışmaları ile de kişisel yeteneklerinin geliştiği bir gün geçiriyorlar. 

İyilik Evi'nde öğrencilere öğlen yemeği de veriliyor. 

Merkezi Cezaevi'ne 

yapılan ziyaretlerde 

ihtiyaçlı mahkumlara 

erzak götürülmektedir. 

Cezaevi ve Hastane Ziyaretleri

Arabahmet İyilik Evi
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Yıllar içerisinde Evkaf’ın Yardım Bütçesi

Mallarını vakfetmiş nenelerimizi ve dedelerimizi minnetle 
hatırlıyoruz. Onların sayesinde bu yardımları yapabiliyoruz. 

EĞİTİM VE OKULLARA
Devlete Bağlı okullar için gereksinim duyulan tamirat, bakım, onarım ve genel ihtiyaç 1.066.578,78 TL

İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan ihtiyaçlı durumdaki öğrenciler için üniforma, kırtasiye ve diğer ihtiyaçları 
için 135.884,57 TL

İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan ihtiyaçlı durumdaki öğrenciler için tablet yardımı 87.000,00 TL

Doğu Akdeniz Üniversitesi burs kontenjanında bulunan 15 öğrenci için yarı dönemlik harclarının ödenmesi 145.446,12 TL

Yüksek Öğrenimde okuyan ve belirlenmiş kriterlere uyan öğrencilere eğitim bursu, okul harcı yardımı, eğitim 
materyalleri yardımı ve eğitim masrafları için (yaklaşık 250 öğrenci için) 1.174.515,65 TL

İdaremiz tarafından belirlenen maddi imkanları yetersiz ve ihtiyaçlı durumda olan öğrencilere Yakın 
Doğu Üniversitesi’nden 15 öğrenci için, Lefke Avrupa Üniversitesi’nden 14 öğrenci için ve Girne Amerikan 
Üniversitesi’nden 6 öğrenci için tam burs imkanı sağlanmıştır.

700.000,00 TL

TOPLAM 3.309.425,12 TL
SAĞLIK ALANINA

Sağlık Bakanlığı›na alınan 5 ambulans 1.390.000,00 TL

Cengiz Topel Hastanesi  ameliyat mikroskobu, hasta başı monitörü, 4 adet bilgisayar ve tıbbi malzemeler için  ve 
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi tıbbi cihaz sehbası alınması 77.853,27 TL

Sağlık sorunu olan ihtiyaçlı kişilere tedavi yardımı yardımları, ilaç yardımları, ses işitme cihazı yardımları vb. 443.992,10 TL

TOPLAM 1.911.845,37 TL
MADDİ YARDIMLAR

İhtiyaçlı kişilere kira yardımı 570.301,13 TL

İhtiyaçlı kişilere ev tadilat ve tamirat için malzeme yardımları (133.500 TL Surlariçinde yanan ev için) 265.888,35 TL

İhtiyaçlı kişiler için elektrik ve su faturaları ve diğer ihtiyaçlar için maddi katkı 99.865,91 TL

Yaklaşık 350 ihtiyaçlı kişi için maddi katkı 991.001,48 TL

TOPLAM 1.927.056,87 TL
GIDA YARDIMLARI

İyilik Evi,ÇOGEM, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı, Lefkoşa Belediyesninin paylaşım mutfağı ve Kadın Sığınma 
Evine aylık gıda destekleri ile ihtiyaçlı durumda olan kişilere her gün yemek dağıtımı 537.756,86 TL

TOPLAM 537.756,86 TL
ENGELLİLERE SAĞLANAN YARDIMLAR

Özel Eğitim gereksinimli çocuklar için eğitim desteği 500.750,00 TL

Engelliler Derneklerine maddi katkı 173.000,00 TL

Engelliler Spor Federasyonuna maddi katkı 60.000,00 TL

İhtiyaçlı durumdaki engelli kişiler için hasta bezi, rampa, tekerlekli sandalye ve hasta yatağı 229.560,88 TL

Ortopedik Özürlüler Derneği ve Engelliler Dayanışma Derneğine katkı 47.000,00 TL

Görme engelli bireyler için sarı şerit (rehber yol) yaptırılması 55.250,00 TL

TOPLAM 1.065.560,88 TL
DERNEK, KURUM VE KURULUŞLARA KATKI VE SPONSORLUKLAR

TOPLAM 2.398.657,15 TL
 2020 DÖNEMİ YAPILAN YARDIMLAR GENEL TOPLAM 11.150.302,25 TL

TOPLAM 11 MİLYON 150 BİN 302 TL

2020 YILI YARDIMLARI TOPLAMI
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2015

2017

2018
8 Milyon 282 Bin TL

4 Milyon TL

2 Milyon TL

11 Milyon 500 Bin TL
2020

EĞİTİM VE OKULLAR

ENGELLİLERE

SAĞLIK

GIDA

3 MİLYON 309 BİN TL

1 MİLYON 65 BİN TL

1 MİLYON 911 BİN TL

537 BİN TL

Yıllar içerisinde Evkaf’ın Yardım Bütçesi

2020 YILI YARDIMLARI TOPLAMI

2013
70 Bin TL

TOPLAM 11 MİLYON 150 BİN 302 TL
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En Güzeli 
İyilikte 

Yarışalım
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EĞİTİM
Destekleri
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EĞITIM

Evkaf'tan Eğitime  
Büyük Destek 

KIBRIS VAKIFLAR IDARESI, EĞITIM YILLARININ AÇILIŞINDA 
IHTIYAÇLI OKULLARA VE ÖĞRENCILERE ÇEŞITLI ŞEKILLERDEKI 
YARDIMLARLA DESTEK OLUYOR. BU YIL YAPILAN YARDIM 
MIKTARI 3 MILYON TL’NIN ÜZERINDE GERÇEKLEŞTI.
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Eğitim yılının açılmasıyla birlik-
te, maddi zorluklar içerisindeki 
okulların ve öğrencilerin yardı-
mına yine Kıbrıs Vakıflar İdaresi 

koştu. Evkaf yardım komitesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde tüm okul-
ları tek tek arayarak ihtiyaçlarını belirledi 
ve bu ihtiyaçları karşıladı. Bu sayede okul-
ların tadilat ve ekipman gereksinimleri 
azaltılmış oldu.

ÖĞRENCILERE YARDIM VE 50 OKULA 
TADILAT VE EKIPMAN DESTEĞI
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, okul müdürleri 
ve yetkilileri ile iş birliği içerisinde ih-
tiyaçlı öğrenciler belirlenerek bu öğ-
rencilerin üniforma, kırtasiye ve diğer 
eğitim ihtiyaçları karşıladı. Ayrıca 50 
okulun da taleplerini karşılayarak tadi-
lat ve tamirak desteği verildi. 

YÜKSEK ÖĞRENIME  
TAM DESTEK
Yüksek öğrenime de destek olan Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi, başvuran öğrencilerin 

başvurularını özel kurulan komitede 
değerlendirerek, kriterlere uyan öğren-
cilere kayıt ücretlerinde ve okul ekip-
manlarında destek oldu. Tüm bu yapılan 
yardımların toplamı 3 milyon 309 bin TL 
olurken, kira anlaşmalardan doğan hak-
larla Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinde top-
lam 29 kişiye burs verildi. 
Konu hakkında açıklama yapan Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim 
Benter “Vakıfların en önemli görevle-
rinden biri de eğitime destek olmak-
tır. Gelirlerimizi artırarak hayır işlerine 
yaptığımız katkıyı da artırmaya çabalı-
yoruz. Evkaf’ın bütçesini en doğru yere 
harcamak için gayret gösteriyoruz. 
Şüphesiz eğitim de bütçemizi harca-
yacak en doğru alanlardan birisidir. 
Eğitim yılı açılışında eğitim komitemiz 
yoğun bir şekilde çalıştı, birçok öğren-
cinin başvurusunu değerlendirdi ve yar-
dımlarımızı onlara ulaştırdı. Yaptığımız 
çalışmalarla gelirlerimizi artırarak gele-
cekte daha fazla yardım yapmayı planlı-
yoruz” şeklinde konuştu.  

Burs başvuru kriterleri ve 
formları www.evkaf.org si-
tesinde yayınlanıyor. Ayrıca, 
vatandaşlar site üzerinde 
verilen yardımların yıl bazlı 
detaylı dökümlerini inceleye-
biliyor.
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Evkaf’tan Okul Yapımı 
İçin 8 Milyon TL

KIBRIS VAKIFLAR IDARESI YÖNETIM KURULU, MILLI EĞITIM 
BAKANLIĞI ILE ISTIŞARE EDEREK 2020 BÜTÇESI IÇERISINE ISKELE 

BÖLGESI’NDE ÇOK IHTIYAÇ OLAN KOLEJ BINASI YAPIMI IÇIN 8 MILYON 
TL AYIRMA KARARI ALDI. KIBRIS VAKIFLAR IDARESI AYRICA, OKULUN 
INŞA EDILECEĞI ARAZIYI DE MILLI EĞITIM BAKANLIĞI’NA BAĞIŞLADI. 

EĞITIM
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim 
Kurulu, Milli Eğitim Bakan-
lığı ile istişare ederek 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 ta-
mamlandıktan 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 sağlı-
yor, eğitim projelerine destek veriyor. 
Evkaf 2019 yılında 8 milyon TL’ye yakın 
yardım yaptı. Buradan da anlaşılacağı 
gibi, İskele Evkaf Koleji binasına ayrılan 
bütçe, arazi de hesaba katılınca bir yıllık 
yardım bütçesinden büyük oldu.  

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Gökmen de yaptığı konuşma-
da 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 ediyo-
rum. Okulumuzu hep biz yapalım ve iş 
insanlarımıza destek olalım dedik. Ülke-
mize hayırlı olsun yapılacak olan okulu-
muz...”

Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Ben-
ter de şunları kaydetti: “En iyi yatırım 
gelecek nesiller için yapılan yatırımlar-
dır. Okul binaları için yapılan yatırımlar 
umarım fayda getirecektir. Buna ilave-
ten kaliteli eğitim sistemlerimizin olması 
çok önemli. En son teknolojileri anlata-
bileceğimiz müfredat önemli. Bir çocuk 
çok iyi matematik bilebilir ama güzel ah-
lâk olmazsa bu topluma faydalı olmaz. 
Vakıflar İdaresi olarak her türlü desteği 
verdik vermeye de devam edeceğiz.”

“EN IYI YATIRIM GELECEK NESILLER IÇIN YAPILAN 
YATIRIMLARDIR. OKUL BINALARI IÇIN YAPILAN 
YATIRIMLAR UMARIM FAYDA GETIRECEKTIR. BIR 
ÇOCUK ÇOK IYI MATEMATIK BILEBILIR AMA GÜZEL 
AHLÂK OLMAZSA BU TOPLUMA FAYDALI OLMAZ.”
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EĞITIM

DAÜ’nün Yeni Burs Siste-
mi’ne destek veren Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi ile  DAÜ 
arasında, 17 Ağustos 2020 

Pazartesi günü, Öğrenci Bursu Sözleş-
mesi imzalandı.

15 ÖĞRENCIYE BURS VERDI
Sözleşme kapsamında, Kıbrıs Vakıflar 
İdaresi, 15 ihtiyaç sahibi öğrenciye dört 
yıl boyunca tam eğitim bursu verdi.
İmza Töreni’nde konuşan DAÜ Rektörü 

Evkaf, Eğitime Verdiği Desteği 
Artırmaya Devam Ediyor

DAÜ’de okuyan 15 Öğrenciye Burs Verildi

Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Kıbrıs Vakıf-
lar İdaresi’ne bu hayırsever ve erdemli 
davranış için teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. Kıb-
rıs Vakıflar İdaresi Genel 
Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. 
Benter de konuşmasında, 
“DAÜ’nün Yeni Burs Siste-
mi, bizim vakıf geleneği-
mize uygun bir program. 
Takdirle izliyoruz. Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi olarak eli-

mizden gelen tüm desteği vereceğiz” 
diye konuştu.

DOĞU AKDENIZ ÜNIVERSITESI ILE KIBRIS VAKIFLAR IDARESI ARASINDA 
IMZALANAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA 15 IHTIYAÇ SAHIBI ÖĞRENCIYE 

EVKAF TARAFINDAN BURS VERILDI.
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“Artık daha 
iyi ders 

yapacağız…”

Tabletler, Kıbrıs Vakıflar İda-
resi Genel Müdürü İbrahim 
Benter’in de katıldığı bir 
organizasyonla dağıtılırken, 

çocukların sevinci renkli görüntülere 
sahne oldu. 
Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı 
yetkilileri, okulların açılmasıyla birlikte 
çocuklara destek amaçlı tablet dağıtımı 
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi her zaman olduğu gibi 

KIBRIS VAKIFLAR IDARESI SPONSORLUĞU ILE KIBRIS IŞITME 
KONUŞMA ENGELLILER VAKFI TARAFINDAN BELIRLENEN 

IHTIYAÇLI ÖĞRENCILERE VE OKUL ÇAĞINDAKI ÖZEL 
GEREKSINIMLI ÇOCUKLARA 20 ADET TABLET HEDIYE EDILDI.

yine yanımızda. ‘Karşılık beklemeden 
iyilik yapma’ sloganıyla hareket eden 
vakfımızı tebrik ediyoruz. Çocuklarımız 
çevremizdekilerin verdikleri geçici tab-
letlerle derslerini yapıyorlardı. Vakfın 
verdiği tabletlerle artık rahatlıkla ders-
lerini yapabilecekler” dediler. 
Tabletlerine kavuşan çocuklar ise bu 
güzel günde duygularını şöyle ifade et-
tiler: “Tabletlerimizle araştırma yapıp, 
oyun oynayıp, fotoğraf çekebiliriz. Sev-

diğimiz her anı görüntüleyebiliriz. Artık 
daha iyi ders yapacağız.”

Eğitime sağ-
lanan katkılar 
çerçevesinde 
20 çocuğu-
muz daha 
tablet bilgisa-
yara kavuştu.

Kırtasiye Malzemeleri ile 
Yüzlerce Çocuk Mutlu Oldu 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) İyilik Gönüllüleri, yeni eği-
tim döneminin başlamasıyla birlikte uzaktan eğitim gören 
yüzlerce çocuğa kırtasiye malzemesi hediye ettiler. Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Evkaf İyilik Gö-
nüllüleri’nin, ‘iyilik’ dağıtmaya devam ettiği belirtildi. İyilik 
Gönüllüleri’nin, İskele ve Gazimağusa bölgelerinde yüzlerce 
çocuğa ulaştığı kaydedilirken, gönüllülerin çocuklara kırta-
siye malzemesi ve iyilik günlüğü dağıttığı ifade edildi.

ÇOCUKLAR 
TABLETLERINE 

KAVUŞTU
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EĞITIM

Lefke Avrupa Üniversitesi Sos-
yal Hizmetler bölümünden me-
zun olan Deniz Nalçakanoğlu, 
üniversitedeki ilk yılını ücretli 

şekilde okuduğunu söyledi. Bir arkada-
şının haber vermesiyle Kıbrıs Vakıflar 
İdaeresi’nin eğitim bursundan haberdar 
olduğunu anlatan Deniz Nalçakanoğlu, 
burs alma sürecini şöyle anlattı:
“Arkadaşım burs hakkında bilgi verdi 

“Bursa kabul edilince  
‘oh be’ dedim artık 
sınavlara rahat gireceğim”
KIBRIS VAKIFLAR IDARESI’NIN BURSUNDAN YARARLANARAK EĞITIM 
HAYATINI TAMAMLAYAN DENIZ NALÇAKANOĞLU, ÇOCUKLARA, 
YETIŞKINLERE, DEZAVANTAJLI BIREYLERE YARDIMCI OLMAK IÇIN 
SOSYAL HIZMETLER BÖLÜMÜNDE OKUDUĞUNU SÖYLEDI. 

EVKAF BURSLUSU DENIZ NALÇAKANOĞLU

ve ben de başvurdum. En başta ala-
mayacağımı sandım, aileme konuyu 
anlattım. Ben bölüm değiştirdiğim için 
alttan çok dersim vardı ve notlarım da 
düşüktü. Babam vefat etmişti ve anne-
min de borcu vardı. Sonuç olarak beni 
kabul ettiler. Bursa kabul edilince oh be 
dedim artık sınavlara rahat gireceğim. 
Vakıflar bursu önüme daha rahat baka-
bilmemi sağladı.”

Çevresinde maddi durumundan dolayı 
arkadaşlarının okullarını bıraktığını ifa-
de eden Deniz Nalçakanoğlu, “Ben bur-
sum nedeniyle hiç böyle bir tehlike ya-
şamadım. Burs aldıktan sonra notlarım 
çok yükseldi. Burs beni çok rahatlattı. 
Burstan önce çalışırdım ve çok yorulur-
dum. Burstan aldığım parayı okul har-
camalarıma ayırdım ve hiç çalışmaya 
ihtiyacım olmadı” diye konuştu. 
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‘Vakıflar bursunu 
almasaydın çok 
zorlanırdım’ 
KIBRIS VAKIFLAR IDARESI’NDEN ALDIĞI YÜZDE 100 BURS ILE LEFKE 
AVRUPA ÜNIVERSITESI GASTRONOMI BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLAN 
AHSEN ŞIRIN, “VAKIFLARDAN BURS ALMASAYDIM, KENDIM ÇALIŞMAK 
ZORUNDA KALIRDIM BU DURUM BENI ÇOK ZORLARDI” DEDI. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden al-
dığı yüzde 100 burs ile Lefke 
Avrupa Üniversitesi Gastro-
nomi bölümünden mezun 

olan Ahsen Şirin, “Vakıflardan burs al-
masaydım, kendim çalışmak zorunda 
kalırdım bu durum beni çok zorlardı” 
dedi. 
1994 yılında Yeşilyurt’ta doğan Ahsen 
Şirin, Lefke’de okuduğu ortaokul ve 
lisenin ardından Lefke Avrupa Üniver-
sitesi’ni yüzde 75 burslu olarak kazan-

dı. Üniversiteyi kazanmasının ardından 
kardeşinin haber vermesi ile birlikte 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin eğitim bur-
sundan haberdar olan Şirin, yaşadığı 
süreci şöyle anlatıyor:
“Ailem daha çok Hukuk Fakültesi’ni 
okumamı istiyordu. Ama ben yemek 
pişirmeyi sevdiğim için Lefke Avrupa 
Üniversitesi Gastronomi bölümünü ter-
cih ettim. Benim için çok iyi oldu. Ben 
zaten üniversiteyi yüzde 75 bursu ola-
rak kazanmıştım. Kız kardeşim vakıflar 

bursundan bahsetti ve araştırdık. Burs 
almaya yüzde 100 olarak kabul edildik. 
Ve eğitim hayatım boyunca bursumu 
hiç kaybetmeden devam ettim. Vakıf 
bursunu almasaydım. Kendim çalışmak 
zorunda kalırdım. Ve yüzde 100 burs-
lu olmasaydım çok zorlanırdım. Mezun 
oldum. Hedefim ekstra eğitimlerime 
devam edip, kendi dükkanımı açmak. 
Vakıflara çok teşekkür ediyorum. Bana 
böylesine bir burs imkanı yarattığı 
için.”

EVKAF BURSLUSU AHSEN ŞIRIN
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EĞITIM

Çanakkale Ortaokulu,  
Kapalı Spor Salonuna Kavuştu

Çanakkale Ortaokulu Mü-
dürü Emin Özkalp, Ma-
ğusa bölgesinin nüfusu-
nun hızla arttığına dikkat 

çekerek, ‘’Çocuklarımızı 
internetten, cep telefonlarından ve 
bilgisayarlardan kurtaracak sosyal 
aktivite sağlamamız gerekiyordu. Sa-
lonumuzun temel amaçlarından birisi 
buydu. Bir diğeri beden eğitimi dersi 
olduğu gün okulumuzda yağmur ya-
ğıyorsa o gün çocuklarımız beden 
eğitimi dersini gerçekleştiremiyor-
du. Hepimiz biliyoruz ki beden eğiti-
mi dersleri çocuklarımızın en sevdiği 
derslerdir. Bundan sonra Çanakkale 

Ortaokulu’nda yağmur yağdığı za-
manlarda ‘beden dersleri yapılmaya-
cak gelin çocuğunuzu alın’ diye hiçbir 
velimizi aramayacağız’’ 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 temelini 
attıktan sonra çalışmaları gören her-
kes motive oldu. Bize yardımlarda 
bulunan kurumlardan birisi de Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi’ydi. Başvurduğumuz 
anda bizimle çok ilgilendiler. Ne ya-

pılabileceğini konuştuk. Bize inşaa-

tımızın her aşamasında çok anlamlı, 

tutarlı katkılarda bulundular. Bulaşıcı 

bir iyilik yaşadık ve bir salon yarattık’’ 

diye konuştu. 

ÇANAKKALE ORTAOKULU, IMECE USULÜ VE KIBRIS VAKIFLAR 
IDARESI‘NIN KATKILARIYLA KAPALI SPOR SALONUNA KAVUŞTU. OKUL 
MÜDÜRÜ EMIN ÖZKALP, INŞAATIN HER AŞAMADA KIBRIS VAKIFLAR 
IDARESI‘NIN YANLARINDA OLDUĞUNA DIKKAT ÇEKTI.
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Anafartalar 
Lisesi’nin 
Eksikleri 
Tamamlandı 

Anafartalar Lisesi Müdürü 
Erbil Hüryaşar, kendilerine 
en büyük desteği Kıbrıs Va-
kıflar İdaresi’nin yaptığını 

belirterek, “Vakıflar İdaresi her yıl fakir 
öğrencilerimiz için kılık kıyafet yardımı 
yapıyordu. Bu yıl okulumuzda köklü bir 
değişikliğe gittik. Öğretmenler odamı-

KIBRIS VAKIFLAR IDARESI, ANAFARTALAR LISESI’NIN BU YILKI 
EKSIKLERINI TAMAMLAYARAK, OKULUN DAHA IYI ŞARTLARDA EĞITIM 
SÜRDÜRMESINE IMKAN SAĞLADI. 

zı büyüttük. Müdür muavinlerimize 3 
adet oda yaptık. Bilgisayar odalarımızı 
yaptık. Tüm bunları yaparken bize en 
büyük desteği Kıbrıs Vakıflar İdaresi 
verdi” dedi. Anafartalar Lisesi öğrenci-
leri ise geçen yıla oranla başarı oranla-
rının daha da arttığına dikkat çekerek, 
“Geçen sene sadece bir adet bilgisayar 

laboratuvarımız vardı. Bu sene bu sayı 
2’ye çıktı. Geçtiğimiz yıllarda çok sıkışık 
ders yapmak zorunda kalıyorduk. Bu 
sene daha az öğrenci ile ders yapıyo-
ruz. Bu bizim için çok iyi oldu. Aramızda 
çok başarılı öğrenciler var. Okulumu-
zun yenilenmesi hepimizin faydasına 
oldu” dediler. 

