
1



2

Cemal ÖZYİĞİT
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

Değerli Öğretmen Kardeşlerim,  
Sevgili Gençler

Zaman hızla akıp geçerken, bir eğitim öğretim yılının 
daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Yıl boyunca hepimiz için mutlu ve başarılı anlar kadar, 
hayal kırıklığı yaşadığımız anlar da mutlaka olmuştur. 
Ancak unutmayınız ki, hayat bunların tümünün bileşi-
midir ve tüm yaşananlar tecrübe biriktirmemize neden 
olmuştur. Önemli olan bu tecrübeleri kendimizi geliş-
tirmek, iyiliğe, doğruluğa daha güzel bir geleceğe ulaş-
mak adına kullanabilmemizdir.   

Geçen yıllar, kiminizi bir üst sınıfa, kiminizi de lise yılla-
rının sonuna, yeni başlangıçlara getirdi. 

Bizler de kıymetli öğretmenlerinizle birlikte sizlere çık-
mış olduğunuz bu uzun ve zor hayat yolunda, başarı-
lı, mutlu ve huzurlu olmanızı sağlayacak gerekli bilgi, 
beceri ve alışkanlıkları kazandırmaya çalıştık, her plat-
formda çalışmaya devam edeceğiz.  

Kıymetli Öğretmenlerimiz

Sizlerin her zaman olduğu gibi, bu yıl da mesleğinize 
yakışır bir şekilde fedakarca çalışmalar yaptığınıza emi-
nim. Nitekim dönem boyunca okullara yaptığım ziya-
retlerde de bunu yerinde gözlemledim. 

Yıllar içerisinde eğitim sistemindeki yapısal birçok soru-
nun da sizlerin bu duruşuyla aşıldığının bilincindeyim. 
Bu vesileyle, öğrencileri çok büyük bir özenle eğiten, 
geleceğe hazırlayan siz öğretmenlere içtenlikle teşek-
kür ediyorum. 

Sevgili öğrencilerimiz, 

Hayatımızın birçok evresinde olduğu gibi eğitim-öğ-
retim döneminde de başarılı veya inişli- çıkışlı süreçler 
olabilir. Unutmayınız ki, bu durum herkes için geçerli-
dir. 

Bir büyüğünüz olarak sizlere birkaç noktayı hatırlatmak 

isterim. Başarılarınızın sizi rehavete sürüklemesine, ba-
şarısızlıkların ise üzmesine, kendinize olan inancınızı 
etkilemesine asla izin vermeyin.

Kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayınız, 
bol spor yapın, kültürel- sanatsal faaliyetlerde bulunun. 

Teknolojiden geri kalmayın, ancak asla ve asla esiri de 
olmayın. 

Öğretmenlerinize, büyüklerinize saygı ile yaklaşmaya 
özen gösterin, unutmayınız ki onlardan öğreneceğiniz 
çok şey var. 

Birbirinize sıkı sıkıya sarılın ve destek çıkın. 

Sevgili mezunlar,

Sizleri bir üst eğitime veya iş hayatına uğurluyoruz. 
Eminim her biriniz okulunuza dönük çok farklı anılarla 
ayrılıyor, çok karmaşık duygular içerisinde bulunuyor-
sunuz. 

Zaman içerisinde okulunuzdan çok iyi bilgi ve dona-
nımla ayrıldığınızın, bir çok şey bildiğinizin farkına vara-
caksınız. Hayatın bu yeni aşamasında okul yılları bir tatlı 
anı olarak kalırken, asıl zorlu ve bütünlemesi olmayan 
hayat sınavında sizlere başarılar diliyorum.

Önümüzdeki dönemlerde de önünüze belki bir sürü 
engel çıkacak, zaman zaman zorlanacak, belki tökezle-
yeceksiniz, ancak asla ve asla yılmayınız. Başarı, kararlı-
lık ister, azim ister. Dik duracak, kararlılıkla engelleri bir 
bir aşacak başarılı, mutlu ve özlemini çektiğiniz güzel 
bir yaşam süreceksiniz. Buna olan inancım tamdır.

Yolunuz, şansınız açık olsun. İleriki yıllarda sizleri ba-
şarılı bir iş insanı, iyi ve güzel işler başarmış, topluma 
faydalı bireyler, mutlu ve huzurlu yaşam süren insanlar 
olarak görmenin gururu bize yeter de artar bile.

Hepinizin yolunun açık, geleceğinin aydınlık olmasını 
dilerim.
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Mahmut KANBER
 Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı

KTEZO & MEB Taner Akçan Çıraklık ve Yetişkin 
Eğitim Merkezi 9 yılını ilk günkü kadar heye-
canla tamamlandı.

9 yılı yeni eğitim kompleksimizde başladık. 
Uzun uğraşlardan sonara mesleki eğitimde, 
ülkemizde yeni bir dönem başladı. Ülkemizin 
gerçekleri ortada. Çıraklık sistemi devletin eği-
tim politikalarının içinde doğrudan bir yön-
lendirmeye sahip değil, ancak öğrencilerimi-
zin büyük bir kısmı eğitim sisteminin dışında 
kalan, çocuklarımızdan oluşmaktadır. Burada 
dikkatinizi çekmek istediğim konu, ülkemiz-
de nitelikli iş gücüne bu kadar ihtiyaç varken, 
genç işsiz oranımız azımsanmayacak oran-
larda iken yüzleşmek zorunda olduğumuz 
gerçeğidir. Gençlerimize nitelikli zanaatkârlar 
olması için somut adımlar atmalıyız. Ekonomi-
mize doğrudan katkı koyan öğrencilerimiz ve 
mezunlarımız her tür değeri hak ediyor. Hede-
fimiz; Topluma fayda sağlayan, iş başında eği-
tim modeliyle gençlerimiz aldıkları eğitim so-
nucunda eğitimli, becerisi gelişmiş, öz güveni 
yerinde toplumuna verdiği hizmetleri belli bir 
standartla veren, emeğin kıymetini bilen, ka-
zandığını ülkesinde tüketen yaşamını bu top-
raklarda planlayan bireyler yetiştirmektir.

KTEZO’nun 10 yıllardır esnafın, zanaatkârın, 
üreticinin yani toplum adına sürdürdüğü 
projeler devam edecek. Bakış açımız gereği 
üyelerimizin mesleki, ekonomik, sosyal, ihti-
yaçlarını planlı ve toplum yararına olması için 
çalışmaktayız. Hedefimiz ülke genlinde esnaf 

ve zanaatkârın tüketiciye, standartlar çerçeve-
sinde iş sağlığını ve iş güvenliğini önemseyen, 
rekabeti emeğe saygıyla yapan, eğitimli birey-
ler yetiştirmektir. Kültürümüzü önemseyen 
bireyler ve zanaatkârlar ancak eğitim yoluyla 
bir noktaya gelebilir. Biz gönüllüler, genelde 
topluma, özelde esnafa, zanaatkârlara bu yol-
la hizmet etmeyi görev bilmekteyiz. 

Sevgili gençler; bu yıl 7. dönem mezunlarımızı 
artırarak verirken, geçen yıllara oranla eğitim 
olanaklarını artırarak gençlerle buluşturuyo-
ruz. Şimdiden önümüzdeki dönem mezun 
olacak öğrencilerimize, daha neler katabile-
ceğimizi planlayıp çalışmalarımıza devam et-
mekteyiz. 

Sevgili genç zanaatkârlar; sizleri çağdaş, bi-
limsel, ilerici ülkesindeki değerleri önemseyen 
gençler olarak mezun etmekten, öğretmenle-
riniz, ustalarınız ve yöneticileriniz olarak onur 
duyuyoruz.

Bu meşakkatli yolda yeni katılacak arkadaşla-
rınıza, ilgi ile eğitimlere katılıp başarılı olmanız 
için, ustalarınız ve eğiticileriniz severek ve so-
rumluluk duyarak yardımcı olacaklar.

Mezunlarımızı bırakmıyoruz. Her zaman izli-
yor olacağız, altın bilezikleriniz kolunuzda, siz-
leri kucaklar, sevgiyle uğurluyoruz.
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Aytunç ŞİRKET
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü

Emek ve özveriyle yoğrulan, yoğun bir öğ-
retim yılını daha geride bırakırken, tüm yılın 
özeti niteliğindeki, manevi değeri ölçülemez 
okul derginiz aracılığıyla sizlere seslenmek, bir 
meslek lisesi mezunu olan benim için oldukça 
farklı bir heyecan. 

Eğitimin en önemli öğeleri okul yöneticileri ve 
öğretmen arkadaşlarım,

Ulu Önder Atatürk, gençleri size emanet eder-
ken “Gelecek sizlerin eseri olacak.” demiştir.” 
Atatürk devrimlerinin takipçisi, vatanına sa-
hip çıkan birer eğitim meşalesi olan sizler, 
gençlerimizi kişilik sahibi ve her yönüyle tam 
donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, hiçbir 
fedakarlığı öğrencilerinizden esirgememek-
tesiniz. İnsan şekillendirmenin oldukça zor 
ve kutsal bir görev olduğunu en çok sizler bil-
mektesiniz. Okul aile birlikleri ve velilerimizle 
el ele, kendi hayatlarınızdan ödünler vererek 
öğrencilerimizin yolunu aydınlatmaktasınız. 
Emekleriniz için sizlere bir kez daha teşekkür 
ederken, çalışmalarınızda her zaman yanınız-
da olduğumuzu belirtmek isterim. 

Sevgili gençler,

Kiminiz bir üst sınıfa geçmenin ve önünüzdeki 
uzun yaz tatilinin heyecanını yaşarken, kimi-
niz de mezun olmanın mutluluğu ile arkadaş-
larından ve okulundan ayrılacak olmanın bu-
rukluğunu bir arada yaşıyorsunuz. En büyük 
misyonumuz olan Atatürkçü, ülkesine ve ulu-

suna yürekten bağlı, toplumsal sorumluluğu-
nun bilincinde, kendini ifade edebilen, çevre-
ci gençler olarak yetiştiğinizi görmek, bizlere 
gurur vermektedir. Son zil sizler için çalarken 
şunu hatırlamanızı isterim: Gelecekte de bu 
donanımınız sayesinde, adından başarılarıyla 
söz ettiren bireyler olacağınızdan kuşkumuz 
yoktur. Geleceği sizlerin şekillendireceğinizi 
hep anımsayarak, öğrenmenin yaşam boyu 
devam eden bir tutku olduğunun ve çağı ya-
kalamak için kendinizi sürekli aşmanız gerek-
tiğinin bilincinde olun. 

Önümüzde uzun, enerji toplayacağımız yaz 
tatili var. Teknolojinin esiri olmadan kendi-
mize zaman ayırmalı, kendimizi dinlemeliyiz. 
Doğayla baş başa olmak, kitapların büyülü 
dünyasına dalmak fırsat buldukça yeni bilgiler 
edinip yeteneklerimizi geliştirmek tatilde de 
olsak hedeflerimiz arasında olsun.  Hepinize 
çalışmalarınızda başarılar diler, en içten sevgi 
ve saygılarımı sunarım.
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Özgür ÇAKMAK
 Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi Müdürü

Eğitim Öğretim hayatımızın 9. yılını geride 
bırakmanın haklı mutluluğu ve geleceğe yö-
nelik umutları ile bir yılı daha geride bıraktık. 
Okul yıllığımızda da hem okulumuz hem eği-
timlerimiz hem de gelecek planlarımız ile ilgi-
li birçok bilgi ve yaşanmış tecrübeleri sizlerle 
paylaşmaktan onur duyuyoruz. 

Günümüz gençliğinden en büyük beklentimiz 
geleceğe yön vermeleri ve bugünlerden daha 
iyi olacak bir dünya yaratmaları. Bu beklentile-
ri karşılamaları için bizlere düşen ise sorgula-
yan, araştıran, ben değil biz diyen, paylaşımcı, 
gelişmeyi amaç edinen bir gençlik yetiştirmek 
için çalışmak. 10 yıllık geçmişimizde Kıbrıs Türk 
Esnaf ve Zanaatkarlar Odamız ve okul olarak 
bu amaca hizmet etmeye var gücümüzle ça-
lışıyoruz. Zaman geçerken dünya gelişip ileri-
ye doğru giderken bu anlayışın doğruluğu ve 
bizleri getireceği noktaların ne kadar önemli 
olduğu da açıkça görülmektedir.

Okulumuz bu yılda birçok etkinlik, proje ve 
eğitim çalışmaları ile dolu dolu bir öğretim yılı 
yaşadı. Öğrencilerimizin gerek işyerlerinde us-
taları ile yaptıkları eğitimler gerekse de okulda 
aldıkları bilgilerle oldukça verimli bir yılı geri-
de bıraktıklarını mutlulukla gözlemliyoruz. 
Yeri gelmişken öğrencilerimizin eğitimleri için 
en büyük katkıyı koyan öğretmen arkadaşları-
ma da teşekkürü bir borç bilirim. 

Yetişkin eğitimimiz bu yıl Saç Kuaför ve Güzel-
lik alanlarında her yıl olduğu gibi çok önemli 
sayıda mezun verirken bu mesleklerin yanısıra 
Otomotiv Mekanikerliği ve Barista eğitimleri-
mizi de meslek eğitimi yelpazemize katarak 
daha da geliştik. Bununla birlikte Merkezi Ce-
zaevi Meslek Edindirme Projemiz kapsamında 
da 48 mahkumumuza cezaevi sonrası hayatla-
rını kurarken meslek sahibi olmaları için fırsat 
yaratmış olmanın mutluluğunu duyduk. 

Yeni alanlarla birlikte mevcuttaki alanlardaki 
yenilik ve eğitim olanaklarını en iyi seviye-
de takibe ve gelişmeye de devam edeceğiz. 
Çıraklık alanlarımızda ise toplamda 44 farklı 
meslek dalında kayıtlı 365 öğrencimizle geliş-
meye devam ediyoruz. 

Okulumuz binamızın ve eğitim çalışmalarımı-
zın donanım ve kalitesinin de artmasıyla ge-
lişmeye devam ederken bizlere, başta odamız 
yönetimine olmak üzere katkı yapan herkese 
teşekkürlerimi sunarım.

Bu yıl 74 çırak ve 75 yetişkin eğitimi alanların-
da mezun verdik. Mezun olan tüm öğrenci-
lerimizi tebrik ederken eğitimin yaşam boyu 
olması gerekliliğine inanan bir eğitimci olarak 
onlarla meslek hayatları boyunca birçok eği-
tim ve projede beraber çalışmak umudumuzu 
da yinelemek istiyorum. Yolunuz açık olsun…
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TANER AKCAN
Fikirlerin ve ürettiklerinle,
açtığın yolda çalışmaya devam edeceğiz...

Sevgi ve saygı ile anıyoruz...
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Neden Taner Akcan Çıraklık ve 
Yetişkin Eğitim Merkezi?

