
KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ
   www.evkaf.org

OCAK 2022
SAYI: 98

“Vakıf, 
karşılık

beklemeden
İYİLİK

yapmaktır.”kibrisvakiflaridaresi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi

“EVKAF, 2021 YILINDA  DESTEK SAĞLADI” 21 MİLYON TL
EVKAF 21 Milyon, 2021 yılında eğitim, sağlık ve sosyal destek projeleri kapsamında toplam 
TL En büyük destek 11 Milyon TL’lik tutarla eğitime verilmiştir. ’lik yardım yaptı.  Okulların
bakım onarım, teçhizat, araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin kıyafet, kitap,
kırtasiye ve tablet gibi eksikliklerinin giderilmesi, İskele bölgesinde büyük bir yatırımla okul
kazandırılması, yüzlerce öğrenciye burs verilmesi, sağlık alanında da hastanelere ve hastalara 
destek gibi çalışmaların ana başlıkları olarak ortaya çıkmaktadır. 

1) EĞİTİM

11 MİLYON TL TUTARLA EN BÜYÜK DESTEK EĞİTİME VERİLDİ.
Okulların bakım onarımı yapıldı. Okullara teçh�zat ve ek�pman alımı yapıldı. Öğrenc�ler�n kıyafet, k�tap, kırtas�ye set�
ve tablet g�b� �ht�yaçları karşılandı. Yüzlerce ün�vers�te öğrenc�s�ne burslar ver�ld�. İskele’de 8 M�lyon TL harcanarak
Türk Maar�f Kolej� b�nası yapıldı.

2) SAĞLIK

SAĞLIK ALANINA 1 MİLYON 375 BİN TÜRK LİRALIK DESTEK VERİLDİ.
Devlet hastaneler�ne tıbb� c�hazlar alındı. Hastaneler�n b�na donatımları ve tad�latlarının yapılması sağlandı. Sağlık 
sorunu olan �ht�yaçlı k�ş�ler�n tedav� masrafları karşılandı.

3) ENGELLİ BİREYLER

EVKAF, 2021 YILINDA DA ENGELLİLERE 2 MİLYON TL DESTEK VERDİ.
Engell� b�reyler�n özel eğ�t�m kurumlarında eğ�t�m ücretler� karşılandı. Engell� b�reyler�n sandalye, rampa, yatak,
gıda, bez, amel�yat, fiz�k tedav� ve �laç g�b� �ht�yaçları karşılandı.

4) SOSYAL YARDIMLAR

İht�yaç sah�pler�n�n ev k�ralarının ve elektr�k-su faturalarının ödemeler� karşılandı. İht�yaçlı k�ş�ler�n ev tam�rat ve
tad�latları yapıldı. Gıda, tem�zl�k malzemes�, soba, ş�lte, battan�ye, yatak g�b� �ht�yaçlar karşılandı. Pandem�den dolayı
gel�şen mağdur�yetler� azaltmak �ç�n k�ralarda %25 �nd�r�m ve gec�kme zammı affı uyguladı.  

EVKAF	Ailesi



Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencilerine yönelik olarak ‘Geleneklerimizde

Yardımlaşma ve İyilik’ temalı kompozisyon yarışması gerçekleştirildi. Okullarda iyi karakterli, iyi ahlaklı gençler

yetişmesini arzuluyoruz. Gençlere ve eğitime yönelik projelere her zaman destek olmaya devam ediyoruz. 

‘ ’ ve ‘ENGELLİ BİREY ve İYİLİK GELENEKLERİMİZDE
YARDIMLAŞMA VE İYİLİK’ KONULU KOMPOZİSYON

YARIŞMALARININ ÖDÜL TÖRENLERİ YAPILDI
Şeh�t Turgut Ortaokulu’nun düzenlem�ş olduğu ve Kıbrıs Vakıflar İdares� sponsorluğunda gerçekleşen
kompoz�syon yarışması ödül tören�ne Kıbrıs Vakıflar İdares� Genel Müdürü Prof. Dr. İbrah�m Benter,
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Da�re Müdürü Tevfik D�renç, Genel Ortaöğret�m Da�res� Müdürü Al� Yaman ve
KKTC Engell�ler Dayanışma Derneğ� Başkanı Ömer Suay katıldı. Öğrenc�ler�n b�zlere verd�ğ� mesajlarda,
çok çalışarak üreteb�len, sorgulayab�len ve çevreler�ne daha faydalı olab�len b�reyler olmalarını �fade ett�ler.