Geçitkale İlkokulu Sahasının Üstü Kapatıldı 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla 
Geçitkale İlkokulu spor salonuna ka-
vuştu. Bölge halkının talebi ve çocuk-
ların ihtiyaçları doğrultusunda Kıbrıs 
Vakıflar İdaresi‘nin katkıları ile hayat 
bulan bu proje ile hem aktivitelerin 
hem de öğrencilerin verimliliğinin 
artırılması hedefleniyor.
Bölge halkının talebi ve ço-
cukların ihtiyaçları doğrul-
tusunda hayat bulan proje 
ile hem aktivitelerin, hem 
de öğrencilerin verimliliğini 
artırılması hedefleniyor. 
Yıllardır beklenen bir 
hayalin gerçeğe dönüşme-
sinden duydukları mem-

nuniyeti dile getiren okul öğretmen-
leri, sportif ve kültürel aktivitelerin 
çocuklar için artık çok daha verimli 
olacağını ifade ettiler. Okul müdürü 
Celal Tamcoşar ise spor salonunun 
bölgede büyük heyecan oluşturdu-
ğuna dikkat çekerek, ‘’Bundan önce 

Kuzey Maserya’daki okulların yapa-
cağı maçlar yağmurdan dolayı yapıl-
mıyordu. Haftalarca olması gereken 
maçlar gerçekleşmiyordu. Çocukla-
rın o üzüntüsünü, psikolojik yıkımını 
düşünebiliyor musunuz? Bize bu sü-
reçte 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. Velilerimiz 
ile görüştüğümüzde ilk kez 
böyle bir şeyin olduğunu ve 
vakıflara teşekkür etmemizi 
istiyorlar’’ dedi.  
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SAĞLIK

Cengiz Topel Hastanesi’nin 
ameliyat olanakları artırıldı

Cengiz Topel Hastanesi kı-
demli hekimlerinden Uzm. 
Dr. Hasan Şafakoğulları, 
hastanede göreve 2006 yı-

lında başladığını belirterek, göreve baş-
ladığı yıllarda ameliyat setlerinin çok 
zayıf olduğuna dikkat çekti. Ameliyat 
yapabilmek için mikroskoba ihtiyaçları 
olduğunun altını çizen Hasan Şafako-
ğulları, “Ameliyat yapabilmemiz için 
mikroskopa ihtiyacımız vardı. Çünkü 
yoktu. Hastalarımızı Lefkoşa’ya gön-
dermek zorunda kalıyorduk. Mikros-
kobumuz kulak mikroskobuydu. Fakat 

KIBRIS VAKIFLAR IDARESI, KURULUŞ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA 
SAĞLIK HIZMETLERININ IYILEŞTIRILEBILMESI IÇIN KATKI SAĞLAMAYA 
DEVAM EDIYOR. CENGIZ TOPEL HASTANESI'NE ALINAN MIKROSKOP, 
HEM AMELIYAT OLANAKLARINI ARTIRDI HEM DE BÖLGE INSANI IÇIN 
SAĞLIK HIZMETLERINI DAHA DA IYILEŞTIRDI. 

larenks için müsait değildi. Larenks için 
ihtiyacımız olan optiği bize Kıbrıs Vakıf-
lar İdaresi sağladı. Şu an hastanemizde 
bu tür ameliyatları 
rahatlıkla gerçekleş-
tirebiliyoruz” ifade-
sini kullandı. 
Şafakoğulları son 
olarak “Bu bize 
gösteriyor ki ken-
di iş birliklerimiz, 
kendi olanakla-
rımız dahilinde 
birçok sorunun 

üzerinden gelebileceğimizi gösteriyor. 
Birlik olduğumuzda en büyük engelleri 
aşabiliyoruz” dedi. 
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim 
Kurulu’nun, Sağlık Bakanlı-
ğı’na bağlı 112 Hızır Acil Ser-
vis’te kullanılmak üzere hibe 

ettiği 5 ambulans 112 ağında kullanıl-
maya başlandı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Dr. Burhan 
Nalbantoğlu Devler Hastanesi 112 Acil 
Komuta Merkezini ziyaret ederek Acil 
Servis sorumlu doktoru Dr. Naciye Na-
mi’den ambulanslarla ilgili bilgiler aldı 
ve incelemelerde bulundu. Bakan Pil-
li’ye ambulansların tam donanımlı olup, 
içlerinde trafik kazaları ve acil hastalar 
için gerekli tıbbi alet ve teçhizat yönün-
den 112 acil sağlık hizmetlerinde kulla-
nılmak için gerekli tüm özelliklere sahip 
olduğu aktarıldı. 

Hibe Ambulanslar   
‘112 Hızır Acil’de 
Kullanılacak

Kıbrıs Vakıf İdaresi, şubat ayında çıkan 
yangında büyük hasar gören Lefkoşa 
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hasta-
nesi’ne 1 milyon TL nakit para ve 5 adet 

tam donanımlı ambulans bağışında bulundu. 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 
önünde basın açıklaması gerçekleştiren Vakıflar 
İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen, 
hastane için yardım kampanyası başlattıklarını da 
açıkladı.  Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı 
Ali Pilli’nin katıldığı basın açıklamasında Mustafa 
Gökmen, hastanede çıkan yangını felaket olarak 
değerlendirdi. 
Mustafa Gökmen, "Biz, yangının gün, Vakıflar Yö-
netim Kurulu olarak olağanüstü toplandık. Bu afe-
te bir farkındalık yaratmak istedik. Vakıflar İdaresi 
olarak 1 milyon TL bağış yapma kararı aldık. Bu-
nun yanında da 5 adet tam donanımlı ambulansı 
hastanemize hediye etme kararı aldık. Tüm hal-
kımızı ve iş adamlarımızı yardım kampanyamıza 
destek vermeye çağırıyoruz. Bu sayede söz konu-
su felaketi en kısa sürede defetmiş olacağız’’ dedi. 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu 
Devlet Hastanesi’ne 1 milyon TL
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SAĞLIK

Vakıflardan Hastane İçin  
26 Milyon TL Katkı

KIBRIS VAKIFLAR IDARESI, ÖNCEDEN GIRNE AMERIKAN 
ÜNIVERSITESI’NE (GAÜ) KIRALANMIŞ OLAN ANCAK DAHA 

SONRA DEVRALINAN KARAOĞLANOĞLU’NDAKI ARAZIYI VE YARI 
BITMIŞ HASTANE BINASINI, SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DEVRETTI. 
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Vakıflar İdaresi, toplam 24.5 
dönüm büyüklüğündeki, 
üzerinde karkas inşaat bu-
lunan  arazinin 22 yıllığına 

yapılan kira sözleşmesinden feragat 
ederek, alacağı 26 Milyon TL (3 Milyon 
Sterlin) kira bedelini, Girne hastanesi 
yapımı için Sağlık Bakanlığı’na bağışla-
dı.
Bu amaçla imzalanan protokole, Kıbrıs 
Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İb-
rahim Benter ile Sağlık Bakanı Ali Pilli 
imza koydu.
Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nde düzen-
lenen törene, Maliye Bakanı Olgun Am-
caoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Vakıflar 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gök-
men, Vakıflar Genel Müdürü İbrahim 
Benter ve bazı yönetim kurulu üyeleri 
ile bürokratlar katıldı.

“HASTANE KISA SÜREDE 
TAMAMLANACAK”
Hastane yapımını çok kısa sürede ta-
mamlayacaklarını dile getiren Sağlık 
Bakanı Ali Pilli, hastanenin iç donanı-
mının, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
verilecek 8 Milyon TL’lik yardımla ya-
pılacağını ve kendi fonlarında bulunan 
parayı  da inşaatın tamamlanmasında 
kullanacaklarını kaydetti.
Girne’ye yapılacak hastanenin 80 odalı, 
160 yataklı olacağını ve dünya çapında-
ki sağlık sistemlerine uygun yapılacağı-
nı 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. Vakıf-
lar İdaresi’nin 1974 yılı öncesinde devle-
ti yöneten bir kurum olduğunu dile ge-
tiren Gökmen, şu anda da yapılanlarla 
ciddi yol aldıklarını kaydetti.
Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği içinde 
okul yapılacağını söyleyen Gökmen, 
bugün de sağlık alanında yatırım yapıl-

masının 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 çalı-
şılması 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 grup-
lar ve takımlar bir araya gelirse yapa-
mayacağımız iş yoktur. Vakıflar İdaresi 
olarak da her türlü katkıyı Sağlık Bakan-
lığına vermeye devam edeceğiz” dedi.

“BIR ARAYA GELIRSEK ÇÖZEMEYECEĞIMIZ PROBLEM 
YOKTUR” IFADELERINI KULLANAN BENTER, BUGÜN 
KENDILERININ GURUR DUYDUĞU BIR GÜN OLDUĞUNU 
SÖYLEYEREK, BIRKAÇ DEĞERLI KURUMUN BIR ARAYA 
GELEREK ÖNEMLI BIR IŞ BAŞARDIĞINI SÖYLEDI.
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Vakıf, 
Karşılık 

Beklemeden 
İyilik 

Yapmaktır
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ENGELLİ
BİREYLERE
Destekler
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ENGELSIZ HAYAT

Evkaf, Bir Gün Değil Her Gün 
Engellilerin Yanında

2020 yılında 500 bin TL özel Eğitim 
alanına, 231 bin TL engelli dernekle-
rine, 229 bin TL de engelli bireyle-
re tekerlekli sandalye, hasta yatağı 
hasta bezi ve rampa gibi ekipman 
katkılarına harcandı. 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 3 Aralık En-
gelliler Günü dolayısı ile bir rapor ya-
yınlayarak engelli bireyler için yaptığı 
destek ve yardımları açıkladı.
2020 yılında 500 bin TL harcanarak 
özel eğitim gereksinimi olan bireyle-
re destek olundu. Özel Eğitim Mer-
kezlerinde eğitim gören toplamda 
25 öğrencinin tüm okul masrafları-
nın karşılandı.  Ayrıca birçok başka 
bireyin ihtiyaç duyulan aylarda özel 
eğitim okul masraflarına da sponsor 
olundu. 
Türkiye’de şampiyon olan ana En-
gelliler Spor Federasyonun da ana 

KIBRIS VAKIFLAR IDARESI 2020 YILINDA 

DA GEÇMIŞTE OLDUĞU GIBI YAPTIĞI 

YARDIMLARLA ENGELLILERIN SÜREKLI 

YANINDA OLDU. EVKAF, ENGELLI BIREYLERE 

2020 YILINDA ARALIK AYINA KADAR 

KADAR 969 BİN TL KATKI SAĞLADI. 2019 

YILINDA BU RAKAM 798 BİN TL OLARAK 

GERÇEKLEŞMİŞTİ. KIBRIS VAKIFLAR 

IDARESI, ENGELLI DESTEKLERINE PANDEMI 

DÖNEMINDE ÖZELLIKLE HASSASIYET 

GÖSTERDI VE ENGELLILERIN SÜREÇTEN 

OLUMSUZ ETKILENMEMESI IÇIN ÇALIŞTI. 

destekçilerinden olan Evkaf, takıma 
66 bin TL katkıda bulundu ve 2020 
sezonunda antrenman ve maçlarda 
kullanacakları eşofman takımlarını 
hediye etti.
Pandemi sürecinde online eğitime 
geçildiği için, Engelliler Dayanışma 
Derneği ve Kıbrıs İşitme Engelliler 
Vakfı aracılığıyla belirlenen engelli 
öğrencilere 34 bin TL bedelinde 30 
tablet alındı. 
Engellilerle olan çalışmalara İyilik 
Gönüllüleri de öncülük etti ve pan-
demi sürecinde engelli vatandaşla-
rımızın gıda yardımı, bez yardımı, 
mama yardımı gibi ihtiyaçları karşı-
landı. 
Engelli bireylere 10 adet manuel 
tekerlekli sandalye yardımı için 96 
bin 325 TL verilirken, 36 bin 850 TL 
karşılığında 10 adet rampa ve tadi-

lat yardımları yapıldı.
Hasta yataklarına 59 bin 400 TL ve 
alınan hasta bezlerine 36 bin 485 TL 
maddi destek sağlandı. Engellliler 
Dayanışma Derneği’nin hasta bezi 
almaları için her ay yapılan katkı 
bedelleri toplamı 165 bin TL olarak 
gerçekleşti.
Engelli bireylerin toplumsal yaşama 
kazandırılması adına Evkaf’ın yap-
tığı en önemli adımlardan biri de 
kurum içerisine yapılan zemin kat-
taki engelli tuvaleti ve görme engel-
lilerin ana giriş kapısından içeriye 
ulaşımını sağlamaları için sarı şerit 
monte edilmesi oldu. Başka kurum-
lardan gelen sarı şerit taleplerini de 
geri çevirmeyerek destek veren Va-
kıflar İdaresi, sarı şerit uygulaması 
için desteklerinin devam edeceğini 
bildirdi.
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“Evimizden 
Çıktığımız  

İçin Çok 
Mutluyuz”

3 Aralık Dünya Engelliler Gü-
nü’nde engelli bireyler ve 
aileleri, KKTC Engelliler Da-
yanışma Derneği’nin düzen-

lediği farkındalık yemeğinde bir araya 
geldiler. Yapılan etkinlikte engellilerin 
her zaman hayatın içerisinde oldukları-

na vurgu yapıldı. Engelliler Dayanışma 
Derneği Başkanı Ömer Suay, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü’nün 1992 yılın-
dan itibaren tüm dünyada icra edildiğini 
belirterek, “Günün maksadı tamamen 
farkındalık. Biz de bugün dernek üye-
lerimizle, engelli ailelerimizle bir araya 
geldik. Bizim motivasyonumuzu artıran 
üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. 
Yemeğe katılan engelli bireyler de bu-
gün çok mutlu olduklarını ifade ederek, 
“Biz bugün kendimizi daha değerli gö-
rüyoruz. Evimizden çıktığımız için çok 
mutluyuz. Böylesi etkinliklere çok iyi 
oluyor” dediler. 

Dostluk Kazandı

Geçtiğimiz sezon Türkiye 1. 
Ligi’ni namağlup şampiyon 
olarak tamamlayan KKTC 
Engelliler Federasyonu 

Basketbol Takımı, ana sponsorları olan 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile empati maçı 
yaptı. Renkli görüntülere sahne olan 
maçta, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, 
İyilik Gönüllüleri ve maça davetli misa-
firler tekerlekli sandalyelere oturarak 
basketbol oynamaya çalıştılar.

OYUNCULAR TARAFINDAN 
EĞITIM VERILDI 
Basketbol oynayacak olan misafirlere 
yardımcı olmak amacıyla engelli bas-
ketbol oyuncuları tarafından kısa bir 
eğitim verildi. Eğitimin tamamlanması-
nın ardından 10’ar dakikalık setler ha-
linde maç düzenlendi. 

KKTC ENGELLILER FEDERASYONU BASKETBOL 
TAKIMI VE KIBRIS VAKIFLAR IDARESI 
FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA  
“EMPATI MAÇI’NDA” BIR ARAYA GELDI. 

“TÜRKIYE’DE ŞAMPIYON 
OLARAK BIZI SEVINCE 
BOĞDULAR”
Engelli basketbolun anlaşılmasının 
amaçlandığı farkındalık etkinliğin-
de Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı 
Benter şunları söyledi: “Yaptığı-
mız bu empati maçı ile arkadaşla-
rımızın ne denli zor bir iş yaptığını 
gördük. Ben hepsini gösterdikleri 
bu çabadan dolayı tebrik ediyorum. 
Türkiye’de şampiyon olarak bizi çok 
büyük sevince boğdular. Gençler, ye-
tişkinler ve yaşlılar olarak bizim bu 
başarıdan büyük bir ders çıkarmamız 
gerekir. Buradan herkesi spor yap-
maya, sağlıklı yaşamaya davet edi-
yorum. Evimizde oturmayalım, dışarı 
çıkalım, koşalım, yürüyelim ve hare-
ket edelim.”
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ENGELSIZ HAYAT

5000'e yakın engelli ailemizin 
yanında olarak, ihtiyaç sahibi 
engelli bireyleri sosyal yardım-
laşma faaliyetleri kapsamında 

destekleyerek, kurslar ve çeşitli aktivite-
ler ile eğitime büyük önem vererek, her 
yönden engelli bireylerin yanında durma-
ya özen gösteriyoruz. Okul, üniversite ve 
ev ziyaretlerimiz ile de kimi zaman se-
miner havasında öğrencilerle buluşuyor, 
kimi zaman da misafiri olduğumuz engel-
li ailelerimizle sohbet ediyoruz. Burada 
hem başarının engel tanımadığını hem 
empati yetisinin ne anlama geldiğini hem 
de azim sonucunda ortaya çıkan öz güve-
ni konuşuyor, anlatıyoruz.

KIBRIS VAKIFLAR IDARESI, ATA 
YADIGARI OLAN BIR KURUMDUR
Dedelerimizin ve nenelerimizin bize ema-
netidir. Onlar hayatın her alanında, ak-
lımıza gelen, gelmeyen her konuda çok 
sayıda vakıf kurmuş ve yüzyıllar boyunca 
hizmet edilebilmesi için mallarını vakfet-
mişlerdir. Özellikle son dönemde yürütü-
len faaliyetler de gösteriyor ki Evkaf, çok 
şükür ki özüne dönmeye başladı. Kuruluş 
amaçları doğrultusunda yürütülen çalış-
malar, vakıf ruhunun canlanmasına vesile 
oldu.

TOHUMLAR YEŞERMEYE BAŞLADI
 Engellilere, hastalara, yaşlılara, öğren-
cilere, sokak hayvanlarına, çevreye ve 
insana dair ne varsa katkı sağlayarak hal-
kın yanında olan bu kurum, atalarımızın 
yüzyıllar önce ekmiş olduğu tohumları 
bugün yeşertmeye başladı. 
Evkaf Derneği Her Anımızda Yanımızda
Evkaf, derneğimizin sosyal yardımlaşma 
faaliyetleri başta olmak üzere tüm pro-
jelerimizde adeta her an yanımızda olan, 
engelli vatandaşlarımıza katkı sağlayarak 
sosyal devlet ve vakıf anlayışını hissetti-
ren bir kurumdur. Hasta bezi, hasta ya-
tağı, tekerlekli sandalye, engelli rampası 
ve diğer çok sayıda özel ihtiyacın karşı-
lanmasının yanında, burs olanaklarıyla da 
engelli ailelerimiz için çok ciddi imkanlar 
sunuluyor. Sağlanan tüm bu katkılar bi-
zim için son derece kıymetli. Bu vesileyle 
şahsım, kurumum ve tüm engelliler cami-
ası adına teşekkür ediyorum.

VAKIF RUHU YARINLAR IÇIN 
TOHUM EKMEKTIR
Vakıf ruhu, sevmek, sevebilmektir. Elde 
ve gönülde ne varsa paylaşmak, paylaşa-
bilmektir. Vakıf ruhu, yarınlar için bir to-
hum ekmektir. Sözün özü, vakıf ruhunu 
anlamak ve yaşamak istiyorsak, yarınlar 
için bir tohum ekelim. Tohum ağaç, ye-
tişen meyveleri de nesillere umut olsun. 
Öyle bir tohum ekelim ki bugüne örnek 
olsun, yarınlara da fayda sağlasın.

GELECEK IÇIN ÖNEMLI ADIMLAR 
ATABILIRIZ
Kıbrıs Vakıflar İdaresi başta olmak üzere, 
toplum yararına mücadele eden kurum-
ların gönüllüleri arasına katılarak da gele-
cek için önemli bir adım atabiliriz.
İyiliği anlamak, hissetmek, yaşamak ve 
yaymak için iyilik gönüllülerinin yanında 
olarak, verdikleri mücadeleyi destekleye-
rek yarınlara daha fazla umut olabiliriz...

Ömer Suay:

Yarınlar 
İçin 
Tohum 
Ekelim

2014 YILINDAN ITIBAREN BAŞKANLIĞINI 
YÜRÜTMÜŞ OLDUĞUM KKTC ENGELLILER 
DAYANIŞMA DERNEĞI, DAHA ENGELSİZ BİR 
ÜLKE VİZYONU VE HEDEFİ ÜZERE FAALİYETLER 
ORTAYA KOYMAYA GAYRET EDEN BİR SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR.
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Kıbrıs Türk Ortopedik Özür-
lüler Derneği, ülkemiz de 
yaşayan engellilerimizin ha-
yat standartlarının yüksel-

tilmesini, toplumla kucaklaşmasını ve 
ekonomik olarak üretken bir yapıya ka-
vuşturulmasını, kısaca toplum içerisin-
de eşit bireyler olarak yer almaları için 
mücadele etmeyi misyon edinmiş, 1993 
yılında “Hayır Kurumu” olarak statüsü 
değişmiş aynı zamanda 730 bedensel 
engelli üyesi ile ülkenin engelliler ala-
nındaki en geniş üye hacmine sahip sivil 
toplum örgütüdür. Bünyesinde yer alan 
Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon Merkezi, Konuşma Bozuklukları 
Ünitesi, Ortez – Protez Ünitesi, Sağlıklı 
Yaşam Ünitesi, Mesleki Eğitim Ünitesi 
ve ücretsiz ulaşım desteği gibi sağlık 
hizmetlerini 11 profesyonel çalışanımız 
ile birlikte üyelerimize ve ihtiyaç duyan 
tüm halkımıza sunuyoruz. 

GÖSTERILEN DESTEK IHTIYAÇ 
SAHIPLERINE UMUT OLUYOR 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi son yıllarda İb-
rahim Benter müdürlüğünde ciddi bir 
kabuk değişimine giderek, vakıflar ru-

hunun olması gerektiği gibi toplumun 
ihtiyaç sahibi kesimlerine destek ver-
mesi ve sahip çıkması ile toplum nez-
dinde ciddi bir güven kazandı. Vakıf 
mallarına sahip çıkması, yardımlaşma, 
dayanışma ve sosyal sorumluluk proje-
leri ile vakıf ruhunu tüm topluma yay-
mayı başardı. Engellilerimizin kendisine 
ve engelli sivil toplum örgütlerine sağ-
lamış olduğu destek ve katkı, gerçek 
anlamda bu insanlarımız ile bu örgüt-
lerin ufkunu açarak umut oldu. Çok 
uzun yıllardır kamunun hep göz ardı 
etmiş olduğu engellilerimizin istihdamı 
konusunda da Vakıflar İdaresi Yönetim 
Kurulu üyeliği yapmış olduğum dönem-
de, diğer arkadaşların da onayı ile beş 
engellimize iş imkanı vererek onların 
ekmek kapısı olmuş, hayata tutunma-
larının önünü açarak diğer kurum ve 
kuruluşlara da örnek oldu. 

BIRÇOK PROJEYE DESTEK OLDU
Kıbrıs Vakıflar idaresi bu bağlamda 
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Der-
neği’ne de birçok projede destek oldu. 
Özellikle bir dönem çalıştırmış olduğu-
muz özel eğitim okulumuzun sürdürü-

lebilir bir yapıya kavuşması ve orda eği-
tim alan engelli çocuklarımıza eğitim 
alanında fırsat eşitliği yaratması adına, 
dernek çalışanlarımıza pandemi döne-
minde evlerine ekmek götürebilmeleri 
adına, derneğimizden fizik tedavi alan 
engelli çocuklarımızın sağlık açısından 
sıkıntı yaşamamaları adına maddi an-
lamda destek olmuştur.  Ayrıca engelli 
üyelerimize her dönemde derneğimiz iş 
birliğinde gıda yardımları yaparak eko-
nomik olarak zor durumda olan üyele-
rimizin geçimine destek oldu. Vakıflar 
İdaresi’nin derneğimize yapmış olduğu 
bu katkılarının içerisinden geçmekte 
olduğumuz bu zor dönemde de devam 
edeceğine olan inancımız tam. 