Çünkü,  10 yıllık geçmişinde 400 Kalfa ve usta mezunu vererek ülkemizin ni-
telikli eleman ihtiyacına en çok katkı yapan eğitim kurumu,

Çünkü,  KTEZO bünyesinde yapılan projelerle yeni gelişen ve var olan tüm 
meslek alanlarında eğitimde süreklilik felsefesi ile hareket eden bir 
eğitim kurumu,

Çünkü,   işbaşı eğitim modeli ile öğrencilerin meslek eğitimlerini sahada us-
taları ile koordineli olarak yürütülmesini sağlayan eğitim kurumu,

Çünkü,  her meslek alanı için sürekli kendini geliştiren ve bu alanda tüm ça-
lışmalarını ileriye yönelik planlayan bir eğitim kurumu,

Çünkü,  8 sınıf, 4 atölye, 170 kişilik konferans salonu, akıllı tahta, her sınıfta 
projeksiyon ve internet bağlantısı ile teknik donanımı tam bir eğitim 
kurumu,

Çünkü,   daha eğitim alırken iş garantisi olan tek eğitim kurumu,

Çünkü,  çevreye duyarlı ben değil biz diyen, katılımcı, paylaşımcı, daha iyisi 
için sorgulayan bir gençlik hedefinde olan bir eğitim kurumu.
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İDARİ KADROMUZ

Özgür ÇAKMAK 
Okul Müdürü

Özlem ÇAKMAK 
Yetişkin Eğitimi 
Müdür Muavini

Gülbahar AYDIN 
Çıraklık Eğitimi 
Müdür Muavini
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Arife GÜNEY 
Türkçe

Türcan ÜÇÜZ 
Matematik

Selin ATAMAN YILMAZ 
Matematik

Kezban ESENGÜL 
İngilizce

Salih ULAŞ 
Berber Meslek Dalı 

Öğretici Usta

Sercan KOCAAĞA 
Barista Meslek Dalı Eğitmeni 

Hande AKTOLGALI KARAÖZ 
Güzellik ve Saç Hizmetleri 

Ceyda SAĞER 
Güzellik ve Saç Hizmetleri 

Çiğdem BOZKURT BURHAN 
Turizm 

İrem SEYLANİ 
Elektrik Elektronik Öğretmenliği 

Okul Sekreteri

Bora KARAÇAM 
Elektrik-Elektronik Öğretmenliği 

Hasan AKANAY 
Otomotiv Mekanikerliği Öğretici Usta 

Ömer TARICAN 
Kuaför-Berber  

Meslek Dalı Öğretici Usta

Özdilek SİPAHİ 
Otomotiv Mekanikerliği  

Elektrikçiliği

ÖĞRETMENLERİMİZ
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ODA VE OKUL GÖREVLİLERİ

Yeşim HÜRSOYLU  
Kantin Görevlisi

Yılmaz MEVSİMLER 
Temizlik Görevlisi

KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI ÇALIŞANLARI

Soldan sağa: Gülden Çağlıoğlu: Üyelik Hizmetleri Sorumlusu, Jale Sakallızade: Muhasebe Sorum-
lusu, Aytekin Bolatcan: Oda Müstahdemi, Özşen Hacet: Oda Müstahdemi, Hüseyin Umay: De-
netim İşleri Görevlisi, Eda Hançer Akkor: Genel Sekreter Yardımcısı, Ersun Aytaç: Genel Sekreter 
Yardımcısı, Zalihe Mevsimler: Üyelik Hizmetleri Sorumlusu...
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RÖPORTAJ Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası  
Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile söyleşimiz

Arife GÜNEY

1. Çıraklık okulunun 
kuruluşu ve gelişmesi 
sürecinde hangi ana 
düşünceyi takip ettiniz?

Özetle insanımızı üretime kat-
madan (emtia veya hizmet 
üretimi) bu ülkenin “mamur” 
olamayacağı görüyor, dene-
yimliyorduk. İşini yapmayan, 
yapabileceği işleri dahi yapma-
yan bir toplum veya ülkenin bir 
yerlere ulaşmasının imkânsız 
olduğunun fazlasıyla farkın-
dayız. İşsizine iş, gençlerine 
istihdam ancak ve ancak mes-
leki eğitim ve mesleki eğitimin 
önemli bir parçası olan çıraklık 
eğitimi ile sağlanabilirdi. Tüm 
dünyada bu böyledir. İlginci de 
yine dünyada eğitimin yüzde 
70-75’ini mesleki eğitim oluş-
turduğu halde bizde, çıraklık 
eğitimine başladığımız tarih-

lerde yüzde 30’larda idi. O da 
mesleki eğitim değil üniversite 
hedefliydi. Dolayısı ile atölye-
de, fabrikada, restoranda, çarşı-
da, pazarda her yerde yabancı 
iş gücü olmadan, çağrılmadan 
ne mobilya yapmak ne yemek 
pişirmek mümkün olamamak-
taydı.

Hade neyse, gelen insanların 
nitelikleri de sorun oldu bir yer-
den sonra… Rekabetten, acı-
masız rekabetten dolayı ucuza 
işleyecek insanlar getirilmeye 
başlandı… Ülke olarak bu işi de 
yüzümüze gözümüze bulaştır-
dık. Ardından barınma sorunu, 
sağlık sorunu, eğitim sorunu 
geldi. Plan yoktu çünkü.

Bir yerden sonra çalışma için, 
gelecek insan da bulamayacak 
duruma geldik. Ülkelerinden 
kaçmak isteyen insanlarla dol-

du ülke. İş kazaları, kaos her tür 
istismar, aldı başını gitti.

Elbette ki iş yapamayacak iş gü-
cünün bizi getirdiği noktaydı 
bu. Ehliyetsiz insana tır sürdü-
rüyoruz. Olur mu olmaz! Çırak-
lıkla ilgili duyarlılığımız işte bu 
koşullarda oluştu. 

2. Üretmenin zor olduğu 
düşünülen ülkemizde 
çıraklık sistemini 
geliştirirken nasıl bu 
kadar üretken oldunuz?

İhtiyaçtı gerçekten. Görüyor-
duk bunu. Sadece kırılması, 
aşılması gereken iki nokta var-
dı. Bir tanesi toplum olarak 
içine düştüğümüz kolaycılık, 
hazırcılıktı. Alışmıştık. Kültür 
olmuştu bu. İkincisi, inanç-
sızlık alıp başını gitmişti. “Biz 
yapamayız” noktasına çoktan 
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gelmiş veya getirilmiştik. Diğer 
toplumlardan farklı olarak bir 
eksiğimiz varmış gibi. Sanki de 
bizi doğuran analarımız işle-
memeye, eğitim görmemeye 
doğurmuştu. Al diplomayı, ver 
elini devlet anlayışı alıp başını 
gitmişti. Bunu bildiğimizden 
dolayı, kolları sıvadık. Üç beş 
inançlı kafadar sabahlara ka-
dar çıraklarımız için işyerleri 
aramak zorunda kaldı. En ya-
kınımızda olan ve işyeri sahibi 
olan arkadaşlarımız dahi gö-
nüllü olarak çırak almayı kabul 
etmiyorlardı. Üç beş ay boğuş-
tuk resmen. Ancak, 15-17 yaş 
grubu gençlerimizin, bir süre 
sonra çalışma ortamında, üret-
kenliklerini ve başarılarını gör-
dük ve tüm işyeri sahipleri çırak 
istemeye başladı. Hala daha da 
bu durum sürüyor.

3. Gelecek ile ilgili, 
eğitimde hedefleriniz 
nelerdir?

Eğitim sisteminin bir bütün 
olarak yerine oturması lazım. 
Okul öncesinden, yuvadan baş-
layarak eğitimsiz çocuk, genç, 
yetişkinin kalmaması lazım.

Hala daha okul öncesi eğitime 
gitmeyen, ilkokula, ortaokula 
kayıt yaptırıp devam etmeyen 

çok sayıda çocuğumuz var. An-
nesi, babası çalışırken öğleden 
sonraları boşta olan, sahipsiz 
olan o kadar çok insan var ki.

Bunlar yetmezmiş gibi, lise dip-
loması verdiğimiz gençlerin 
yüzde 75’ini üniversiteye gön-
dermeye devam ediyoruz. Bu 
bakımdan dünyada 3. 4. sırada-
yız.  Rehberlik yok, yönlendir-
me yok, kural yok, plan yok. 

Sonrada göç ve işsizlik. Yıllardır 
da bu böyle.

Saat, saniye kaybedecek zama-
nımız kalmadı. 

Bunları hemen düzeltmemek 
için herhangi bir neden yok. 
Yeter ki isteyelim.

Yönlendirmeyle, rehberlikle, 
kuralla, planla…

Bunları yaptığımız oranda çı-
raklık eğitimde de mesleki 
eğitimde de kalite artacak ve 
yaygınlaşacak. Toplum üretime 
katılabilecek. Bu arada ivedi 
olarak Mağusa-İskele ilçeleri-
mizi kapsayacak şekilde, Mağu-
sa da çıraklık eğitiminin başla-
ması şart oldu. 

4. Yaptığınız çalışmalarda 
sürekli dayanışmayı, 
gönüllülüğü ekip olmayı 

hedeflediğinizi ve hayata 
geçirmeye çalıştığınızı 
biliyoruz. Bu konuda 
bize ne gibi örnekler 
verebilirsiniz?

Sorunlar hepimizindir. Oluş-
masında da hepimizin rolü var. 
Biri yaptı, birileri düzeltecek 
yaklaşımı bizlerde hiç olmadı. 
En azından benim içinde oldu-
ğum arkadaşlarım için bunu 
söyleyebilirim. 

Dikkat ederseniz çok yaygın 
bir anlayış olarak, birileri hükü-
mete, birileri devlete söver. So-
rumluluk alma noktası yok mu? 
Sorun da dışarda, çözümde. 
Böyle bir bakış açısı var.

Bu yaklaşımları kırarak yürü-
meye çalışıyoruz. Başardıkça da 
sahiplenme, inanç, dayanışma 
artıyor. Daha iyisini yapabilmek 
için mücadele çoğalıyor. Sanayi 
bölgemizi, odamızı, okulumu-
zu, kredi teminat kooperatifi-
mizi bu sahiplenmeyle, elimizi 
taşın altına koyarak yaptık. Risk 
yok muydu? Çok. Olmaya da 
devam edecek.

Bilinmesi gereken risk alma-
dan, bedel ödemeden, verici 
olmadan toplumsal başarıların 
gelmeyeceğidir. 

Bu kültürle devam ediyoruz. En 
son durağımız olan üretim ko-
operatiflerini oluşturmaya bu 
özgüvenle giriştik. 

Çok örnek var. Bir yasa için 9 yıl, 
zaman zaman da 24 saatimizi 
ortaya koyarak çalıştık. 

Hasta olduk, operasyon geçir-
dik, tatil vardı, işimiz vardı de-
medik. Güzellikler böyle doğu-
yor, böyle çoğalıyor. 
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MATEMATİK  KÖŞESİ
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TÜRKÇE  KÖŞESİ

Yabancı kelimerin Türkçe istilası, işyeri tabelalarında, tekstil ürünlerinde, 
kafe, restoran, hastane isimlerinde, alışveriş merkezlerinde, yeni yapılan 
sitelerde ve tükettiğimiz her şeyde kendini gösteriyor.…
İşte tükettiklerimizin marka adlarıyla dilimizde yarattığı tahribatı özetleyen 
ve yabancı kelimlerin günlük yaşamımızda ne kadar çok yer kapladığını, bir 
günümüzle özetleyen bir yazı;

''BİR TÜRKÜN GÜNLÜK YAŞAMI
*Casio** masa saatinin alarmıyla gözlerini açtı.
*Puffy** yorganını kaldırdı. 
*Hugo Boss** pijamalarını çıkarıp 
*Adidas** terliklerini giydi. 
*WC** 'ye uğradıktan sonra banyoya geçti.
*Clear** şampuan ve
*Protex** sabunuyla duşunu aldı. 
*Colgate** ile dişlerini fırçaladı. 
*BRAUN** ile saçlarını kuruttu. 
*Bill's** gömleğini ve 
*Pierre Cardin** takımını giydi. 
*Lipton** çayını içti. 
*Sony** televizyonda medya özetlerini ve *flash** haberleri izledi. 
* *Citizen** kol saatine baktı.
Aile fertlerine *'BYE'** deyip  *Peogeot** otomobiline bindi. 
*Blaupunkt** radyosunu açarak,  *rock** müziği buldu.
Ağzına bir  *Polo** şeker attı.
Şehrin göbeğindeki  *Mega Center** 'daki ofisine varınca, 
*Toshiba** bilgisayarını çalıştırdı. 
*Microsoft Excel'e** girdi. 
*Ofisboy** 'dan  *Nescafe** 'sini istedi.
Saat 10.00'a doğru açlığını yatıştırmak için  *Grissini ** yedi.
Öglen  *Wimpy's Fast Food** kafeteryaya gitti.
Ayaküstü, *Coca Cola** ve  **hamburgeri ** mideye indirdi. 
*Camel** sigarasını yakıp  *Star** gazetesini karıştırdı.
Akşamüzeri iş çıkışı *Image Bar'** a uğrayıp  *JB'** sini yudumladı, 
sonra köşedeki  *Shopping Center**'a uğradı.
Eşinin sipariş ettiği *Ariel** deterjan,  *Ace** çamaşır suyu,  *Pal-
molive** şampuan,  *Gala** tuvalet kağıdı,  *Sprite ** gazoz ve  
*Johnson** kolonyayı alarak kasaya yanaştı.
*Bonus** kartıyla ödemeyi yaptı.
Hafta sonu eşi Münevver'le  *Galleria**'ya giden Ahmet Bey,  
*Showroom**'ları dolaşıp  *Converse** ayakkabı,  **Lee Co-
oper blue jean** satın aldı.

Akşam evde bir gazetenin verdiği  *TV Guide**'a 
göz atan Ahmet Bey, kanallar arasında  *zapping** 
yaparak,  *First Class**,  *Top Secret** ,  
*Paparazzi** gibi programlar izledi.
Aynı anda *Outdoor** dergisini karıştırdı. Uykusu 
gelen Ahmet Bey, televizyonu kapatıp yatak odasına ge-
çerken, kendini mutlu hissetti. 
** 'Ne mutlu Türk'üm diyene!'** diye gerin-
di ve uyudu. 
*Hâlâ da uyuyor. Ne zaman uyanacağı da belli değil. YA-
ZIK...!!!''

Neden Türkçe Konuşamıyoruz?
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What Do You Value?
“Your beliefs become your thoughts, 
Your thoughts become your words, 
Your words become your actions, 
Your actions become your habits, 
Your habits become your values, 
Your values become your destiny

 Özge Dörmen / Ortak 2

Cyprus Recipes

Keftedes

Hairdresser Tools

Ingredients
600g ground pork meat (mincemeat)
1 large onion (finely chopped)
100g fresh parsley (finely chopped)
1 cup of breadcrumbs
1 egg
1/2 tsp cinammon or all-spice
1 tbsp salt and freshly milled pepper to taste
Corn oil or Vegetable oil or olive oil for frying
Preparation
Place all the ingredients in a large bowl and 
mix thoroughly.Once ready to cook add about 
an inch of the oil to a hard-base frying pan and 
heat.Take small amounts of the mincemeat mix 
and form small balls of about 1 1/2 inches dia-
meter and add to the frying pan. Do this in bat-
ches of 4 or 5 balls at a time. Fry them for a few 
minutes on one side and roll the balls over and 
fry the other side.Remove when browned all 
over and add to kitchen paper covered bowl to 
soak up the excess oil.Serve as part of a meze or 
for a quick snack. Keftedes are often served with 
pilaf, fried potatoes and yogurt.Makes about 20 
- 30 meatballs.

Fatma Aslan / Turizm 2

Nilsu Taş / Kuaför 2

ENGLISH CORNER
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Mehmet Behçet Aksoy / Oto meka-
nik 3

People Can’t Go 
Home in San Diego
 Sixteen people need help in San 
Diego. They are in gondolas. The 
gondolas stop. The people have to 
wait for many hours. It is night when 
help comes. The people come down 
from gondolas very slowly.

 The gondolas stop because a 
strong wind breaks the machine whi-
ch controls the electricity.

