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Sayfa 1

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Üç Okula
Yeni Kütüphane Kazandırdı

Kıbrıs Vakıflar İdares�, Lefkoşa Türk L�ses�’ne Barutçuzade Ahmet Vasıf Efend� Vakfı’nın 
desteğ�yle kütüphane hed�ye ederken, 20 Temmuz Fen L�ses� ve Alayköy İlkokulu’na
yapılan kütüphaneye �se d�j�tal destek sağladı.

Kıbrıs Vakıflar İdares�, geçt�ğ�m�z altı hafta �çer�s�nde Kuzey Kıbrıs genel�nde var olan okullara
kütüphane desteğ� sağladı. İdarem�z, 20 Temmuz Fen L�ses� ve Lefkoşa Türk L�ses�’ne kend�
�mkanlarıyla kütüphane hed�ye ederken aynı zamanda Alayköy İlkokulu’na da ortak kuruluşlarla
yapılan kütüphaneye d�j�tal alanda (akıllı tv, vs.) destek sağlayarak katkı koydu.

20 Temmuz Fen
 L�ses�



Sayfa 2

Lefkoşa Türk
 L�ses�

Kıbrıs’ın en esk� okullarından b�r� olan Lefkoşa Türk L�ses�’n�n kütüphane alanı 100 metrekare
gen�şlet�lerek daha fazla k�tap stoklanması sağlanmıştır. Kütüphane rafları tamamen dolduğunda
yerl� ve yabancı olmak üzere tam 4.000 k�tabı karşılayacak kapas�teye sah�p b�r alana h�zmet edecek. 
Kütüphane de ayrıca gen�ş b�r arş�v tes�s�, okuma ve sess�z çalışma alanları, öğrenc�lere araştırma
ve çalışmalarında yardımcı olmak adına yen� b�lg�sayarlar, fotokop� mak�neler� ve yazıcılar sağlanarak
kütüphaneye d�j�tal b�r alan kazandırılmıştır. Barutçuzade Ahmet Vasıf Efend� Vakfı’na tüm katkıları �ç�n 
teşekkür ed�yoruz.

Alayköy 
İlkokulu

Eğ�t�m gören h�çb�r genc�n evde b�lg�sayarı olmaması durumunda ödev�n� yapamaması, k�tap alacak
madd� �mkanlarının oluşmaması ya da öğrenc�n�n okula er�ş�m�nde bu g�b� nedenlerden ötürü
dezavantajlı durumuna düşmemes�n� engellemek adına gençler� okula kazandıracak kütüphane fikr�
hayata geç�r�lm�şt�r. Bu desteğ�m�z�n önümüzde k� aylarda daha fazla okulu destekleyerek devam
edeceğ� ve daha n�ce kütüphaneler�n okullara kazandırılacağı b�r �l�m yılı olmasını dört gözle bekl�yoruz.



Evkaf, Birkan Uzun Anısına Öğrenci Bursu Verecek
B�rkan Uzun anısına 2021-2022 eğ�t�m yılında ün�vers�te öğrenc�ler�ne
yönel�k eğ�t�m bursu ver�lecekt�r. Toplamda 3 k�ş�l�k kontenjana sah�p
olan burs, KKTC vatandaşlığı bulunan öğrenc�lere h�zmet etmeye hazır
hale get�r�ld�. B�rkan Uzun bursunu almaya hak kazanan ve 8,5

ortalamaya sah�p olan üç öğrenc�den her b�r�ne
l�sans eğ�t�mler� süres�nce yılda üç asgar� ücret
olacak şek�lde destek sağlanacaktır. Burs kazanma
hakkına sah�p olmak �steyen öğrenc�ler�n aşağıdak�
koşulları da yer�ne get�rmes� gerekmekted�r.

KKTC Ortaöğret�m kurumlarından mezun ve Yüksek Öğret�me kabul
almış olma,

Sporcu veya s�v�l toplum örgütler�nde gönüllü faal çalışmalar yapmış
olmak, (İlg�l� S�v�l Toplum Derneğ�n�n referans yazısı da gerekmekted�r.)