TÜM ÇALIŞMALARI ITINALI BIR 
ŞEKILDE SÜRDÜRÜYOR
Vakıf ruhu denilen ve ihtiyaç sahibi kişi-
ler ile gruplara destek olma, dayanışma 
içerisinde olma, onlara sahip çıkma, kı-
saca insanlara iyilik yapma ve insanların 
da ellerinden geldiğince iyilik yapmala-
rına imkân verme onları örgütleme ve 
harekete geçirme eylemlerini de çok 
başarılı bir şekilde yürüten Kıbrıs Va-

Günay Kibrit • KTOÖD. Başkanı:

Yardıma 
İhtiyaç Duyan 
Herkese  
El Uzatıyor 

ÜLKENIN ENGELLILER ALANINDAKI EN GENIŞ ÜYE HACMINE SAHIP SIVIL 
TOPLUM ÖRGÜTÜ OLAN KIBRIS TÜRK ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ 
YARDIMA İHTİYAÇ DUYAN HERKESE EL UZATIYOR. 
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İyilik, 
İnsan 

Sanatıdır
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KÜLTÜR VE
SANATA
Destekler
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KÜLTÜR - SANAT

“Geleceğimiz Olan 
Çocuklar için Çalışıyoruz”

Kendinizi tanıtır mısınız? 
Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Uzun 
yıllardır kültür sanat ve sporla uğraşıyo-
rum. Uzunca bir süre çocuklara eğitim 
verdim, organizasyonlar düzenledim. 
Aslında her şey dansla başladı. Mezun 
olduğum alanda ilerlemek istemedim, 
kültür ve sanata yöneldim. Stüdyo 21 
projesini kurdum. Yaptığımız için teme-
linde sosyal girişimcilik ve toplum mi-
marisi yatıyor. Çocuklar için bir şeyler 
yapmaya çalışıyoruz. Sonrasında surlar 
içindeki çocuklara yönelik çalışmalar 
gerçekleştirdik.

Surlar içindeki çocuklara yeni bir 
şeyler öğretmek amacıyla yola çıktı-
nız. Süreçten bahseder misiniz? 

SURLARİÇİ PROJESİ VE 
ARDINDAN DÜZENLEMİŞ 
OLDUĞU YUKA BLEND 
İLE KIBRIS’IN ADINI 
DÜNYAYA DUYURAN 
DERVİŞ ZEYBEK, 
SANATTAN YOKSUN 
KALAN HIÇBIR ÜLKENIN 
GELIŞEMEYECEĞI 
IÇIN GELECEĞIN 
MIMARLARI OLAN 
ÇOCUK VE GENÇLERE 
YÖNELIK ÇALIŞMALAR 
GERÇEKLEŞTIRDIKLERINI 
DILE GETIRIYOR.  

DERVİŞ ZEYBEK

Surlar içi denildiğinde çok sayıdaki in-
sanın burayı dışladığını düşünüyorum. 
2000’li yılların başından itibaren adanın 
kültür ve sanat anlamında ayak basılma-
mış yerlerine gitmeye başladım. 2010 yı-
lında her şey daha da olgunlaştı. Merke-
zimizi kurduk. İşimizin temelinde sanatı 
çocuklara ve gençlere yetiştirmek yatı-
yor. Her yerden gelen çocuklara eğitim 
veriyoruz. Herhangi bir sınırlamamız yok. 
Önemli olan çocuklarımıza bir şeyler 
öğretmek, önlerini açmak, başarı sağ-
lamalarına yardımcı olmaktır. Bunun bir 
örneğini de Yetenek Sizsiniz yarışmasına 
katılan çocuklarımız gösterdi. Orada bü-
yük başarı elde ettiler. Bizler için gurur 
kaynağı oldular. Şimdilerde sanatla yoğu-
rulmuş olan kendi hayatlarını yaşıyorlar.

Yuka’nın senin için dönüm noktası 
olduğunu söyleyebiliriz. Yuka nasıl 
doğdu? 
2000’li yıllarda surlar içinde yaptığımız 
birçok atılımın artık olgunlaştığını his-
settim. 
2016 yılına kadar insanlara gelin, bura-
da zaman geçirin, dükkan alın dedik. 
2016 yılında buranın dolmaya başladı-
ğını gördük. Sadece kendi halkımız de-
ğil yurt dışından gelen kişilerin de hem 
merkezde hem surlarda zaman geçirdi-
ğini gördük. Bunu bir parti ile kutlamak 
istedik. 
Yuka ismini verdiğimiz bir bitkiden yola 
çıktık. Logomuz olan mamutu bulduk. 
O da Kuzey Buz denizinde bulunmuş, 
ismine Yuka denilmiş.
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Yuka ne demek? 
Yuka bir bitkiye verilen isim. Tropik bir 
bitki. Çok insan Yuka bittikten sonra 
neden yöresel, surları çağrıştıran bir 
isim vermediniz diye eleştiride bulun-
du. Biz bunu yapmak istemedik. Yuka 
dayanıklı bir bitki. Nereye ekseniz o 
saksıda büyür. Ufacık bir saksıya ek 
çapı neyse ona ayak uydurur. Öldüğün-
de temizleyip kökünü yeniden toprağa 
dikerseniz yeniden doğar. O yüzden 
Yuka adını verdik. 

Kuzey Lefkoşa’yı canlandıran bir 
etkinlik oldu. Hazırlamış olduğun 
proje ile vakıflara gittiğinizde nasıl 
tepki aldınız? 
Yuka için geçtiğimiz üç yıl boyunca cid-
di bir iş birliği yaptık. Kabuk değiştiren, 
alışkanlıklarını değiştiren bir anlayışa 
sahip olan vakıflarla yaklaşımımız çok 
benziyor. Konuştukça daha çok ortak 
yanımız ortaya çıktı. Toplum için attığı-
mız bu adımla ciddi iş birliği gerçekleş-
tirdik. Kültürel hayatın, sosyal hayatın 
devamlılığını getirecek bir unsur Yuka. 
İş birliklerimiz devam edecek.

İş birliği süresince vakfın herhangi 
bir müdahalesi oldu mu?
İçerik konusunda kimseyle sorun yaşa-
madık. Yuka yeni bir oluşum. Tarzını, 
çizgisini algılamak zaman aldı. Bu orga-
nizasyon topluma faydalı bir organizas-
yondur.

Gelecek için planlarınız neler? 
Yurt dışından insanları buraya getirmek 
gibi büyük planlarımız vardı bu yıl için. 
Pandemi tüm süreci değiştirdi. Şim-
di 2021 yılı için yeni planlar yapıyoruz. 
Toplumu gözeten yapımızla aktif bir 
şekilde ilerlemek istiyoruz. Bu arada 
online bir dergi çıkardık. 2021 yılında 
güzel bir programla insanların karşısına 
çıkacağız.

Vakıflarla ilgili eklemek istediğiniz 
bir şey var mı? 
Sanat bir toplumun can damarıdır. Sa-
nat yaşamazsa toplumlar ölmeye yüz 
tutar. Umarım bu tür yatırımlar arta-
rak devam eder. Organizasyonlarımız 
gençlere ve çocuklara hitap ettiği için 
bizim geleceğimiz demektir. O yüzden 
çalışmaya devam edeceğiz.

TOPLUM IÇIN ATTIĞIMIZ 
BU ADIMLA CIDDI IŞ 
BIRLIĞI GERÇEKLEŞTIRDIK. 
KÜLTÜREL HAYATIN, 
SOSYAL HAYATIN 
DEVAMLILIĞINI GETIRECEK 
BIR UNSUR YUKA.
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Kıbrıs Gelenekleri 
Araştırıldı ve Yaşatıldı
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin dü-
zenlediği bir haftalık bir or-
ganizasyonla, “Geçmişten 
Geleceğe Kıbrıs Köyleri” et-

kinliği gerçekleştirildi.
Proje kapsamında ilk seçilen köy olan 
Kozanköy’de düzenlenen etkinliklerde 
Evkaf İyilik Gönüllüleri, köy halkı ile bir 
araya gelerek tarihsel, bitkisel, ekolojik, 
sosyolojik ve kültürel değerleri keş-
fetti ve yaşattı. “Geçmişten Geleceğe 
Kıbrıs Köyleri” etkinliği, nenelerimizin 
dedelerimizin yaptıklarını hatırlamak, 
unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimi-
zi anımsamak ve tüm bunları geleceğe 
yansıtmak için organize ediliyor. Et-
kinlik çerçevesinde atölyeler, oyunlar, 
gösteriler, sergiler ve çeşitli aktiviteler 
ile anılar yaşatılıyor. Geçmişe yolculuk 
yapılırken, geleceğe de ışık tutuluyor.

EVKAF’IN DÜZENLEDIĞI 
“GEÇMIŞTEN GELECEĞE KIBRIS 

KÖYLERI” ETKINLIĞININ ILKI 
KOZANKÖY’DE YAPILDI.
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KOZANKÖY’DEKI ETKINLIKTE 
BIRÇOK FARKLI 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 ayrıca 
gelenek görenek ve eski düğünler hak-
kında da araştırmalar gerçekleştirdi. Bu 
çalışmalar belgesel, dergi ve makaleler 
olarak yayınlanacak. 

PROJEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 
SONUNDA KÖYÜN SU HAZINESI DE 
ELDEN GEÇIRILDI. 
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Evkaf İyilik Gönüllüleri, Kozanköy’de 
sadece bilimsel ve kültürel çalışmalar 
yapmakla kalmadı, elbirliği ile köydeki 
duvar ve çeşmeyi tertemiz boyayarak 
ve üzerine desenler çizerek yenilendi. 
Ayrıca köy meydanına yeni banklar yer-
leştirildi. Meydan duvarları geleneksel 
motiflerle süslendi. Etkinlik süresince 
gençler ve araştırmacılar bölgedeki 
eski eserleri ziyaret ettiler. 
Etkinliğe Kozanköy’de yaşayan vatan-
daşlar da büyük ilgi gösterdi. Vatandaş-
ların evlerinde bulunan ve manevi de-
ğeri bulunan eşyalar bir araya getirildi 
ve bu eşyalardan bir sergi oluşturuldu. 
Tarihsel araştırmanın bir parçası olacak 
olan bu eşyalar üzerinden kültür ve ta-
rih sohbetleri yapıldı. 
Etkinlik çerçevesinde Kozanköy bitki 
araştırması yapıldı ve Kıbrıs’a özgü en-
demik bitkiler köye tanıtıldı. 
Etkinlikte eğlence de unutulmadı. Ço-
cukların eğlenmesi için geleneksel 
oyunlar oynandı, Karagöz ve Hacivat’ın 
neşeli muhabbetleri gecelere renk kat-
tı. Folklor gösterileri, sinema ve tiyatro 
ise başka bir güzel ayrıntı oldu. Etkinli-
ğin neşesi ise gençlerin eşekler ile yap-
tığı gezintiydi. 

PROJENIN BIR PARÇASI OLARAK 
KÖYE EVKAF SPONSORLUĞUNDA 

BANKLAR YERLEŞTIRILDI.

Kıbrıslı Türk sanatçı Levent Soyer, “Serai Jazz” isimli çıkış al-
bümü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle Türkiye’de yayın-
landı. Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, iki yıllık 
bir emeğin ürünü olan, Osmanlı sarayı musikisinin yeni bir 
müziğe evrilmesi felsefesine dayanan, doğaçlama müzik ge-
leneğinden köken alan albüm, Nu-Jazz esintileri ile makamsal 
müziği birleştiriyor. Albümde, biri orijinal Levent Soyer beste-
si olmak üzere toplam 6 eser bulunuyor. Albümde kemençe 
Atakan Sarı, viyolonsel Gürhan Nuray ve davullar Hasan 
Özgür Tuna tarafından icra edilirken piyano, Bas, Synt-
hesizer, tabla-perküsyonlar ve vokaller dahil diğer ens-
trümanlar Levent Soyer tarafından icra ediliyor.

Kıbrıslı Türk Müzisyene 
Evkaf Desteği
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“Tüketim Kültüründen Üretim 
Kültürüne Geçebiliyor Olmalıyız”

GERÇEKLEŞTIRDIĞI 
BIRÇOK FARKLI PROJE 
ILE YARDIMA MUHTAÇ 
KIŞILERE DOKUNARAK 
HAYATLARINI 
GÜZELLEŞTIREN 
AYTÜL BILEN, KIBRIS 
KÖYLERI PROJESI 
KAPSAMINDA 
KOZANKÖY’DE 
GERÇEKLEŞTIRDIKLERI 
ÇALIŞMALARDAN 
BAHSETTI. BILEN, 
DAHA GÜZEL 
BIR GELECEK 
IÇIN TÜKETIM 
KÜLTÜRÜNDEN 
ÜRETIM KÜLTÜRÜNE 
GEÇIŞ YAPMAMIZ 
GEREKTIĞINI 
BELIRTIYOR.  

KÜLTÜR - SANAT
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KIBRIS ÇOK ZENGIN BIR 
FLORAYA SAHIP AMA 
BU ZENGINLIKTE BILGI, 
KITAP VE BECERI SAHIBI 
DEĞILIZ. GEÇMIŞIMIZDE 
TARIHSEL ÇOK BILGI VAR 
KAYIT ALTINA ALINMASI 
GEREKLI. BUNUN 
SON DÖNEMINDEYIZ. 
KÖYLER TOPLUMA 
BIRER ÖRNEK OLARAK 
KAZANDIRILMALI 
GELENENEKLERI 
YANSITMALI.

Kendinizden kısaca 
bahsedermisiniz?
Kıbrıs’ın Baf kasabasında doğdum. Sa-
vaş sonrası lise öğrenimimi tamamlaya-
na kadar Güzelyyurt’ta yaşadım. DAÜ 
İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden 
mezun oldum. Sonrasında İstanbul’a 
yerleştim. 20 yıl özel sektörde önem-
li şirketlerde yönetici olarak çalıştım. 
İstanbul’daki yaşantımın son dönem-
lerinde dernek, kültür ve sanat eğitimi 
konuları üzerine yoğunlaştım. Birçok 
ülkede iş amaçlı bulundum. Arada iki yıl 
Londra’da yaşadım ve iş tecrübelerimin 
üzerine MBA eğitimini ekledim. Dokuz 
yıl önce KKTC’ye geri döndüm. Şu anda 
Girne – Zeytinlik’te ikamet ediyorum. 
Son iki yıldır üniversite bünyesinde 
yer alan proje araştırma ve geliştirme 
merkezini kurarak toplumun ihtiyacı ol-
duğunu düşündüğümüz birçok alanda 
proje tasarlayıp, uyguluyoruz. Orada-
ki görevimden ayrılmış olsam da farklı 
projelerle ilgili tasarım aşamasındayım. 

Evkaf ile yollarınız nasıl kesişti?
Evkaf çalışanlarına yönelik stres yöne-
timi ve motivasyon başlıklı günlük bir 
eğitim için buraya davet edildim. O gün 
tüm personel ile tanıştım. Bilgi payla-
şımı gerçekleştirdiğimiz keyifli bir gün 
geçirdik. Daha sonrasında daha uzun 
eğitimler planladık. DAÜ kapsamında 
yürüttükleri bir projede kurum içi yö-
neticilerle birlikte SWOT analizi çalış-
ması yaptık. Oldukça verimliydi. Daha 
sonra “İyilik Gönüllüleri” oluşumunun 
ilk çalışmalarından oldum. 

Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Köyleri 
Projesi nasıl doğdu? Nasıl gelişti?
“İyilik Gönüllüleri Liderler Toplantı-
sı’na” çağırıldım. Covid döneminde 
ihtiyaç sahipleri için çalışmalar yaptık. 
Bu çalışmayla daha derin incelemelerde 
bulunma şansım oldu. Toplumumuzda 

ekonomik, ahlaki, kültürel, eğitimsel, 
ekolojik çok yönlü problemler var.  “Ne 
yapabiliriz?” diye düşündüm. Bir ha-
reket başlattığımız zaman mutlaka o 
büyür ve devamı gelir. O yüzden köy-
lerden başlamanın en doğrusu olduğu-
nu düşündüm. Şehirler önemlidir ama 
köyler olmazsa olmaz. Çünkü köyler 
kentleri besler. Bu beslemenin çok yön-
lü olduğunu düşünüyorum. Değerleri 
olan geçmişimizden örnek alınabilecek 
transfer edilmesi gereken her şeyi ge-
leceğe taşıyarak ilerlememiz önemli bir 
adımdır. Kıbrıs çok zengin bir floraya 
sahip ama bu zenginlikte bilgi, kitap ve 
beceri sahibi değiliz. Geçmişimizde ta-
rihsel çok bilgi var kayıt altına alınması 
gerekli. Bunun son dönemindeyiz. Köy-
ler topluma birer örnek olarak kazandı-
rılmalı ve gelenekleri yansıtmalı. Kültür 
merkezleri haline gelmeli. Böylece eko-
nomiye ve turizme de katkı sağlanmalı. 
Projenin çok geniş oluşum sebepleri 
var. 

Projeden önce ne gibi hedefleriniz 
vardı? Gerçekleştirebildiniz mi?
Hedefimiz, çevresel, tarihsel ve tasa-
rımsal araştırma yapmak ve bunlar-
dan ortaya ürünler çıkarmak. 
Evet ilk uygulamamız olma-
sına rağmen birçoğunu 
gerçekleştirdik. Meelesef 
devlet ve diğer kurum-
lardan destek alamadı-
ğımız için eksik kalan 
kısımlarımız bulu-
nuyor. 

İlk proje için 
neden Kozanköy’ü 
seçtiniz? 
Güneyden gelen Kıbrıs Türk-
lerinin yaşadığı, gelenekleri 
öğrenebileceğimiz, ende-
mik bitki örtüsüne sahip 

612020



küçük nüfuslu bir yer arıyorduk. Ko-
zanköy’e gidip baktık, uygun geldi, baş-
ladık.

Projeyi detaylı olarak 
anlatır mısınız? 
Endemik bitki örtüsü ziraat mühendisi 
arkadaşlarımız tarafından araştırıldı. 
Bu bitki örtüsüyle ilgili ekim çalışmala-
rı yaptık. Tasarımsal çalışmalar ile köy 
daha güzel hale getirilmeye çalışıldı. Ta-
sarım çalışmaları sanatçılar tarafından 
yapıldı. Özellikle seramik çalışmaları 
yoğun yer aldı. Köy girişinde bir duvar 
tamir edildi. Boyandı ve sanatçıların se-
ramik eserleri ile güzelleştirildi. 

Köy çeşmesi tarihsel şekline uygun res-
tore edildi ve yine sanatçıların seramik 
çalışmaları ile zenginleştirildi, etrafı-
na bitkiler ekildi. Oturma bankları ile 
önemli bir dinlenme ve su içme nokta-
sı haline getirildi. Köy meydanında yer 
alan ve festivallerin yapıldığı meydan-
daki bir duvar saksıda çiçeklerle süslen-
di. Diğer bir duvar ise üzerine lefkara 
motifleri ile desenler boyandı. Okul 
bahçesindeki zeytin ağaçları ölçüldü. 
Yaşları hesaplanıyor. 
Bir grup köylüyle röportaj yapıldı. Bel-
gesel hazırlanıyor. Yine bu röportajlar 
sayesinde eski gelenek ve görenekler 
hatırlatılmaya çalışılıyor. Tüm bu çalış-

“HEDEFLERIMIZ 
ÇEVRESEL, TARIHSEL 
VE TASARIMSAL 
ARAŞTIRMA YAPMAK 
VE BUNLARDAN 
ORTAYA ÜRÜNLER 
ÇIKARMAK. EVET 
ILK UYGULAMAMIZ 
OLMASINA RAĞMEN 
BIR ÇOĞUNU 
GERÇEKLEŞTIRDIK.”

KÜLTÜR - SANAT

Fayda Odaklı 
İlerliyoruz
Topluma ve tüm kurumla-
rına seslenmek istiyorum. 
Bizim niyetimiz sadece iyilik 
ve kalkınma. Kesinlikle fayda 
odaklı ilerliyoruz. Ne bireysel 
ne de kurumsal bir çıkarımız 
var. O yüzden lütfen yete-
mediğimiz yerde bizim için 
değil kendiniz, çocuklarınız 
ve ülkeniz için yanımızda 
olun. Karşımızda olmayın. 
Önyargılarımız hiçbir zaman 
işe yaramadı. Çalışkan olmak 
zorundayız. Yardımlaşmak 
zorundayız. Çalışmayan ve 
kazanan hiçbir toplum veya 
birey fazla ileriye gidemez. 
Değerlerimize sahip çıkma-
mız şart. Ülkemizi ve insanını 
seviyoruz. 
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maların yanında her gün köydeki ilko-
kul bahçesinde seramik atölyeleri, gele-
neksel oyunlar, boyama, çörek yapımı, 
sinema gecesi, folklor gecesi, kitap 
okuma ve bilmece geceleri gibi eğlen-
celer düzenlendi.

Evkaf’ın bu projedeki rolü?
Tüm projeyi Evkaf desteği ile düzen-
ledik. Baştan sona Evkaf imkanları ve 
personeli ile çalıştık. Ayrıca iyilik gönül-
lüleri tüm projeye destek verdiler, köy-
deki yaşlılarla ilgilendiler. İhtiyaç sahibi 
aileler belirlendi, farklı konularda eği-
timler verildi.

Gelecek projelerle ilgili 
neler söylemek istersiniz?
Köy projesi yeni köylerle devam ede-
cek. Elimizde bir liste var. Pandemi sü-
recine göre devam edeceğiz.

Vakıf ruhunu nasıl tanımlarsınız?
Toplumda diğer insanların da olduğu-
nun farkında olarak yaşamaktır. İhti-
yaçlarımızın karşılanabilmesi ve sür-
dürülebilir kalkınma için başkalarının 
ihtiyaçlarını giderebilmeliyiz. Duyarlılık 
ve paylaşımdır. Ben şuna benzetiyo-
rum: Bir meyve ağacı var evinize yakın. 
Ona bakıp ilgilenirseniz o ağaç size gü-
zel meyve verir ve beslenirsiniz. Başka-
larını da ikram edersiniz. Bakmazsınız 
kuruyup gider. O meyveyi para ödeyip 
satın alarak beslerseniz daha çok para 
harcamış olursunuz. Beslenebilmek için 
besleyebiliyor olmak lazım.

Geçmişteki yardımlaşma ruhunu 
canlandırmak için neler yapılmalıdır?
Tüketim kültüründen üretim kültürü-
ne geçebiliyor olmalıyız. Bunun için de 
çocuk ve gençleri üretim kültürü ile ye-
tiştirmeliyiz. Okullarda vakıf ruhu, pay-
laşım, iyilik ve çevreye duyarlılık hatta 
temizlik ders olarak öğretilmelidir. 

“OKULLARDA VAKIF 
RUHU, PAYLAŞIM VE 

IYILIK VE ÇEVREYE 
DUYARLILIK HATTA 

TEMIZLIK DERS OLARAK 
ÖĞRETILMELIDIR.”