Müşerref Can / Ortak 3

SHAPED WORD CLOUDS

Kubilay Cicibaba / Ortak 1A
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ÇIRAKLIK KALFALIK VE USTALIK EĞİTİMİ KAPSAMINDA OLAN MESLEKLER
 AHŞAP TEKNOLOJİSİ   AĞAÇ OYMACILIĞI

      MOBİLYA İMALATÇISI

      AHŞAP İSKELET İMALATÇISI

      AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ

      MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ

 SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK   ERKEK BERBERLİĞİ

      KUAFÖRLÜK

      CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK

      GÜZELLİK UZMANLIĞI / MAKYAJ ELEMANI

      GÜZELLİK UZMANLIĞI / VÜCUT BAKIM VE MASAJ ELEMANI

      GÜZELLİK UZMANLIĞI / TIRNAK BAKIM ELEMANI

 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BOBİNAJCILIK

      BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSCİLİĞİ

      ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSCİLİĞİ

      ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

      ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM VE ONARIMCILIĞI

      ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

      GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ

      GÜVENLİK SİSTEMLERİ

      HABERLEŞME SİSTEMLERİ

      OTOMASYON SİSTEMLERİ

 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ  ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTMENİ

      ÖZEL EĞİTİM

 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK  SEKRETER

 BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ   BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ

      AĞ İŞLETMENLİĞİ

      WEB PROGRAMCILIĞI

      VERİ TABANI İŞLEMECİLİĞİ

 EL SANATLARI VE SERAMİK  MODEL VE KALIP HAZIRLAMA

      SERAMİK DEKORLAMA

      SERAMİK ŞEKİLLENDİRME

      DEKORATİF EL SANATLARI

 GRAFİK, FOTOĞRAF VE MATBAACILIK FOTOĞRAFÇILIK

      GRAFİKER

      REKLAM TABELACILIĞI

      MATBAACILIK

 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME  ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZLAR SERVİSÇİLİĞİ

      SOĞUTMA SİSTEMLERİ ELEMANI

      KLİMA SİSTEMLERİ ELEMANI

      ISITMA VE SIHHİ TESİSAT

      KALORİFERCİLİK

 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ  ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ

      ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ

      ERKEK TERZİLİĞİ

      İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ

      KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ

      KADIN TERZİLİĞİ

      KESİMCİLİK

      MODEL MAKİNECİLİK
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 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ   AHŞAP DOĞRAMA VE KAPLAMACILIĞI

      BETONARME DEMİRCİLİĞİ

      BETONARME KALIPÇILIĞI VE ÇATICILIK

      BOYACILIK VE YÜZEY HAZIRLAMA

      DÖŞEME DUVAR KAPLAMACILIĞI

      DUVARCILIK

      SIVACILIK

      YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (MİMARİ)

      YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI (STATİK)

      MEMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞÇILIĞI

      RESTORASYON

 TURİZM    KAT  ELEMANLIĞI

      ÖN BÜRO ELEMANLIĞI

      AŞÇILIK

      BARMENLİK

      SERVİS ELEMANLIĞI

      REZERVASYON ELEMANI

      ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ

 MAKİNE TEKNOLOJİSİ   MAKİNE BAKIM ONARIMCISI

      FREZECİLİK

      TAŞLAMA VE ALET BİLEMECİLİĞİ

      TORNACILIK

 METAL TEKNOLOJİSİ   METAL DOĞRAMACILIĞI

      KAYNAKÇILIK

      SAC İŞLERİ

      PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI

      ÇELİK YAPILANDIRMACILIĞI

 MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ  OTOMOTİV ELEKTRO MEKANİKERLİĞİ

      OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ

      OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ

      ÖN DÜZEN AYARCILIĞI VE LASTİKÇİLİK

 MUHASEBE FİNANSMAN VE PAZARLAMA ALANI SATIŞ ELEMANLIĞI

      BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI

      SİGORTACI

 GIDA TEKNOLOJİSİ   FIRINCILIK

      PASTACILIK, TATLICILIK VE ŞEKERLEMECİLİK

      SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ

      GIDA KONTROL ELEMANI

      SEBZE MEYVE İŞLEME ELEMANI

      HUBUBAT İŞLEME ELEMANI
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ BİRİNCİ SINIFLARIMIZ

CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ BİRİNCİ SINIFLARIMIZ

ERKEK BERBERLİĞİ

KUAFÖRLÜK
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ BİRİNCİ SINIFLARIMIZ

ORTAK 1A SINIFI

ORTAK 1B SINIFI
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ BİRİNCİ SINIFLARIMIZ

OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ

TURİZM
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ İKİNCİ SINIFLARIMIZ

CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ



26

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ İKİNCİ SINIFLARIMIZ

ERKEK BERBERLİĞİ

KUAFÖRLÜK
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ İKİNCİ SINIFLARIMIZ

ORTAK SINIFI

OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ İKİNCİ SINIFLARIMIZ

TURİZM
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Çıraklık Öğrencilerimiz işbaşında
İş başı eğitim modelini uygulayan okulumuzda öğrencilerimiz haftanın 1 günü okulda meslekleri 
ile ilgili teorik bilgileri alırken, diğer günlerde işyerlerinde pratik yapma ve işi ustasından öğrenme 
fırsatı buluyorlar. Öğretmenlerimiz de her dönem öğrencilerimizi işyerlerinde ziyaret ederek hem 
ustaları ile öğrencilerin gelişimlerini paylaşmakta hem de onarı işbaşında gözlemlemektedir. 

Gazi Yeyran  
Metal Doğramacılığı 3. Sınıf

Doğan Kaylak  
Isıtma ve Sıhhi Tesisat 1. Sınıf

Ahmet Hazırlar  
Isıtma ve sıhhi Tesisat 1. Sınıf

Mehmet Dibo Çalışkan  
Otomotiv Mekanikerliği 1. Sınıf

Nurettin Eratlılar 
Görüntü ve Ses Sistemleri 1. Sınıf

Elmaz Karagözlü 
Reklamcılık Tabelacılığı 1. Sınıf

Mahmut Boğa  
Elektrik Tesisat ve Pano 

Monütorlüğü 1. Sınıf
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İbrahim Sezer 
Berber 1. Sınıf

Muhammed Enes Tanışman 
Boyacılık ve Yüzey Hazırlama 1. Sınıf

Kemal Demiralp 
Reklamcılık Tabelacılığı 3. Sınıf

Furkan Ataş 
Mobilya Döşemeciliği 1. Sınıf

Özge Erbaş 
Erken Çocukluk Eğitmeni 3. Sınıf

Hüseyin Bulut 
Elektrik Tesisat ve Pano 

Monütörlüğü 1.sınıf

 İbrahim Balay 
Fırıncılık 1. Sınıf

Derya Güler 
Cilt Bakımı ve 

Güzellik 2. Sınıf
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İbrahim Şanverdi 
Isıtma ve Sıhhi Tesisat 1. Sınıf

Murat Demir 
Servis Elemanlığı 1. Sınıf

Murat Demir 
Servis Elemanlığı 1. Sınıf

Serhat Diyar Bayarca 
Isıtma ve Sıhhi Tesisat 1. Sınıf

Damla Çelik 
Cilt Bakımı ve 

Güzellik 3. Sınıf

Mehmet Oğulluk 
Kaynakçılık 1. Sınıf

Kadir Karapaşa 
Dövme ve Piercing 

Uygulayıcılığı 2.sınıf

Ahmet Server 
Reklamcılık Tabelacılığı 1. Sınıf

Mustafa Kemal Adak 
Aşçılık 1. Sınıf
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK

DUYGU SAKALLI
İyi ki varsın, hayatında başarılar dilerim. (NECLA ANRUZ)

Tam 1 yıldır her gün düzenli bir şekilde hiç aksatmadan yediğin fast foodların storylerini atmaktan 
vazgeç arkadaşım yapma böyle şeyler günaktır. Hep mutlu ol hayat boyu başarılarının devamını 
dilerim. (SEDEF AYDIN)

Küçük civcivim iyi ki varsın, seni de çok seviyorum  kıskanma senin de yerin ayrı tabi ki. Bunca zaman 
beni çektiğin için teşekkür ederim. Mutlu olmam zor bilirsin. (DAMLA ÇELİK)

İyi ki tanıştık iyi ki varsın, umarım bir gün tavuk dolma yemeye gideriz seviliyorsun. (EMİNE GEZER)

Duygu iyi ki seni tanımışım, iyi ki varsın meslek hayatında başarılar dilerim. (KÜBRA KÖŞKER)

DAMLA ÇELİK
Meslek hayatında iyi yerlere geleceğini düşünüyorum, hayatında başarılar. (NECLA ANRUZ)

Tam 3 yıldır başımın tatlı belasısın. Her okul günü bana söylediğin tek şey bugün kavga ettim. Şaka bir yana 
benim için çok iyi bir dost, kardeşsin bu zamana kadar her zaman birbirimizin yanında olduk, birbirimize destek 
olduk, iyi ki seni tanımışım iyi ki varsın. (SEDEF AYDIN)

Sınıfımızın olmazsa olmazı ve hocalarımızın tek gözdesi olan kardeşim iyiki varsın, iyi ki seni tanıdım. Umarım 
meslek hayatında her zaman başarılı olursun. Beni asla unutma minik serçem. Seni çok seviyorum. (DUYGU 
SAKALLI)

Damlam seni 3 senedir tanıdım iyi ki varsın canım arkadaşım meslek hayatında başarılar dilerim. (EMİNE GEZER)

Damla seni 3 senedir tanıdım iyi ki varsın canım arkadaşım meslek hayatında başarılar dilerim. (KÜBRA KÖŞKER)
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JASMİNE ÇELEBİOĞLU

Jasmine seni çok seviyorum. Biz beraber büyüdük iyi ki varsın canım arkadaşım meslek 
hayatında başarılar dilerim. (KÜBRA KÖŞKER)

Bir tanem Jasmin’im, beraber güldük, beraber ağladık bu 3 sene içinde hep yanımda 
olduğun için teşekkür ederim.  İyiki varsın, hayatında başarılar dilerim. (NECLA ANRUZ)

Meslek hayatında başarılar dilerim. İyiki varsın.(SEDEF AYDIN)

Meslek hayatında başarılar. (DUYGU SAKALLI)

İyi ki varsın, iyiki tanıdım. (DAMLA ÇELİK)

NECLA ANRUZ

İş hayatında kıza zamanda çok bilgi edindin. Kendini çok ileri taşıdın. Tebrik eder 
daha iyi yerlere gelmeni dilerim. (SEDEF AYDIN)

İyi ki varsın, iyiki tanıdım. (DAMLA ÇELİK)

Meslek hayatında başarılar dilerim. (EMİNE GEZER)

Seni iyi ki tanımışım meslek hayatında başarılar dilerim. (KÜBRA KÖŞKER)

EMİNE GEZER

İyi ki seni tanıdım, hayatında başarılar dilerim. (NECLA ANRUZ)

Sevgili arkadaşım Emine; çok hanımefendi, saygılı ve iyi kalpli bir arkadaşsın seni çok 
seviyorum.Çok sessizsin artık biraz konuş bazen aramızda olduğunu bile unutuyorum. 
Hayatın boyunca yüzün gülsün başarılarının devamını dilerim. (SEDEF AYDIN)

Emineeee 2 yıldır bütün sorunlarımı dinledin ve hep güldün, bir de hep açtın ve doymadın, 
sebepsiz yere yemek yeyen birisin aynı bensin. Canımsın canım seni çok seviyorum. (DAMLA 
ÇELİK)

KÜBRA KÖŞKER

Sessiz ve sakin bir arkadaşımızsın, hayatında başarılar dilerim. (NECLA ANRUZ)

Meslek hayatında başarılar dilerim. (SEDEF AYDIN)

Hayatında ve meslek hayatında başarılar dilerim. (DUYGU SAKALLI)

İyi ki varsın, iyi ki tanıdım. (DAMLA ÇELİK)

Sessiz sakin birisin, hep mutlu ol, iyi ki tanıştık. (EMİNE GEZER)
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SEDEF AYDIN
Sedef seni iyi iki tanımışım, iyi ki varsın meslek hayatında başarılar dilerim. (KÜBRA KÖŞKER)

Canım arkadaşım Sedef, seni iyi ki tanıdım, hayatında mutluluklar dilerim. (NECLA ANRUZ)

Her konuda aynı fikirde olduğum tek insansın, bir ikizler kolay kolay yetişmez. Meslek hayatında 
sana başarılar dilerim kardeşim. Beni unutma. (DUYGU SAKALLI)

Bir gün sana gelip Damla ile pasta yiyeceğiz. Tanışalı bir sene oluyor ama yıllardır tanıyormuşum 
gibi seni , iyi ki tanıştık, iyiki varsın hep böyle kalman dileğiyle seviliyorsun. (EMİNE GEZER)
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

FAHRİ ALİM GÜMÜŞ
Sınıfımız şamar oğlanı, neşeli ve eğlenceli bir arkadaşımızdır.Meslek hayatında başarılar dilerim.
(AHMET ERİŞİK)

İlk yıldan belli aynı sınıftayık, iyi arkadaşız..Hayatında başarılar dilerim..(TARIK CELAL)

AHMET ERİŞİK
3 senedir ço0k iyi arkadaşız gerek okulda gerekse dışarıda birlikte dolaşırız, çok yakın arkadaşız 
bundan sonraki hayatında başarılar dilerim.(TARIK CELAL)

Seninle az sürede arkadaş olduk tek okulda birbirimizi görüyorduk ama dostluğumuz hiç bitmez  yan 
yana gelince hep gülerdik niye dersen sen boyun çok uzun benimki kısa sen bana hep söylenirdin 
“senin boyun çok ufak seni göremiyorum” diye ..Hayatında başarılar dilerim..(MUSTAFA TEKDAŞ)

Soğuk kanlı ve cana yakın arkadaşımdır. İş hayatında başarılar dilerim..(FAHRİ ALİM)
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MUHAMMET ÖZÇELİK
Sınıfımızda şakayı seven bir arkadaşımızdır.Meslek hayatında başarılar dilerim.(OĞUZ BATUHAN)

Dostluğumuz hiç bitmez kardeşim seninle 3 yıldır  beraberiz beraber güldük,beraber eğlendik ve 
akşam geç saatlere kadar oturduk.Biz aynı köy çocuklarıyız köyde hep yan yanayız, bir sıkıntı oldu-
ğunda birbirimize yardımcı olduk.Kardeşim hep yana yana olmaya devam ederiz.Hayatında başarılar 
dilerim.(MUSTAFA TEKDAŞ)

Kardeşim benim en çok bu okulda güvendiğim insan sensin temiz kalpli iyi bir insansın sınıfımızın 
karizması yakışıklısı neşesi sensin, sen okula gelmediğinde sınıf çok sessiz olur.İş hayatında başarılar 
dilerim.(KADİR TEKDAŞ)

OĞUZ BATUHAN BÖLEK
Sınıfın sessiz çocuğu yani 3 senedir birlikteyiz sınıfa giriyorsun sıraya oturuyorsun saat 4’e kadar 
2 kere konuşuyorsun ama çok temiz kalpli çocuksun iş hayatında başarılar dilerim(MUHAMMED 
ÖZÇELİK)

Kardeşim ilk okula geldiğinde birinci yıl hiç konuşmazdın hep sınıfta kalırdın kardeşim çok sessiz ve 
kalbi temiz bir çocuksun.Hayatında başarılar dilerim.Kocaman bir ömür var umarum hep yan yana 
oluruz.(MUSTAFA TEKDAŞ)

Sınıfımızın sessizi, iyi ve temiz kalplisin iş hayatında başarılar dilerim.(KADİR TEKDAŞ)

KADİR TEKDAŞ
Sınıfımızın güler yüzlü sevilen bir arkadaşımızdır.Meslek hayatında başarılar dilerim.(OĞUZ 
BATUHAN)

Biz çocukluktan belli beraberiz beraber geldik kıbrısa hiç birbirimizi üzmedik, bir sıkıntı olduğunda 
bana sen gelirdin ben sana gelirdim nereye taşınsak beraber taşındık.Beraber kaza yaptık kalktık 
güldük gene motora bindik.Kadir ben seni yeğenim olarak görmedim kardeşim olarak gördüm. İyiki 
varsın..(MUSTAFA TEKDAŞ)

İyi kalpli kardeşim benim bazen değişik hareketlerin oluyor beni sinir ediyorsun ama yine de seni 
seviyorum ... Kral çocuk....(MUHAMMED ÖZÇELİK)

MUSTAFA TEKDAŞ
Kardeşim 3 senemiz beraber geçirdiğimiz günler her anıyla güzeldi.Güldük, eğlendik ve güzel günler 
geçirdik, kral gibi çocuksun iş hayatında başarılar dilerim... (MUHAMMED ÖZÇELİK)

Okula ilk geldiğim günden belli seni çok sevdim meslek hayatında başarılar dilerim.(OĞUZ BATUHAN)

Olaysız bir günü olmayan bir arkadaşız eğlenceli  ve iyi bir dostsun.Meslek hayatında başarılar 
dilerim.(AHMET ERİŞİK)

Sınıfın vitaminsizi 40 kilo çocuk mu olur ya yeğenim temiz kalpli çok iyi bir çocuksun. 3 yıldır 
birlikteyiz. İş hayatında başarılar dilerim.(KADİR TEKDAŞ)
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TARIK CELAL ÖZMENOĞLU
3 yıl oldu tanışalı iyi bir dost ,oyun arkadaşı oldun.Fantastik bir siyon oyuncususun..Hayatında 
başarılar dilerim..(AHMET ERİŞİK)

İlk yıl beraberdik yer değiştirdik ama yine birlikteyiz.Güzel bilardo oynuyorduk iş hayatında başarılar 
dilerim..(FAHRİ ALİM)
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
ERKEK BERBERLİĞİ

BERK ÖZDEMİRTAŞ

Gardaccım severim seni çocukluğumdan beri… Aslanım benim... hayatında 
başarılar.. ( MEHMET BAYRAKTAR)

Üç yıldır aynı sınıftaydık. Birçok ortak yönümüz var Fenerbahçe dışında.  Tabii ki seni 
tanıdığım için şanslıyım.  Gardaşım, hayatında başarılar dilerim Berk gardaccığım. 
(FAHAD GUL)

