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Beþ Engelli Birey, Vakýflar Ýdaresi’ne Ýstihdam Edildi

 Serpil Özten
 “Maddi baðýmsýzlýðým için yýllarca devlete girmeyi bekledim ”

Bir kadýn olarak monotonluktan çýktým, maddi kazancýmýz olunca kendimize olan güvenimiz
bile artýyor, her þeyden çok maneviyat önemli... 
Geleceðe dair sadece saðlýk diliyorum, en önemlisi o...
Yasalarýn uygulanmasýný þiddetle bekliyorum, benim gibi birçok arkadaþým var. 

Hayatýmda çok þey deðiþti. Çok çevrem yoktu, dört duvar arasýndaydým, burada 
sosyalleþtim, geleceðe umutla bakýyorum. Biliyorum ki sabit bir gelirim var ve ekonomik
baðýmsýzlýðým var, aileme hayat boyu yük olmayacaðým. Maddi, manevi baðýmsýz oldum,
bu duygu anlatýlmaz. Özgüvenim vardý ama insan farklý bir güven hissediyor.

Ergün Kocabýnar
“Dört duvar arasýndaydým, burada sosyalleþtim”

Üç yýldýr niþanlýyým, bu sebeple gelecek kaygýlarýmýn olmadýðý bir iþte çalýþmak en büyük
dileðimdi. Bu dileðimin gerçekleþmesini saðlayan herkese teþekkür ederken yaþadýðým
sýkýntýlardan dolayý kazandýðým ilk maaþýmla tekerlekli sandalye alarak Kýbrýs Türk Ortopedik
Özürlüler Derneði’ne baðýþlayarak hislerimi paylaþmak istedim.  

Menteþ Bürsev
“Gelecek kaygýlarým ortadan kalktý”

Bu iþ imkanýna sahip olmakla kendi ayaklarýmýn üzerinde durmanýn, faydalý birey olmanýn, 
ve aileme maddi-manevi destek saðlamanýn bana kazandýrdýðý özgüven ve mutluluk beni
hayata tutunmada daha çok motive etmektedir. Ýþe baþladýktan sonra artýk her sabah iþime
gideceðimi bilmek, beni inanýlmaz mutlu ediyor.

Ömer Cumhur Bulduk
“Her sabah iþime gideceðimi bilmek, beni inanýlmaz mutlu ediyor”

 
Hayatýmda çok þey deðiþti, kendimi idame etmeyi öðrendim, çalýþmak çok ama çok güzel bir
duygu, kendi alýn terimle bir gelirim oldu, daha çok ayaklarýmýn üzerinde durmaya baþladým.
Ýlk maaþýmla adaðým vardý onu yerine getirdim. Beþ yýl sonra kendi evimi almak istiyorum.
Toplumda daha çok özgüven içerisindeyiz, maddi manevi daha da çok kendimize güvendik.
  

Nidai Yýldýz
“Çok sosyaldim ama yetmiyordu”



BU AY DOÐANLAR

Kerime Darbaz
1 Kasým

Hüseyin Mýstýkoðlu
10 Kasým

Arkadaþlarýmýzýn Doðum Günlerini 
Kutlar, Nice Saðlýklý 

Yaþlar Dileriz.Gökten Erenköy
23 Kasým

Selma Buda
10 Kasým

Güliz Tekin
1 Kasým

KIBRIS VAKIFLAR ÝDARESÝ’NDEN “ÝYÝLÝK PROJESÝ”

Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi, çocuklara küçük yaþta iyiliði aþýlamak ve iyilik yapmayý bir alýþkanlýk haline getirmek
için  adý altýnda çocuklarýn günlük olarak tutabilecekleri ve yaptýklarý iyilikleri yazabileceði
özel üretilmiþ defterleri hediye etmeye baþladý. Vakýflar Ýdaresi’nden verilen bilgiye göre, “Ýyilik Günlüðü”,
ilk defa 9 Kasým Çarþamba günü Þehit Hüseyin Akil Ýlkokulu’nda çocuklara daðýtýldý. Amacý çocuklarý gün
içinde, iyiliðe ve paylaþýma yönlendirmek olan iyilik günlükleri 

 sloganýyla projelendirilerek, ilkokul çaðýndaki çocuklara, iyilik temalý kalemlerle birlikte,
Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi tarafýndan hediye edildi.

“Ýyilik Günlüðü”

“Daha güzel bir dünya için her gün küçük de
olsa bir iyilik yap”
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