
GAZETESİ İYİLİK 
NİSAN 2022

SAYI: 101

Çocuklar
First Lego

Liginde
sayfa 3

Basketbol
Takımımız
İtalya’da

sayfa 2

Evkaf’tan
Bina 

Temini 
sayfa 4
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Evkaf Daha İyi Bir Kıbrıs İçin Çalışıyor

Kıbrıs Vakıflar İdares� (Evkaf), kuruluşunun 451'�nc�, İng�l�zlerden Kıbrıs Türk toplumuna
devr�n�n 66'ıncı yıl dönümünü kutladı.

İng�l�zlerden 15 N�san 1956'da epey zarar görmüş b�r halde ger� alınmasına rağmen Evkaf, her gün
yaptığı �y�l�klerle güçlen�yor ve Kıbrıs’ı daha �y� b�r yer yapmak �ç�n uğraşmaya devam ed�yoruz.
Atalarımızın 451 yıl önce başlattığı �y�l�k geleneğ�n� devam ett�rerek �ht�yaçlıların yanında oluyoruz.  

Osmanlı İdares� 1571'de Kıbrıs’ı fethett�kten sonra çeş�tl� vakıflar kurarak Türk, Rum, Ermen�, Maron�t,
Müslüman, Hr�st�yan ayırt etmeden hayır ve �y�l�k yapma geleneğ�n� başlattı. Cam�ler ve okullar �nşa
ed�ld�ğ�, fak�rlere sah�p çıkıldığını söyleyen Genel Müdürümüz İbrah�m Benter, İng�l�z dönem�nde
kaybett�ğ� gücünü, çalışamaz hale get�r�len malları, gasp ed�len vakıfları özüne döndürmek �ç�n yıllarca
mücadele ver�ld�ğ�n� bel�rtt�.

Hayırda yarışan, �y�l�kte buluşan, �nsanlıkta tüm dünyaya örnek olan atalarımız, bıraktıkları m�ras �le
hem bugünümüze, hem de yarınlarımıza umut olmaktadır.  



İHTİYAÇLI HERKESE YARDIM
EDİLDİ...
Evkaf’ın İng�l�z �dares�nde kaybett�ğ� gücünü,
toplum �ç�n yaptığımız yardımlarla ger�
kazandığımız “İy�l�k Gönüllüler�” ek�b�m�z �le
Kıbrıs’ı daha �y� b�r yer yapmak �ç�n çalışırken,
çocuklarımızın karşılıksız �y�l�k yapmaya
alışkanlık kazanmalarını amaçladığımız
ve Evkaf’ın yardımlaşma ruhunu yaşatmaya
devam edeceğ� n�ce yıllar olacaktır.

Yüzlerce gençten oluşan İy�l�k Gönüllüler�; yaşlıları
z�yaret, sokak hayvanlarına gıda yardımı, çevre b�l�nc�n�
arttırma, muhtaç k�ş�lere yardım g�b� b�rçok alanda
her gün h�zmet göster�yor.

Lefkoşa, G�rne, Güzelyurt, Gaz�mağusa ve İskele
bölgeler�nde l�der olarak yer alan koord�natörler,
genç nes�llere �y�l�k yapmanın önem�n� de aşılamaktadır.

VAKIFLAR TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI
İTALYA’DA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

Vakıflar Tekerlekl� Sandalye Basketbol Takımımız 22-24 N�san
tar�hler� arasında İtalya’nın Sard�nya kent�nde Avrupa Kupası
(EuroCup 2) turnuvasında ülkem�z� tems�l ett�. Tems�lc�m�z Fransa,
İtalya ve Polonya takımlarıyla üç günde dört maç yaptı. Ayrıca
maçlarda g�y�len formalarımızın arkasında yer alan ‘İy�l�kte Yarışalım’
mesajı da d�kkat çek�c�yd�. Takımımıza her koşulda destek olmaktan
büyük onur ve mutluluk duyuyoruz.     
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MEVLEVİ TEKKESİ’NDE
İFTAR GELENEĞİ