632020



ETKINLIK

KKTC’de YTB Desteğiyle 
Rafadan Tayfa Rüzgarı

EVKAF ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK İÇİN FESTİVAL DÜZENLEDİ 
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Rafadan Tayfa, KKTC turnesi kapsa-
mında Tüm Kuzey Kıbrıs’ta büyük ilgi 
gördü. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 
(TİKA) ile Vakıflar İdaresi’nin desteği ile 
dört konserlik turnenin son gününde 
Rafadan Tayfa başkente şölen yaşattı. 
Konser alanını hınca hınç dolduran Kıb-
rıslı Türkler Rafadan Tayfa’nın şarkıları 
ile doyasıya eğlendi.
Yapımcı İsmail Fidan, “Sağ olsun TİKA 
ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin işbirliği ile 
kardeş ülke, dost vatan Kıbrıs’a gelmek 
bizi çok mutlu etti. Zaten uzun süredir 
hayranlarımızın bir isteği vardı.” dedi.
Çocuklar kadar anne babaların da bü-
yük ilgi gösterdiği konseri 5 binin üze-
rinde seyirci izledi.
Fidan, etkinliklerde insanların, hayran-
larının alanlara sığmadığını görmenin 
kendilerine mutluluk verdiğini belir-
terek, “Ülkemize döner dönmez artık 
yeni projeler hazırlayarak Kıbrıslılara 
daha Kıbrıslıca daha onlardan bir şeyler 
yaparak karşılarına geleceğiz.” ifadele-
rini kullandı.

TRT ÇOCUK'UN BEĞENİYLE İZLENEN 7 DEN 70'E HERKESİN SEVGİSİNİ KAZANAN 
ÇİZGİ FİLMİ RAFADAN TAYFA'NIN SAHNE GÖSTERİSİ "RAFADAN HER NOTADAN", 
KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ, YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR 
BAŞKANLIĞI (YTB) VE TİKA İŞBİRLİĞİYLE KKTC'DE İZLEYİCİLERLE BULUŞTU.  
EĞITICI VE ÖĞRETICI OLMASININ YANI SIRA BIRÇOK SÜRPRIZLERI DE IÇEREN 
ETKINLIK, LEFKOŞA, GIRNE, GÜZELYURT VE GAZIMAĞUSA’DA ÜCRETSIZ 
OLARAK HALKIN GÖSTERIMINE SUNULDU.
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Sultan II. Mahmut 
Kütüphanesi

Geçmişten Günümüze Köprü: 

TEKNOLOJI HER NE KADAR GELIŞSE DE, ARADIĞIMIZ BILGI BIR TIK 
UZAĞIMIZDA OLSA DA BAZI GÜZELLIKLER DEĞERINDEN HIÇBIR 

ŞEY KAYBETMIYOR. BUNLARDAN BİRİ DE LEFKOŞA’DA SELİMİYE 
CAMİ’NİN DOĞU KAPISININ YANINDA BULUNAN SULTAN II. MAHMUT 

KÜTÜPHANESİ. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÖPRÜ KURAN BU 
KÜTÜPHANE BİLGİ MERAKLILARINI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR. 

TARIH
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Şimdilerde aradığımız her şeye 
Google Amca’ya sorarak tek 
tıkla ulaşabiliyoruz. Peki bu 
hep böyle miydi? Tabii ki hayır. 
Bırakın birkaç yüzyıl öncesini 

bizim çocukluğumuzda bile internet bu 
kadar yaygın değildi. Ya kütüphaneden 
ya da evdeki ansiklopedilerden bakıp 
aradığımız şeyi buluyorduk. Bundan 
20-25 yıl önce bile böyleyken ya yüzyıl-
larca önce yaşamış insanlar aradıkları-
nı nasıl buluyorlardı? Cevap çok da zor 
değil, tabii ki kütüphaneler yardımıyla. 
İnsanlığın çok hızlı geliştiğini düşünsek 
de bazen geçmişe bakınca aslında çok 
yavaş geliştiğimizi görebiliyoruz. 500 
sene önce de 20 sene önce de insanlar 
merak ettikleri bilgilere ancak kütüpha-
neler yardımıyla ulaşabiliyorlardı. 

KÜTÜPHANE NASIL KURULDU? 
Lefkoşa’da Selimiye Cami’nin doğu ka-
pısının yanında bulunan kütüphane II. 
Mahmut’un emri ile Kıbrıs Valisi Ali Ruhi 
Efendi tarafından 1829 yılında yaptırıl-
dı. Sultan II. Mahmut Kütüphanesi’nin 
kurulmasının esas amacı hemen yakı-
nındaki Büyük Medrese öğrencilerine 
hizmet etmekti. Kütüphaneye dışar-
dan bir göz attığınızda kubbeli yapısı 
ilginizi çekecek, belki de bir ibadethane 
olduğunu düşüneceksiniz. Fakat her 
gördüğünüz kubbeli bina ibadethane 
olmak zorunda değil. Tıpkı Sultan II. 
Mahmut Kütüphanesi gibi farklı işlev-
lere sahip olabilir. Şaşırmakta haklısınız 
çünkü kütüphane, tek kubbeli büyükçe 
bir odayla, önünde iki kubbeli revakıyla, 
Arap Ahmet Camii gibi klasik Osmanlı 
Cami ve Medrese mimarisinin bir örne-
ğini oluşturuyor. Kütüphanenin dışına 
göz gezdirmeye devam edersek giriş 
kapısının üst tarafındaki mermer levha 
üzerinde yazan “Burası Kütüphanedir” 
yazısını ve giriş kısmının sol tarafındaki 
küçük oturma odasının güney duvarın-

daki Hicri 1244 yani Miladi 1829 tarihli 
Sultan Mahmut’un tuğrasını görürüz. 
Kütüphanenin yapıldığı dönem başta 
olan padişahın simgesi duvarına işlen-
miş ki bizim gibi sonradan gelen nesil-
ler bu yapıyı kimin yaptırdığını anlasın. 
Kütüphanenin kuzey, güney ve batı ta-
raflarındaki dış duvarlarında ise “Ma-
şallah” yazsını görebilirsiniz. 

KITAPLARIN BAZILARI SARAY 
KITAPLIĞINDAN GELDI
Kütüphanenin tarihi yapısından buranın 
şimdilerde kullanılmadığını düşünebi-
lirsiniz ama merak etmeyin nostaljik 
bir çalışma yapmak veya internette 
olmayan kaynaklara ulaşmak istiyorsa-
nız Sultan II. Mahmut Kütüphanesi’nin 

kapıları size açık. 2008 yılında Kıbrıs 
Türk Vakıflar İdaresi tarafından res-
tore edildiğinden beri araştırmacıların 
hizmetine açılan kütüphanede yaklaşık 
1700 kitap mevcut ve bunların içinde 
el yazması Kur’an-ı Kerim olmak üze-
re tarihi ve kültürel değerleri paha bi-
çilemeyecek Türkçe, Farsça ve Arapça 
kitaplar bulunuyor. Kütüphanede olan 
kitaplardan bazıları bizzat padişahın 
saray kitaplığından gönderildi. Yani kü-
tüphaneyi ziyaret ederek bir zamanlar 
Osmanlı İmparatorluğu’nun başındaki 
padişaha ait kitaplara göz gezdirebi-
lirsiniz. O kitapların içerdiği bilgiler bir 
yana size anlatacağı birçok anı da bu-
lunuyor. Yolunuz II. Mahmut Kütüpha-
nesi’ne düştüğünde içindeki kitapların 
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TARIH

anılarını dinlemeden oradan ayrılmayın. 
Bakalım ne dertli öğrencilerin ellerin-
den geçmiş o kitaplar!

“SULTANÜ-Ş ŞU’ARA” YANI 
ŞAIRLER SULTANI UNVANIYLA 
ONURLANDIRDI
Kütüphane yaptırıldıktan sonra Kıbrıs-
lılar Sultan II. Mahmut’a minnetlerini 
belirtip teşekkür etmek için bir met-
hiye yazmaya karar verdiler. Bu methi-
yenin yazılarak kütüphanenin duvarına 
konması düşünülür. Zamanının en iyi 
şairlerinden biri olarak anılan ve Kıbrıs 
İdadisi’nde yani yaklaşık şimdiki ortao-
kul seviyesindeki bir okulda, Arapça ve 
Farsça öğretmeni olan Şair Hasan Hilmi 
Efendi’ye başvurulur. Ondan Sultan II. 
Mahmut’a ithafen bu kütüphaneyi yap-
tırdığı için bir methiye yani övgü yazı-
sı yazmasını istediler. Şair Hasan Hilmi 
Efendi de padişahın yenilik girişimlerini 
öven ve yapılan kütüphanenin Kıbrıs 
için taşıdığı önemi vurgulayan 48 be-
yitlik bir methiye yazdı. Daha da önem-
lisi padişah methiyeyi çok beğendi ve 
Hilmi Efendi’yi sarayına çağırarak onu 
şairlerin erişebileceği en yüksek unvan 
olan “Sultanü-ş Şu’ara” yani Şairler 
Sultanı unvanıyla onurlandırdı. Ayrıca, 
İstanbul’da kalması halinde kendisine 
yüksek bir makam vereceği vaadinde 
de bulundu fakat Hasan Hilmi Efendi 
Kıbrıs’a dönmeyi tercih etti. Onun bu 
alçak gönüllü hareketinden etkilenen 
Sultan II. Mahmut sırf onu ödüllendir-
mek için onu Kıbrıs Müftüsü yaptı. Şair 
Hasan Hilmi Efendi sayesinde, Sultan II. 
Mahmut’u öven altın varaklı böyle uzun 
bir methiyenin bulunduğu tek kütüpha-
ne Kıbrıs’taki bu kütüphanesi oldu. 
Cihannüması Kütüphanede Yer Alıyor
Kütüphanede hangi kitapların olduğu-
nu merak ediyorsanız 1901-1904 yılları 
arasında kütüphanenin müdavimlerin-
den olan öğretmen Ahmet Raik, “Eski 

ASLINDA IYI REKLAM 
YAPABILSEK TURISTLER 
IÇIN SADECE DENIZ, 
KUM VE GÜNEŞ 
AÇISINDAN DEĞIL 
TARIHI VE KÜLTÜREL 
OLARAK DA BIR CENNET 
OLDUĞUMUZU BIR 
KEZ DAHA GÖRMÜŞ 
OLUYORUZ. 
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Şeyler” adlı kitabına bir göz gezdirebi-
lirsiniz. Ahmet Raik, kütüphanede Kâtip 
Çelebi’nin Türkçe yazılmış Cihannü-
ması gibi çok değerli kitapların bu kü-
tüphanede bulunduğundan bahsetti. 
Cihannüma Osmanlı İmparatorluğu-
na ait ülkeleri kapsayan ilk sistema-
tik coğrafya kitabıdır. Böyle bir eserin 
Kıbrıs’taki bir kütüphanede bulunması 
hem tarihi hem de kültürel olarak ada-
mızın değerini bir kez daha anlamamıza 
yardımcı oldu. Öte yandan aslında iyi 
reklam yapabilsek turistler için sadece 
deniz, kum ve güneş açısından değil 
tarihi ve kültürel olarak da bir cennet 
olduğumuzu bir kez daha görmüş olu-
yoruz. Hatta bazı iddialara göre Sultan 
II. Mahmut ile Kıbrıslıların bağışlarıyla 
kütüphanede biriktirilen kitaplardan 
değerli olanlarının İngiliz Sömürge dö-
neminde “British Museum”a taşındığı 
söyleniyor. Kendi değerlerimize ve kay-
naklarımıza sahip çıkmadığımız zaman 
bunlara sahip çıkan ve bunlar üstünden 
kâr sağlayan birileri mutlaka bulunuyor. 
Kıbrıs’a ait bu değerli kitaplar turistleri 
Kıbrıs’a değil İngiltere’ye çekiyor. Sade-

ce 2018 yılında yaklaşık 6 milyon kişiyi 
ağırlayan British Museum bu popülari-
tesini eserlere verdiği değerle ve yap-
tığı tanıtımlarla kazanıyor. Peki bizim 
neyimiz eksik?

HZ. MUHAMMED’IN SAKAL-I 
ŞERIF’I ZIYARETE AÇILIYORDU
1950’li yıllara kadar kütüphanede, Şair 
Hasan Hilmi Efendi’nin yazmış olduğu 
Nat-ı Şerif’in yani peygamberi veya din 
büyüklerini övmek için yazılan yazının 
üst başında, Hz. Muhammed’in bir tu-
tam sakalının diğer adıyla Sakal-ı Şe-

rif’inin olduğu söyleniyor. Sakalı Şerif, 
küçük bir şişe içinde 40 kat beze sarıl-
mış olarak bir kutu içinde saklanıp ve 
dini günlerde ziyaret edilirmiş. Bu ziya-
retler esnasında kütüphanenin içinde 
namaz da kılınırmış. Ancak muhteme-
len sonradan başka bir yere gönderildi-
ğinden şu an kütüphanenin koleksiyo-
nunda bulunmuyor.

FARKLI ISIMLERLE ANILIYOR
İnşaatı tamamlandıktan sonra Evkaf’a 
yani şimdiki Vakıflar İdaresi’ne bağla-
nan kütüphaneye resmi olarak Kütüp-
hane-i Amire (Devlet Kütüphanesi) adı 
verildi. Fakat kütüphane bu isimle de-
ğil Sultan II. Mahmut döneminde ve 
onun tarafından yapıldığı için Sultan II. 
Mahmut Kütüphanesi, Sultan Mahmut 
Kütüphanesi, Sultan Mahmud-u Adli 
Kütüphanesi ve Sultan’ın Kütüphanesi 
gibi isimlerle anılıyor. Günümüzde de 
Kütüphane-i Amire adıyla değil Sultan 
II. Mahmut Kütüphanesi adıyla biliniyor.

KITAPLAR HER TÜRLÜ 
ARAŞTIRMACININ ERIŞIMINE 
AÇIK
Kıbrıs Vakıflar İdaresi buranın restoras-
yonunu yapmakla kalmadı, kütüphane-
ye ait Kıbrıs’taki Osmanlı ve İngiliz dö-
nemine ait kaynakları Latin harflerine 
çevirerek dijital ortama aktardı. Yani 
ben zaten Osmanlıca bilmiyorum di-
yerek bu kütüphanedeki kaynaklardan 
mahrum kalmanız olası değil. Buradaki 
kaynaklar her türlü araştırmacının eri-
şimine açık. İstediğiniz zaman ziyaret 
edip kütüphanenin tarihi kokusunu so-
luyarak, zaman yolculuğu yaparcasına 
istediğiniz konuyu araştırabilirsiniz. 
Araştırma yapmak istemiyorsanız bile 
buranın nostaljik havası ve enerjisi ru-
hunuza işleyecek. Her ne sebeple olur-
sa olsun bu kütüphaneyi ziyaret etme-
den Lefkoşa surlar içinden ayrılmayın. 

Kütüphaneye 
Kimler Bağış 
Yaptı?
Kütüphaneye kimlerin neler 
bağışladıklarını merak edi-
yorsanız kütüphaneye ait 
vakfiye defterlerinden bu 
bilgilere ulaşabiliriz. Bu def-
terlerde sadece kitapların 
değil bina için gerekli olan, 
mangal, seccade, güneş 
saati, rahle gibi eşyaların da 
bağışlandığını görüyoruz. 
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İyilik, 
İnsan 

Sanatıdır
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ÇEVRE

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Orman Dairesi Müdürlüğü Arasında Protokol 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Or-
man Dairesi Müdürlüğü, or-
man arazisi nitelikli EVKAF 
arazilerinin daha verimli hale 

getirilmesi için protokol imzaladı. 
Orman arazisi nitelikli EVKAF arazile-
rinin daha verimli hale getirilmesi için 
çalışmalar tamamlandı. Yeşilada Projesi 
iş birliğine ilişkin protokol Kıbrıs Vakıf-
lar İdaresi Genel Başkanı Prof. Dr. İbra-
him Benter ile Orman Dairesi Müdürü 
Cemil Karzaoğlu arasında törenle im-
zalandı. Benter törende yaptığı konuş-

mada Cemil Karzaoğlu ile söz konusu 
protokolün hazırlanması için yaklaşık 1 
yıldan beri çalıştıklarını söyledi. Benter, 
“Buradaki amacın orman 
arazilerinin daha verimli 
nasıl kullanabiliriz soru-
suna cevap bulmak oldu-
ğunu ifade etti. 
Orman Dairesi Müdü-
rü Cemil Karzaoğlu ise 
KKTC’nin yüzde 23’ne 
tekabül eden orman sa-
hasında çalışma yaptık-

larını söyleyerek, “Vakıflara ait orman 
arazilerinin bakımını yaparak, ekono-
mik değeri olan bitkiler üzerine çalışma 
yapıyoruz” dedi. 

Evkaf'ın Orman Arazileri
Artık Atıl Kalmayacak
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İyilik Gönüllüleri, Boğaz Piknik Alanı’nı Temizledi

Kıbrıs Vakıflar Dairesi’ne bağlı 
olan İyilik Gönüllüleri, Boğaz 
Piknik Alanı’nı temizleyerek 
alanın yeniden nefes alması-

na imkan sağladı. 
Vakıflar İdaresi Başkanı Prof. Dr. İb-
rahim Benter, İyilik Gönüllüleri olarak 
plajlarda, piknik alanlarında, dağlarda 
temizlikler yaptıklarını belirterek, “Bi-
zim buradaki amacımız çocuklarımızın 

rak çok büyük zararlar görüyoruz. Ada-
nın her tarafında böyle sıkıntılar var. Bu 
konuda da farkındalık yaratmak istiyo-
ruz diye konuştu.

“BIZ INSANLARA ÖRNEK  
OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Çevreyi temizleyen İyilik Gönüllüleri ise 
piknik alanının çok kirletildiğine dikkat 
çekerek, “Burayı bu şekilde görmekten 
dolayı çok üzülüyoruz. Nasıl görmek 
istiyorsak o şekilde bırakmak zorunda-
yız. Biz öncelikli olarak her yere kendi 
evimiz gibi bakıyoruz. Nasıl ki evimiz 
kirli olduğu zaman rahatsız oluyor ve 
toparlıyorsak aynı duyarlılığı çevremi-
ze de göstermeliyiz. İnsanlar buralara 
gelip keyiflerini bakıyor. Ama bunun ya-
nında çevrelerini de temiz tutmaları ge-
rekiyor. Onların yapamadığı şeyleri biz 
yapıyoruz. Biz insanlara örnek olmaya 
çalışıyoruz” dediler. 

Evkaf’tan Çöpleri Tek Başına Toplayan  
Gence “İyilik Lideri” Ödülü 

Tek başına bir plajın tüm 
çöplerini toplayarak sosyal 
medyada büyük ses getiren 
Eray Karacamert'e Kıbrıs 

Vakıflar İdaresi tarafından “İyilik Lide-
ri” Teşekkür Belgesi verildi ve Dome 
Hotel’de 2 gecelik konaklama hediye 
edildi.
Eray Karacamert teşekkür belgesini 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü 
Prof. Dr. İbrahim Benter'in elinden aldı.
İyilik Gönüllüleri Yaz Şenliği sırasında 
dev ekranda plaj temizlik resmi yayın-
lanan Eray Karacamert, seyircilerden 
büyük alkış aldı.

EVKAF'TAN ÇÖPLERI TEK BAŞINA TOPLAYAN ERAY KARACAMERT ISIMLI GENCE 
"IYILIK LIDERI" ÖDÜLÜ VERILDI.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü 
Prof. Dr. İbrahim Benter, ödülü verirken 
yaptığı konuşmada “Eray’ın bu davra-
nışı hepimize örnek olmuştur ve moral 
vermiştir. Evkaf olarak İyilik Gönüllüle-
ri hareketini başlattık. Bunu yaparken 
amacımız topluma örnek olmak ve 
gençlerimizin karşılıksız iyilik yapmanın 
tadına varmalarını sağlamaktı. Eray Ka-
racamert ise kendi kendine bir iyilik ha-
reketi başlatarak liderlik etti. Onun bu 
davranışını sosyal medyada fark edin-
ce bütün İyilik Gönüllüleri olarak çok 
sevindik ve kendisine teşekkür etmek 
istedik.” sözlerini kullandı.

iyilik yapmakta liderlik vasıflarını ge-
liştirmek. Çocuklarımızın toplum içe-
risinde bu konularda lider olmalarını 
istiyoruz. İyilik yaparak iyilikleri çoğal-
tıyoruz” dedi. Boğaz Piknik Alanı’nı ne 
yazık ki daha önceden de temizledik-
lerine dikkat çeken Benter, “Toplumda 
bir bilinçsizlik var. Bazı insanlar herhal-
de farkında değil. Çevreyi kirletmeleri 
sağlığımıza zarar veriyor. Toplum ola-
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PANDEMI DÖNEMI

Vakıfların Pandemi 
Dönemi Karnesi 

Yardıma ihtiyaç duyan kişile-
re elini uzatan, zor zaman-
larında destek olan vakıf-
ların pandemi sürecinde 

yaptıkları yardımlar yüzleri güldür-
dü. Sürecin en zorlu dönemi olan 
ilk üç haftada iyilik gönüllüleri 

hızlıca organize olarak boşlukları 
doldurdu. 

GIDA YARDIMI
Sağlığı korumak için dikkat edilme-

si gereken ilk konu doğru beslen-

TÜM DÜNYAYI ETKISI ALTINA ALAN  
KORONA VIRÜSÜ, IŞ YAŞANTISINDAN SOSYAL YAŞANTIYA KADAR HER 
ŞEYI DEĞIŞTIRDI. BIR YANDA HASTALIK KORKUSU, DIĞER YANDA 
IŞSIZLIK DERKEN BIRÇOK INSAN BU SÜRECIN OLUMSUZ ETKILERINI 
YAŞAMAYA DEVAM EDIYOR. 

mek. Yardıma ihtiyaç duyan kişilerin 
sağlıklı beslenmeleri için 1,2 milyon 
değerinde gıda paketi dağıtımı gerçek-
leşti. 30 bin pakete denk gelen bu gıda 
paketleri ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini 
güldürdü.

STK’LARA DESTEKLER
Sürecin getirilerinden biri de 
işsizlik oldu. Çalışamayan 
STK’lara yardım edildi. 
Personel masrafları 
ödendi. 

HIJYEN PAKETLERI 
Sağlığı korumak için dikkat edilmesi 
gereken konulardan biri de hijyen. Hem 
kişisel hijyenin sağlanması hem 
de bulunulan ortamın temiz-
lenmesi için 3000 TL değe-
rinde hijyen paketi yar-
dımı yapıldı. 
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ENGELLILER UNUTULMADI 
Herkes için oldukça zor bir süreç olan 
pandemi sürecinde engelli bireyler de 
unutulmadı. 10 bin adet engelliler için 
gıda, bez, hijyen paketi ve bebekler için 
bez ve mama yardımı yapıldı.

MEZUN OLAMAYAN 
ÖĞRENCILERE EL UZATILDI
Eğitim sürecini de sekteye uğratan 
covid 19 bazı öğrencilerin mezuniyet 
sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Bu yıl 
mezun olamayan ve sıkıntı yaşayan öğ-
rencilere yardım etmek amacıyla okul 
paraları ödendi. 

SOSYAL MADDI YARDIMLAR 
DEVAM ETTI 
Bu dönemde de sosyal yardımlar devam 
etti ve imkanlar dahilinde ihtiyaçlı kişilere 
genel sosyal yardımda bulunuldu. 