ALİ DEVECİ
Kardeşim. Deve kadar boyun var türlü türlü huyun var.  Allah seni başımızdan eksik etmesin kardeşim. İş hayatında 
başarılar. (MUSTAFA ERKAN )

Kardeşim iyi ki varsın meslektaşım, iş hayatında başarılar. (İLHAN AÇIKEL)

Kardeşim çok kral adamsın. İyi ki seni tanımışım ve burdan sonraki hayatına başarılar dilerim. (FAHAD GÜL)

Kardeşim ara sıra beni sıkıntıya soksan da yine de seviyorum seni. Kardeşten ötesin benim için. (FEYAT CAN EZER ) 

1.sınıfta tanıştık, ilk zamanlar kötü olsan da 2 ve 3. Sınıfta çok samimi olduk. Okulun bize kazandırdığı en güzel şey de 
bu oldu iyi ki tanıştık. (MUSTAFA KARABOĞA)

Kardeşim sınıfın bilek güreşi şampiyonu. Laptalısın ve ilk defa Laptalı bir çocuğu bu kadar sevdim.  Arkadaşlığımızın 
devamını dilerim kardeşim benim meslek hayatında başarılar dilerim. (TOLGA ALKIŞ)

Güler yüzlü samimi arkadaşım. Üç yıldır sıra arkadaşım,  hayatında başarılar. ( KERİM TÜYLÜ) 



40

FAHAD GÜL
Canım arkadaşım, sınıfın en eskisi, iş hayatında başarılar. (MUSTAFA ERKAN )

 Samimi arkadaşım.  1 yıldır tanışıyoruz, kralsın. ( KERİM TÜYLÜ) 

Gardaccığım tanışalı 3 yıl oldu. İyi ki tanıştık. Çok ortak yönümüz oldu Galatasaray dışında, sana 
nefret ettiğin bir sözle bitirmek isterim. En büyük Fenerbahçe.  Hayatında başarılar dilerim 
gardaşcığım. (BERK ÖZDEMİRTAŞ)

Paki çok zekisin dostum. (MEHMET BAYRAKTAR)

Çok kral bir insandır. Sessiz, sakin ve çalışkan bir arkadaştır. (ALİ DEVECİ)

HALİT YAYAR

1. Sınıfta tanışıp 3.sınıfa kadar beraber okuduk. İyi bir arkadaşımdır. Hayatında 
başarılar arkadaşım. (ALİ DEVECİ)

Sınıfın sinsi yılanı aynı zamanda babasının oğlu. Fazla söze gerek yok bir evlat en 
az ne kadar sevilirse o kadar seviyorum seni. Meslek hayatında başarılar dilerim. 
(TOLGA ALKIŞ)

Sevgili arkadaşım 2 senedir kardeş gibiyiz. Az drift yapmadık seninle. İyi ki seni 
tanımışım. Hayatında başarılar ve yolun açık olsun gardaşım. (FAHAD GUL)

BERZAN ERKAN

Karpaz’ın gülü... Diyecek bir şey yok Karpazlılar yanlış yapmaz. Hayatında başarılar. 
( MEHMET BAYRAKTAR)

FEYYAT CAN EZER
Okulun kralı. Kardeşim motorcumuz iyi ki vardın iyi ki tanımışım seni. İş hayatında başarılar. (MUSTAFA ERKAN )

Kardeşim,  iyi ki varsın. İş hayatında başarılar. (İLHAN AÇIKEL)

1. Sınıfta tanıştık 3.sınıfa kadar abi-kardeş olduk. (ALİ DEVECİ)

 Sen, ben olmasaydık bu okul ilerlemezdi. 3 senede çok iyi kaynaştık. Bana bir yanlışın var silinmeyecek bir yanlış 
ama sağlık olsun. Hayatında başarılı olmanı dilerim. (MEHMET BAYRAKTAR)

Kardeş Can Ezer 3 yıldan beri beraberiz. Sınıfta, nazarlardan korusun, çenesi hiç durmuyor çook konuşuyor. 
(MEHMET ŞAN )

Kardeşim, hemşerim seninle disiplinlik olmayı sınıfta 100 almaya değişmem. Hocalara yaptığımız akıl almaz 
şakaları hiç unutmayacağım.  Meslek hayatında başarılar dilerim. (TOLGA ALKIŞ)
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KERİM TÜYLÜ

3. Sınıfa kadar arkadaştık. Güler yüzlü, derslerine çalışan bir arkadaşım. (ALİ DEVECİ)

 Okul olarak, ben başta olmak üzere, seni doyuramadık. Allah inşallah ömrün 
boyunca seni tok bıraksın. Başarılar dilerim. ( MEHMET BAYRAKTAR)

MEHMET ŞAN
Kardeşim, iyi ki varsın. İş hayatında başarılar. (İLHAN AÇIKEL)

Sınıfın en komik ve uyukucu şahsı seviliyorsun. Meslek hayatında başarılar dilerim. (TOLGA ALKIŞ)

Afandim yaw niye büle yapıyorsunuz. Sınıfımızın şabanı. Hayatında başarılar dilerim. ( MEHMET 
BAYRAKTAR)

MUSTAFA KARABOĞA 

 1.sınıfta tanıştık. İlk başta biraz kötü olsak da ilerleyen zamanlarda gardaş gibi olduk. (ALİ DEVECİ)

Oğlum benim elimde büyüdü. ( MEHMET BAYRAKTAR)

İLHAN AÇIKEL

Sınıfımızın evcil hayvanı, sınıfta sürekli kedi sesi çıkartan arkadaşımız. Hocaları  
çileden çıkartmaktan beter ediyor. (TOLGA ALKIŞ)

Kardeşim  iyi  ki varsın. İş hayatında başarılar . (CAN EZER)

Kardeşim iyi ki varsın. İş hayatında  başarılar. (MUSTAFA ERKAN)

Kardeşim iyi ki varsın. İş hayatında başarılar. (MEHMET ŞAN)

Kardeşim iyi ki varsın. Meslektaşım, iş hayatında başarılar. (ALİ DEVECİ)

MEHMET BAYRAKTAR
Kardeşim... Seninle üç senemiz geçti ve birlikte ve artık sonunda mezun oluyoruz. Seninle birlikte iyi 
günümüz de oldu, kötü günlerimiz de biz bunları atlattık. Okul sonrasında sana hayatında başarılar 
dilerim.  (MUSTAFA ERKAN )

Tanışalı 13 yıl oldu yine karşıma burada çıktın. Sana az çalım atmadım hayatının geri kalanında 
başarılar dilerim kardeşim en büyük Fenerbahçe. (BERK ÖZDEMİRTAŞ)

Seni tanıdığım için inan çok pişmanım kardeşim. 1.sınıftan bu yana çok güzel günlerimiz geçti, 
otobüste yaşadığımız sıkıntıyı saymazsak, her şey çok güzeldi. Korsan taksicilik hayatında 
başarılarının devamını dilerim.  (FEYAT CAN EZER)
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MUSTAFA GÜZELGÜLER

Kardeşim gibi gördüğüm sevdiğim arkadaşım. Okula gelmediğin günler yokluğun 
farkediliyor. Hayatında başarılar kardeşim. (MUSTAFA ERKAN)

OSMAN YÜZGEÇ

Seninle güzel üç yılımız geçti. Seni tanıdığım için çok şanslıyım. İş hayatında 
başarılar. (ÖMER YALÇINKAYA)

MUSTAFA ERKAN
Kardeşim, iyi ki varsın. İş hayatında başarılar. (İLHAN AÇIKEL)

Biraz yaramaz ama sevecen insandır. Kendini sevdirir, öğretmenlere karşı saygılı ve çalışkan bir 
insandır. (ALİ DEVECİ)

Sınıfımızın en çılgını, hocalarımızın baş belası saygı değer mühmin kardeşim hayatında başarılar 
dilerim.  (FAHAD GUL)

Kardeşim ortaokuldan beri aynı sınıftayız. Hayatında başarılar dilerim. ( MEHMET BAYRAKTAR)

Sınıfın sexsy ve cool çocuğu, aynı zamanda bir garga, fazla söze gerek yok. Seninle ilkokuldan beridir 
tanışıyoruz arada tartışsak da, atışsak da geri samimi oluruz. Meslek hayatında başarılar dilerim. 
(TOLGA ALKIŞ)

MUSTAFA KARABOĞA
Birinci sınıfta tanıştı o zamanlar samimi olamasak da ikinci ve üçüncü sınıfta kardeş gibi olduk. 
Okulun bize kazandırdığı en güzel şeylerden biri de bu oldu, iyi ki tanıştık.  (ALİ DEVECİ)
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RAMAZAN TEKDAŞ

Güzel bir üç yılımız geçti. Her zaman beraberdik. Seni tanıdığım için çok şanslıyım. 
Bu arkadaşlığımızı burada da dışarıda da devam ettireceğiz. İş hayatında başarılar. 
(ÖMER YALÇINKAYA)

ÖMER YALÇIN KAYA
Kardeşim seni de 3 senedir tanıyorum... Sınıfta dürüst adamlardan birisin seviliyorsun... (MEHMET 
BAYRAKTAR)

Kardeşim okulda tanıdığım ve tanıdığıma çok memnun olduğum arkadaşımsın... Dışardaki hayatında 
başarılı ve gayretli bir dost onun bu hayata karşı özgüvenini ve azmini taktir edilecek bir performans 
yaşayışı gördüm...  Muhabbetine doyum olmayan eğlenceli sözleriyle kimi zaman güldüren değerli 
bir dostumdur.. Her zaman destekçisi olarak ona arka olacağım bir kardeşim hayatında gelecek 
günler için kendisine başarı dilekleri sunarım...(RAMAZAN TEKDAŞ)

TOLGA ALKIŞ
Kedi mi desem, baykuş mu desem artık bilmiyorum nede olsa daha beraberiz ayni iş yerinde çalışıyoruz. Üç ay sonra askere 
gideceksin. Hayırlı teskereler şimdiden kardeşim. (MUSTAFA ERKAN ) 

Kardeşim üç yıldan beri beraberiz. İyi bir insan, kötü birşey görmedim kendisinden. (MEHMET ŞAN )

Sınıfın kedisi kardeşim çok yalan atıyorsun, atmayı da beceremiyorsun biraz daha çalışman lazım. ( MEHMET BAYRAKTAR)

Birinci sınıftan bu yana ayni sınıfta olduğumuz için mutlu ve gururluyum. Her şeyde ve her konuda birlik ve beraberlik 
içindeydik, seni tanıdığıma çok sevindim. Yalnız 1. sınıftan bu yana sınıfta her türlü evcil ve vahşi hayvan sesleri çıkardığın 
için de seni tebrik ediyorum mezun olduktan sonraki devam edeceğin iş hayatında başarılar diliyorum. (FEYAT CAN EZER ) 

Sınıfımızın evcil hayvanı. Sınıfta sürekli kedi sesi çıkartan arkadaşımız, hocaları çileden çıkartmaktan beter ediyor. (İLHAN 
AÇIKEL)
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
KUAFÖRLÜK

CAN ATAŞ
Sınıfımızın Dj’i Can, çok yakın olmasak da iyi bir arkadaşsın, başarılarının devamını dilerim. (NAİME 
İPEK)

İyi bir insansın arkadaşım, iyi ki varsın, ilerde iyi kuaför olman dileğimle.(BURÇİN İPEK)

Sınıfımızın güzel seslisi demek isterdim ama malasef değilsin. Yine de seviyoruk senin çılgın hallerini. 
Yaptığın taklitler, bizi kahkahaya boğmaların, sınıfımızın neşesi iyi ki varsın.(MEHTAP YİĞİT)

BURÇİN İPEK
Canım benim iyi ki tanımışım seni. İyi ki varsın. İş hayatında başarılar. (MELİSA DÜZCE)

Bana çok yakın olan kişiler arasındasın. Sen ileriye dönük iyi planlar yapıyorsun. Hayatında başarılar 
dilerim, iyi ki varsın. (NAİME İPEK)

Sınıfın en güzelİ, en tatlısı. Şimdiye kadar sana ne söylesek gülüp geçiyorsun hiçbir şeyi ciddiye 
almıyorsun. Biz de seni bunun için seviyoruz. (MEHTAP YİĞİT)
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MEHTAP YİĞİT
İyi ki seni tanımışım. Sınıfımızın tatlısı, esprilisi, güzel arkadaşımız hayatında başarılar dilerim. 
(BURÇİN İPEK)

Mehtap’ım canım çok iyi bir insan, çok iyi bir dostsun. Umarım hayatın sana güzel olanaklar sunar ve 
çok mutlu olursun. Temiz kalpli arkadaşım seviliyorsun. (NAİME  İPEK)

Hayallerine yaklaşmana az kaldı. Bunun için ne kadar şanslı olduğunu sen sen ol sakın unutma. İlk 
adımını attın ve sonraki adımlarının da başarılı şekilde atarsın. Başarıların ile bundan böyle yüzünün 
hep güldüğüne bizler de şahit oluruz. Gerçek dosttum, başarılarının devamını diliyorum  .(MELİSA 
DÜZCE)

MERYEM TÜMÜRLENK
Meryem benim bu okulda en iyi yakın arkadaşımdır. İyi ki tanıdım çok seviliyorsun. Hayatta başarılar 
dilerim canım arkadaşım (BURÇİN İPEK)

Üç yıl oldu. Acısyla tatlısıyla çok iyi bir kardeş tanıdım. İyi ki tanıdım, hayatında başarılar. (NAİME 
İPEK)

Merrrim bitti be. Nasıl da çabuk geçti bu 3 sene. Bitsin de kurtulalım ama keşke bitmeseydi. Seninle 
kavga ettik bir hafta sonrada yine hiçbir şey olmamış gibi devam ettik. Biz böyleyiz, bizi unutma 
demeycem… Unutursan başına ne geleceğini biliyorsun, sevilin. (MEHTAP YİĞİT)

MEHMET ÖNAL
Sınıfın en matrak insanı. Çok yakın olmasak da iyi bir arkadaşsın, iyi ki varsın. (NAİME İPEK)

Çok konuşmasak da iyi bir arkadaşsın, iyi ki varsın, ilerde iyi kuaför olman dileğimle. (BURÇİN İPEK)

Sıınıfımızın cool erkeği... Sınıfımızın komedyeni.. Sizinle az gülüp ağlamadık unutulmaz anılarımız 
oldu sevilin çok. (MEHTAP YİĞİT)

MELİSA DÜZCE
İyi ki varsın. Seni bu okulda tanıdım, iyi ki tanımışım iyi arkadaşsın, sevecensin, tatlısın seni 
seviyorum. İyi ki hayatıma girdin arkadaşım, sana hayatta başarılar dilerim. İnşallah ilerde iyi bir 
kuaför olursun. (BURÇİN İPEK)

Canım benim iyi ki seni tanıdım, sınıfın neşesi seni seviyorum.(NAİME İPEK)

Canım, ciğerim, kardeşim okul sayesinde tanışmadık senle ama bu okulda baya samimi olduk. 
Çok anımız var. Her yerde özellikle de bu okulda, unutulmayacak anılarımız var ilerde gülerek 
anlatacağımız. Bize de dedikleri gibi süper ikili olarak da hatırlayacağımız anılarımız var. İyi ki varsın 
ilerdeki hayatında başarılar dilerim, hayatın boyunca da yanında olacağım. (MEHTAP YİĞİT)
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NAİME İPEK
Nane…  Canım arkadaşım seni seviyorum. İş hayatında başarılar dilerim. (MELİSA DÜZCE)

Bazen sinir ediyorsun bizi ama alıştık sana. Dersi kaynat diyoruz ama sen her zaman ki gibi dersi 
dersle kaynatıyorsun. Başladın mı konuşmaya susmayan birisisin. Sınıfın bilmişi sevilin. (MEHTAP 
YİĞİT)

Seni önceden tanıyordum zaten. İyi bir arkadaşsın. Benim sinirimi bozsan da, canımı sıksan da iyi 
arkadaşsın. İyi ki varsın.  İnşallah iyi bir kuaför olursun. (BURÇİN İPEK)
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
ORTAK SINIFI

BUĞRA KAYLAK
Buğra kardeşimiz iyi bir kişidir.  Seviliyorsun hayatında başarılar. (CEMİL AÇIKEL)