SÜRÜYOR
KKTC’n�n başkent� Lefkoşa’dak� Mevlev� Tekkes�’n�n
önünde her yıl olduğu g�b� bu yıl da �ftar geleneğ�
sürdürülüyor. İftara KKTC vatandaşlarının yanı sıra
yabancı öğrenc� ve �şç�ler de yoğun �lg� göster�yor.
Mevlev� Tekkes�’n�n önünde günde 400 k�ş�ye �ftar
veren İdarem�z, Cumartes� akşamları ayrıca Hala
Sultan Cam�s� ve G�rne Nurett�n Ers�n Paşa Cam�s�
başta olmak üzere KKTC’n�n farklı bölgeler�nde
halka açık �ftar h�zmet� sunuyor.
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ÇOCUKLAR ULUSLARARASI FIRST LEGO LİGİNDE BULUŞTU
6-10 yaş arası çocukları b�r araya get�ren FIRST LEGO League
Explore fuarları, dünyanın en büyük çocuk organ�zasyonları
arasında yer alıyor. Kıbrıs Vakıflar İdares� ve T.C. Lefkoşa
Büyükelç�l�ğ�’n�n desteğ� �le organ�ze ed�len fuara 29 takım ve

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 daha çok sayıda

detay �le çocukların hem
hayal dünyalarına, hem de

b�l�msel bakış açılarına katkı
sağlanıyor.

1.000'e yakın �zley�c� katıldı.

EFKAF’IN KATKILARIYLA
DOĞU AKDENİZ

ÜNİVERSİTESİ’NDE İFTAR
PROGRAMI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kıbrıs Vakıflar İdares� ve Doğu Akden�z Ün�vers�tes�
�ş b�rl�ğ�nde ün�vers�te kampüsünde 2.500 k�ş�l�k
�ftar ver�ld�. Yerl� ve yabancı öğrenc�ler�n katıldığı
�ftar yemeğ�nde yapılan konuşmalarda hoşgörüyü,
paylaşmayı ve �ht�yaçlı �nsanların yanında olmayı
yıl boyunca alışkanlık hal�ne get�rmel�y�z mesajı
ver�ld�.



EVKAF, KANSER ARAŞTIRMA VAKFI’NA BİNA
TEMİN EDİYOR

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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EVKAF’IN DA
KATKILARIYLA

ALAYKÖY
İLKOKULU’NA 
KÜTÜPHANE

KAZANDIRILDI

Yeni Yaşınızın Hayal Ettiğiniz

Bütün Güzellikleri

Getirmesi Dileğiyle, 

Doğum Gününüz Kutlu

Olsun.
Aysu Erdoğan

6 Nisan
Ferhat Arca 

27 Nisan
Orhan Çakır 

15 Nisan

Evkaf’ın eğ�t�m alanına sağladığı katkılar devam ed�yor. Kıbrıs Vakıflar İdares�’n�n de �ç�nde bulunduğu
çok sayıda kurum tarafından desteklenen kütüphanen�n açılışı öğrenc�ler�n etk�nl�kler� �le gerçekleşt�r�ld�. 

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV)
Cengo Vakfı �şb�rl�ğ�yle 19.sunu
düzenled�ğ� Ork�de yürüyüşüne b�r
destek de Evkaf’tan geld�. İdarem�z,
Kanser Araştırma Vakfı’nın merkez
b�nasını sağlıyor. Evkaf Genel
Müdürümüz İbrah�m Benter, kanser
araştırmalarıyla dünya çapında 
başarılara �mza atan KAV Başkanı
Prof. Dr. Camgöz, çocuklar ve
gençler �ç�n sosyal, kültürel & eğ�t�m
amaçlı projeler gel�şt�ren Cengo
Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu �le
28 Mart Pazartes� günü b�r görüşme
gerçekleşt�r�ld�. Görüşmede KAV’ın
merkez b�nasını tem�n etmes�ne
�laveten, her yıl yapılacak olan
Ork�de yürüyüşüne de destek 
ver�leceğ� bel�rt�ld�.
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