K�ş�n�n B�rkan Uzun bursuna başvuru nedenler�n� ve k�ş�sel amaçlarını
da �çeren b�r yazı �le b�rl�kte başvurması.

Bahsed�len tüm koşulların ve belgeler�n tam olması hal�nde değerlend�me
hakkı kazanan öğrenc�ler 20 Temmuz 2022 tar�h�ne kadar başvurusunu
hazırlayacağı mektup �le b�rl�kte Kıbrıs Vakıflar İdares�’ne sunarak
müracaat hakkı elde edecekt�r.

Vakıar Voleybol Takımı Süper Kupa’yı
Evkaf’ta Kutladı

Sayfa 3

Vakıflar Spor Kulübü bünyes�nde faal�yet gösteren Vakıflar Erkekler Voleybol takımı geçen
hafta düzenlenen Süper Kupa maçında Mağusa Spor Akadem�s� (MSA) �le karşılaşarak
sahadan 3-2'l�k b�r üstünlük sonucunda kupayı Vakıflar’a get�rmey� başardılar. 

Vakıflar Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kanan, madd� ve manev� katkılarından dolayı Kıbrıs
Vakıflar İdares�’ne teşekkür ett�. Ayrıca Vakıflar İdares�’n�n takımda yer alan bazı öğrenc�ler
�ç�n sağlamış olduğu burs desteğ� dolayısıyla da gençler�m�ze eğ�t�m alanında da destek
sağlamasının mutluluğunu bel�rtt�.

Benter: B�rkan Uzun kısa hayatında b�rçok �nsanın ömür boyu yapamayacağı
�şler� yapmış olup, B�rkan’ın da ded�ğ� g�b� “Çok çalışırsanız, azmedersen�z ve
�y� �nsan olursanız yapamayacağınız h�çb�r şey yoktur.” ded�.  



Sayfa 4

Cihangir ve Düzova İlkokul Öğrencileri Mutlu Çocuklar Bilim
Parkı’nı Ziyaret Etti

Mert Bal�n’�n katkılarıyla Alayköy’de yer alan Mutlu Çocuklar B�l�m Parkı’nda buluşan çocuklar akvaryumlar,
teraryumlar, b�tk�lerden oluşan canlılar bölümü, deney atölyeler�n�n bulunduğu b�l�m odası, lego educat�on
ürünler�, tasarımların test ed�ld�ğ� mühend�sl�k odası, kodlama atölyes� ve çok sayıda detay �le çocukların 
hem hayal dünyalarına hem de b�l�msel bakış açılarına katkı sağlıyor. S�zde çocuklarınıza bu eşs�z deney�m�

 

Kıbrıs Vakıflar İdares�’n�n de katkılarıyla İskele Evkaf Türk Maar�f Kolej� bünyes�nde �y�l�k bahçes�
hazırlandı. İy�l�k bahçes�, çocukların toprakla buluşması, üret�m�n ne anlama geld�ğ�n� h�ssetmes�
ve emeğ�n farkına varılması �ç�n Evkaf öncülüğünde okullarımızda b�r süre önce hayata geç�r�len,
ülke genel�nde de yaygınlaştırılmaya gayret ed�len son derece öneml� b�r çalışmadır.

İskele’de İyilik Bahçesi Projesi Hayata Geçirildi

ÜRETEN BİR GENÇLİK YETİŞTİRELİM

Sorgulayan, Analiz Yapabilen, Problem
Çözebilen, Araştırmacı Gençler Yetiştirelim

yaşatmak �st�yorsanız Mert Bal�n �le �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. (0533 873 0933)

kibrisvakiflaridaresi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi

sosyal medya adreslerimiz
   www.evkaf.org

   web adresimiz

   0392 22 83 134
   0392 444 04 94

   iletisim numaramız

   email adresimiz
   info@evkaf.net

   fax numaramız
   0392 228 30 94

   Kıbrıs Vakıflar Idaresi Genel Müdürlügü

11-13 Girne Caddesi, PK.118 

Lefkosa - KKTC
Kıbrıs Vakıflar İdaresi
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