“EN GÜZELİ İYİLİKTE YARIŞALIM”



Ha�alık olarak tek sorulu ve ödüllü bilgi yarışması,
Evkaf Biliyorum başladı.

web sitesine kayıt olarak yarışmaları takip edebilir, çeşitli
ödüllerin sahibi olabilirsiniz. 

evkaf biliyorum

www.evka�iliyorum.com

Her ha�a Pazartesi günü 19:00 ile 20:00 saatleri arasında tek
 sorulu yarışmada en hızlı cevap veren 5 kişi arasına girin ve

 özel hediyelerin sahibi olun. Ödülün sahibi olan 5 kişi
                                                     üzerinden hemen açıklanacak,

hem de ödül töreni için tara�mızdan aranacak�r.
www.evka�iliyorum.com

7-18 yaş aralığında yer alan tüm öğrenciler ka�labilir. Ayrıca ödül kazanmış öğrenciler bir ay 
sonrasında tekrar yarışmaya ka�labilir.  

EVKAF, 2022 YILINI ‘İLİM YILI’ 
OLARAK ÇALIŞMAYA KARAR VERDİ

“

“ “

İdarem�z�n katkılarıyla 2021 yılında açılan ‘100 Objede Türk İslam B�l�m Tar�h�
Serg�s�’ �le atalarımızın matemat�k, fiz�k, astronom�, sosyoloj�, mühend�sl�k ve tıp
alanlarında yaptığı �nanılmaz çalışmalar ve buluşlar �le tanıştık. Bu doğrultuda
b�l�m �nsanlarından aldığımız �lham �le bu yıl �l�m ve b�l�m dolu çalışmalara
yönelmeye karar verd�k. KKTC’de bulunan tüm Türk Maar�f Kolejler�, F�nal ve
Doğu Akden�z Ün�vers�tes�’nde Hollanda’dan gelen b�l�m �nsanı Prof. Dr. Jan.
Hogend�jk, W�lfred de Graaf ve Mr. Tom Re�jngoudt �le b�rçok atölye çalışması ve
İslam B�l�m Tar�h� üzer�ne sem�ner yapıldı.

“İnsanların En Değerlisi, İnsanları Seven ve Onlara Faydalı Olandır.”



Mel�sa S�nem 
Atamen 

15 Ağustos

Yeni Yaşınızın Hayal 

Ettiğiniz Bütün

Güzellikleri Getirmesi

Dileğiyle, Doğum Gününüz

Kutlu Olsun.

Lefkoşa Bedesten’de yer alan 100 Objede Türk İslam Bilim
Tarihi Sergisi kapsamında çalıştaylar düzenlendi. Gazimağusa
Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Lefkoşa
Türk Maarif Koleji ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencilerine
yönelik olarak bilim tarihimize ilişkin hem kir, hem bilgi
hem de uygulamalı teorilerle çalışma şansına eriştiler. Bu
çalıştaylar ile bilim tarihimizin günümüz gençliğine ilham
kaynağı, olması hedeeniyor.

Emine 
Taşkıranlar

15 Ocak

Sami 
Cambaz
18 Ocak

Hasan 
Esendağlı
27 Ocak

Ebru 
Üstüner
6 Ocak

Elif 
Hacıveli
21 Ocak

Ceren 
Türker

24 Ocak

“100 OBJEDE TÜRK-İSLAM BİLİM TARİHİ SERGİSİ KAPSAMINDA OKULLARDA
UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLDİ”

Evkaf öncülüğünde çok sayıda okulda gerçekleşt�r�len uygulamalı eğ�t�m �le
öğrenc�lere benzers�z b�r deney�m yaşatıldı. Bu eğ�t�m ser�s�ne katkı sağlamak
amacıyla ek�b�yle b�rl�kte Hollanda Utrecht Ün�vers�tes�’nden gelen Prof. Dr.
Jan P. Hogend�jk, konuyla �lg�l� yaptığı açıklamada eğ�t�m �çer�ğ�ne ve amaçlarına
�l�şk�n b�lg� verd�. Hogend�jk, müslümanların b�n sene önce b�l�mde dünyanın
z�rves�nde olduğunu o yüzden çocukların da bu durumu fark etmeler� gerekt�ğ�n�
ve aynı yeteneklere sah�p olduklarını anlayab�lmeler� �ç�n bunları öğrenmeler�
gerekt�ğ�n� söyled�.
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