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KKTC’y� başarıyla tems�l eden Vakıflar Tekerlekl� Sandalye Basketbol
takımı, İstanbul’da Fenerbahçe Tekerlekl� Sandalye Basketbol takımı
�le mücadele ett�.

Karşılaşmadan 109-35 skorla mağlup ayrılsak da KKTC’y� başarıyla
tems�l ett�ğ� maçta, sporcularımızın �steğ�, arzusu b�zler� gururlandırmıştır.

Ayrıca maçta, sporcularımızın t-sh�rtler�n�n üzer�nde “En Güzel� İy�l�kte
Yarışalım” sloganını yer alması d�kkatlerden kaçmadı. 

“VAKIFLAR TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
TAKIMI’NDAN ÜLKE PRESTİJİ ADINA ÖNEMLİ

KARŞILAŞMA”

“LEFKE’DE İYİLİK ÇOCUK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ”
Evkaf İy�l�k Gönüllüler�m�z Lefke’de okulların şubat tat�l� dönem� olması ve güneşl� havayı da fırsat b�len çocuklar şenl�kte
doyasıya eğlend�ler. Sandalye oyunları, �p çekme, yüz boyama etk�nl�kler�n�n yanında folklor göster�s� ve çocuk korosu da
yer aldı. Ayrıca çocuklarımıza ve gelen m�safirler�m�ze pamuk şeker, patlamış mısır ve lokma �kram ed�ld�.
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“EVKAF BİLİYORUM YARIŞMASI’NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULMAYA 
DEVAM EDİYOR”

Kim 
katılabilir ?

7-18 yaş grubundak� KKTC’de
yaşayan ve son b�r ayda

yarışmalarda ödül kazanmamış
öğrenc�ler...

Haftalık olarak tek sorulu ve ödüllü b�lg� yarışması ‘ ’ devamEvkaf B�l�yorum
ed�yor. Kıbrıs Vakıflar İdares�’nde düzenlenen tören �le b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü
ve dördüncü hafta yarışmalarında ödül kazanan öğrenc�ler başarı belgeler�n� ve
ödüller�n� aldılar.

Her hafta Pazartes� günü 19:00 �le 20:00 saatler� arasında düzenlenen
yarışmada en hızlı cevap veren 5 k�ş� arasına g�r�n ve özel hed�yeler�n
sah�b� olun. Yarışmaya  adres� üzer�nden www.evkafb�l�yorum.com
kayıt yapab�l�rs�n�z.     
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100 Objede Türk - İslam Bilim Tarihi
Sergisi Finali Yaptı

 
Her okul �ç�n öğretmenlere ve öğrenc�lere serg� kataloğu ve güneş saat� hed�ye ed�lerek öğle
yemeğ� �kramında bulunulmuştur. Böylece 3 aylık süre �ç�nde yüzlerce öğrenc� Türk İslam
B�l�m �nsanlarının �catları hakkında b�lg� sah�b� olurken aynı zamanda gençler�m�z�n
geçm�şten �lham almaları ve gelecekte �l�m �le b�l�me yapacakları katkılara ves�le olduğumuz
�ç�n b�zler de bu serg�y� KKTC’ye get�rm�ş olmaktan son derece memnun�yet duymaktayız.

Ülkem�z�n en büyük serg�ler�nden b�r� olan 100 Objede Türk - İslam B�l�m Tar�h� Serg�s�
15 Kasım 2021 tar�h�nde Lefkoşa Bedesten’de açıldı. Serg�m�z 3,5 aylık sürede toplam
7.500 z�yaretç�ye ulaşmıştır. Artan �lg� �le Şubat ayında z�yaretç� sayımız 2.000 k�ş�y�
bulmuştur. KKTC’n�n farklı bölgeler�nden �lk/orta ve l�seler de serg�ye yoğun �lg� 
gösterm�şt�r.

http://www.evkafbiliyorum.com
http://www.evkafbiliyorum.com


“ZÜMRÜTKÖY
İLKOKULU’NDA
İYİLİK BAHÇESİ
OLUŞTURULDU”

Kıbrıs Vakıflar İdares�’n�n başlatmış
olduğu “ ” projeler�İy�l�k Bahçeler�
kapsamında Zümrütköy İlkokulu
öğretmen ve öğrenc�ler�yle b�rl�kte
okul bahçes�nde İYİLİK BAHÇESİ
oluşturuldu. Öğrenc�ler, öğretmenler�
eşl�ğ�nde sebze tohumlarını ve fideler�
toprağa ekt�ler.

evkaf biliyorum
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“İnsanların 
En Değerlisi,

İnsanları Seven ve
Onlara Faydalı

Olandır.”



İbn-i Şatır
Geometri ve Hesap

İlimleri 1304-1375

İbn-i Şatır: Geometri ve Hesap İlimlerinin Üstadı
1304-1375 yılları arasında yaşamış olan büyük fen ve astronom� b�lg�n�, Şam’da 
doğmuştur. Zamanla geometr� ve hesap �l�mler�nde üstad oldu. Sonra astronom�

�l�m� �le uğraştı ve bu sahada zamanın en büyük al�m� olarak tanındı ve b�rçok rasat
ve hesap alet� keşfett�. Bu aletler�n yapılış ve kullanılışları hakkında k�taplar yazdı.

Usturlab adlı astronom� alet� gel�şt�rd�. Güneş saatler� üzer�nde durdu. Eserler�nden
b�rçok Müslüman ve batılı �l�m adamı faydalanmış ve tes�r� altında kalmıştır.

Bunların başında Kopern�k gelmekted�r. Kopern�k’ten b�r süre sonra gelen ünlü
İtalyan b�lg�n� Gal�leo da, İbn-� Şatır’a a�t b�lg�ler ışığında yet�şerek �lk teleskopu

yapmıştır.
  

Meryem Usturlabi
Uzay Bilimci ve Mucit

10. Yüzyıl

Dünyada İlk Kadın Uzay Bilimci
Gözlem yapmaya, gökyüzüne, özell�kle yıldızlara meraklı, her şey�
sorgulayan özell�ğ� ve zek� b�r çocuk olan Meryem Usturlab�’n�n

usturlap ustası babasına çıraklık sürec�yle başlar h�kayeye. Usturlap
üzer�nde yaptığı yen�l�kler �se güncel nav�gasyon yapısının temel
taşlarını oluşturmaktadır. Günümüzün hem nav�gasyon, hem de
zaman bel�rleme tekn�kler�n�n gel�şt�r�lmes�nde öncü b�r konuma

sah�p olan Meryem Usturlab�, dünya uzay b�l�m�n�n gel�şmes�nde çok 
büyük katkısı olan �lk kadın uzay b�l�mc� olarak b�l�nmekted�r.  

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

Nevzat Akçagil
19 Şubat
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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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.
.

“2022 EVKAF BİLİM SENESİ”

Tak�yüdd�n’�n Buharla Çalışan 
Döner Mak�nes� (1551)

Meraga
Rasathanes�’nden
 günümüze kadar
   ulaşan tek obje:

Dresden
Gök Küres�
(16. yüzyıl)
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