YARDIM TOPLANDI 
İhtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek 
adına canla başla çalışan iyilik gönül-
lüleri bu süreçte de ellerinden geleni 
yaptılar. Her iyilik gönüllüsü kendi böl-
gesinde yardım topladı ve ihtiyaç sahip-
lerine ulaşması için aracılık yaptı. Boş-
luk görülen, eksik kalınan durumlarda 
hızlıca devreye girdiler. 

2019 Yılı Bazı Yardımlara Örnekler
EĞİTİM
• 2019/2020 Eğitim yılında okul tamirlerini 2 milyon TL 

harcandı.
• İskele’de kolej yapımı için 8 milyon TL ayrıldı.
• Okullara cihaz ve ekipman desteği veriliyor. 
• Öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtılıyor. 
• Okullara iyilik günlükleri dağıtılıyor.
• Çanakkale Ortaokulu Spor Salonu Desteği

SAĞLIK
• Girne’de hastane yapımı için bina verilerek 15.000 

Sterlin aylık gelirden vazgeçildi.
• Hastane tamirlerine 2 milyon TL verildi.
• 5 ambulans alındı (1,5 milyon TL)
• Surlar içinde sağlık Ocağı yapımı için yer tahsis edildi. 
• Hastane yangınında 1 milyon TL bağışlandı. 

SOSYAL DESTEK
• Güzelyurt İyilik Evi açıldı.
• Lefkoşa İyilik Evi’nde 60 çocuğa her gün yemek ve 

eğitim veriliyor. 
• Doğal afetlerde hemen yardım için ekipler oluşturul-

du ve müdahale edildi. 
• KKTC Engelliler Basketbol Takımı’na sponsor olundu.

TARİH
• Ayasofya Camii Restorasyonu başlatıldı.
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EVKAF MALLARI

VAKIF MALI
sonsuza kadar topluma 

hizmet için kullanılır

Vakıf, bir veya birden fazla 
kişinin mülkünü veya para-
sını idare edilmesi amacıyla 
bıraktığı yer anlamına ge-

liyor. Aynı zamanda vakıf, birden faz-
la veya bir kişi önderliğinde kurulmuş 
toplumun yararına yönelik çalışmalar 
sürdüren kuruluş anlamına da geliyor. 
Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre va-
kıf malı; vakfa devlet veya kişilerden 
devredilen ve üçüncü şahısların kullan-
masının mümkün olmadığı mal olarak 
açıklanıyor. Vakıf senedi ise bir vakfın 
oluşumunu belgeleyen senet olarak 
gösteriliyor.

VAKIFLAR SÖZCÜĞÜNÜN 
ANLAMI NE?
Vakıfların Anayasası olarak kabul edilen 
Ahkâmü’l Evkaf (Vakıflar Hükümleri) 
ise vakıf sözcüğünü şöyle tanımlıyor: 

VAKIF KELIMESI; BIR HIZMETIN GELECEKTE DE YAPILMASI IÇIN BELLI 
ŞARTLARLA VE RESMI BIR YOLLA AYRILARAK BIR TOPLULUK VEYA BIR 

KIMSE TARAFINDAN BIRAKILAN MÜLK, PARA ANLAMINA GELIYOR. 
BIR MAL VAKFEDILDIĞINDE O MAL SONSUZA KADAR VAKIF MALI OLARAK 

KALIRKEN, SONSUZA KADAR TOPLUMA HIZMET IÇIN KULLANILIR.  
“Vakıf, belirli eşya veya taşınmazı, ya-
rarları ve kazancı Allah’ın kullarına ait 
olmak üzere, o eşya ya da taşınmazın 
var olduğu süre sonuna kadar, koruma 
altına alıp muhafaza etmektir.” Diğer 
bir tanımlamaya göre Vakıf: “Yararları 

ve kazancı Allah’ın kullarına ait hale gel-
miş, yani vakfedilmiş bir eşya ya da ta-
şınmaz, o andan itibaren Yüce Allah’ın 
malı haline gelir ve sahiplenilmesi, mülk 
edinilmesi ve mülk edindirilmesi kesin-
likle yasaktır.”

LARNAKA HALA SULTAN TEKKESI
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Kıbrıs’ta Vakıflar
1571-1878
Kapalı Maraş dâhil binlerce dönüm arazi ve bina 
vakıf olarak 300 yıl toplumun hizmetinde (okul, su 
kemerleri, çeşme, hamam, cami, sağlık ocağı, vb 
yerlerin yapımında/tamirinde ve ihtiyaçlı insanların 
desteklenmesinde) kullanıldı.

1878
Vakıf mallarını vakıf kanunlarına göre idare 
edeceğim diye imza atan İngilizlere, bir savunma 
antlaşması çerçevesinde Kıbrıs’ın kullanımı verildi. 
Vakıf kanunları ne diyor: vakıf malları satılamaz, 
herhangi bir nedenden dolayı şahısların üzerine 
geçirilemez ve sonsuza kadar toplumun faydası 
için kullanılır.

1923
Lozan Antlaşması imzalanırken İngiliz-
ler Kıbrıs’taki vakıf mallarını vakıf 
kanunlarına göre idare edeceği-
ni kabul etti.

1878-1956
Vakıfların İngiliz idaresinde 

kaldığı 1878-1956 döneminde vakıf kanunlarına ve 
uluslararası hukuka aykırı olarak binlerce vakıf 
malları Rum ve Türk şahısların ve Rum kiliselerinin 
üzerine geçirildi.

1960
1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Kıbrıs’taki 
vakıf mallarının vakıf kanunlarına göre idare edile-
ceği kabul edildi. Bu ilke Kıbrıs Cumhuriyeti Ana-
yasası’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 geçirdiğini 

iddia eden şahıslar, ellerindeki sahte 
tapularla mülkiyet hakkı iddia edi-

yorlar ve ne yazık ki bazı Türk ve 
Rum şahıslar ve kurumlar 1974 
öncesine ait sahte tapulara 
göre işlem yapılmasının doğ-
ru olduğunu iddia ediyorlar.

BÜYÜK HAN - KIBRIS
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Kapalı Maraş, 
Atamızın Mirası

İbrahim Benter: 

VAKIFLAR IDARESI GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. IBRAHIM 
BENTER, KAPALI MARAŞ'IN TAMAMININ VAKIF MALI 
OLDUĞUNU BILDIREREK, BÖLGENIN VAKIFLARA 
AIT OLDUĞUNU, INGILIZLERIN DE RUMLARIN DA 
TÜRKLERIN DE BU DURUMU KABUL ETTIĞINI IFADE 
ETTI. 
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Göreve geldikleri zaman ilk 
sloganlarının ‘’Karşılık bek-
lemeden iyilik yapalım’’ ol-
duğunu söyleyen İbrahim 

Benter, ikinci sloganlarının ‘‘insanların 
en değerlisi insanlara faydalı olandır’’, 
en son sloganlarının ise ‘iyilikte yarışa-
lım’’ olduğunu hatırlattı. Benter, vakıf-
ların Kıbrıs için önemini, hukuki süreci 
devam eden davaları, yardım kampan-

yalarını ve yeni projelerini okurlarımız 
için anlattı.

1974 yılından bu yana kapalı olan ve 
yeniden açılması gündeme gelen 
Maraş hakkında neler söylemek is-
tersiniz?
Lala Mustafa Paşa, 1571'de Kıbrıs'ı fet-
hetmesiyle söz konusu bölgeyi parasını 
ödeyerek satın aldı ve kendi adına kur-

duğu vakfa bağışladı. Yaptığımız en-
vanter çalışmalarıyla Maraş'ta Abdullah 
Paşa ve Bilal Ağa vakıflarına ait tapula-
ra da ulaştık. 4 bin 500 dönümlük ala-
nın tamamı vakıf malı. 300 yıl Osmanlı 
idaresinde olan bu bölge, vakıf arazisi 
olarak bilinmiştir. Bölge, İngiliz idare-
si döneminde vakıf kanunlarına aykırı 
olarak Rumların üzerine geçirilmişti. 
Bu bölgenin 300 yıl vakıflara ait olduğu 

BÖLGE, INGILIZ IDARESI DÖNEMINDE VAKIF KANUNLARINA AYKIRI OLARAK 
RUMLARIN ÜZERINE GEÇIRILMIŞTI. BU BÖLGENIN 300 YIL VAKIFLARA AIT OLDUĞU 
KONUSUNDA PEK ÇOK BILGI VE BELGE VAR. BUNU INGILIZLER DE RUMLAR DA 
TÜRKLER DE KABUL EDIYOR. KAPALI MARAŞ BÖLGESINDE 1990'LI YILLARDA, BIR 
BINANIN IÇERISINDE BU BÖLGEYLE ILGILI TAPULAR BULUNDU. 
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EVKAF MALLARI

“MARAŞ’TA 
MÜLKIYET SAHIBI 
KIMSE ONA 
VERILECEKTIR. 
MÜLKIYET 
SAHIBI KIMDIR? 
VAKIFLARDIR. 
BIZ BUNU ISPAT 
EDEBILIRIZ.”

INGILIZLERIN 1944 
YILINDA ÇIKARDIĞI 

MAL DÖNÜŞTÜRME 
YASASI. (SAĞDA)

ARŞIVLERDEKI 
MARAŞIN VAKIF 

MALI OLDUĞUNU 
GÖSTEREN 

YÜZLERCE TAPUDAN 
BIRI(ALTTA)

Mal	Dönüştürme	Yasası,	1944	
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konusunda pek çok bilgi ve belge var. 
Bunu İngilizler de Rumlar da Türkler de 
kabul ediyor. Kapalı Maraş bölgesinde 
1990'lı yıllarda, bir binanın içerisinde bu 
bölgeyle ilgili tapular bulundu. Rumlar 
bunları kaçırmak istedi ama başarılı ola-
madı. Bu tapularda ve kütüklerde böl-
genin vakıf malı olduğu açık bir şekilde 
görülüyor. Magosa'daki mahkeme, bu 
belgeleri kullanarak, bu bölgenin vakıf-
lara ait olduğuna yönelik tespit kararı 
da çıkardı.

Kapalı Maraş ile ilgili olarak hukuki 
süreç başlayacak mı?
Vakıf olarak bizim hukuki mücadelemiz 
100 yıldır devam ediyor. İngiliz idaresi 
zamanında yapılan yanlışlara karşı ata-
larımız defalarca kez bunları protesto 
etmiş. O zamanın vakıflar idaresinin 
başındaki idareciler İngilizlerin atadığı 

kişiler olduğu için onlar karşı çıkmadı 
bu yanlışlara. Ama bizim atalarımız her 
türlü protestoyu yaptılar. 1955-56’da 
vakıflar Türk toplumuna devredildi-
ğinde yine birçok dava açıldı. Biz o za-
mandan bu zamana hala birçok hukuki 
işlem başlatıyoruz. Yani 100 yıldır bu 
mücadeleye devam ediyoruz. 

Kapalı Maraş açılırsa o bölgeyle ilgili 
nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?
Her yerde olduğu gibi Kapalı Maraş’ta 
da mallar, araziler, binalar, dükkanlar 
mal sahibine verilmelidir. Kimsenin hak-
kı yenmemelidir. Kapalı Maraş’ta mülki-
yet sahibi kimse ona verilecektir. Mülki-
yet sahibi kimdir? Vakıflardır. Biz bunu 
ispat edebiliriz. Eğer zamanında bir 
araziyi kirasında, tasarrufunda bulunan 
biri oraya bir yatırım yaptıysa, vakıflarla 
bir sözleşme yapar ve binasını kullanır.

 İngiliz Üsler Bölgesi’ndeki malların 
durumu nedir?
İngiliz İdaresi, Üsler Bölgesi’ndeki askeri 
olmayan bazı yerleri kullanıma açacağı-
nı açıkladı. Biz de Vakıflar İdaresi olarak 
oraya yazı yazdık ve biz de faydalanmak 
istiyoruz dedik. İngiliz idaresi de bize yazı 
yazarak dedi ki ‘Türk malları korunacak-
tır ve sadece Türkler tarafından kullanıla-
caktır.’ Dolayısıyla biz şu anda çalışmalar 
yapıyoruz bu arazilerimizin kullanımı için.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim 
Benter, Kapalı Maraş'ın tamamının va-
kıf malı olduğunu bildirdi.
Benter, 1974'ten beri kapalı olan ve ye-
niden açılması gündeme gelen Maraş 
hakkında, AA muhabirine açıklamalarda 
bulundu.
Lala Mustafa Paşa'nın, 1571'de Kıbrıs'ı 
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EVKAF MALLARI

KAPALI MARAŞTA BULUNAN BILAL AĞA 
MESCIDI (YUKARDA VE SAĞDA)

BILAL AĞA MESDCIDI KITABESI (ALTTA)
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HER YERDE OLDUĞU 
GIBI KAPALI MARAŞ’TA 
DA MALLAR, ARAZILER, 
BINALAR, DÜKKANLAR 
MAL SAHIBINE 
VERILMELIDIR. KIMSENIN 
HAKKI YENMEMELIDIR. 
KAPALI MARAŞ’TA 
MÜLKIYET SAHIBI KIMSE 
ONA VERILECEKTIR. 
MÜLKIYET SAHIBI 
KIMDIR?  VAKIFLARDIR. 
BIZ BUNU ISPAT 
EDEBILIRIZ.

fethetmesiyle söz konusu bölgeyi pa-
rasını ödeyerek satın aldığını ve kendi 
adına kurduğu vakfa bağışladığını belir-
ten Benter, yaptıkları envanter çalışma-
larıyla Maraş'ta Abdullah Paşa ve Bilal 
Ağa vakıflarına ait tapulara da ulaştık-
larını söyledi.
Benter, 4 bin 500 dönümlük alan sahip 
Kapalı Maraş'ın tamamının vakıf malı 
olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"300 yıl Osmanlı idaresinde bu bölge, 
vakıf arazisi olarak bilinmiştir. Bölge, 
İngiliz idaresi döneminde vakıf kanun-
larına aykırı olarak Rumların üzerine ge-
çirilmişti. Bu bölgenin 300 yıl vakıflara 
ait olduğu konusunda pek çok bilgi ve 
belge var. Bunu İngilizler de Rumlar da 
Türkler de kabul ediyor. Kapalı Maraş 
bölgesinde 1990'lı yıllarda, bir binanın 
içerisinde bu bölgeyle ilgili tapular bu-
lundu. Rumlar bunları kaçırmak istedi 
ama başarılı olamadı. Bu tapularda ve 
kütüklerde bölgenin vakıf malı olduğu 
açık bir şekilde görülüyor. Magosa'daki 

mahkeme, bu belgeleri kullanarak, bu 
bölgenin vakıflara ait olduğuna yönelik 
tespit kararı da çıkardı."
• Sadece Ada'nın güneyindeki Ağro-

tur İngiliz Üssü'nde 2 bin 400 dö-
nümden fazla Osmanlı vakıflarına 
ait arazi bulunuyor. 

• Osmanlı'nın 1571'de II. Selim dö-
neminde Kıbrıs'ı fethinin ardından 
hayırseverlik ve dayanışma anlayı-
şıyla kurulan Kıbrıs Vakıflar İdare-
si (EVKAF), 449 yıldır çalışmalarını 
sürdürüyor.

• Osmanlı'nın Ada'daki yönetim anla-
yışına paralel bir seyir içinde idare 
edilen EVKAF, 1878'de Kıbrıs'ın İn-
giltere'ye kiralanmasının ardından 
yapılan düzenlemelerle kendine 
özgü idari yapısını büyük ölçüde 
yitirdi.

• İngilizler, 1878'de Osmanlı devleti 
ile İngiltere arasında Kıbrıs'ın yeni 
durumunu düzenleyen anlaşmaya 
ek protokol sayesinde EVKAF'ın 
yönetim biçimini değiştirerek, bu 

kurumu kendi denetimini ele aldı.
• 1914'de Ada'yı ilhak eden İngiltere, 

bu geçiş döneminde hazırlattığı Se-
ager Raporu'na dayanarak EVKAF'a 
ait arazilere el koyarken, bunları di-
lediği şekilde uluslararası hukuk ku-
rallarını ihlal ederek değerlendirdi.
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Bilindiği gibi Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıb-
rıs Rum Yönetimi ve Birleşik Krallık ara-
sında yapılan anlaşma ile üsler bölge-
sinde vakıf mallarının Evkaf’ın haklarına 
zarar gelebilecek biçimde geliştirmeye 
açılmasına itiraz etmişti.
Üsler yönetimi basın yolu Evkaf’a yanıt 
vermiş ancak resmi bir yanıt gelmediği 
için Evkaf bu açıklamayı yetersiz buldu-

ğunu açıklamıştı. Kıbrıs Vakıflar İdare-
si’nin yaptığı girişimler sonuç verdi ve 
İngiliz Üsleri Komutanı Major General 
Robert John Thomson tarafından im-
zalı resmi bir belge ile bölgedeki Evkaf 
dahil tüm Türk mal sahiplerinin koruna-
cağının garantisi verildi. Kıbrıs Vakıflar 
İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbra-
him Benter, “İngilizler, üslerindeki Türk 

Evkaf İngiliz 
Üslerindeki 
Mallarına SAHİP ÇIKIYOR

mallarının sadece Türkler tarafından 
kullanılacağı konusunda resmi bir yazı 
yazarak, garanti verdi. Ben kendisine 
teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi 
bu konuyu konuşarak, güzellikle çöz-
dük. Şimdi ise binlerce dönüm malları-
mızı nasıl yatırıma çevirip Evkaf’a gelir 
kazandıracağız, onun çalışmalarına 
başlıyoruz” dedi.

INGILIZ ÜSLERINDEKI MALLAR KONUSUNDA EVKAF’IN GIRIŞIMLERI  
SONUÇ VERDI; INGILIZLERDEN RESMI YANIT GELDI
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Yanlış Bir Soru

Evkaf’ın vakıf mallarına sahip 
çıkmak için uluslararası alan-
da etkinliği arttıkça, “bugüne 
kadar neden hakkınızı arama-

dınız?” diye bir soru gündeme geldi. 
Oysa, Kıbrıs Türk toplumunun vakıf mal-
larına sahip çıkmak için verdiği mücadele 
yüzyıldır sürüyor. Geçmişteki mücadeleden 
haberi olmayan kesimler, vakıf mallarını geri 
kazanmak için sanki mücadele bugün baş-
lamış gibi bu soruyu soruyorlar. 
İsterseniz mücadelemizin tarihsel süre-
cini bir hatırlayalım: 
• 1878’den 1955’e kadar Evkaf İngiliz 

İdaresinin atadığı adamlar tarafından 
yönetildiği için yapılan yanlış işlemlere 
itiraz etmek mümkün değildi. 

• Buna rağmen Kıbrıslı Türkler vazgeç-
mediler.  Yapılan hukuksuz işlemlere 
itirazlar yaptılar. Hatta geniş katılımlı 
protesto gösterileri düzenlediler. 

• 28 Mart 1954 protesto mitingi Ev-
kaf’ın tekrar Türk toplumuna verilme-

Vakıf Malları konusunda Kıbrıslı Türkler niye 
yıllarca haklarını aramadılar?

si için çok önemli bir girişim olmuştu. 
Mitingte Dr. Fazıl Küçük, Ahmet Mit-
hat Berberoğlu ve Osman Örek gibi 
toplum liderleri konuşmalar yaptılar. 

• 1955’te mücadele meyvelerini verdi 
ve Evkaf Dairesi sonunda yeniden Kıb-
rıs Türk Toplumunun oldu.  

• Artık, gasp edilen vakıf mallarının be-
lirlenmesi zamanıydı. Bu konuda araş-
tırmalar başlatıldı.

• Bu esnada vakıf mallarını gasp edenler 
de boş durmadı. Gasp ettikleri mallar 
için karşı davalar açtılar. Zaman aşımı-
nı öne sürdüler. Ancak, söz konusu va-
kıf malları olunca zaman aşımı yoktur! 

• Hukuk mücadelemizde Tersefan çift-
liği davası özel bir yer tutmaktadır. Bu 
davada , Larnaka Kaza Mahkemesi’n-
deki Rum Yargıçlar, vakıf mallarının 
vakıf kanunlarına göre devredileme-
yeceğini, bu nedenle zaman aşımının 
da geçersiz olduğuna karar verdiler. 

• Bu karar örnek bir karardır. Vakıf mal-

ları zaman aşımına tabii değildir. 
• 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde 

de Dr. Fazıl Küçük tarafından hukuk 
mücadelesi başlatıldı, ancak 1963’teki 
toplumsal çatışmalar bu mücadelenin 
hukuken sürdürülmesini olanaksız kıldı. 

• 1974’ten sonra ise konu uluslararası 
mahkemelere taşındı. Hukuk mücade-
lemiz aktif olarak bu alanda sürüyor. 

• Hukuk uzmanı olmasanız bile sergile-
nen uygulamalara bakarak 300 yıllık 
vakıf malının şahsa devredilmesinde bir 
sorun olduğunu görmemek mümkün 
değil! 

• Dünyanın neresinde olursa olsun vakıf 
malları şahıslara devredilemez, satıla-
maz. Vakıf malı, vakıf malı olmaktan 
çıkarılamaz! 

• Kıbrıs Türk Toplumu halkın hizmetin-
den alınmış vakıf mallarına sahip çık-
mak için mücadelesini yüzyıldır sür-
dürmektedir, sürdürmeye de devam 
edecektir!
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Avukat Murat Metin Hakkı, 
Barutçuzade Ahmet Vasıf 
Efendi Vakfı’nın Güney Lef-
koşa’daki malları konusunda 

iç hukukun esaslı şekilde tüketildiğini, 
davanın Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi’ne (AİHM) taşınacağını açıkladı.
Vakfın iç hukuk bağlamında ilk pilot 
mülkiyet davasını açan vakıf olduğunu 
da kaydeden Hakkı, “Dava AİHM’de ka-
zanılırsa onlarca benzer dava açılacak 
ve Rum hükümeti de uzun vadede biz-
deki Taşınmaz Mal Komisyonu benzeri 
bir mekanizma kurmaya zorlanabile-
cektir” dedi.
Larnaka, Limasol ve Baf kaza mahke-
melerinde bu konuda devam eden ben-
zer davaları olduğunu da ifade eden 
Hakkı, onları da AİHM’e taşımayı hedef-
lediğini kaydetti.
Hakkı, “Güney’deki şimdiki rejimin adil 
yargılama ve mülkiyet hakkını genel 
olarak ihlal ettiği kanaatindeyim’”dedi.
Avukat Murat Metin Hakkı,yazılı açıkla-
masında davayla ilgili bilgi verdi, 1918’de 
kurulan mülhak vakfın ilk mütevellisinin 
Mehmet Münir, şimdiki mütevellisinin 
de torunu İnci Hakkı olduğunu kaydetti.

Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’nın 
Güney Lefkoşa’daki Malları İle İlgili Dava

AVUKAT MURAT METIN HAKKI, BARUTÇUZADE 
AHMET VASIF EFENDI VAKFI’NIN GÜNEY 
LEFKOŞA’DAKI MALLARI KONUSUNDA IÇ 
HUKUKUN ESASLI ŞEKILDE TÜKETILDIĞINI, 
DAVANIN AVRUPA INSAN HAKLARI 
MAHKEMESI’NE (AIHM) TAŞINACAĞINI AÇIKLADI.

