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“ Milletlerin gelenekleri
baþka baþkadýr, 

fakat iyilik 
her yerde birdir. ”   

KIBRIS VAKIFLAR ÝDARESÝ
www.evkaf.org

VAKIF, YARDIMLAÞMANIN
ve

DAYANIÞMANIN EN GÜZEL ÖRNEÐÝDÝR

ÇAÐDAÞ MÜZÝÐE KIBRIS VAKIFLAR ÝDARESÝ’NDEN DESTEK

Lefkoþa’da Küçük Kaymaklý bölgesinde Vakýflar
Ýdaresi’nden kiralanan arazide inþa edilen merkezin

Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi olarak, müziðe tarih boyunca
büyük önem verdi ðimizi,insanlarýn rehabilite 
edilmesi, iyileþti rilmesinde ve topluma faydalý
olmasýný diler sanatýn her alanýna destek vermeye

Çaðdaþ Müzik Derneði Baþkaný ve Þefi Ersin 
Tünay baþkanlýðýnda 13 Haziran 2013’te kurulan
ve bugüne dek sosyal sorumluluk çerçevesinde
birçok yardým konserleri veren derneðin yeni
merkezinde, dans, müzik, þiir, el iþi gibi faaliyetlere
de yer verilecek ve bu gibi alanlarda çalýþma yapan
kurum, kuruluþ ve kiþiler de binayý kullanabilecek.
120 metrekarelik binanýn engellilerin eriþimine de
uygun þekilde inþa edildiði belirtildi.

 ÝYÝLÝK GÖNÜLLERÝ’NDEN “ ” ZÝYARETENGEL TANIMAYAN ANNELERE

Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Ýyilik Gönülleri,  
“Engel Tanýmayan Anneleri” ziyaret 
ederek “ ” gününü kutladý.
 

Engelsiz Anneler

açýlýþý yapýldý.

devam edeceðimizi belirtiyoruz.

Bu çerçevede Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Ýyilik
Gönülleri Lefkoþa Özel Eðitim Merkezi’ni
ziyaret etti. 
 “Anneler Günü” kapsamýnda Lefkoþa Özel
Eðitim Merkezi’nde özel gereksinimli
çocuklarýn anneleriyle organize edilen
yemekte buluþan Ýyilik Gönülleri, verdikleri
                                           

Ý y i l i k  Gö nü l lü le r i ,   
her koþulda ve þartta
güçlü annelik duygusu 
i l e  ha reke t  eden  

her daim ellerinden 
öpülmesinin sadece
“Anneler Günü” ile 
sý ný rlan dý rýlmam asý  
gerekt ið ine vurgu
yaptý.

böy les i  anne le r in  

hediyelerle “Anneler
Gününü” kutladý.



Suna Tokatlýoðlu
19 Mayýs

Arkadaþlarýmýzýn Doðum Günlerini Kutlar,
Nice Saðlýklý Yaþlar Dileriz.

Timuçin Görneçli
02 Mayýs

Mustafa K. Kasapoðlu 
29 Mayýs

Mustafa Doðru 
27 Mayýs

Bilim Kahramanlarý Derneði ve Öðrenen Mutlu Bireyler Merkezi ortaklýðýnda ülkemizde ilk kez düzenlenen
etkinliðe destek olan Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi, yüzlerce minik bilim kahramanýnýn Lefkoþa Bedesten’de

Bilim ve teknolojinin kreatif bir çabayla kullanýlmasýný amaçlayan ve 6-10 yaþ arasý çocuklara yönelik eðlenceli
bir fen, teknoloji, mühendislik ve matematik programýný içeren organizasyon, ülkemizde ilk kez düzenledi.
Organizasyon sonunda yer alan ödül töreninde, tüm takýmlara ödülleri takdim edildi.

buluþturdu.

DEÐÝRMENLÝK’TEKÝ BAÞPINAR CAMÝSÝ PROJESÝ BAÞARIYLA TAMAMLANMIÞTIR

Ýnþaatý bir yýldýr devam eden Deðirmenlik’teki Baþpýnar Camisi projesi baþarýyla tamamlanmýþtýr. Mimari 
projesini Kerime Darbaz’ýn, Ýnþaat Mühendisliðini Nazlý Soykan’ýn yaptýðý proje, Vakýflar Ýdaresi Ýnþaat Þubesi
tarafýndan ihale edilmiþtir. Taþ Minaresi 27 metre olan, binanýn zemin kat brüt alaný 200 m olup, cami ibadet
alaný 150 kiþiliktir. Cami; abdest alma yerleri, çardaklar ve son cemaat yeri ile birlikte tek ünite olarak 
projelendirilmiþtir. T.C. Lefkoþa Büyükelçiliði’nin desteðiyle yapýlmýþtýr.

MÝNÝK BÝLÝM KAHRAMANLARINA DESTEK

KIBRIS VAKIFLAR ÝDARESÝ’NDEN

2


	Page 1
	Page 2

