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1999 yılında Ercan Saymen tarafından kurulan Kıbrıs Türk  Mult�ple Skleroz (MS) Derneğ�, Evkaf’ın uzattığı yardım
el� sayes�nde faal�yetler�n� sürdüreb�leceğ� dernek b�nasına yapılan açılış �le kavuştu.

23 yıldır dernek b�nasına sah�p olamayan MS Derneğ� Başkanı S�bel
Hançerl� ve dernek üyeler� yen� b�nanın heyecanıyla yepyen� çalışmalara
�mza atmak �ç�n hazırlanıyorlar.
Yaz aylarında artan sıcaklıklarla hals�zl�k yaşayan, kış aylarında
�se soğuk sebeb�yle kasların sertleşmes� g�b� sorunlarla karşılaşan
aynı zamanda hastalığın boyutuna bağlı olarak h�s kaybı, denge
problem� ve yürüme zorluğu yaşayan MS hastaları �ç�n d�nleneb�lecekler�
b�r ortam dernek b�nasında oluşturuldu.
Ayrıca dernek b�nasında yapılması planlanan çalışmalar arasında
hastaya ps�koloj�k destek programları, hastaların b�rb�rler�yle �let�ş�m
kurab�leceğ� sohbet odası, el becer�ler�n� ve d�kkat eks�kl�kler�n�
güçlend�recek etk�nl�kler�n de yapılması �ç�n çalışmalara yer ver�lecekt�r.

Konu �le �lg�l� b�lg� ed�nmek ve dostlarımıza katkı sağlamak
�steyen k�ş�ler 0533 863 43 34 numaralı telefondan MS Derneğ�
Başkanı S�bel Hançerl� �le �rt�bat kurab�lmekted�r.



Evkaf, İyilik Dolu Yaz Okulu’nda
Çocuklar İyilik Dolu Günler Geçiriyorlar 
Arabahmet İy�l�k Ev� 7-11 yaş aralığında tam 20 öğrenc�y� yepyen� b�r projede ağırladı. Ana 
temanın ‘İy�l�k’ olduğu projede öğrenc�ler her gün İy�l�k Günlükler�ne yapmış oldukları �y�l�kler�
yazarak �y�l�ğ� çevreler�ne yaymayı başardılar.
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Çeş�tl� tar�h� gez�ler�n, mutfak atölye çalışmalarının, b�lg�lend�r�c� dersler�n, Kıbrıslı çocuk k�tabı
yazarları �le buluşma etk�nl�kler�n�n de yer aldığı programda çocuklar b�lg� dolu derslerde key�fl�
dak�kalar geç�rd�.

Farklı şartlarda büyüyen 20 çocuğun b�r araya geld�ğ� yaz okulunda her çocuğun benzerler� ve farklı
olanlarla güzel b�r şek�lde �let�ş�m kurab�ld�ğ� gözlemlend�.

Okullarda yeter� kadar ver�lemeyen, atalarımızın en temel davranışı olan paylaşım kültürü, vakıf kültürü,
şeh�rler�n tar�h�, yazarlarımızla buluşmalar, edeb�yat, değerler�m�z ve ahlak �le sabır dersler� de konu oldu.

Teknoloj�den uzak b�r eğ�t�m gerçekleşmes� ve çocukların 5 saat sanal dünyayı aramayıp tamamen 
kend�ler�n�n b�r şeyler yaparak oluşturab�lecekler� oyunlar ve etk�nl�klere yer ver�ld�.

Güzelyurt Arkeolaji ve
Doğa Müzesi

Kurabiye yapımı Dr. Fazıl Küçük Müzesi
Ziyareti

Le�oşa Tarihi ve ZiyaretlerPostane ziyareti
(postada mektup

gönderme)
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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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.
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Kıbrıs Sokak Oyunları
Kitabı Çocuklar İçin Hazır 
Teknoloj� çağında büyüyen çocuklarımızı geleneksel
sokak oyunlarından uzaklaştırmamak adına b�rçok
oyunun anlatımının yapıldığı ‘Sokak Oyunları’
k�tabı Aytül B�len ve Cevah�r Arslan Arslantay
tarafından hazırlandı. 
Geleceğ�m�z olan çocuklarımıza geçm�ştek� sokak
oyunları kültürünü hatırlatab�lmek ve o eğlence
dolu anları tekrar yaşanılab�l�r kılmak adına körebe,
p�r�ll� (b�lye oyunu), deve-cüce, mend�l kapmaca
g�b� b�rb�r�nden farklı oyunlara yer ver�lerek hazır
hale get�r�ld�.

Arabahmet İyilik Evi’nde Hacı İbrahim Efendi Ali Vakfı’nın Vakfiye
              Şartı Yerine Getirildi 
112 yıl önce Hacı İbrah�m Efend� tarafından vakfed�len b�r ev 2018 yılından
�t�baren Evkaf İy�l�k Ev� olarak toplumun b�rçok kes�m�ne yönel�k eğ�t�c� ve
öğret�c� sosyal faal�yetlere yer vermek �ç�n h�zmet ed�yor. B�na vakfed�l�rken
vakfiye şartı olarak fak�r öğrenc�lere k�tap kırtas�ye yardımı, zerde ve p�lav
yapılması uygun görülmüş ve bu �stek geçt�ğ�m�z günlerde İy�l�k Ev�’nde
eğ�t�m gören çocuklarımızın �k�nc� el eşyaları satması sonucu toplanan para
�le yapılmış ve fak�r �nsanlara dağıtılmıştır. Daha n�ce vakıf mekanlar
ves�les�yle �y�l�k yaparak h�zmet vermek üzere ‘İy�l�kte Yarışalım’.
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