Hakkı,bahse konu vakfın Ledra Palas 
barikatının devamındaki Kıbrıs Müze-
si’nin sol tarafında yer alan Mısır ve Ho-
mer caddeleri boyunca uzanan takriben 
4,5 dönümlük arazisi olduğunu belirtti. 
Arazide,Carleton Hotel, Elektrik Kuru-
mu, Mısır Elçiliği ve Fulbright Center 
olarak kullanılan binalar olduğu bilgisi-
ni de paylaşan Hakkı,  kiracılar tarafın-
dan boşaltılan Mısır Elçiliği ve Fulbright 
Center’in Rum İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan işgal edildiğini, bakanın vasi sıfatıy-
la bu malların Rum Eski Eserler Daire-
si’ne tahsis ettiğini söyledi. 

Bu mallarla ilgili 2012’de ikame edilen 
davaların halen Rum Yüksek Mahkeme-
si ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde de-
vam ettiğini belirten Hakkı, geçtiğimiz 
hafta karara bağlanan davanın olgula-
rının Elektrik Kurumu binası ile alakalı 
olduğunu dile getirdi.

“RUM MAKAMLARI BU MALI 
BEDELSIZ KULLANIYOR”
Elektrik Kurumu’nun binayı 1963’te ki-
raladığını, 1979’a kadar genel merkez 
olarak kullandığını, vakıfın bu maldan 
1976’ya kadar fiili ödeme aldığını ifade 

Aihm’ye Taşınıyor
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eden Avukat Hakkı, 1976-79 yılları ara-
sında ödemelerin durduğunu söyledi. 
1979’da kiracının mekanı terk ettiğini 
ve burasının Rum İçişleri Bakanı’nın ta-
limatıyla işgal edildiğini belirten Avukat 
Murat Metin Hakkı, binanın bölgede 
Rum Eski Eserler Dairesi’ne tahsis edi-
len ilk Türk malı olduğunu da söyledi.
1964-2012 yılları arasındaki dönemde 
zaman aşımı mevzuatının askıda oldu-
ğunu belirten Hakkı, 2010’da ikame edi-
len davada vakfın geriye dönük öden-
memiş kiraları talep ettiğini, Güney 
Kıbrıs hükümetinden1979-2010 arası 
dönem için ayrıca kullanım kaybı taz-
minatı talep ettiğini dile getirdi.
Hakkı, “Rum makamları bu malı aynen 
Loizidou v Türkiye örneğinde olduğu 
gibi bedelsiz kullanmaktadır. Vakıf bu 
durumun ‘de facto’ kamulaştırma ol-
duğu iddiasıdır” dedi.
İptidai itiraz yoluyla kaza mahkemesin-
deki davanın 2012’de düşürüldüğünü 
ifade eden Hakkı, vakfın malın 1974’te 
terk edilmediğini, kiracıların 1974 son-
rası dönemde de doğrudan kira öde-
meye devam ettiğini bu gerekçelerle 
malların vasilik yasası dışında olduğunu 
iddia ettiğini belirtti. 
Hakkı, “ Alt mahkeme bu argümanı 
reddetti. Alt Mahkeme 139/91 sayılı 
yasa kapsamındaki tüm mallarla ilgi-
li olarak Rum İçişleri Bakanı’nın kayıtlı 
mal sahibinin tüm mutlak yetkilerine 
sahip olduğuna ve böylelikle sadece 
bakanın davacı ve/veya davalı olabile-

ceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme de 
18 Aralık 2019 tarihinde verdiği kararla 
bu yaklaşımı onadı” dedi.
Rum Bakanın halen Elektrik Kurumu’na 
malın vasisi sıfatıyla kira tahsilatı için 
dava açmadığını kaydeden Hakkı, 
“Yüksek Mahkeme, bir malın bakanın 
vesayeti altında olması için Türk hak 
sahibinin‘işgal bölgelerinde’ yaşıyor 
olmasının yeterli olduğunu vurguladı. 
Dava açma ehliyeti reddedilen ve Evkaf 
tarafından mütevelli olarak atanan kişi-
nin diğer davalarının da düşmesi bekle-
niyor. AİHM’e 6 ay içinde başvuru yapı-
lacak” açıklamasında bulundu.

“BU KEZ SANIK SANDALYESINDE 
RUM HÜKÜMETI OLACAK”
Hakkı, şu değerlendirmede bulundu:
“Bu dava Kıbrıslı Türkler için Loizidou v 
Türkiye davasının önemine haizdir. Bu 
kez sanık sandalyesinde Rum hükümeti 
olacak. Türk malları ile ilgili mevzuat ve 
denetim mekanizmasının uluslar arası 
hukuka uygunluğu sorgulanacaktır. İç 
hukuku esaslı şekilde tüketen ilk dava 
olarak AİHM’ne hazırız. Dava AİHM’nde 
kazanılırsa onlarca benzer dava açılacak 
ve Rum hükümeti de uzun vadede bizde-
ki TMK benzeri bir mekanizma kurmaya 
zorlanabilecektir. Bu konuda Larnaka, Li-
masol ve Vaf Kaza Mahkemelerinde de-
vam eden benzer davalarımı da AİHM’ne 
taşımayı hedefliyorum. Şimdiki rejimin 
adil yargılama ve mülkiyet hakkını genel 
olarak ihlal ettiği kanaatindeyim.”

“ILK PILOT MÜLKIYET DAVASINI 
AÇAN VAKIF BARUTÇUZADE 
AHMET VASIF EFENDI VAKFIDIR”
Yazılı açıklamasında 1980’li ve 1990’lı 
yıllarda Rum Yüksek Mahkemesi’nin 
Türk malları konusunda hak sahipleri 
aleyhine pek çok olumsuz karar verdi-
ğini de anımsatan Hakkı, şunları da ek-
ledi:
“Ancak tam anlaşılmayan bir biçimde 
bu davaların hiçbiri AİHM’ne taşınmadı. 
2010 senesinde Nezire Adnan Sofi isim-
li bir Türk, Larnaka’daki malları ile ilgili 
bir etkin iç hukuk yolu olmadığını ileri 
sürerek doğrudan Strasburg Mahke-
mesi’ne başvurdu. AİHM bu davayı pilot 
dava olarak gündeme aldı. Bu aşama-
da Rum hükümeti Türk mallarının ida-
resini mutlak bir şekilde ‘vasi’ sıfatıyla 
İçişleri Bakanı’na devreden 139/91 sayılı 
yasada bazı tadilatlar yaptı ve AİHM’ne 
Türk mallarıyla ilgili olarak İnsan Hakları 
Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağı 
taahhüdünde bulundu. 
Sofi davası Larnaka’daki mala €500,000 
civarı tazminat ödenmesi teklifi hak sa-
hibi tarafından kabul edilince geri çekil-
di. Yeni pilot dava olana Kazali v Kıb-
rıs davası 2010 senesindeki tadilatlarla 
yeni bir etkin iç hukuk yolu yaratılmış 
olabileceği gerekçesiyle reddedildi. 
Türklere Rum mahkemelerinde iç hu-
kuku tüketmeleri telkin edildi. Barutçu-
zade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı 2010’da 
iç hukuk bağlamında ilk pilot mülkiyet 
davasını açan vakıftır.”

1980’LI VE 1990’LI 
YILLARDA RUM YÜKSEK 

MAHKEMESI TÜRK 
MALLARI KONUSUNDA 

HAK SAHIPLERI ALEYHINE 
PEK ÇOK OLUMSUZ 

KARAR VERDI.
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden 
yapılan yazılı açıklamada, 
Karpaz Bölgesi ve Kapalı Ma-
raş'ta bulunan Abdullah Paşa 

Vakfı'nın İngiliz İdaresi altında kapatıl-
maya çalışılmasının hukuka aykırı oldu-
ğu kaydedildi.
Açıklamada, "Hiçbir vakıf hukuken ka-
patılamaz, taşınmaz malları şahıslara 
devredilemez. Abdullah Paşa Vakfı İn-
giliz yönetimince yasadışı olarak kapa-
tılmaya çalışıldı ve malları gasp edildi. 
Uluslararası mahkemelerde bu konuda 

Vakıflar İdaresi:

“Abdullah Paşa Vakfı 
kapatılmadı, kapatılamaz!”
KIBRIS VAKIFLAR IDARESI, ABDULLAH PAŞA VAKFI'NIN KAPATILMADIĞINI 
DUYURDU. AÇIKLAMADA, “HIÇBIR VAKIF HUKUKEN KAPATILAMAZ, 
TAŞINMAZ MALLARI ŞAHISLARA DEVREDILEMEZ” IFADELERI YER ALDI.

mücadele ediyoruz. Yapılan usulsüz iş-
lemlere dair kanıtlar arşivimizde mev-
cuttur" ifadelerine yer verildi.
Son günlerde medyada çıkan 'Kapalı 
Maraş'taki Abdullah Paşa Vakfı kapatıl-
dı' şeklindeki haberlerde Kıbrıs Vakıflar 
İdaresi'nin kitap olarak yayınladığı ve 
arşivinde de de bulunan bazı yazışmala-
rın kanıt gibi sunulduğu belirtilerek, ha-
berlerin birçok konuda yanlış ve mak-
satlı ifadeler içerdiğine dikkat çekildi.
Haberlerde sunulan belgelerin 1970'ler-
deki Evkaf müdürlerinin bazı yazışma-

ları olduğuna işaret edilen açıklamada, 
bu yazışmaların 1940'lı yıllarda İngiliz 
koloni yönetimi tarafından atanmış 
Evkaf delegelerince Abdullah Paşa vak-
fı ile ilgili olarak hak aramaya çalışan 
Türkiye'deki vakıf evlatlarını yanıltmak 
için yazılmış, üstünkörü yanıtların tek-
rarı(Örnek 1 ve 2 belgeler)olduğu be-
lirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Maalesef 1956'dan beri yönetimi Kıb-
rıs Türk toplumuna geçen Vakıflar hak-
kında, İngiliz döneminde yapılan hu-
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kuksuz uygulamalar bugüne kadar hiç 
sorgulanmamıştır. Belki de o zamanki 
yöneticiler de şimdi bazı çevrelerce ya-
pıldığı gibi ‘İngiliz bize bir buçuk milyon 
sterlin ödedi itiraz edemeyiz’ yanılgı-
sına kapılmışlardır. Ancak 1960 kuru-
luş antlaşmasının ekindeki APPENDİX 
U da yer alan ‘financialclaims (Maddi 
talepler)’ ibaresinin Hukuk dışı uygula-
malarının Kıbrıs Türk toplumu ve Evkaf 
yönetimi tarafından kabul edileceği an-
lamına gelmesi düşünülemez.”
Abdullah Paşa Vakfı konusunun hukuki 

açıdan detaylı bir konu olduğu ve Kıb-
rıs Vakıflar İdaresi'nin bu konuda hukuk 
mücadelesinin yıllardır sürdüğüne işa-
ret edilen açıklamada şöyle denildi:

VAKFIN DURUMU 
“Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısın-
dan vakfın durumu şu şekilde özetle-
nebilir:
Abdullah Paşa Vakfı Mağusa ve Karpaz 
Bölgesi'nde geniş arazilere sahip bir 
vakıftır. Vakfın tapusu niteliğinde olan 
Mülknamesi, Hudutnamesi, Vakfiyesi 

ve Mirî Hazine mallarıyla karıştırılmasını 
yasaklayan 1876 tarihli Fermanı arşivle-
rimizde bulunmaktadır.
Abdullah Paşa Vakfı, sadece a’şar ge-
lirleri vakfedilen bir vakıf değildir. Bel-
gelerin tetkikinden anlaşılacağı üzere 
vakfedilen yerlerin hem taşınmaz mal-
larının, hem tasarruf hakkının hem de 
a’şarının Ahkâm-ı Evkâf Prensiplerine 
uygun bir şekilde mahkeme kararıyla 
vakfedilmiş olduğu, sahih ve lâzım/aksi 
iddia edilemeyecek bir vakıftır. Yetki 
aşımı yapılarak bir yazıya cevap mahi-

Mülkname Son Sayfa
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Örnek 1

yetinde kaleme alınan bir yazıda kişisel 
görüş olarak ortaya konulan bir müta-
laa ile yok sayılması mümkün değildir. 
A’şar ve tasarruf hakkıyla birlikte taşın-
maz mala da sahip bir vakıftır.Vakıflar 
mahkeme kararıyla kurulurlar. Abdullah 
Paşa Vakfı da mahkeme kararıyla kurul-
muş bir vakıftır asla kapatılamaz.”

A’şartavizatının ödenmesiyle ilgili bel-
geler arasında, Abdullah Paşa ve öşürle 
ilgisi bulunan diğer vakıfların ortadan 
kaldırılmasıyla ilgili ne bir mahkeme 
kararı, ne de bir idarî karar mevcut ol-
madığı vurgulanan açıklamada, 1907 
yılında İngiliz Yönetimi altında, bir İngi-
liz şirketine ve vakfın mallarını kullanan 

kişilere tasarruf koçanları çıkarılmaya 
başlandığı kaydedildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bu duruma ne Ahkâm-ülEvkâf kanun-
ları ne de Osmanlı arazi kanunu izin 
vermektedir. Yasal olmayan bu yanlış 
uygulama ile dönemin yöneticileri tapu 
müdürü ve aynı zamanda evkaf İngiliz 
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delegesi olan George Smith'in uydurma 
raporlarına dayanarak bu vakfın birçok 
değerli arazisini kişilere devretme yolu-
na gidilmiştir.
1926 yılında ilga edilen aşara karşılık ve-
rilen yıllık tazminat bedelleri 1935 yılında 
bir defaya mahsus toplu bir ödeme ya-
pılarak Abdullah paşa vakfı ve bazı diğer 
vakıflar için nakde tahvil edildiği iddia 
edilmiştir. Bu işlem yasalara uygun değil-
di çünkü Abdullah Paşa Vakfı'nın birçok 
taşınmaz malvarlığı bulunmaktaydı.
Abdullah Paşa Vakfı'nın birçok malının 
bulunduğunu Mülknamesi, Hudutna-
mesi, Vakfiyesi ve Ferman sayesinde 
biliyoruz. Ayrıca 1907 ile 1935 arasında 
bu vakfın malları üzerinde yapılan iş-
lemler ile ilgili İngiliz Yönetimi ve Evkaf 
arasındaki birçok yazışmada tapu kayıt 
numaralarını ihtiva eden belgeler karşı-
mıza çıkmaktadır.
Örnek belgede (Örnek 3), 1931 yılında 
Maraş'ta bulunan ve Tapu kaydı Abdul-

lah Paşa Vakfına ait bir mülkün Mağusa 
Belediye'sine satışı konusundaki yazış-
maları görebilirsiniz. Belge üzerinde 
mülk sahibi Abdullah Paşa Vakfı olarak 
geçmektedir. Şimdi soruyoruz Abdullah 
Paşa Vakfı'nın taşınmaz mülkü varsa, 
nasıl sadece öşürlü bir vakıf olabilir? 
Elimizde örnekteki gibi Abdullah Paşa 
Vakfı mülkleri ile ilgili başka yazışmalar 
da mevcuttur.”
Açıklamada, Abdullah Paşa Vakfı'nın ka-
patılamayacağı ve mülklerinin şahıslara 
devredilemeyeceğinin ortada olduğu 
vurgulanarak, "unutulmaması gerekir ki 
bu yasa dışı uygulamalar İngiliz idaresi 
döneminde İngiliz koloni hükümetinin 
atadığı memur statüsündeki yöneticiler 
tarafından yapılmıştır" denildi.
1907 yılında, vakıf mallarını hukukî 
oyunlarla gasp etmek için başlatılan 
sürecin ilerleyen tarihlerde Evkaf yö-
neticilerinin konuyu incelemeden ka-
bullenmesiyle devam ettiği belirtilen 

açıklamada, O dönemde yapılması ge-
reken yanlışları düzeltme çalışmalarının 
yapılmadığı kaydedildi.

HIÇBIR VAKFIN 
KAPATILAMAYACAĞI, 
MALLARININ ŞAHISLARA 
DEVREDILEMEYECEĞI AÇIKTIR
Açıklamada şöyle denildi:
“Abdullah Paşa Vakfı'nın ve hiçbir vak-
fın kapatılamayacağı, mallarının şahıs-
lara devredilemeyeceği açıktır. Gazi 
Mağusa Kaza Mahkemesinin 27.12.2005 
tarih ve 271/2000 sayılı ‘Kapalı Maraş 
Bölgesindeki 1472 adet koçanda be-
lirtilen gayrimenkul malların Abdullah 
Paşa Vakfı'na ait olduğuna dair’ kararı 
da Abdullah Paşa Vakfı'nın devam et-
tiğini açıkça göstermektedir. Bu ko-
nudaki hukuk mücadelemiz devam 
etmektedir. Konu ile ilgili halkımızı bil-
gilendirmeye devam edeceğimizi saygı 
ile duyururuz.”
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Kıbrıs 1878'de İngilizlere 
Devredildiğinde Adadaki 
Türk Varlığı

YAPILAN ARŞIV ÇALIŞMALARI SAYESINDE, ADANIN INGILIZLERE DEVIR 
TARIHI OLAN 1878 YILINDA TÜM ADADA BIRÇOK NOKTADA CAMIILER, 
TÜRK MEZARLIKLARI VE EVKAF ÇIFTLIKLERI OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDIR. 

EVKAF MALLARI
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) 
Genel Müdürü İbrahim Ben-
ter, Maraş'ın vakıf malı olma-
sıyla ilgili yeni açıklamalarda 

bulundu.
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Ev-
kaf mallarına karşılık İngilizler tarafın-
dan para ödendiği algısının yanlış oldu-
ğunu belirten Benter, "Ödenen o para 
zarar gören Evkaf mallarının onarımı 
için verilmiştir ve bu da 1960 Anaya-
sası'nda açıkça belirtilmiştir." şeklinde 

“Evkaf Mallarına Karşılık 1,5 Milyon 
Sterlin Alındı İddiası Yanlış”
KIBRIS VAKIFLAR IDARESI GENEL MÜDÜRÜ IBRAHIM BENTER, MARAŞ'TAKI 
EVKAF MALLARINA KARŞILIK 1960 YILINDA 1.5 MILYON STERLIN ALINDI 
IDDIASININ YANLIŞ OLDUĞUNU VURGULADI.

konuştu.
Benter, açıklamasında şu ifadelere yer 
verdi: “Toplumdaki yanlış bir algıya ya-
nıt vermek istiyorum. Maraş'ın vakıf malı 
olduğu konusu zaten Rum tarafınca da 
kabul görmektedir. Onların bizden fark-
lı olarak iddia ettiği nokta Türk tarafının 
Vakıf mallarına karşılık bir ödeme aldığı-
dır. İddia olarak ‘Bu vakıf mallarına karşı-
lık İngiliz hükümeti 1960 Kıbrıs Cumhuri-
yeti kurulurken 1.5 milyon sterlin ödedi. 
Bu parayı da Dr. Küçük ve Denktaş aldı’ 

diyorlar. Birincisi bu iddia tamamen yan-
lıştır, ikincisi bunu yayan çevreler maale-
sef kötü niyetlidir.”

“MALLARDAN FERAGAT 
EDILDIĞINE DAIR IFADE YOK”
“1960 Anayasası’nın Appendix U ekinde 
mallardan feragat edildiğine dair bir ifa-
de kesinlikle yoktur. Appendix U ekinde 
de açıkça belirtildiği gibi, bu ödeme İn-
giliz yönetimi altında zarar gören vakıf 
mallarının onarımı için verilmiştir. Bel-
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1960 KIBRIS ANAYASI APPENDIX U EKI gede bu açıktır. Evkaf.org sitemizin al-
tında Maraş diye bir bölüm oluşturduk 
isteyenler buradaki tüm belgeleri ince-
leyebilir, hazırladığımız bilgilendirici vi-
deoları izleyebilirler.”
Topluma bilgi vermek amacıyla baş-
lattıkları tanıtım ve bilgilendirme kam-
panyasıyla ilgili eleştirilere cevap veren 
Benter, “ Bu eleştiriler haksızdır çünkü 
toplumun kendi malları konusunda-
ki gelişmelerden haberdar olma hakkı 
vardır. Bu bilgilendirmelerimiz artarak 
devam edecektir. Vakıf bilincini artır-
mak istiyoruz” dedi.
Benter, “Kapalı Maraş konusunda hu-
kuk mücadelemiz uluslararası alanda 
devam ediyor. Asli görevlerinden biri 
vakıf mallarına sahip çıkmak olan Ev-
kaf, bu konuda tüm gerekli girişim-
leri yapıyor. Biz elimizdeki belgelerin 
yeterli olduğuna inanıyoruz. Bizim 
‘Maraş Vakıf malıdır’ derken mesa-
jımız açıktır ve siyasi veya başka bir 
amacı olan bir mesaj değildir. Bu mal-
lar zamanında insanlığa hizmet için 
vakfedildi ve sonra şahıslara devre-
dildi. Buna hangi hukuk, hangi vicdan 
müsaade eder? Ben bugün gidip bir 
vakıf malını şahsa devretsem fırtı-
nalar kopar. Bizce de kopmalı; çünkü 
bu mal insanlığa hizmet etmek için 
vakfedilmiştir. Dikkat edin insanlığa 
kelimesini kullanıyoruz çünkü biz yar-
dım yaparken din, dil veya ırk ayrımı 
yapmıyoruz. Tüm ihtiyaçlılara yardım 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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TARIH

Tarihte İlginç Vakıflar
OSMANLI IDARESININ BELKEMIĞI OLAN VAKIFLAR, BIR ÇOK FARKLI 
ALANDA IYILIK YAPMAK IÇIN KURULMUŞTU. BU VAKIFLARIN BAZILARI 
OLDUKÇA ILGI ÇEKICI ALANLARDA FAALIYET GÖSTERIYORDU. 

Vakfın Adı: Mustafa Efendi 
İbni Feyzullah Efendi Vakfı
Kurulduğu Yer: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 1740
Bu vakfın amacı öğrencilerin 
güzel yazı yazabilmelerini 
sağlamaktır. Bu sebeple 
hattat hocalar tarafından 
öğrencilere ders verilmekte 
ve bu hocaların ücretleri 
vakıf tarafından karşılan-
maktadır.

Güzel Yazı 
Öğreten Vakıf

Vakfın Adı:  
Sultan l. Süleyman Vakfı
Kurulduğu Yer: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 1541
Bu vakfın amacı bitkileri 
tanıyan ve bunlardan karışım-
lar hazırlayarak hastalıkların 
tedavisine yardımcı olan he-
kimleri ve eczacıları istihdam 
etmektir. 5’i hekim 2’si cerrah 
olmak üzere toplam 26 per-
sonel çalıştırmaktadır.

Hastalıklara İlaç 
Yapan Vakıf
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Vakfın Adı: Ayşe Hanım binti 
İsmail Efendi bin Abdullah Vakfı 
Kurulduğu Yer: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 1810
Bu vakfın amacı muvakkithane 
ve camilerdeki saatlerin bakımı 
ile ilgili görevleri üstlenecek kim-
seye maaş bağlamak. Ayrıca bu 
bakım ve onarım işlerini uzman-
ların yapması şart koşulmuştur.

Cami Saatlerini 
Tamir Eden Vakıf 

Muhtaçlara Aşevi Vakfı 
Vakfın Adı: Hafsa Hatun Vakfı
Kurulduğu Yer: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 1552
Yavuz Sultan Selim’in eşi tarafından kurulan bu vak-
fın amacı muhtaç olan herkese sıcak yemek sunmak-
tı. Günde iki kez kaynayan kazanlardan karnını doyur-
mak isteyen hiç kimse geri çevrilmeden beslenirdi.