İki senedir tanışırık, sınıfın aktif, eğlenceli ve sevdiğim birisin hayatında başarılar. (MÜŞERREF CAN)

 Bu hayatta tanıdığım insanlardan daha iyisi ve daha zeki bir insan. Okul süreci boyunca bitmeyen dostluğumuzun  bundan 
sonra da devam etmesini dilerim.(BİROL CÜNEYTOĞLU)

3 senem sırdaşım, can yoldaşım, iyi günüm kötü günüm her zaman yanındayım kardeşim. Seni çok seviyorum, hayatında 
başarılar dilerim. Sevgilerimle kal tosbiğim.(ÖZGE ERBAŞ)

Baş belam. Tam bir yürüyen belam üç yıl seninle çok özel geçti.  Kardeşim deyip sarıldığım insan. Çocukça hareketleriyle saygı 
duyup sevdiğim, kardeşim, sen hayatımda hep ol. (YUSUF ALDIÇ)

İyi dostlar yıldızlar gibidir.Her zaman göremezsin ama orada olduklarını bilirsin. Seviliyorsun. Tospiğim. (EYLEM SEVİNER)

Kardeşim benim, çikolata hayranı olduğun kadar çok iyi birisin kahkahalarınla meşhursun.  Seviliyorsun. (ÇAĞRI SUKGEN)

BİROL EMRE CÜNEYTOĞLU
Kardeşim, sınıfta fazla durmasan da iyi anılarımız oldu. Meslek hayatında başarılar. Futbolcu. (GAZİ YEYRAN)

Birol arkadaşım iyi biridir. 3 yıldır bana karşı hiçbir yanlışı olmadı. Hayatında başarılar dilerim. (ÇAĞAKAN AYDAŞ)

Birol kardeşim 3 senenin güzel  kardeşlerimdensin.  Her hafta Şahinşah şarkılarını dinleyerek vakit geçirmemiz 
muhteşem, has adamsın başarılar kardeşim. (BUĞRA KAYLAK)

Kardeşim hayatında başarılar, seviliyorsun. (ÖZGE ERBAŞ)

Big boy can kardeşim, güzel dostum benim.(EYLEM SEVİNER)

Kardeşim seninle çok güzel günler geçirdik iyi ki tanımışım seni. Hayatında başarılar dilerim. (ÇAĞRI SUKGEN)
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ÇAĞAKAN AYDAŞ
Anasınıftan belli tanıştığım en iyi şakacı arkadaşımsın. Hayatında başarılarının devamını dilerim. 
(ÖMER BATURAY)

Arkadaşım Çağakan’la 4 senedir arkadaşız. Arkadaşlığımız hiç bozulmadı. Çağaka’nın lakabı çiğ 
köftedir.  Hayatında ve mesleğinde başarılar dilerim. (ÇAĞRI SÜKGEN)

Sessiz ve komik birisi 3 sene boyunca değişmedi. Seviliyorsun kardeşim. İş hayatında başarılar. 
(BİROL CÜNEYTOĞLU)

EYLEM SEVİNER
Sınıfın gülü, iyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım. Seviliyorsun, hayatında başarılar. (ÇAĞRI SUKGEN)
İyi ki varsın.  (Yusuf Aldıç)
Ü yıldır arkadaşımdır. İyidir, hoştur. Okulda bazı saatler eğleniyoruz.  İşinde, geleceğinde başarılar dilerim kardeşim. 
(ÇAĞAKAN AYDAŞ)
Gerçek dost gölge gibidir. Eğilsen de, doğrulsan da, düşsen de asla peşini bırakmaz. Sen de öylesin kız kardeşim. 
Hayatında başarılar dilerim, sevgilerimle kal. Pofidiğim. (ÖZGE ERBAŞ)
Best gomma dediğim kişilerdensin. 8 senenin bana kazandırdığı mükemmel kardeşsin.  Çıraklıktan sonraki 
hayatında başarılar cancığım. (BUĞRA KAYLAK)
Çok içten biri. Tanıyıp, okul içinde ve dışında sahiplendiğim sayılı insanlardansın, seviliyorsun kardeşim. (BİROL 
CÜNEYTOĞLU)
Eylem kardeşimiz çok iyi biridir. Seviliyorsun Eylem hayatında başarılar dilerim. İyi ki varsın.(CEMİL AÇIKEL)

CEMİL AÇIKEL
Üç yıl boyunca ne kadar sinir etseniz de beni çok güzel yıllarımız geçti. Hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim. (FATOŞ 
ALEV)
Küçük adam limon istiyor mu?  Şaka bir yana kısa boyunla sınıfta seni bulmakta zorluk çekerim. Umarım boyun biraz daha 
uzar, benim de boynum ağrımaz tosbiğim iyi ki varsın sevilin.(ÇAĞRI SUKGEN)
Baklava kralı,  can kardeşim. (EYLEM SEVİNER)
Tosbik lakabını ben taktığım için özür dilerim dostum her adımını benimle paylaştığın için ayrıca teşekkür ederim iyi ki varsın.
(YUSUF ALDIÇ)
Baklava ve pastacıların kralı kardeşim, arada kavga etsek de seviliyorsun. (BUĞRA KAYLAK)
Her ne kadar sınıfın içinde konuşup derste bizi sinir etsende severim seni hayatında başarılar. (CEMİL AÇIKEL)
Ben ve Yusuf arasında tospik, küçük adam ve küçük enişte olarak sesleniriz. Kardeşim Allah var çok iyi bir arkadaşımızsın. 
Sürekli aramızda çok pozitif ve enerjiktir. Yusuf, ben ve Cemil aramızda iyi bir bağ vardır. Meslek hayatında başarılar dilerim 
kardeşim.(GAZİ YEYRAN)

ÇAĞRI SUKGEN

Iyi ki seni tanıdım. Çıraklıktan sonraki hayatında başarılar dilerim. (KEMAL 
DEMİRALP) 
Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Iyi ki tanişmışız. (CEMİL AÇIKEL) 
Arkadaşım iyi ki seni tanıdım. Meslek hayatında başarılar. (ÇAĞAKAN AYDAŞ)



49

GAZİ YEYRAN
Kardeşimiz çok iyi biridir, günü geldiğinde bazı yanlışları oldu ama yine de iyi biridir. Lakap olarak hanzo diye bir 
lakap taktık  ona Yusuf kardeşimle birlikte. Onların her zaman yardımı dokundu bana, ne zaman derdimiz olsa 
birbirimize anlattık ve şimdiye kadar çözemediğimiz şey yoktur. 3 yıldır tanışıyoruz. Muhteşem(3 yüz) hayatında 
başarılar dilerim.(CEMİL AÇIKEL)
Kardeşim 3 senedir beraberiz. İyi kötü günlerimiz oldu. Seviliyorsun ama biraz yalanlara ara ver. (ÇAĞRI SUKGEN)
Gardaşım sınıfta halimi anlayıp soran tek arkadaşım. Her gün konuşmadan yapamadığım, okulda sağ kolum, 
adamım..  Geri kalan hayatında mutlu olmanı ve beraber geçirmemizi diliyorum.(YUSUF ALDIÇ)
Hataylı.. Davranışlarıyla ve güneş gözlükleriyle meşur olan sınıfımızın neşesi, hayatın boyunca başarılar.
(MÜŞERREF CAN)
3 yıl boyunca ne kadar sinir etseniz de beni çok güzel yılımız geçti. Hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim.
(FATOŞ ALEV)

KEMAL DEMİRALP

Sınıfımızın deli futbolcusu neşe kaynağımız. Bizi her zaman güldüren arkadaşımızdır. 
Çıraklıktan sonraki hayatında başarılar. (ÇAĞRI SÜKGEN)

Aşkım leyla seviliyorsun. (EYLEM SEVİNER )

Sınavlarda arkama oturup kopya çeksen da severim seni. Hayatında hep başarılı 
olman dileğimle. Her zaman kopya vermeye hazırım. (MÜŞERREF CAN )

Sürekli aşkım leyla deyip sınıfta bağırır. Meslek hayatında başarılar.(GAZİ YEYRAN)

FATOŞ ALEV
Kardeşimiz çok iyi biri hep ona limon ve çökelek diye sesleniyoruz. Tam bir Hataylı tabii ki de memleketlim. 2 yıldır tanışıyoruz 
gülüşü bile bir farklı. Hayatında başarılar kardeşim. (CEMİL AÇIKEL)

Kendisi benim köylümdür, 3 yıldır beraberiz. Kardeşim limonu hiç sevmez, çökeleği hiç sevmez. Meslek hayatında başarılar 
köylüm. (GAZİ YEYRAN)

İkizim 7 senedir çekerim seni. Hep aynı okulları bitirip mezun oluyoruz. Hayatında başarılarının devamını dilerim. Seni çok 
seviyorum.(MÜŞERREF CAN )

Sınıfta takıldığım, her zaman şakalaştığım, şakalarımı kaldırıp güvendiğim tek insan.  Tokatların biraz sert ama canın sağ 
olsun. Öğretmenim, hayatında başarılar diliyorum iyi ki varsın. (YUSUF ALDIÇ)

Çökelek,  samimi ve sıcakkanlı davranışların olsa da Hataylılığını her zaman gösteriyorsun. Ağzını yamultmadan konuşmanı  
temenni ediyorum. (ÇAĞRI SUKGEN)

HAMZA AKBELLİ
Hem arkadaşım  hem yeğenimdir. Köyde hep beraberiz, okulda da beraberiz. Okulda çok konuşan biri 
değildir, derslerde iyi gibidir, yani birini bulup kopya çekerse. (ÇAĞRI SÜKGEN)
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MÜŞERREF CAN
İkizim 7 senem bu okulda bitti ama biz her zamanki gibi yine birlikte olacağız hayatında başarılar dilerim tatlım.
(FATOŞ ALEV)

Meslek hayatında  başarılar dilerim. Bir boyunu kısalt da tahtayı görek … Allahın Gıbrıslısı.. (GAZİ YEYRAN)

Tatlım sivilcelerimle alıp veremediğin ne var. Her yerim mos mor oldu uzun boyunla sınıfı yarılıyon zaten. Kafanı 
çek hocamızı görek. (YUSUF ALDIÇ)

Her hafta okulda o pantalonu belinden yukarı çekip, emekli olmuş neneler gibi gezecen mi? Meslek hayatında 
başarılar diliyorum keşke olmasaydın. (ÇAĞRI SUKGEN)

Kardeşimiz aynı şekilde devamlı Fatoş kardeşimle beraber takııyorlar. Son zamanlarda biraz daha samimi olduk, 
hayatında başarılar dilerim.(CEMİL AÇIKEL)

ÖMER BATURAY
Kardeşim, öncelikle sınıfta çok sessizdir ama biraz konuşsa iyi olur. Meslek hayatında başarılar 
dilerim. (GAZİ YEYRAN)

Ömer ile anasınıftan belli arkadaşız iyi çocukdur. Bana karşı kötülüğü olmadı, birlikte eğlendik. 
Hayatında başarılar dilerim. (ÇAĞAKAN AYDAŞ)

Oyun oynamayı çok sever, kararsızdır, herşeyi sorar. Derslerde yavaştır, her yaptığını anlatmayı çok 
sever. Dersleri çok takip eder sınavlardan en son o çıkar, unutkandır. Sessiz sakin görünür ama çok 
güler, çok utangaçtır. Hocalara bir şey soramaz utanır. Çiğ köfteyi ve fotoğraf çekmeyi çok sever. 
Hayatında başarılar. (RECEP TAVUKÇUOĞLU)

MUSTAFA ZAİM

Meslek hayatında başarılar dilerim. ( SALİH SÖNMEZ) 
Bundan sonraki meslek hayatında başarılar dilerim. (HAMZA AKBELLİ) 
İyi ki tanıdım. Meslek hayatında başarılar. (KEMAL DEMİRALP)

NECİP AMASYAYLI
Seni benden alan kader ölsem vermem diyor...  Devamsızlık yaptığın kadar okula gelseydin, şimdiye 
profösör olurdun. Başarılar kardeşim. (ÇAĞRI SÜKGEN)
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RECEP TAVUKÇUOĞLU
Recep benim 3 yıllık arkadaşım çok sessiz ağzı var dili yok , en sevdiği oyun leaque of legends. 
Hayatında başarılar dilerim. (ÖMER BATURAY)

Gemilerde talim var bizim sınıfımızda Recebimiz var, 3 yıldır aynı sınıfdayız sesini daha bu sene 
duyduk. İyi ki varsın. (ÇAĞRI SÜKGEN)

Sessiz ve sakin bir arkadaşımdır. Meslek hayatında başarılar. (GAZİ YEYRAN)

VICTOR ZUSIK
Hayat’dan Rusya’ya göçmüşsün ama yine de Kıbrıs’a dönmüşsün, o çantayı arada sırada indir. İyi ki 
varsın. (ÇAĞRI SÜKGEN)

Sınıfımızın güzel gözlü Rus’u , espirileriyle meşhur olduğun gibi çok has bir kişiliğe sahipsin başarılar. 
(BUĞRA KAYLAK)

Meslek hayatında başarılar kardeşim. (GAZİ YEYRAN)

ÖZGE ERBAŞ
Kardeşim ekmek arası lahmacun yesen de doymuyorsun. Meslek hayatında başarılar. (GAZİ YEYRAN)

Yemeği seven ve asla gelişmeyen kardeşim, iyi ki tanımışım seni.  İş hayatında başarılar. (BİROL CÜNEYTOĞLU)

Kız kardeşim, iyi ki 3 sene önce seninle tanışmışım. Deli, çiğ köfte ve rakıcım. Çıraklıktan sonraki hayatında 
dostluğumuzun sürmesi dileği ile canım. (BUĞRA KAYLAK)

Özgeyi 3 yıldır tanıyorum iyi bir kızdır, lakabı çiğ köftecidir. Hayatında yapacağın şeylerde başarılar dilerim. 
(ÇAĞAKAN AYDAŞ)

Ekmekspor çok yiyorsun ve kilo almıyorsun. Seviyorum seni iyi bak kendine. (YUSUF ALDIÇ)

Hayat güzel be kardeşim daima sen olunca, iyi ki varsın çubuk krakerim. (EYLEM SEVİNER)

Canımın içi kardeşim, güzel gülenim. İyi ki varsın, seviliyorsun. (Çiğ köfteci) (ÇAĞRI SÜKGEN)

SALİH SÖNMEZ
Gardaşım. Yapınla, boyunla sınıfta yeteri kadar dikkati çekiyorsun ayrıca saçlarını kıskan mıyor değilim. Otostopcu kralı iyi ki 
varsın.(ÇAĞRI SUKGEN)

Köylümmm, seviliyorsun çok iyi ki varsın. (EYLEM SEVİNER)

Salih arkadaşımı dört  yıldır tanırım, iyi çocuktur. Birlikte eğlendik Mağusa’da gezdik. Hayatında yapacağın şeylerde başarılar 
dilerim.(ÇAĞAKAN AYDAŞ)

Kardeşim o saçların beni benden alıyor..  Neşe kaynağımız. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. (BUĞRA KAYLAK)

Kardeşim iyi ki tanımışım seni. İyİ ve kötü anlarımda yanımda durduğun için teşekkür ederim. İş hayatında başarılar. (BİROL 
CÜNEYTOĞLU)

Gardaşım meslek hayatında başarılar fazla otostop çekme. (GAZİ YEYRAN)
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YUSUF ALDIÇ
Kardeşim dediğim insansın. Seninle hiçbir kötü anımız yok, hep iyi anılarımız var. İyi, kötü hep yanımdaydın. Meslek hayatında başarılar 
dostum. (GAZİ YEYRAN)
Yusuf kardeşimiz o da Gazi gibi en iyi arkadaşlarımdandır. Her ikisini de seviyorum. Her zaman beraber dolaşıyoruz .Okulda kaçtığımız 
günlerde oldu ama her şeyi beraber yaptık. Bazen damarıma çok basıyorsun ama seviyorum . Çok iyi günlerimiz geçti çok şeyler yaşadık. 
Hayatında başarılar dilerim kardeşim. (CEMİL AÇIKEL)
2 senedir beraberik.  Okulun içinde otlarla birbirimize vurup kovalasak da severim seni. İnşallah hayatında her şey istediğin gibi olur. 
(MÜŞERREF CAN )
Kanka, hayatta gördüğüm en saygılı insansın. İyi ki varsın, iş hayatında başarılar. (BİROL CÜNEYTOĞLU)
Kardeşim benim, 3 senedir ya, ekmek değil hahah, adamın dibisin seviliyorsun. kardeşim hep yan yana olmak dileği ile başarılar. (BUĞRA 
KAYLAK)
Canım kardeşim güler yüzlü adam. İyi ki varsın, hayatında başarılar diliyorum, seviliyorsun. (ÖZGE ERBAŞ)
Huysuz ve inatçı ama seviyorum seni Yusuf’um. (EYLEM SEVİNER)
Okulun arkasına gidip otları yeyip sonra o otlarla kızlara vursan da seviyorum seni, hayatında başarılar. (ÇAĞRI SUKGEN)
3 senedir çekiyorum seni artık yeter..  Mezun olma zamanı geldi de çattı. Tüm hayatın boyunca başarılar dilerim. (FATOŞ ALEV)
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ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ

