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“Vakıf, Karşılık
Beklemeden İyilik 

Yapmaktır.”   

EVKAF 450. YILINDA BENCİLLİK VE İSRAFA KARŞI
MÜCADELE BAŞLATTI 

İdarem�z, 450. kuruluş yıldönümü olan 2021 yılını, benc�ll�k
ve �srafa karşı mücadele yılı olarak bel�rled�. Çocuklarımıza
ve gençler�m�ze benc�l olmamayı, �y�l�k yapmayı ve �sraf
yapmadan üreten b�reyler olmayı öğretmek, geleceğ�m�z �ç�n
büyük önem arz etmekted�r. Herkes� kucaklayan b�r anlayışla
yolumuza devam edeceğ�z. Bunun üzer�ne İdarem�z �srafa
karşı serg� ve yarışma çalışması başlattı. “ ”İSRAF etme “ÜRET
adıyla düzenlenecek etk�nl�k �ç�n detaylı b�lg�ye www.evkaf.org
adres�m�zden ulaşab�l�rs�n�z.  

EVKAF, LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ’NDE FEDAKAR
SAĞLIK PERSONELİNE DİNLENME ODASI YAPTIRDI 

İdarem�z, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanes� Ac�l Serv�s�’nde
bulunan ve oldukça yeters�z durumda olan küçük hemş�re odası
komple yen�len�p gen�şlet�l�yor. Evkaf’ın en öneml� amaçlarından
b�r� olan sağlığa katkıyı sürdürmek ve pandem� dönem�nde sağlık
ek�pler�n�n çalışmasını rahatlatmak �ç�n el�m�zden gelen desteğ�
vermeye devam etmekted�r.

Doğukan Red�f: Vakıflar Sayes�nde
Almanya’da B�lg�sayar Mühend�sl�ğ�
ve Yazılım Okuyorum..

Şuan Vakıflar sayes�nde B�lg�sayar
Mühend�sl�ğ� ve Yazılım bölümünü
okuduğunu, KKTC’n�n altyapısının
gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamayı, hayal
ett�ğ�n� d�le get�ren Doğukan Red�f güzel
projeler üreteb�leceğ�ne �nandığını söyled�.

“B�z de Evkaf olarak Doğukan Red�f g�b�
gençler�m�z�n yanında durarak, �st�kbal�m�z
olan gençler�m�ze sah�p çıkmaya gayret
ed�yoruz.
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Yeni Yaşınızın Hayal Ettiğiniz

Bütün Güzellikleri

Getirmesi 

Dileğiyle,

Doğum Gününüz

Kutlu Olsun.
Ulus Çoli
5 Şubat

Eşref Öztoprak
12 Şubat

Ceren Önem
18 Şubat

Recep Çaluda 
16 Şubat

Pembe Görneçli
21 Şubat

Ayşe Çakır
11 Şubat

VAKIFLARIN
                   AMAÇLARI NELERDİR ? 

1) Nenelerimizin ve dedelerimizin vakıfları kurarken amacı topluma hizmetti.
Bugün yürütülen faaliyetler ile özümüze dönüyoruz.

2) Aslında Vakıfların birinci derecede önemli amacı toplumda mal-mülk
sahibi olmayanlara ucuza arazi-dükkan kiralayarak onların da üreten
ve kendisine yeten kimseler olmalarını sağlamak. Yani aslında zenginler
ve diğer insanlar diye iki grubun oluşmasını ve fakirleşmeyi önlemek.

3) İkinci derecede önemli amaç da ihtiyaçlılara sahip çıkmak.

4) Çocuklarımıza ve gençlerimize bencil olmamayı, iyilik yapmayı ve israf
yapmadan üreten bireyler olmayı öğretmek.

5) Yunus Emre’nin de dediği üzere: “Tüm alem birdir bize”. Yani yardım
yaparken ayrım yapmamak. Herkesi kucaklamak.

Nevzat Akçagil
19 Şubat

‘İYİLİK	ŞEFLERİ,	HEM	SOFRALARA,	HEM	DE	GÖNÜLLERE	
MİSAFİR	OLUYOR’

G�rne Evkaf İy�l�k Gönüllüler�m�z, �y�l�k şefler� projes� �le hem değerler�m�z� bugüne taşıyor, hem de �ht�yaçlı �nsanların
sofrasına b�r tabak yemek koyab�lmen�n hazzını yaşıyor. Bu �y�l�k mutfağı, sadece yemek yapıp �ht�yaçlı �nsanlara dağıtma
amacı taşımamaktadır. Esk�den olduğu g�b� daha fazla �nsanın kenetlenmes�, b�rleşmes� ve sıcak b�r ortam oluşması �ç�n
yapılmaktadır. Her şey madd�yat değ�ld�r. Manev� değerler�m�z� tekrar canlandıralım. Küçük yaştan bunları aşılarsak,
gelecek nes�ller �ç�n örnek olacaktır.  
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