Vakfın Adı: Ahmed Ağa bin 
Sİnan bin Hasan Vakfı
Kurulduğu Yer: İzmir
Kuruluş Tarihi: 1774
Bu vakfın amacı her yıl 
ayrılan beş yüz kuruş para 
ile hacca gitmek isteyip de 
gidemeyen insanları hacca 
göndermektir. Tek şartı 
giden kimsenin sevabından 
sahibinin ruhuna da bağışla-
masıdır.

Hacca Gönderen 
Vakıf
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VAKIF RUHU

Hayrât, Akarât ve Vakıf
ISLAMIN ÖĞRETTIĞI EN ÖNEMLI KAVRAMLARDAN 
BIRI DE PAYLAŞMAKTIR. ELINDEKINI PAYLAŞMAK, 
YARDIMCI OLMAK, DESTEK VERMEK, KARŞINDAKI 
KIŞININ BIR YARASINA MERHEM OLABILMEK...

Hayrât, hayr’ın çoğuludur; 
iyilikler demektir. Kur’anî 
bir kavramdır. Tanrı, “Her 
kavim ve milletin, yöneldiği 

bir yönü ve yöntemi vardır; siz hayrât 
yapmaya koşun; bu hususta birbirinizle 
yarış edin.” (Kur’an, II/148) buyurmak-
tadır. Türkler bu buyruğu medeniyet-
lerinin temel ilkesi yapmışlar, insanları 
huzurlu ve mutlu kılacak her düşünce 
ve eylemi hayrât olarak algılamışlardır.
İnsanlara karşı güler yüz göstermek-
ten, Farabî’nin tasarladığı ve tedricen 
gerçekleştirilip Osmanlılarda doruk 
noktasına ulaştırılan medinetü’l-fâdıla-
lar/erdemli siteler kurmaya kadar uza-
nan her yararlı ve hayırlı iş, hayrât ola-
rak telakki edilmiştir.

sağlayan araçlarını; vakıf ise, hukukî 
altyapısını ve sınırlarını teşkil eder. Bun-
ların yazıldığı belgeye ise vakfiye denir.
İslamî dönem Türk tarihinde, şehirler, 
tabiatı tahrip etmeden, çevreyle uyum 
içinde, iman, düşünce ve eylem dengesi 
üzerine kurulan hayrât sitelerinin yeşil 
alanlarla birbirine eklenmesiyle tekâ-
mül etmişti. Kaşgar’dan Saraybosna’ya 
kadar yüzlerce Müslüman Türk kenti, 
Türklerin tabiat, insan ve Tanrı arasında-
ki ilişki üzerindeki yorumlarının hayrât 
yoluyla somutlaştırmasından ibaretti.

OSMANLI BIR VAKIF 
MEDENIYETIDIR
Geleneksel olarak vakıflar üç önemli 
hususta hizmet verirler. Bunlardan ilki, 
bünyesinde mescit veya cami bulun-
durmasıdır ve ibadete mekan olur. İkinci 
olarak büyük vakıflarda medrese vardır 
ve burası faydalı bilgi öğrenen nesillerin 
yetişmesine sebep olur. Son olarak da 
fakirlere yiyecek dağıtılması gibi sadaka-i 

Bir ulu caminin etrafında okul, zaviye, 
darüşşifa, imaret, çeşme, sebil, kervan-
saray, türbe, mezarlık vb. çeşitli yapılar 
oluşturulur. Bunlar beşikten mezara 
dek insanlara karşılıksız hizmet sunan 
sivil toplum kuruluşlarıdır.
Bu hizmetin devamı için, etrafına bâ-
nileri tarafından dükkânlar, hanlar, ha-
mamlar, çarşılar ve evler inşa edilmiştir. 
Bağ, bahçe, ve tarlalar, hatta köyler ba-
ğışlanmıştır. Bunlara vakıf müessesesi-
nin ikinci ayağı olarak akarât denilmiş-
tir. Hayrât ve akarâtın tespit ve tescili 
ile bunlar arasındaki ilişkilerin hukukî 
açıdan tanzimi işleminin adı ise vakıftır.
Hayrât, hem düşünce hem de olgu 
safhasında işin felsefesini ve gayesini; 
akarât, bu gayenin sürdürülebilirliğini 

AYAZMA CAMII'NDE 
KUŞLARIN BARINMASI IÇIN 
BINALARA EKLENEN KUŞ 
EVLERINDEN BIR ÖRNEK
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cariye hayata geçer. Bu hizmetleri bir va-
kıf kurarak temin eden kişinin öldükten 
sonra dahi sevap kazanacağına inanılır.

SADECE ISLAM DÜNYASINA 
YAYILMIYOR
Haçlı seferleri sırasında özellikle İngiliz-
ler, Aslan Yürekli Richard döneminde, 
Suriye bölgesine geldiler ve İslam kül-
türüyle tanışıp vakıf kurumunu öğren-
diler. Heyette bulunan hazine bakanı İn-
giltere’ye döndükten sonra 1264 yılında 
İngiltere’de Oxford Üniversitesi'nin ilk 
koleji olan Merton College’ı kurdu. Bu 
kurum İslam hukukuna dayanarak ku-
rulmuş bir vakıftır ve kolejin vakfiyesi 
de mevcuttur (Endowment Deed).

VAKIF HASTANE DEMEKTIR, 
MEDRESE DEMEKTIR
Osmanlı'nın şehirleşmesinde vakıf ku-
rumunun doğrudan ilgisi var. Bursa 
ve İstanbul bunun en güzel örnekleri. 
Önemli bir husus da vakfın hizmet ede-
ceği zaman Müslüman ve gayrimüslim 
ayrımı yapmamasıdır. Darülaceze’nin 
bahçesinde bir arada bulunan cami, si-
nagog ve kilise bunun en net örneğidir.

VAKFIN OSMANLI IÇIN ÖNEMI
Osmanlı zayıflamaya başladığında, 1854 
Kırım Savaşı’ndan önce Ruslara karşı Batı 
desteğine başvuruldu. Fransa ve İngiltere 
finansal yardım karşılığında vakıf sistemi-
nin yıkılmasını istedi. 1788 Fransız İhtila-
li’nde imparator ile halk arasındaki aracı 
kurumlar kaldırılmak istendi. Kiliseye ait 
bir kurum olduğu için vakıfları da yık-
mak istediler ve bu nedenle de Osmanlı 
vakıflarının da yıkılması istendi. Ardından 
II. Mahmud döneminde Vakıf Nezareti 
kuruldu. Vakıflar merkezileşti ve yavaş 
yavaş tırpanlandı. Cumhuriyet dönemin-
de yapılan düzenlemeler ile Türkiye’deki 
vakıf müessesesi ve kültürü son halini 
aldı ve sistem yeni bir dinamizm kazandı.

1 - İstanbul
Bir Vakıf Şehri olarak hayrat 
felsefesi ve inancıyla kuruldu.

Fatih’in Eli
Fetihten 93 yıl sonra, sur içi ola-
rak adlandırılan İstanbul’da 2 bin 
515 vakfın kurulduğu biliniyor.

2 - İrad Vakıfları
Selçuklu şehirlerinde örneğin 
şehirlerdeki medreselerin gider-
lerini karşılamak için kurulan irad 
vakıflarına ait vakıf hanlarının 
funduk (otel odaları) gelirleriyle 
medrese ihtiyaçları karşılanmıştır.

3 - İmaret Vakıfları
Anadolu Selçuklu şehirlerinde 
gayrimenkul halinde mukassefat 
(çatılı) vakıflar kuran kişiler, 
imaret adıyla bütün topluma hiz-
met veren hayır kurumları tesis 
etmiş oluyorlar.

4 - Evladiyelik Vakıflar
Dervişlere temlik verilen ara-
ziler üzerine kurulmuştur. Bu 
zaviyeler yeni bir Türk yerleşim 
merkezini oluştururken buradaki 
yerleşimin masraflarını da finan-
se ediyordu.

5 - Harameyn Vakıfları
Hicaz bölgesi, Osmanlı idaresin-
de asırlar boyunca hürmet ve 
sevgi ile yönetildi. Hac yollarının 
geliştirilip güvenliğinin sağlanma-
sı, su yollarının bakım ve onarımı, 
Mekke-i Mükerreme ve Medine-i 
Münevvere’de bulunan fakirlerin 
ihtiyaçlarının giderilmesi, Surre 
Alayları ile her yıl gönderilen de-

ğerli hediyelerle eşrafın hatırlan-
ması, Osmanlı idaresinin gelenek 
haline getirdiği uygulamalardı.

6 - Avarız Vakıfları
Osmanlı’da halkın sosyal güvenlik 
kurumu olarak çalışan avarız vakıf-
ları umulmadık aksilik ve masraflar 
için halkın yardımına koşardı.

7 - Kadın Vakıfları
Osmanlı’da kadın vakıfları da 
önemli bir yer tutuyordu. 16. 
yüzyılda yapılan bir araştırmaya 
göre 1453-1546 yılları arasında 
İstanbul’da kurulan 2 bin 515 
vakfın 916’sı kadınlar tarafından 
kurulmuş. 16. yüzyılda Mimar 
Sinan'a yaptırılan Ayasofya Hür-
rem Sultan Hamamı bugün hala 
aktif bir kadın vakfıdır.

8 - Vakıf Kütüphaneleri
Halkın eğitimini sağlamak mak-
sadıyla sultanlar tarafından 
külliyeler kapsamında kütüpha-
neler inşa ettirilmiş ve halkın 
kullanımına sunulmuştur. 

9 - Tekke Vakıfları
Tekkenin maddi giderlerini karşı-
lamak ve sunulan hizmetlerin ek-
siksiz olarak yerine getirilmesi için 
hayırseverler tarafından kurulan 
vakıflara tekke vakıfları denir.

10-Vakıf Suları
Osmanlı’da devletin varlık sebebi 
halka hizmettir. Toplumun tü-
münün faydalanacağı içmeler ve 
kullanmaları için vakfedilmiş sular 
da vakıf kapsamında önem arz 
eder.

Tarihe Tanıklık Eden 10 Vakıf
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KISA HABERLER

EVKAF’TAN 18 MILYON TL DEĞERINDE KATKI

Evkaf, Korunmaya Muhtaç 
Çocuklara Sevgi Evi Hediye Etti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geçmişte vakıf 
amaçları dışında eğlence merkezi ola-
rak kullanılan bir tesisi Çocuk Sevgi Evi 
yapılması için Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’na devretti. Evkaf, 2013 
yılından beri süren geri alma davasında 
sona yaklaşarak, 18 milyon TL’lik bir ge-
lirden vazgeçti ve bu tesisi Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sembolik 
bir miktara kiralama aşamasına geldi. 
Hamitköy Köy Cami Komisyonu’na ait 
7 dönüm arazi, 2 büyük bina, 12 adet 
bungalow ve yüzme havuzundan olu-
şan tesis devletin himayesindeki çocuk-
lar için sosyal bir tesise dönüştürüle-
cek. Ciddi boyutlara gelen bir problem 
çözülecek. Binaların tamiratları ve ha-

zırlıklar, başta Tangül Çağıner Vakfı ol-
mak üzere birçok hayırsever tarafından 
yapılacak.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıkla-
mada şu ifadeler kullanıldı: “Bu mülk için 
2013 yılında tahliye davası açıldı ve mah-
keme 2019 yılında tahliyesine karar verdi. 
Şu anda zilliyet davası devam etmekte ve 
yakın bir zamanda sonuçlanacağı tahmin 
edilmektedir. Mülk, Çocuk Sevgi Evi ya-
pılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına 10 yıllığına kiralanacaktır. Ba-
kanlığın yatırımı tamamlamasından sonra 
sözleşmenin 30 yıla çıkarılması planlan-
maktadır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, raiç kira 
bedeli yılda 600 bin TL olan ve 30 yılda 18 
milyon TL olan gelirinden, bu ulvi kulla-

nım nedeniyle feragat etmiş ve sembolik 
bir bedel olan yılda 3000 TL bedelle Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kira-
lamıştır. Bu kiralama ile zilliyet davası bi-
tene kadar anahtar teslimi yapılmayacak, 
ancak bu süre zarfında Bakanlık projelen-
dirme çalışmalarını yürütebilecektir.”
Projeyle ilgili bugün Kıbrıs Vakıflar İdare-
si’nde protokol imzalandı. İmza töreninde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral 
Çağman, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Mü-
dürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, Vakıflar 
İdaresi Başkanı Mustafa Gökmen, Sosyal 
Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt 
ve Tangül Çağıner Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı İçim Çağıner Kavuklu birer konuş-
ma yaptı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kuzey sahilinde mey-
dana gelen fırtınadan zarar gören vatandaş-
ların yardımına koşmuştu. Evkaf, Ozanköy 
bölgesinde yardıma ihtiyaçlı insanların zarar 
gören evlerini yenilemek için yardımlarda 
bulunmuştu. Bunun yanında Evkaf, ibadet 
yerlerine gösterdiği özeni bir kez daha tek-
rarlayarak, zarar gören Ozanköy Camii’nin ve 
lojmanının tamiratlarını yaptırdı. 

Fırtınadan 
zarar gören 
evler ve 
Ozanköy 
Camii ve 
lojmanı Evkaf 
tarafından 
tamir edildi. 
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ENGELSIZ STÜDYO

Engelsiz Stüdyo'da kitaplar 
Evkaf'ın desteği le hayat buluyor

17 Mayıs 2014 tarihinde KKTC Engel-
liler Dayanışma Derneği bünyesinde 
kapılarını açan görme engelliler kütüp-
hanesinde 9000 adet sesli kitap, 600 
adet kabartma (Braille) kitap ve görme 
engellilerin tüm eğitim araçları bulun-
maktaydı. Avrupa standartlarında bir 
görme engelliler kütüphanesi olsa da 
özellikle ülkemize, tarihimize, kültürü-
müze ilişkin sesli kitapların olmaması 
ve gazetelerimizin dijital ortama ak-
tarılmamış olması nedeniyle, ülkemiz 
görme engellileri birçok kitap, gazete 
ve dergiyi takip etmekte zorlanmak-

2015 YILININ SON GÜNLERINDE HIZMETE GIREN ENGELSIZ STÜDYO 
PROJESI, KKTC GÖRME ENGELLILERI IÇIN BIR ILK VE ENGELSIZ 
PROJELER KAPSAMINDA DA EN VERIMLI ÇALIŞMALARDAN BIRI.

taydı. Bu engelsiz stüdyo projesi ile işte 
bu sorunun önüne geçmeye başladık 
ve seslendirilen kitap, gazete, dergileri 
görme engellilerin istifadesine sunuyo-
ruz.

Seslendirmeler, tamamen gönüllülük 
esasına göre yapılmaktadır. Yapılan ta-
nıtımlar sonucunda şu ana kadar bine 
yakın kişi kitap okuma gönüllüsü olarak 
aramıza katıldı. En az bunun yarısı ka-
dar da sıra bekleyen var. Aşırı yoğunluk 
nedeniyle gönüllülerimizi sırayla davet 
edebiliyoruz.

1012020



Yuvacık Köyü Dayanışmanın 
Güzel Bir Örneğini Sergiliyor. 

Kıbrıs Türkü’nün özünde manevi de-
ğerlere sahip çıkmak vardır
Güzelyurt Yuvacık köyünde bir araya 
gelen vatandaşlar, kültürümüzde var 
olan dayanışma ruhu ile köyleri için 
bir cami inşasına başladı. Bölgenin en 
büyük mezarlığının Yuvacık‘ta olma-
sına rağmen Köyde cami olmaması, 
her yönden ciddi bir eksiklikti. Bu ek-
sikliği gidermek için  bölge sakinlerin-
den Mehmet Güneş öncülüğünde bir 

KISA HABERLER

GÜZELYURT YUVACIK KÖYÜNDE BIR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR, 
KÜLTÜRÜMÜZDE VAR OLAN DAYANIŞMA RUHU ILE KÖYLERI IÇIN BIR 
CAMI INŞASINA BAŞLADI. KIBRIS VAKIFLAR IDARESI DE VATANDAŞLARIN 
YANINDA OLARAK, CAMI INŞAASINA GEREKEN KATKIYI SAĞLIYOR. 

IYILIK GÖNÜLLÜLERI TARAFINDAN KARPAZ UBUNTU PROJESI ÇERÇEVESINDE ORTAYA ÇIKAN 
ESERLERDEN OLUŞTURULAN SERAMIK SERGISI ARABAHMET IYILIK EVI’NDE SERGILENDI. 

araya gelindi ve imece usulü gözetire-
rek çalışmalara başlandı. Kıbrıs Vakıf-
lar İdaresi de vatandaşların yanında 
olarak, cami inşaasına gereken katkıyı 
sağlıyor. 
Bölge sakinlerinden Mehmet Güneş, 
köyümüz bölgenin küçük ve şirin köyle-
rinden biridir. Ancak bölgenin en büyük 
kabristanlığına sahip olan Yuvacık, 46 
yıldır cami hasreti çekmekteydi. Kıb-
rıs’ın kültüründe her zaman dayanışma, 

yardımlaşma ve birlik beraberlik vardır. 
Biz el birliği içerisinde köyümüze bir 
cami inşa etmeye niyet ettik. İnşaatın 
başlamasından sonra Vakıflar İdaresi 
de gereken katkıyı sağlayarak yanımız-
da olmuştur.
Örnek olması adına da güzel bir olay 
oldu. Çünkü Kıbrıs Türkü’nün maya-
sında, değerinde ve özünde manevi 
değerlere sahip çıkmak vardır, diyerek 
sevincini paylaştı.

Karpaz Ubuntu Projesinde Her Şey İyilik İçin 

Serginin açılışına Vakıflar İdaresi Genel 
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Sera-
mik Sanatçısı ve İyilik Gönüllüsü Leman 
Cankat, Ortapedik Özürlüler Derneği 
Başkanı Günay Kibrit, iyilik gönülleri ve 
iyilik evi yetkilileri katıldı. 
Etkinlikte söz alan Seramik Sanatçısı ve İyilik 

Gönüllüsü Leman Cankat, her yıl Karpaz’a 
festivale gittiğini belirterek, ‘’Orada çocuk-
lar 3-4 saat çamur ile oynamanın sonunda 
öğretmenim gitmeyin burada kalın derlerdi. 
Biz de bunun üzerine oturduk, düşündük. 
Ve o çocuklar için İyilik gönüllüsü olduk’’ 
dedi. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. 

Dr. İbrahim Benter ise çok güzel bir pro-
jeye imza attıklarını ifade ederek, "Leman 
Hanım hiçbir karşılık beklemeden çok güzel 
bir projeyi başarıyla bitirdi. Bizi kurtaracak 
olan iyiliktir. Çocuklarımıza daha küçük yaş-
ta iyilik yapmayı öğretmemiz gerekiyor’’ 
ifadesini kullandı. 
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EVKAF'IN VERDIĞI BINADA YAKIN DOĞU ÜNIVERSITESI TARADINDAN 
AÇILAN SURLARIÇI ŞEHIR MÜZESI, KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN 
ESERLERI ILE ÜCRETSIZ OLARAK HALKIN HIZMETINDE.

Surlariçi Şehir Müzesi 
Evkaf'ın desteğiyle açıldı

Surlariçi Şehir Müzesi girişinde üçer met-
relik 9 bronz heykel bulunuyor. Heykel-
lerden ilki Müzenin kapısının üstünde yer 
alan, zafer kazanmış üç metrelik heybetli 
bir sporcuyu simgeliyor. Surlariçi Şehir 
Müzesi’ni her iki yanından çevreleyen di-
ğer üçer metrelik 8 heykel ise kazanılan 
bu zaferi kutlayan dansçıları gösteriyor. 
Kadınlı erkekli dansçılar, zaferin coşkusu-
nu müzenin dışından içine yansıtıyorlar. 
Müzenin girişinde yer alan bu heykeller 
aynı zamanda Cumhuriyetimizin zafer 
kutlamalarına da gönderme yapıyor.Ka-
zanılmış olan bu zafer, Müzenin içerisinde 
ise büyük bir ihtişamla ödüllü ressamlar 
tarafından her katın tavanına yansıtıldı. 
Tavanlara çizilenler eserler arasında Os-
manlı Devleti tarafından Kıbrıs’ın fethi ve 
20 Temmuz 1974 Barış Harekatı bulunu-
yor. Böylece Surlariçi Şehir Müzesinin dı-
şında başlayan zafer kutlamaları müzenin 
tavanlarında altın varaklarla süslenmiş bir 
şekilde devam ediyor. 
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Lefke Bölgesi’nde toplanan gru-
ba Lefke Belediye Başkanı Aziz 
Kaya’da eşlik etti. Lefke bölge-
sinde engellilerin hayatın içeri-

sine dahil olup olamadıklarını gözlem-
lemek amacıyla gerçekleşen etkinlikte 
konuşan Günay Kibrit, önemli noktala-
ra temas etti. 
Lefke de engellilerin hayatın içerisine 
dahil olup olamadığını, kamuya açık 
alanlara girip giremediklerini görmek 
için bu etkinliği düzenlediklerini be-
lirten Günay Kibrit, ‘’Gerçekten ülke-
mizde en büyük sorunlardan biridir 
bu. Engellilerimiz toplumun içerisinde 
maalesef görünmüyorlar. Ama ne ya-
zık ki bu onların istememesinden de-
ğil. Biz etkinliğimizin ismi olan “Far-
kında mısınız? Engel sizsiniz” diyerek 
bunu ortaya koymak istiyoruz’’ dedi. 
Lefke’de ilk kez böylesi bir etkinliği 
gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kib-
rit, “Lefke’de yaşayan birçok engelli 
arkadaşımız var. Onların da hayatın 
içerisine katılması ve toplumla bir 
arada olması gerekiyor. Lefke, fizik-
sel alt yapı belki çok zor bir noktada. 
Ama en azından dükkanlarımız olsun, 
kahvelerimiz olsun, sosyal alanlarımız 

“Farkında mısınız? 
Engel sizsiniz”

olsun bir portatif rampayla bu sorunu 
çözebilir. Biz, sizlerin bize koyduğu-
nuz engeller yüzünden sokağa çıka-
mıyoruz” diye konuştu.  

“LÜTFEN ENGEL OLMAKTAN 
VAZGEÇELIM”
Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüsü Nurçin 
İncirli ise gökyüzünün altında hep bir-
likte yaşam mücadelesi verdiklerini ifa-
de ederek, “Fakat bugüne kadar ihmal 
ettiğimiz kamu ve özel alanlar ile onla-

ra asıl engel olan da bizleriz. Bir binayı 
onları görmezden gelerek imar etmek 
körlüktür. Onların söylediğini görmez-
den gelerek bu binaları dizayn etmek 
sağırlıktır. Ve onların hissettiklerini 
hissedememek, empati kurmamak asıl 
bizi organlarımız ve duyularımız sağlam 
olmasına rağmen gerçek kusurlu birey-
ler yapar. Lütfen engel olmaktan vaz-
geçelim. Binaları ve çevreyi onları da 
görerek, işiterek ve hissederek dizayn 
edelim’’ dedi. 