ADEM PENÇE
Arkadaşımız çok iyi biridir. Sınıfımızın sakinleridendir. Çalışkan olan arkadaşıma hayatında başarılar 
dilerim. (VEDAT COŞAR)

ABDULİLAH AKIN
Tanışalı 3 sene oldu kardeşim. Sınıfımızın mavi gözlülerindendir. Sınıfta sinir bozsa da çok değerli ve 
sevimli kardeşimizdir. Gelecekteki hayatında başarılar kardeşim. (MUHAMMET AKGÜL)

Sınıfımızın iyi kalpli, sevilen, mavi gözlü arkadaşımız. Seninle tanışalı 3 sene oldu. Beraber yedik, 
beraber içtik, çok günlerimiz geçti. Seni çok seviyorum. Sana hayatında başarılar diliyorum. 
(MEHMET CAN PARÇALAR)
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BERKAY NERGİZ
 Sınıfta mafya gibi bakışı vardır. Ama şakacı ve eğlenceli bir kardeşimdir. 3 senemiz beraber geçti. 
Hayatında başarılar dilerim. (YUSUF ASLAN)

ERCAN PALAZ
Bizim sınıfın 3 senedir, derse girdiğinde direk masada uyuyan insanı, ama derslerden geçmeyi de 
başarıyor helal olsun kardeşim. (BERKAY NERGİZ)

3 yıldır beraberiz kafasını sıradan kaldıramayan arkadaşımızdır. Çok sessiz bir arkadaşımızdır. 
Kimseye zararı olmadı. Hayatında başarılar dilerim. (MUSTAFA EĞER)

Kardeşim üç sene boyunca birlikte okuduk, yedik, içtik çok iyi birisin. (VEDAT COŞAR)

AHMAD HABBUL
Sınıfımızın çok sevilen çılgın bireyi, ikimiz bir araya gelince ortalık kalkar oturur. 3 senedir beraber 
gider geliriz. Çok seviliyorsun sınıfın yakışıklısı. (OSMAN MİRALAY)

ÇAĞIN KOLACI
Kardeşim 3 sene boyunca beraber okuduk yedik, içtik. 3 sene çok çabuk geçti. Hayatında başarılar 
dilerim. (VEDAT COŞAR)
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MEHMET ATLAR
Sınıfımızda iyi kalpli, saf, şakacı ve sevilen arkadaşımızdır. Bendeki değeri çok farklıdır. Sana 
hayatında başarılar dilerim seni seviyorum. (MEHMET CAN PARÇALAR)

MEHMET CAN PARÇALAR
Mehmet kardeşim tanışalı 3 sene oldu. Mehmet, yeşil gözlü sevilen bir arkadaşımızdır. Hayatında 
başarılar dilerim. (MUHAMMET AKGÜL)

Mehmet Can kardeşim gibidir. Biraz şakacı ve cana yakın bir arkadaşımızdır. Mehmeti çok sayar ve 
severim. Hayatında başarılar dilerim.(MEHMET ATLAR)

Mehmet kardeşim çok iyi bir insandır, cana yakın ve sevimlidir. Kalbi temiz olan bu arkadaşıma 
hayatında başarılar dilerim. Seviliyorsun kardeşim. (ABDÜLİLLAH AKIN)

MEHMET ANLAR
Mehmet sınıfta çok sessiz kendi halinde bir kardeşimizdir. Çok değerli bir insandır. Seviliyorsun 
kardeşim ileriki hayatında başarılar dilerim. (ABDÜLİLLAH AKIN)

MEHMET BEHÇET AKSOY
Çok sinirli birisidir. Her ders başı dersi kaynatmasını bilen kardeşimdir. Her mekanik dersinde Sofuoğlu’nu 
anlatmaktadır. 3 senedir kardeş gibiyiz.(BERKAY NERGİS)

Deli dolu bir insandır. Sınıfımızın neşeli insanlarından biridir. 3 yıldır beraber yedik içtik ve yeri geldiğinde 
beraber aç kaldık. Sen benim kardeşim gibisin. Hayatında başarılar dilerim kardeşim. (MUSTAFA EĞER)

Okulumuzda saygılı, efendi, biraz da asabi bir arkadaşımızdır. Ayrıca okulumuzun şen şakrak insanlarındandır. 3 
yılda 5 araba değişmiştir. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Bol kazasız günlere Aksoy. (YUSUF ASLAN)

Kardeşimle okuldan öncede tanışıyorduk. Sınıfın eğlence dolu insanıdır. Şimdiye kadar tanıdığım en adam 
gibi adamlardan biridir. Kardeşime geri kalan hayatında başarılar dilerim. Bol kazasız günler. (MEHMET CAN 
PARÇALAR)
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MUSTAFA EGER
Güler yüzlü bir arkadaşımızdır. Onu çok seviyorum, hayatında başarılar dilerim. (MEHMET ATLAR)

Seninle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez 7/24 beraberiz.  Beraber kafelere çok gittik ve bir türlü 
alamadığın arabalara baktığımız çok oldu.  Ayrılacağımız için üzülmüyorum; çünkü hergün beraberiz 
hayatında başarılar dilerim. (YUSUF ASLAN)

VEDAT COŞAR
Vedat’ım iki gözüm 3. Senemizin sonuna geldik. Sen sınıfımızın en çalışkanlarından birisin, yolun 
açık olsun kardeşim. (ERCAN PALAZ)

MUHAMMET AKGÜL
Sen başkasın, çok saf ve temiz kalplisin biraz şakacısın ama şakaların çok soğuk üşüyorum. Senle 3 
senemiz geçti. Adamsın seviliyorsun.  Hayatında başarılar dilerim. (YUSUF ASLAN)

Kardeşim 1. sınıfta fazla samimi değildik. 2. sınıfta samimi olduk geldik son senemize. Güldük, 
eğlendik ayrılmamıza üzülüyorum. Seni çok seviyorum kardeşim. Hayatında başarılar dilerim. 
(MEHMET CAN PARÇALAR) 

Bu kardeşimiz sınıfımızın uzun boylusudur. Bazen sinir etse de sevilen bir kardeşimizdir. Espiri 
anlayışı ile ön plana çıkan bu arkadaşımız ADANALI’dır. İleriki hayatında başarılar dilerim kardeşim, 
seviliyorsun. (ABDÜLİLLAH AKIN)

OSMAN MEHMET MİRALAY
Sınıfta en çok sevdiğim arkadaşımdır. Sınıfın en çok konuşan ve şakalaşmayı çok seven insanıdır. 3 
sene boyunca beraber gidip geldik. Seni seviyorum ortak. (AHMET HABBUL)

Sınıfımızın biraz yakışıklı, biraz çirkini olan kardeşimizdir. Komik hareketleriyle bizi güldüren 
adamdır. Allah yolunu Dörtyol’a doğru açık etsin. (BERKAY NERGİZ)

Biraz deli dolu bir arkadaşımızdır. Dersi kaynatmayı ve sohbet etmeyi çok sever. (ERCAN PALAZ)

Kardeşim 3 sene boyunca beraber okuduk çok iyi birisin. Okula beraber gittik, beraber geldik. 
Kardeşim hayatında başarılar dilerim. (VEDAT COŞAR)
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YUSUF ASLAN
Yusuf arkadaşımla sanayide tanıştık. HONDA sevdalısıdır. Komik, esprili, temiz kalpli ve delikanlı kardeşim seni 
seviyorum. İyi ki varsın, hayatında başarılar dilerim. (MUJHAMMET AKGÜL)

Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Şakacı biridir. Hayatında başarılar dilerim. (MEHMET ATLAR)

Karizmatik bir kardeşimizdir. Herkesle iyi anlaşır ve şakalar yapar. (BERKAY NERGİS)

Yusuf kardeşimiz çok sakin eğlenceli birisidir. Hayatında bol şanslar dilerim. (MEHMET CAN PARÇALAR)

3 yıldır aynı okuldayız senden ayrılacağım için hiç üzülmüyorum, çünkü 7/24 yanındayım. Sen benim en iyi 
dostum ve en iyi kardeşlerimden biri oldun. Benim için değerin paha biçilmez kardeşim. Bu son senemizde 
başarılar dilerim. (MUSTAFA EĞER)

Meslek hayatında başarılar dilerim kardeşim. (MEHMET BEHÇET AKSOY)
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HASAN NİYAZİ YASAM HANİFİ PARLAK MAHİR IRMAK

YETİŞKİN EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ - KALFALIK SEVİYESİ

SİMGE ÖZKALP TAHİR CESURER
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AYŞE HACIARİF GÖKHAN ACAR KEMAL GÜLERCAN NARDEN SONEL

NEFİSE 
YENEN

NUR 
KESMECİ

YASEMİN 
YENİÇERİ

HASAN MERT 
ARPALIKLI

ÖMER 
OKLU

YETİŞKİN EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
BARİSTA
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CRISTINA KAYAN GÜLTEN ELIAÇIK HANİFE KUTLUAY
HASRET 

TÜRKSEVEN

ALEXANDRA 
BOZDAĞ AYLIN EVLEKSIZ AYTEN GAZI

BEGIMJAN 
BOZAROVA

YETİŞKİN EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
GÜZELLİK UZMANLIĞI - TIRNAK BAKIM ELEMANI
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PERIHAN 
BETMEZOĞLU

İLKAY ÇINAR MELIS KURTULUŞ NEBILE KAHRAMAN ÖZAY KOMBO
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HALİME AVCI HATİCE DENİZALP IVVANA ARNAUT LEYLA KURANOVA

ALEXANDRA BOZDAĞ ANA TACHEVA GALİNA ZORBA GÜLTEN OZANSOY

YETİŞKİN EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK UZMANLIĞI - KALFALIK SEVİYESİ
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NARİN GÜLOĞLU 
GÜRGÖZE

NURAY CANDAR YEŞİM ÇETİNASLAN

MAKBULE ERSAN ULU MEDİNE KARAALİ MÜFİDE BAYIR MÜZEYYEN ALTINAY
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ASELYA KOÇAK BUKET AŞUT 
FULÇAĞ GİZEM 

ERDENTUĞ GAMZE AYDOĞDU

YETİŞKİN EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK UZMANLIĞI - USTALIK SEVİYESİ

GÜLER KOÇ
GÜLÜMJAN 

KURBANOVA
GÜLZADE 

CHARYYEVA HANİFE KUTLUAY
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MEFTUNE NACAR NATALİYA BEŞOK ÖZGÜL İMAMZADE SUAY KÖSE

YULİA MERTKAYA
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AHMET DEMİR AHMET ÖLMEZ ASLI SÖZER FETHİYE FATSA

ERKEK BERBERLİĞİ/KUAFÖRLÜK-USTALIK SEVİYESİ

YETİŞKİN EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ

HASAN YAYAR MEHMET İŞLER METİN TOY YAKUP BAŞTAŞ
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ZÜLEYHA LEKESİZ SAFA ALTAŞ
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ASAF ÇAĞATAN EMRE YAŞAROĞLU KADİR ERDEM
MUHAMMET ALİ 

TAŞKIRAN

NEVENA 
OGNYANOVA PEMBE İPEK BALCI SADİ KAZAFANALI

TEZER 
ZORNACIOĞLU

YETİŞKİN EĞİTİMİ MEZUNLARIMIZ
ERKEK BERBERLİĞİ/KUAFÖRLÜK-USTALIK KALFALIK
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VOLKAN TÜRÜT
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n KKTC TELSİM’İN GÜVENLİ İNTERNET SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR.

n ÖĞRENCİLER SİBER TEHLİKELER KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR.

KKTC Telsim’in, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı işbirliği ile 9 
yıldır sürdürdüğü Güvenli İn-
ternet Seminerleri tüm hızıyla 
devam ediyor.  Taner Akçan 
Çıraklı ve Eğitim Merkezi’nde 

verilen semineri, öğrenciler ve 
öğretmenler ilgiyle dinledi.

Güvenli İnternet Seminerleri 
ile bugüne kadar 24 bin gence 
ulaşan KKTC Telsim, sosyal so-
rumluluk projeleri kapsamın-

da seminerleri kesintisiz olarak 
vermeye devam ediyor. Bilişim 
çağının önemli araçlarından 
internetin güvenli kullanımı 
konusunda ortaokul öğrenci-
lerini bilinçlendirmeyi amaç-
layan KKTC Telsim, internetin 
doğru kullanımı, karşılaşabile-
cek tehlikeler ve önlemler hak-
kında bilgiler veriliyor.

Oyun bağımlılığı ve sanal 
zorbalıkla ile nasıl mücade-
le edileceğini anlatan Sosyal 
Hizmetler Uzmanı Barış Başel, 
öğrencilere internetin insan 
hayatını kolaylaştıran bir araç 
olduğunu, ancak doğru ve 
güvenilir kullanılması gerekti-
ğinin vurgusunu yaptı. Uzun 
süre bilgisayar başında oyun 
oynayan çocukların ileride, 
fiziksel ve ruhsal hastalıklara 
yakalanma olasılığının yüksek 
olduğunu dile getiren Başel, 
çocukların internet ortamın-
daki tehlikeler konusunda ve-
lilere ve eğitimcilere önemli 
görevler düştüğünü belirtti.

Telsim Vodofone okulumuzda  
Güvenli İnternet Semineri verdi
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RÖPORTAJ  -  ÇIRAK ÖĞRENCİLER
MEHMET ARİF ATEŞOĞLU / BERBER 1

AHMET FURKAN DURMAZ / TURİZM 1

KADİR UZUN / KUAFÖRLÜK 1

Kendinden bahseder misin?

İsmim Mehmet Arif Ateşoğlu.  
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişi-

kinlik Eğitim Merkezi’nde  Ber-
ber 1 sınıfındayım. 

İş yerinden memnun musun 
ve iş yerinde neler öğrendin?

Memnunum. Seçmiş olduğum 
bölümümle ilgili pratik olarak iş 
yerinde öğrendiğim bir çok şey 
var.  Müşteri karşılama, salon 
temizliği ve düzenini sağlama, 
saçı tanıma, saça ilk müdaha-
le, kullanılan aletlerle ilgili bilgi 
ve mesleğin gerektirdiği çoğu 
özellik mesela elleri ustalıkla 
kullanabilme,  insanlarla sağlık-
lı iletişim kurabilme gibi. 

Taner Akcan Çıraklık ve Yetiş-
kinlik Eğitim Merkezi sana ne 
kattı?

Taner Akcan Çıraklık ve Yetiş-
kinlik Eğitim Merkezi’nin eğitim 
süresi 3 yıldır ve haftada bir kez 
gitmekteyiz.  Haftada bir okul-
da teorik, geri kalan günler ise 
pratik olarak iş yerine gitmek-
teyiz. 

Meslek Eğitimi Merkezinde 
Türkçe, Matematik,  Genel Bilgi 
Dersleri, Mesleki Gelişim,  İş Gü-
venliği ve İşçi sağlığı,   Meslek 
Bilgisi gibi  meslek derslerini 
alırız.

1) Bize kendinden bahseder 
misin?

Adım, Ahmet Furkan Durmaz.  
Taner Akcan Çıraklık ve Yetiş-
kinlik Eğitim Merkezinde 1. sınıf 
Turizm bölümünde okumakta-
yım. Acapulco Hotel’de çalışı-
yorum. Acapulco Hotel’de so-
ğuk bölümünde, soğuk meze 
çeşitlerini öğrenmekteyim.  Bö-
lümüm aşçılıktır.

2) İş yerinden memnun mu-
sun? Neler öğrendin?

Evet memnunum.  Okulda aldı-

ğımız teorik bilgiler ile iş yerin-
de öğrendiğimiz pratik bilgileri 
birer birer ortaya koyuyoruz. 
Aldığımız eğitim okulda bir 
gün, iş yerinde 5 gün şeklinde-
dir. Bu sayede daha çok pratik 
yapıp kendi meslek alanımızda,   
şeflerimizin de desteğiyle ken-
dimizi geliştiriyoruz.  Hotelde  
besin kaynakları öğelerini seçip 
onları porsiyonlara ayırmaya, 
sebzeleri, uluslararası şekiller-
de doğrayarak pişirmeye hazır-
layabilme vb işleri öğrenmeye 
yönelik yoğun bir öğrenme içe-
risine giriyoruz. 

Kendinden,  Taner Akcan Çı-
raklık ve Yetişikinlik Eğitim 
Merkezinde almış olduğunuz 
eğitim ile pratik olarak almış 

olduğunuz eğitimden ve son-
raki hedefinden bahset der-
sek neler söylemek istersin?

Adım Kadir Uzun, Taner Akcan 

Çıraklı ve Yetişkinlik Eğitim 
Merkezi 1. Sınıf Kuaför bölü-
mündeyim.   Seçmiş olduğum 
mesleğimi çok severek yapı-
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MEHMET DİBO ÇALIŞKAN / OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ 1

PINAR ŞAHAN / ÇOCUK GELİŞİM

Bize kendinden ve mesleğin-
den bahseder misin?

Adım Mehmet, Taner Akcan 
Çıraklık ve Yetişkinlik Eğitim 
Merkezi 1. Sınıfında Otomotiv 
Mekanikerliği okumaktayım.  
İşimi üç yıldır severek yapmak-
tayım ve amacım bu sektörde 
kendimi çok geliştirip ileride 
bu mesleği yapabilecek sevi-
yeye gelmek. İş yeri açıp benim 
gibi çırak öğrencilere iş imkanı 

sunmak istiyorum. 

Motorlu araçlarda meydana ge-
len arızaları tamir etmekten ve 
bu işi başarmaktan çok mutlu-
yum.  Okuldaki öğretmenlerim 
ve ustalarımın da yardımıyla iyi 
yerlere geleceğimi düşünüyo-
rum.  Bundan sonraki hayatım-
da da bu işe devam edeceğime 
inanıyorum.

Bize kendinden ve seçmiş ol-
duğun bölümden bahseder 
misin?

Ben Pınar Şahan Taner Akcan 
Çıraklık Eğitim Merkezi 1. Sınıf 
Çocuk Bölümü okumaktayım.  
Seçmiş olduğum bölümü çok 
severek yapmaktayım ve   çalış-
tığım iş yerimden de çok mem-
nunum. 

Çocuklarla ilgilenmekten, onla-
ra yeni şeyler öğretmekten, on-
larla vakit geçirmekten büyük 
mutluluk duyuyorum. Okulda 
aldığımız pratik eğitimin yanın-

da teori olarak bunları bire bir 
uygulamak, deneyimlemek bizi 
her geçen gün bir adım ileriye 
taşımaktadır. 

Bu yönde kendimi geliştirmek, 
gerekli eğitimleri alarak ilerle-
mek ve ileride kendi iş yerimi 
açıp kendi işimin patronu ol-
mak istiyorum.  Herkesin sev-
diği mesleğe yönelmesini  ve 
hangi işte mutlu olacaklarsa 
o dal üzerinde kendilerine bir 
şeyler katmalarını dilerim.

yorum.  Bundan dolayı da çok 
mutluyum ve mesleğimden 
memnunum. Bu mesleği seç-
miş olmamadaki  amacım; bu 
meslek benim hobimdir ve saç-
la ilgilenmek çok hoşuma gidi-
yor.  İlk başta ellbette zorlukları 
vardır ama işi öğrendikce ve o 
dalda eğitimler aldıkca bu mes-
leğe olan hayranlığım arttı. 

Haftada bir teorik olarak okul-
da eğitimimiz vardır. Geri kalan 
günlerde ise iş yerinde pratik 

olarak hem işleyip, pratik olarak 
kendimizi geliştiriyoruz, hem 
de harçlığımızı çıkartıyoruz.  

Eğitimimi tamamladıktan son-
ra, sonrası için de gerekli eği-
timleri alıp bu meslekte ilerle-
meyi  ve ileride kendi iş yerimi 
açmayı düşünüyorum.
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BAŞARI ÖYKÜSÜ

Okulumuz Çıraklık 
Eğitimi mezunu 
Hakan Mert Altunay 
ile söyleşimiz:

1. Bize kendinden 
bahseder misin?

Adım Hakan Mert Altunay. 
2016 yılında Taner Akcan Çı-
raklık ve Yetişkinlik Eğitim 
Merkezinden mezun oldum.  
Okulum sayesinde stajıma 
erken başlayıp kariyerime 
daha hızlı bir şekilde ulaştım. 
Okulumun bana katmış ol-
duğu tecrübelerden yararla-
narak, bunu iş sahasında uy-
gulayarak başarılı bir şekilde 
mezun oldum. Okulumun ve 
öğretmenlerimin bana kat-
mış olduğu eğitim ve vermiş 

Taner Akcan Çıraklık 
ve Yetişkinlik Eğitim 
Merkezi’nden 2016 yılında 
mezun olan Turizm Bölümü 
öğrencimiz mesleğindeki 
başarısını anlattı...
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olduğu emeklerden dolayı çok 
teşekkür ederim.

2. Bu bölüme girmeye nasıl 
karar verdin? Yani neden 
aşçılık?

Aşçılık bir sanattır ve benim için 
bir yaşam biçimidir. Son derece 
yaratıcı ve keyifli bir meslektir. 

Bu bana çocukluk döneminde 
büyüklerim tarafından aşılan-
dı. Büyüklerimin çoğunluğu-
nun bu meslekle uğraşması, bu 
mesleği yapması beni onları rol 
alarak bu mesleğin içine itti. Bu 
merağım çalışkanlığım ile de 
birleşince mesleğime olan aş-
kım ve vizyonum ise basamak-

ları keyifli ve başarılı bir şekilde 
tırmanmama neden oldu.

3. Katıldığın ve başarılı 
olduğun “Masterchef” 
yarışmasından ve 
başarından biraz 
bahseder misin?

Masterchef İtalya yarışması bü-
yük emek ve efor gerektiren bir 
yarışmadır. İngilizce diline vakıf 
olmam bana çok büyük bir ya-
rar sağladı. Kariyerim açısından 
bana çok şekler kattı ve katma-
ya da devam edecek. Herkesin 
hayranlıkla katılmak istediği 
bu yarışmaya sadece altı kişi-
nin katılabilmesi ve benim de 
bu altı kişinin içinde olmam 
bana çok büyük bir mutluluk 
ve gurur yaşattı. Yarışmanın so-
nucunda güzel bir başarı elde 
ederek üçüncü geldim. 

4. “Cooking With Chef 
Cuisine” adlı kitabınla 
da güzel bir adım attın. 
Bize ondan da bahseder 
misin?

Bu işi layıkıyla ve başarılı adım-
larla yapmak istiyorum. Kita-

bım benim farklı ve başarılı 
bir adımım. Bununla birlik-
te hedeflerime daha emin 
adımlarla gideceğimi dü-
şünüyorum. Bu fikir doğdu 
ve abimin grafik tasarımcısı 
olması sebebiyle çok başarılı 
bir şekilde bir kitap ortaya 
koyduk. Yakın zamanda da 
kitabın basımını gerçekleş-
tireceğiz. Kitabım dünya 
mutfağını içeren tariflerden 
oluşmaktadır.  Ve bununla 
birlikte eminim ki işimi se-
verek ve aşkla yaptığımdan 
başarılarımın sonu gelme-
yecek.
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RÖPORTAJ
Arife GÜNEY

Taner Akcan Çıraklık ve 
Yetişkinlik Eğitim Merke-
zi, Yetişkinlik Eğitimi Oto-
motiv Mekanikerliği öğ-
rencimiz Simge Özkalp ile 
söyleşimiz

1. Bize kendinizi tanıtır 
mısınız?

Adım Simge Özkalp. İki yıldır fiili 
olarak otomotiv mekanikerliği 
yapmaktayım.
2. Mesleğin cinsiyeti olmaz 

anlayışının bizler için en 
önemli göstergelerinden 
birisin, bu yüzden 
sorumuz otomotiv 
mekanikerliği ile ilgili 
merağınız nereden 
doğdu?

Merağım çocukluğumdan gel-
mektedir. İlk önce elektriğe me-
rağım vardı. Elektrik aletleri tami-
ri yapmak çok hoşuma giderdi. 
Daha sonra etrafımda olan ar-
kadaşlarımdan dolayı otomotiv 
mekanikerliğine merak saldım. 
Bir ralli yarışması sonrasında ora-
da çok sevdiğim Ahmet Şevke-
toğlu abimin, onu rahmetle anı-
yorum, servis ekibine katıldım. İlk 
deneyimim onun ralli arabasının 

lastiklerini doldurmak ve değiş-
tirmekle oldu. Sonrasında Ahmet 
Şevketoğlu abimin garajında 
bulunup çeşitli aletleri tanımaya, 
öğrenmeye başladım. Bu mera-
ğım ve isteğim beni mesleğime 
itti.
3. Çalışma hayatın ve eğitim 

süreci hakkında neler 
söyleyebilirsin?

Okulda öğrendiğim bilgileri ga-
rajda uygulayarak yaptığım ha-
talarımı görmeme neden oldu.  
Hasan Akanay hocam sayesinde 
kendimi geliştirdim.  Doğru ola-
rak bildiğim ancak öğrendikçe 
hata yaptığımı farkettiğim şey-
lerin doğrusunu öğrenerek, uy-
gulamalarımı düzelterek geliştir-
dim. Garajda ise ustam öncelikle 
bana çok destek oldu, ondan da 
çok şeyler öğrendim. Bu saye-
de ben de ustama çoğu konuda 
daha doğru bir şekilde yardımcı 
olup, müşterilere karşı daha do-
nanımlı, bilgili ve bilinçli bir şekil-
de yardımcı olmaya başladım. 
4. Başınızdan geçen en ilginç 

mesleki olay nedir?
Şanzıman altında kalmam benim 
en ilginç ve her zaman hatırladı-
ğım bir olayımdır. Değişim yapıla-
cağı anda aracın altına girdim ve 
gerçekleşen bir terslik dolayısıyla 
şanzıman altında kaldım.  Bunu 
hiçbir zaman unutmayacağım. 
Bir de kadın olmamdan dolayı , 
“bir kadın makinistlikten ne an-
lar” cümlesiyle çok karşılaştım. 
Hâlbuki arabasının lastiğini de-
ğiştirmesini, yağını kontrol etme-
sini bilmeyen bir sürü erkek var.  

Zor meslek diye tabir edilen ya 
da erkek mesleği diye tabir edi-
len hiçbir meslek elimizden alı-
namaz diye düşünürüm. Ön yar-
gılar yüzünden melekler kısıtlıdır 
ancak kadınların pek çok alanda 
ustalaşabileceğine inanıyorum.  
Bu meslek dalların artarak çoğal-
masını gönülden istiyorum. 
5. Gelecek için hedefleriniz 

nelerdir?
Şu anda tek kadın otomotiv me-
kanikeri olduğum için hedefle-
rim bu yönde büyüktür. Önümde 
gireceğim bir ustalık sınavı vardır. 
Bunu da aştıktan sonra kendimi 
işimde daha da ileriye götürüp, 
bu mesleği güzel ve başarılı nok-
talara taşıyacağıma inanıyorum.
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RÖPORTAJ

1) Yeşil Barış Hareket 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Yeşil Barış Hareketi  1988 yılında 
kurulan KKTC deki ilk çevre der-
neğidir.  Buradaki amaç doğayı, 
doğada yaşayan tüm canlıların 
haklarını savunmak, yaşam stan-
dartlarını arttırmak ve  doğaya 
yapılabilecek her hangi bir tah-
ribata karşı mücadele vermek.  
Yeşil Barış Hareketi olarak  bah-
settiğim bu amaçları yerine ge-
tirmek için yaptığımız aktiviteler 
vardır. Bunlar :projeler yaparız, 
günü birlik etkinlikler yaparız, 
mesela okullara gidip çevreyle 
ilgili söyleşiler yaparız,diğer sivil 
toplum örgütleriyle  farkındalı-
ğı arttırıcı etkinlikler- eğitimler 

yaparız  festivaller, seminerler 
düzenleiz.  Bunun yanında lobi-
cilik aktiviteleri  gerçekleştiririz.  
Burada da yanlış planlanmış ya-
pılaşmanın doğaya açtığı tahri-
batlara karşı da kişilere değil de 
genellikle kurumlara karşı  yapı-
lan mücadeledir. Ağaç dikimleri, 
kıyı temizliği gibi çalışmalarımız 
da vardır.  Burada aslında yine 
hepsini bir araya koyduğumuz 
zaman genel anlamda çevre ile 
ilgili duyarlılığı arttırmak, insan-
ların çevreyle ilgili farkındalığını 
arttırmak, bahsettiğim müca-
deleyi daha çok insana yaymak 
amacımızdır. 
Son 7 yıldır uluslararası çevre te-
malı kısa film yarışması yaparız 
ki buradaki amaç da yine farkın-

dalığı arttırmak ve yine çevreyle 
ilgili eserleri  topluma kazandır-
mak.  12 yıldan beridir sürdürdü-
ğümüz ilgili kurumlarla beraber 
paydaş ortak çalıştığımız İpek 
Kozası  Festivali vardır. Bu sene 
yine yenisi için çalışmalarımız 
başladı. Buradaki amaç hem kül-
türümüzü İpek Kozasının sürdü-
rülmesi, dut ağaçlarının ve bö-
ceklerin korunmasıdır.  Bunları 
bir araya aldığımız zaman hem 
biz doğayı korumuş oluyoruz 
hem de bir şekilde kültürümü-
zün unutulmamasını sağlıyoruz.  
Tabii ki daha bir çok projemiz 
vardır. 
Toplumun daha uygun ve daha 
yüksek standartlarda bir çevre-
de bir doğada yaşayabilmesi ni 
sağlayabilmek için kendimize 
bir görev edindik  ve son 30 se-
nedir de bu işle ilgili çalışmalar 
yapılır bundan sonrasında da bu 
şekilde çalışmaya devam edece-
ğiz.

2) Teneke Çocuk Geri 
Dönüşüm Projesi nasıl 
doğdu?

Teneke çocuk projesi 2014 yı-
lında sıfır bütceyle başlamış bir 
projedir. Burada yapılmak is-
tenen geri dönüşümün çevre-
nin temizliği  ile ilgili ne kadar 
önemli olduğu bilincini toplum-

Odamız Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Yeşil 
Barış Hareketi Yönetim Kurulu başkanı sevgili Ersun Aytaç 
ile yaptığımız sohbette hem ‘Yeşil Barış Hareketini’ hem de 

‘Teneke Çocuk’ projesini konuştuk.