LEFKE KIZILAY ŞUBESI, VAKIFLAR IDARESI 
LEFKE IYILIK GÖNÜLLÜLERI EKIBI VE KIBRIS 
TÜRK ORTOPEDIK ÖZÜRLÜLER DERNEĞI 
BAŞKANI GÜNAY KIBRIT VE VATANDAŞLAR 
ÖNEMLI BIR ETKINLIĞE IMZA ATARAK, 
“FARKINDA MISINIZ? ENGEL SIZSINIZ” 
YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDI.
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İyilik Gönüllüleri, yılın son gününde Dr. 
Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ni ziyaret 
ederek, sağlık görevlilerine gösterdikleri 
üstün mücadele ve özveriden dolayı te-
şekkür etti, ikramlarda bulundu.
Ziyaret esnasında konuşan Kıbrıs Va-
kıflar İdaresi genel müdürü Prof. Dr. 
İbrahim Benter, bugün Kıbrıs Vakıflar 
İdaresi İyilik Gönüllüleri olarak Burhan 
Nalbantoğlu Hastanesi'ni ziyaret edi-
yoruz. Buraya 'yıl boyunca risk alarak' 
sevdiklerimizin sağlığı ile ilgilenen sağ-
lık görevlilerimize teşekkür etmek için 

Güzelyurt İyilik Evi 
Faaliyete Girdi

Sağlık Emekçilerine Teşekkür

GÜZELYURT IYILIK GÖNÜLLÜLERI'NIN FAALIYETLERINI YÜRÜTTÜĞÜ 
GÜZELYURT IYILIK EVI FAALIYETE GIRDI. GÜZELYURT IYILIK EVI 
ÜCRETSIZ KURSLAR, YARDIMA IHTIYACI OLANLAR IÇIN AKTIVITELER VE 
FARKINDALIK KAMPANYALARINA EV SAHIPLIĞI YAPIYOR. 

geldik, şeklinde konuştu.

Başhekim yardımcısı Hasan Birtan ise Va-

kıflar İdaresi'ne ve İbrahim hocamıza böyle 

bir günde bizi unutmadıkları için teşekkür 

ediyoruz. Her zaman, her koşulda yanımız-

da olmuş, ihtiyaçlarımız doğrultusunda bize 

destek çıkmışlardır, ifadelerini kullandı.

Sağlık görevlilerinin ortaya koymuş oldu-

ğu özverinin farkında olunmasından dolayı 

mutlu olan tüm hastane yönetimi, doktor 

ve hemşireler de bu anlamlı motivasyon zi-

yareti için memnuniyetlerini dile getirdi.
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Evkaf, Kıbrıs tarihini gün yüzüne çıkarıyor

Sarı Çizmeli Mehmet 
Ağa’nın kabri Evkaf 
tarafından yenilendi

Mehmet Ağa’ya yazdırırmış. Kendi gibi 
gönlü de zengin bu ağa malını mülkü-
nü hep başkalarının hesabını ödeyerek 
harcadığından, yokluk içinde olmasa 
bile parasız pulsuz ölmüş. Barış Manço 
Kıbrıs’a konser vermeye geldiğinde Sarı 
Çizmeli Mehmet Ağa’yı bu konser sı-
rasında Kıbrıslı Türkler’den duyar. Bu 
hikayeden yola çıkarak yazdığı şarkı 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs tarihi ve 
Kıbrıs’ta Osmanlı izleri açısından büyük 
önem taşıyan şeriye sicillerini (mahke-
me tutanaklarını) araştırmaya ve yayın-
lamaya devam ediyor. 
450 yıllık arşivler üzerinde çalışılarak 
deşifre edilen ve teker teker basılı or-
tama hazırlanan şeriye sicilleri, Evkaf 
tarafından ciltlenerek kitap haline geti-
riliyor. 
Mahkeme tutanakları anlamına gelen 

Şeriye sicilleri, Kıbrıs’ta yaşamın nasıl 
olduğuna dair çok önemli ipuçları ve-
riyor. Birçok bilimsel çalışma için de 
önemli bir kaynak niteliği taşıyan şeriye 
sicillerinin Tükçesinin yayınlanmasından 
sonra dünyanın birçok üniversitesinden 
gelen isteklere cevap vermek için şimdi 
de Şeriye sicillerinin İngilizcesi yayın-
landı. Şeriye sicilleri Evkaf tarafından 
devlet kütüphaneleri ve tüm dünyadaki 
üniversite kütüphanelerine yollanıyor. 

1979’da ortalığı yıktıktan sonra Manço 
1982’de tekrar adaya gelir. Gazetecilerle 
birlikte Sarı Çizmeli’nin akrabalarıyla bu-
luşur. Mezarını ziyaret eder ve yeni bir 
mezarın yapılmasına katkıda bulunur. 
Şimdi Mehmet Ağa’nın Göçeri köyündeki 
mezar taşında, “Barış Manço ile bütün-
leşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. 1800’lü 
yıllar Ruhuna Fatiha” yazıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Barış Manço’nun 
şarkısı ile tüm Türkiye’de ve dünyada 
ünlenen “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” 
adlı kişinin Kıbrıs’ta yaşadığı ve çok 
yardımsever biri olduğu ortaya çıkmış-
tı. Hatta “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın 
kabrinin Göçeri köyünde olduğu gün-
deme gelmişti. Ancak kabrin durumu 
görenleri üzünce, bu kadar hayırsever 
bir kişinin mezarının bu durumda ol-
masını kabullenemeyen Evkaf yetkilile-
ri, hemen duruma el attı ve kabir kısa 
sürede tamir edildi. Kabrin ayrıca çevre 
düzenlemesi de yapıldı. 
Şu anda Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın 
kabri, temiz bir şekilde gelip de bir Fatiha 
okumak isteyenler için adına yakışır bir 
hal aldı. 
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın yaşadığı 
dönemde fakir fukara bir kahvehaneye 
ya da lokantaya gittiğinde para öde-
mez, yer içer tüm hesapları Sarı Çizmeli 
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Lefkoşa Surlariçi’nde 
“Sokakta İyilik Var”

“Sokakta İyilik Var” 
festivali kapsamında 
stantlardan toplanan 
gelirler, kanser hasta-

larına ve engellilere bağışlandı. Bu önem-
li güne katılım sağlayan KKTC Başbakanı 
Ersin Tatar, her şeyin iyiliğe bağlı oldu-
ğunu belirterek, “Bizim toplumumuzda 
her zaman bir olay var. İhtiyacı olanla-
rın yanında oluyoruz. Hükümet olarak, 
devlet olarak, Vakıflar İdaresi olarak. 
Her zaman duyarlılığımız o yönde. Daha 
huzurlu, daha güvenilir ve daha güzel 
bir KKTC için çalışıyoruz. İmkanlarımız 
ölçüsünde herkese yardımcı olmaya ve 
sosyal devlet anlayışı içerisinde insanla-
rımıza her türlü iyiliği yapmaya ve insan-
larımıza bu topraklarda daha huzurlu ve 
mutlu yaşayabilmeleri için gerekli orta-
mı yaratmaya çalışıyoruz” dedi. 

SOKAĞA INEN IYILIK VAR 
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise bu-
gün sokağa inen bir iyilik olduğunu ifa-
de ederek, “Çocukluk çağı kanserinde 
farkındalık yaratmak için bu kadar çok 
insan bir araya geldi. Dünyada yaklaşık 
350 bin çocuk her yıl kanser tanısı ve 
tedavisi ile baş etmek zorunda. Ülke-
mizde de ne kadar çok bilinç yaratır, 
doktora ulaşımı kolaylaştırabilirsek o 
kadar farkındalığı artırır ve bu hastalık-

GIRNE ÖZGÜRADA LIONS KULÜBÜ TARAFINDAN VAKIFLAR IDARESI 
SPONSORLUĞUNDA SURLARIÇI’NDE ‘’SOKAKTA IYILIK VAR’’ FESTIVALI 
DÜZENLENDI. ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERIYLE ILGILI FARKINDALIĞI 
ARTIRMAK IÇIN DÜZENLENEN FESTIVAL KAPSAMINDA MÜZIK, 
EĞLENCE VE DANS GÖSTERILERI YAPILDI.

la mücadelede çok daha başarılı oluruz. 
O yüzden iyiliğin sokağa inmesi tema-
sıyla bu güzel etkinliğe katılan herkese 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

VAKIF DEMEK IYILIK DEMEK 
Vakıflar İdaresi Başkanı Prof. Dr. İbra-
him Benter de vakıf demenin iyilik yap-
mak demek olduğunu kaydererek, “Bi-
zim birinci önceliğimiz çocuklarımıza, 

gençlerimize iyilik yapmayı alışkanlık 
haline getirmelerini sağlamak. Toplu-
mun içinde iyilik yapılması gereken çok 
insanlar var. Kanserli çocuklarımızdan 
tutun da fakir insanlarımıza, okumak 
için burs ihtiyacı olanlara. Biz istiyo-
ruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz iyilik 
yapmak için gerekli olan liderlik vasıfla-
rını geliştirsinler ve iyilik yapmak hayat-
larının parçası olsun” dedi.
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ONLAR Kİ.................
Onlar ki akşam olunca hem yüzleri gülümser

Hem de aynı anda hüznü yaşarlar,
O gün yaptıkları iyiliği ve  birilerinin yüzünün güldüğünü hatırlarlar ve onlar 

da gülümserler,
İçlerine serin serin su serpilir

Ama onlar aynı anda ya birileri aç ve açıktaysa, ya derse kıyafeti yok diye 
derse giremediyse, ya kitabı eksikse, ya yaşlı diye bir tas çorbası yoksa, ya 

engelliyse  ve sandalyesi yoksa,ya  okula gidemiyorsa, hava kötüydü ya damı 
akıttıysa, üşüyorsa birileri diye düşünür ve hüzünlenirler,

 Ya kedi ve köpeklerden, aç ve üşüyen varmıdır? 
Sabah o birilerini bulup ihtiyaçlarını karşılamak için uyanırlar, 

Ülkemizde neden herkes çöpünü yere atıyor demezler iyi örnek olmak için 
tatil yapıp eğlenebilecekken gidip çöp toplarlar, diğerleri yine kirletir yine 
toplarlar, yine birileri çöpünü atarken onlar toplarlar, her topladıklarında 

çok üzülürler ama umutlarını kaybetmeden yeniden toplarlar,
Onlar ki,  iyilik yaptıkça daha iyi olurlar,

Daha iyi oldukça daha mutlu olurlar,
Ve onlar birileri daha bu duyguları tatmalı diye düşünür ve paylaşırlar

Din, dil, ırk ve kültür ayrımı yapmazlar onlar..
O yüzden onlar her geçen gün büyüdükçe büyürler...

İyilik bulaşıcıdır derler.
Onları ki derdi olanın derdini dertlenirler,

Onlar ki bencil olmayıp emeklerini hiç çekinmeden ortaya koyarlar,
Onlar ki bu kadar bencil varken umutlarını yitirmezler

Onlar ki birileri onların çabasını takdir bile etmemişken  hiç bir beklentileri 
olmadan yardıma devam ederler, 

Çünkü onlar karşılık beklemeden iyilik yapanlardır, 
Ve  onların kocaman bir gönlü ve sevgi dolu bir yüreği var...

İnsan gibi insandır onlar...Bakınca  sevebileceğin...
Tüm iyilik gönüllülerimize güzel gönülleri ve çabaları için sonsuz teşekkür 

ederiz. İyi ki varsınız...

VARIM ÇÜNKÜ VARSIN
Kıbrıs Vakıflar İdaresi

Bir iyilik yap kendine ve git bir iyilik yap...

Şiir: Aytül Bilen
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Pandemi Döneminde Yardımları ile 
İyilik Gönüllülerine Destek Olan Yardımseverler

Teşekkürlerimizle...
 • Adem Beydola
 • Adnan Tokatlı
 • Ahmet –Çavuş Market
 • Ahmet Karabulut 
 • Ahmet Karafistan Işık 
 • Alev Döşemeciler
 • Alev Ören
 • Ali Gülsel
 • Ali Oraloğlu
 • Alseven Hacışakiroğlu
 • Angolem Su
 • Arden Grup
 • Arife Sarı
 • Arun Un
 • Arzu Salih
 • Asenya Arhun
 • Asiye Uğursev 
 • Aslı Akeler
 • Aydın Zeytinleri
 • Ayhan Uçucu
 • Aykut
 • Aysan Taysan 
 • Ayşe Budak
 • Aysegül Türkeri
 • Ayşe Gürkan
 • Ayşe Karalıgil
 • Ayşe Ondal
 • Ayşe Zor
 • Ayşen Demirağ 
 • Ayten Şenyurt 
 • Bahire Coşkuner 
 • Başman Group of 

Companies
 • Bayar Piskobulu
 • Behiye Sekmen 
 • Belin Sözüer

 • Berna Yılmazoğlu 
Özdoğa

 • Bestami & Burçin Kuaför
 • Bilen Sayılı 
 • Bilge Saitoğlu
 • Binali Yılmaz
 • Boncuk Adası 
 • Buğçe Sümen
 • Buket Çizili Deniz 
 • Burak Kırcal 
 • Burcu Aydın Erk
 • Burcu Mahmutoğlu 

Altunbaş
 • Burhan Göktay
 • Can Tufan
 • Candan Doğu
 • Candan Koran
 • Cem Hocaoğlu
 • Cemaliye – İbrahim 

Elbasan
 • Cemile Mavioğlu 
 • Ceyda Ahıskal 
 • Çağla Konut
 • Çelikkaya Motors 
 • Dağlı Tiacret l Yaşam için 

Markalar
 • Deniz Poyrazoğlu
 • Deniz Türmen
 • Derviş Refiker 
 • Derviş Zorlu 
 • Dervişe Çerkez Güryel
 • Derya Manavoğlu
 • Diana Kunijeva
 • Dilek Taçoy 
 • Dilek Tanoğlu
 • Dillirga Yeşilırmak Su

 • Dr Atakan Subaşı
 • Dr Bahar Kaymakamzade
 • Dr Eyüp Yağcı
 • Dr Nalan Atalay
 • Dr Refika Hüral
 • Dr. Hüseyin Gonde
 • Ellie Walpole
 • Elmas Kızılkan
 • Elsen Mülazimoğlu
 • EL-SEN Sendikası
 • Elvan Ercen
 • Emel Bodnar
 • Emine Kumser
 • Emine Kuvvetlioğlu
 • Emine Nehiray
 • Emine Soydan Hurşitoğlu
 • Emir Ali Ağaoğlu
 • Enes Ayhan
 • Er Adalı 
 • Ergün Mullahasan 
 • Ersoy Aydın
 • Esma İneci
 • Esma Yönlüer 
 • Esra Özbay
 • Esra Pehlivanoğluları
 • Esra Uluçaylı
 • Evgül Güç Duyar
 • Evrim Özbahadır
 • EVSU
 • Fatma Mıstıkoğlu
 • Fatma Odacı 
 • Fatoş Avcısoyu Ruso
 • Fatoş Bahce
 • Fatoş Nevzat
 • Fatoş Yoldağ 

Kasapoğluları
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 • Feral Müezzinoğlu
 • Fezile Kesat
 • Fezile Kurt
 • Fırat Zihni
 • Figen – İrfan Korcan
 • Figen Vicky Rasmussen
 • Gazimağusa Nkl İyilik 

Gönüllüsü Öğrenciler
 • Gazimağusa Tmk İyilik 

Gönüllüsü Öğrenciler
 • Gizem Baloğlu 
 • Gökçen Bergen
 • Gökhan Mami
 • Gözde Aygın
 • Görkem Çeto
 • Guruca Kuruyemişleri
 • Gülay – Mustafa 

Kabasakal
 • Gülcan Gökhan
 • Gülçin İncirli
 • Gülenay Yuca
 • Güler Özkök
 • Gülgün Dargın
 • Gülgün Süt
 • Gülnur Gülerce
 • Gülsün Rüstem 
 • Günol Yavuzcan 
 • Gürdal Çuvalcıoğlu
 • Hakan Evren
 • Haluk Burçak 
 • Haluk Giray
 • Hande Kayasaroğlu
 • Harun Ateş

 • Hasan Çobanoğlu 
 • Hasan Özışık
 • Hasan Sadıkoğlu (İSKELE 

BELEDİYE BAŞKANI)
 • Havva Paşaoğlu
 • Hayriye Ertugay Tokyay 
 • Hazal Sokollu 
 • Heidi Trautman
 • Hulusi Güneyhan
 • Hüda Baykara
 • Hülya Şahuri Ozar
 • Hüseyin Ekici
 • Hüseyin Gonde
 • İbrahim Kaptan Gedik 
 • İdil Akçal
 • İlker Edip (BEYARMUDU 

BELEDİYE BAŞKANI) 
(BEYARMUDU 
ENGİNARCILAR VE 
PAPATES ÜRETİCİLERİ) 

 • İlknur Döner
 • İpek Akın
 • İpekay LTD
 • İrina Talanova 
 • İsmail Gökkasap
 • İsmet Hilmioğlu
 • İzber Erseven
 • İzlem Kaygun Terzioğlu
 • İzzet Kılıç
 • Jale Ergüden 
 • Jasmine Ziya
 • Kadir Boyacı
 • Kamil Gilanlı

 • Kafiye Tabur
 • Kahya Baysal
 • Kale inner wheel (Birgül 

Beyatlı) 
 • Kemal Ataoğlu
 • Kemal Uçaner 
 • Kerem Kadiroğulları
 • Kerime Darbaz
 • Kırnı Piliçleri
 • Laika Bardak
 • Lanor Limited
 • Latif Aran
 • Lefke Bal
 • Leyla Çağ
 • Leyla Şevketoğlu
 • Leyla Tahsin
 • Mare Bianco Foods & 

Beverages (MBF Gıda) 
LTD

 • Mehmet Cuma Kuday
 • Mehmet Demirhan
 • Mehmet Portalcı 
 • Mehmet Salih
 • Mehmet Şahoğluları
 • Mehmet Uçaner
 • Mehtap – Bahri Göktaş
 • Melda Yılmaz Avşar
 • Melek İspiroğlu 
 • Meliz Özkıraç
 • Meltem Çerkez 

Mahmutoğlu 
 • Memo Hatipoğlu
 • Meriç Süt Ürünleri

Pandemi Döneminde Yardımları ile 
İyilik Gönüllülerine Destek Olan Yardımseverler

Teşekkürlerimizle...
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 • Mert Biranlı
 • Metgin Gıda
 • Metin Kurt
 • Mıhaela Havutçu
 • Mustafa Karataş 
 • Mustafa Öztürk
 • Müge Güryeler 
 • Müjgan Başköy 

Oduncuoğlu
 • Müsteyde Onbaşı 
 • Naciye Batılı
 • Naciye Faraç
 • Naciye Hamle
 • Nazım Kaşot
 • Nazim Haktan
 • Neriman – Cenk Vamık
 • Neşe Egemen
 • Nidai Güngördü (Girne 

Belediyesi)
 • Nilüfer Güneş
 • Nurdan İspiroğlu 
 • Oero Trading LTD
 • Ogün Uğursev 
 • Orhan Ağıt
 • Orhan Kürşat
 • Orhan Yılmaz 
 • Osman Perçinkardeşler 
 • Oya Aygın
 • Oyper Cam
 • Ödül Kutan Şah
 • Öykü Aşkın
 • Özgül Cankat 
 • Özgül Doğanay
 • Özgül Uçkaç Çırakoğlu 
 • Özkan Güngördü 
 • Özlem Girgin
 • Özlem Kuyucuoğulları
 • Özlem Nalbant
 • Özlem Öztürk Ağlarcan
 • Özlem Tüylüoğlu

 • Özgün Dostoğlu
 • Papatya Adalıer
 • Peral Onuralp
 • Pervin Özgeçen
 • Pınar Barut
 • Pınar Başman 
 • Pınar Hançerlioğlu 
 • Pınar Tarı
 • Rahşan Özdoğdu
 • Ramadan Cemil
 • Raşit Türkeri
 • Raziye Gardiyanoğlu 

Şener 
 • Resmiye Sevengül Yıldır  
 • Ruhsar Vudalı
 • Saadet Dümencibaşı
 • Safiye Akıner 
 • Safiye Yavuzcan 
 • Saka Su
 • Salih Atakara
 • Sargın Perk
 • Saydam Soy
 • Seden Turamberk 

Özerdem
 • Seder Dedeler 
 • Selcan Metay
 • Selen Baysal
 • Selin Altuner Sertel
 • Serap Çatalbaşı
 • Serap Turan Evran
 • Sercan Dolaşır 
 • Serhat Müderris
 • Serkan Ertaç
 • Sevgen Elagöz 
 • Sevgi Altay Erginel
 • Sevgi Doğruyol
 • Simge Yunus Tekin
 • Sinan Yalınç
 • Süheyla Kasap 
 • Süleyman Şakar  

 • Sümer Lord 
 • Şakir Alemdar 
 • Şamil Şamiloğulları
 • Talat Ürer
 • Tamer Öztaş
 • Taşkın Ürel
 • Tijen Doğu Apakgün 
 • TİKA
 • TOL Yönetim Kurulu
 • Tolga Güçsoy
 • Trodos Gıda
 • Tuba Taylan
 • Tuba Taylan 
 • Tufan Vudalı
 • Tuncay Özdoğanoğlu
 • Tülay Sevengül 
 • Tünay Aydın
 • Ulaş Erbil 
 • Utku Altınkalem
 • Utku Esmer
 • Veli Esendağlı
 • William James Marcus 

Heppe-Smith
 • Yahya Parçalar 
 • Yakup Tel
 • Yavuz Küçük
 • Yeşim Karabacak
 • Yusuf Akmandor
 • Yusuf İspiroğlu 
 • Yusuf Küçük
 • Zehra Yarkın
 • Zehra Yarkın
 • Zeka Özak
 • Zeki Bilse 
 • Zekiye Baş
 • Zekiye Şahuri
 • Zümrüt-Berk Özen
 • Züriye Yılmazer

1112020



İyilik Dolu Bir Festival
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin çatısı altında sadece iyilik ya-
pan İyilik Gönüllüleri, ‘’İyilik Festivali’’ düzenledi. Ücretsiz 
olan iyilik festivalinde Türk müziğinin sevilen ismi Emre 
Aydın sahne aldı. Birbirinden güzel ve dillere dolanan şar-
kılarını bu kez iyilik gönüllüleri için seslendiren sanatçının 
konseri büyük ilgiyle karşılandı. 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen iyilik fes-
tivalinin açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi 
Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, vakıf demenin 
iyilik yapmak demek olduğunu söyledi. Benter, ‘’Bizim 
atalarımız 100 yıllardır vakıflar kurarak her türlü iyiliği 
yapmışlar. Etkinliğe katılan gençlerimizde iyilik gönüllü-
leri olarak bu güzel faaliyetleri devam ettiriyorlar. Çok 
güzel iyilikler yapıyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz’’ 

ifadesini kullandı.  
Muhteşem gecede sevilen sanatçı Emre Aydın’ın konseri 
dışında halk dansları ekiplerinin gerçekleştirdiği gösteri-
ler de büyük beğeni topladı. Gençler birbirinden güzel 
halk dansları ekiplerinin gerçekleştirdiği gösterilere bü-
yük ilgi gösterdiler.
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En güzeli 
iyilikte yarışalım

İnsanların En Değerlisi,  
İnsanları Seven ve Onlara 

Faydalı Olandır.  

evkaf evkafofficial
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Gelecek nesilleri 
iyilikle inşa edelim. 
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