Arife GÜNEY



77

da arttırmaktı.  Geri dönüşümün 
çevrenin  sağlıklı olmasıyla ilgili 
noktasında ne kadar önemli ol-
duğunu anlatmaktı. Bu projeye 
sıfır bütceyle başladık, proje içe-
risinde pek çok paydaşlarımız 
vardır.  Biz Yeşil Barış Hareketi 
olarak bir araya geldik ve bu 
toplum için neler yapabilirizi 
düşünmeye başladık.  Bugün 
baktığımızda ülkemizde yüzden 
fazla  vahşi atık yeri vardır. Dik-
men faciasından sonra  Güngör 
açıldı ve bu yer de beklenenden 
daha erken dolma eğilimindedir 
ve dolmak üzeredir.  Buradaki bu 
atıkların  azaltılabilmesi ve vahşi 
atıkların da olmaması için geri 
dönüşümün öneminin altını çiz-
mek istedik. Bir çok ülkede geri 
dönüşüm için bir çok çalışma 
yapılır ancak ne yazık ki bizim 
ülkemizde  böyle bir uygulama 
henüz yoktur. Biz de ne yaptık 
ekip olarak bir araya gelip geri 
dönüşümle ilgili bir proje yaptık. 
Buradaki süreçde asıl hedef  ale-
minyum meşrubat kutularının 
geri dönüşümle kazandırılması-
dır.  Buradaki en büyük  paydaş 
belediyelerin bize muhakkak 
lojistik destek sağlaması  ge-
rekirdi ve  belediyelerle görüş-
meler yapıldı,  özellikle Lefkoşa 
Belediyesinden başladık. Bele-
diyeler Birliği görüştük, onlar da 
konuya sıcak baktı. Kafeslerle 
ilgili de ilgili duyarlı kurumlarla 
görüşerek onların da desteğiyle 
kafeslerimize sahip olduk. Bu-
rada ne yaptıkı, onların da bu 
sorumluluklarını gösterebilmek 
için  kafeslerin üzerlerine onların 
logolarını koyduk. Sonuç olarak 
onların da bu sosyla sorumluluk 
noktasındaki insiyatif aldıkları-
nı insanlara gösterebilmemiz 
lazımdı. İlk dönemde sadece 
Lefkoşa’da 26 ya yakın kafesimiz 

vardı .  2016 yılına kadar  işlemi 
devam eden bu süreçte  değişik 
belediyelerle görüşme sonu-
cunda  20 belediyeyle daha gö-
rüştük.  Ve amacımız tüm bele-
diyelerle işbirliği içerisinde bunu 
sürdürebilmek.  Avrupa Birliği 
Projesi ile de yapılan desteklerle 
sürdürebilir olmasını sağladık.  
Kafes, taşıma aracı, presleme 
makineleri aldık. Burada kafes-
ler belediyelerle istişare halinde 
değişik bölgelere konur. Bu ka-
fesler aslında sorumluluk sahibi 
insanlarımıza, bunlar kafe sahi-
bi, şahıslar, resturant sahipleri, 
sahiplendirilir ve bu aleminyum 
meşrupat kutuları dolduğunda 
bu sepetlerde toplanılması ile 
ilgili sahiplendirdiğimiz insanlar 
bize bilgi verir biz de belediye-
lere bu konuyla ilgili irtibatta 
olduğumuz kişiler ki bunlar da 
belediyeler tarafından bizim için 
atanır. Onlara verdiğimiz bilgi 
sonucunda büyük belediyeler 
tarafından bunun toplatılması 
işlemi yapılır. Bu işlem için bize 
tahsis edilen toplama alanına bı-
rakılır. Ancak içerilerine aleimn-
yum dışında da kutular atıldığın-
dan ve biz de gönüllülerimizle 
dışarıdan gelen bir çok insanlar 
birlikte eğlence havasında bir 
ayrıştırma yaparız. Daha sonra 

bunları geri dönüşüme gönde-
rebilmek için değişik firmalar-
dan fiyat alırız. Bunu yaparken 
diğer tarfatan da hangi bölge-
de toplanmışsa o tenekleler, o 
bölgenin merkez hastanesinin 
çocuk bölümüne nasıl ihtiyaçlar 
olduğuyla ilgili Sağlık Bakanıyla 
istişare edilir bize ihtiyaçlarını 
söylerler . Adil bir süreç olması 
için cihaz satan yerlerden de fi-
yat alınır. Ve sonuç olarak oradan 
gelen cihazlarla da çocuk bö-
lümlerine yardımda bulunuruz. 
Bizim projede en büyük hede-
fimiz geri dönüşüm ve çevrey-
le ilgili duyarlılığı, farkındalığı 
arttırmak, bu işin gerçekten de 
bu ülkede yapılabileceğini gös-
terebilmek ve çocuk bölümüne 
yapılan yardımla da bir mesaj 
verebilmek. 
Mesajımız da: “Etrafa atıp kirlet-
tiğimiz aleminyum meşrubat 
kutularını duyarlılığınızla bir yer-
de toplayıp etrafımıza ve kendi-
mize fayda sağlayabiliriz.”
Doğadan 200 yılda ayrışan, yok 
olan meşrubat kutusunun top-
rağa da bir çok zehirli atık sal-
gılamasıyla  da ciddi kanser va-
kalarına yol açmaktadır.  Bunun 
önüne geçmek için bunu daha 
çok yaymamız gerekmektedir.
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1) Elektrik Müteahitliği 
hakkında bilgi verebilir 
misin?

Ülkemizde bir çok meslek dalı 
arasında bence ayrı bir önem arz 
eden farklı bir noktada olan bir 
meslek gurubudur. Elektrik Müte-
ahhitliği ve eski alışkanlıkla söyle-
necek olursa elektrikçilik mesleği, 
evimizde, iş yerimizde benzeri 
alanlarda aslında tüm yaşam alan-
larında elektrikle alakalı her şeyin 
çalışması için yapılan elektrik tesi-
satlarını tesis eden kişi veya kişile-
ri anlatan bir tabirdir. Bugün ken-
di mesleği içinde örgütlenen bir 
birlik altında toplanmış ve ülke-
mizde kendi yasası ile yönetilen 
ve kendi kendini denetleyen bir 
yapı altında olan bir meslek örgü-
tüdür. Piyasada yapılan tüm işleri 

de KIBTEK  kontrolünden geçirme 
zorunluluğu olan da bir meslektir. 
Bu kontrol mekanizması ise yapı-
lan işin ne denli ciddi olduğunu 
ifade etmektedir. 

2)  Taner Akcan Çıraklık 
ve Yetişkinlik Eğitim 
Merkezi’ne başlaman 
ile ilgili düşüncelerin 
nelerdir?

 Ben meslek lisesi mezunu biri 
olarak, meslek okulların bakış 
açım farklıdır. Benim gözümde 
onların ve oradaki öğrencilerin 
yeri farkıldır. Eğer bir ülkede sana-
atkar kişi sayısı azalıyor ve meslek 
liselerinin kalitesi azalıyor ise çok 
büyük bir tehlike var demektir. 
Ben burada kendi mesleğini icra 
eden birisi olarak, bu mesleğe kaç 

kişi daha kazandırabilirim, kaç ka-
lifiye eleman daha kazandırabiliri 
hedefleri ile geldim. Dünyada bu 
tip dışta piyasa ihtiyacı üzerine 
eğitim veren kurumların yıldızı 
parlamaktadır ve hatta daha ileri 
gidip diyebilirim ki en önemli eği-
tim tipidir. Tabii bu eğitim gerekli 
olan ülke ve ülkenin dış dünyanın 
kabullendiği standartları da eği-
tim müfredatına katarak devam 
etmelidir. Bizim görevimiz  ve be-
nim hedefim elektrik   kolunda, 
çıraklık eğitimden çıkan kişileri 
mesleğe hiç ama hiç fire verme-
den kazandırmaktır.  

3)  Bu alanda öğrencilerin 
geleceği ile ilgili 
düşüncelerin nelerdir?

 Bu noktadan bakarsanız bu 

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitler Birliği Başkanı (KTEMB) ve Elektrik- Elektronik bölümü öğ-
retmenimiz Bora Karaçam’la söyleşimiz...

Arife GÜNEY
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mesleğin yok olması dünyanın 
karanlık olması ile eş zamanlı 
olacak. Sürekli gelişen ve deği-
şen bu meslek dalında çalışacak 
olan gençlerimiz msleklerine iyi 
sarılmalı ve yeniliklere açık olma-
lıdırlar. Bu yapılan işlerin tümü 
yaşamakta ve ayni süreç içinde 
yaşlanmaktadır. Bunlara yenile-
ri eklenirken bunun yanında da 
eskiyen, bozulan, yıprananların 
da tamiri söz konusu olacaktır. 
Aldıkları temel bilgiler üzerinden 
devam ederek, durmadan soru 
sorarak tecrübe biriktirmelerini 
tavsiye ederim. Mesleğimiz ilgi 
isteyen sürekli kendine bir şeyler 
ilave eden bir meslek dalıdır. 
4) Elektrik Mütaahitleri Birliği ve 
Taner Akcan Çıraklık ve Eğitim 
Merkezi  ile ilgili gelecek planları-
nız nelerdir?
 Yapılan bu yapılar ve yapıla-
cak olan tüm bu yapılarada enerji 
talebi mutlaka olacaktır. Bunun 
sağlanması ve kullanıcıya iletilip 
dağılması birliğimiz üyeleri ve 
üyelerin ekipleri ile olacaktır. Bir-
liğimizin okulumuzla,  bildiğiniz 
gibi bir eğitim programı sebebiy-
le içi içe girmiş ve bunun da böyle 
kalması sağlanmalıdır. Birliğimiz 
kendi üyesine sizinle birliktelik 
içinde değişen, ihtiyaç olan yön-
de sürekli eğitim vermeye yakın 
olan noktalarda teknik ziyaret/
fuar gibi organziasyonlar yapma-
yı en önde tutmaktadır. Bu piya-
sa içinde çırakaların, çalışanların, 
işverenelerin ve eğitimcilerin ta-
nışma toplantıları da nitelendiri-
lebilir. Buradan yola çıkarak Taner 
Akcan Çıraklık ve Yetişkinli Eğitim 
Merkezi  aslında bir meslek okul 
iştirakidir. Burada çocuklarımız 
çok daha erken mesleğe kazan-
dırılmaktadır.  Biz de birlik olarak 
onlara önem verip geleceğe on-
ları hazırlamalıyız. Bzi birliğimiz 

çatısı altında değişen çağa ayak 
uydurma yolunda, ihtiyaç duyu-
lan birlik binası inşaatı, hızlanan 
iş piyasasına üyemizin zaman 
kaybetmeden hizmet alacağı 
gerekli teknolojik donanım çalış-
maları,geleceğimiz olan gençle-
rin  eğitim kurumları ile işbirlikleri, 
ihtiyacımız cevap verecek yasa 
tadilatımız, eğitimlerimiz, sosyal 
etkinliklerimiz, teknik ziyaret/fuar 
organzisayonlarımız gibi işleri de 

programınızda kısacası mutfağı-
mızda sürekli tutmaktayız. Yapı-
lan ve yapılacak olan tüm bu işler 
bu ülkenin gelecekteki elektirik 
müteahhidi adaylarımız ve mev-
cuttaki yapılarımızı en iyi noktala-
ra getirmek için olacaktir. 

Mesleğimizin önemi her gün art-
makta ve gözle görülür bir değiş-
me uğramaktadır. Çalışarak hep 
birlikte bunu başarabiliriz.
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Bu yıl GİGEM ile yapılan proto-
kol çerçevesinde adada bir ilk 
olan Barista Eğitimine başladık. 
Gerek ülkemizde gerekse de 
dünyada çok popüler olan ve 
geleceğin mesleklerinden biri 
olarak tanımlanan bu eğitimin 
başlamasında GİGEM tarafında 
emeklerini esirgemeyen herke-
se teşekkür ederken sevgili Arif 
Osum’a ayrı bir teşekkürü gön-
dermek isteriz. 
Eğitim kapsamında kursiyerleri-
miz hem kahve ve ekipmanlar 
ile ilgili öğrenmeleri gereken 
her noktayı teorikte ve prtatik-
te öğrenirken aynı zamanda 
kursun Mesleki Gelişim eğitimi 
tarafında da okul müdürümüz 
Özgür Çakmak ile birlikte kişisel 

gelişim eğitimi satış, pazarlama 
sunum eğitimleri yanısıra Çevre 
İş sağlığı ve Güvenliği konula-
rında detaylı bir eğitimden geç-
mekte.
İş başında eğitim modeli çerçe-
vesinde yürüyen eğitimler ile de 
kursiyerlerin çalışmış oldukları 
işyerlerinde de aldıkları eğitimin 
gözlemlenmesi ve gereken de-
taylı işyeri ziyaretleri ile eğitim 
tamamlanmaktadır. 
Barista Eğitmenimiz sevgili Ser-
can Kocaağa ile yaptığımız söy-
leşi de de proje ve eğitimlerle 
ilgili konuları konuşma fırsatı 
bulduk.

1) Kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

İsmim Sercan Kocaağa. Turizm 
Otelcilik bölümü mezunuyum. 

2007 yılında Mutfak Sanatları 
Akademisi’nde Barista eğitimi 
aldıktan sonra Kuzey Kıbrıs’ta 
çeşitli kahve markalarının satış 
danışmanlığını, teknik hizmet  
sistemleri sorumluluğunu yap-
tım. Sonrasında  son noktadaki 
müşteriyle olan temasla ilgili 
satış politikalarına yöneldim.  
Son olarak  da 2011’de ken-
di şirketimi kurup, uluslarara-
sı markaların Kuzey Kıbrıs’taki 
temsilciliğini yaptım ve halen 
yapmaktayım. 

2) Barista Eğitimi ile ilgili 
proje nasıl doğdu ve 
hedefleriniz nelerdir?

    Projenin doğuşunda Özgür 
Çakmak’ın çok büyük bir deste-
ği oldu. Onunla yapmış olduğu 
araştırmalar sonucunda tanış-
tık ve projeyi  sistematik olarak 
birlikte hazırladık ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’na sunduk.  Milli Eği-
tim Bakanlığı’ndan  onay  aldık-
tan sonra müfredatı belirledik.
Bu proje sistematik olarak yap-
tığım ilk projeydi.  Kuzey Kıb-
rıs’ta ciddi anlamda bir kahve 
kültürü var ve bu kahve kültürü 
son noktadaki tüketicilerde  çok 
değişkenlik gösteriyor.  Hedefi-
miz bunları bir standarda almak 
adına hem makine portföyü, 
hem kahve portföyü, hem su-
num  hem de bunlarla beraber  
bunu  uluslararası standartların 
değerlerine getirip müşteri  su-
num kalitesini, beğeni kalitesini 
arttırmak.
Baristanın kelime anlamı:  “güzel 
kahve yapan kişi” demektir.  Fa-
kat sadece kahveyle operasyon 

Barista Eğitmenimiz  
Sercan Kocaağa ile Barista 

konulu söyleşimiz 
Barista; güzel kahve yapan kişi...
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yürütebilmek çok zor . Teknik 
destek de alınması  gerekebili-
yor.  Dışarıdan, kahve tedariği de 
yapabilmemiz gerekiyor.  Doğal 
olarak operasyonu yürütebil-
mek adına  makina tesisatlarını 
da çok iyi bilmek gerekiyor. Te-
sisatı çok iyi bildiğiniz zaman o 
anki operasyonu baypass yön-
temiyle müşteriye yansıtmadan 
içeceklerini hazırlayabilmek.  
Hem ticari değerde hem de 
müşteri memnuniyeti açısından 
ikisinin de  operasyonunu proje-
ye eklemek istedik.  Bunların da 
katkısı olduğunu düşünüyorum.  
Bence proje çok güzel bu konu-
da  bir ilk yaptık ve bu açıdan biz 
çok memnunuz.  

3) Barista eğitimi daha önce 
adada var mıydı?

Özgür Çakmak’ın yönetimiyle 
beraber profesyonel olarak ilk 
defa biz yapıyoruz.  Yaptığımız 
müfredat uluslarası geçerliliği 
olan bir müfredat olduğu için 
bir çok ülkede kullanılıyor.  An-
cak  yöresel olarak değişkenlik 
gösteriyor. Avrupa normlarına 
çok yakın bir noktadayız. Doğal 
olarak kursiyer arkadaşlarımız 
da Avrupa’nın herhangi bir kö-
şesinde iş bulma veya çalışma 
operasyonuna yönelik herhan-
gi bir çalışma yapılırsa aldıkları 
eğitim sonrasında  kolaylıkla 
oradaki atmosfere ayak uydura-
bileceklerdir. Esas hedefimiz de 
buydu zaten. 

4) Barista eğitimi alan 
ekiple  ilgili süreç nasıl 
ilerliyor?

Şu andaki sürecimizden bahse-
decek olursak müfredatın ba-
şından yani kahveden başladık, 
kahvenin yetiştirilme bölgeleri,  
toplanma bölgeleri, toplandık-
tan sonra kavrulma bölgeleri, 
kavrulduktan sonra ambalajlan-
ma, saklama ve hazırlama nok-
tasına kadar bunların hepsini 
müfredatta bire bir konuşarak 
yapmaya çalıştık. 
Daha sonra makina sistemlerine 
girdik ne şekilde bu işin yapıldı-
ğı, ne tarz makinaların olduğu, 

bu makinaların parçalarının ne-
ler olduğunu ve makinelerin iş-
leyişini tanıdık.
 Daha sonra suyu gördük. Çün-
kü kahvenin yüzde doksan seki-
zini  su oluşturuyor.  Su kalitesi 
ne kadar iyi olursa kahve o ka-
dar daha güzel olacaktır. Ulusla-
rarsı değerlere göre kahvenin is-
tediği su nasıl olması gerekiyor, 
nasıl koruma altına alabiliriz gibi 
konuları işledik.  
Şimdi ise tamamen pratik ola-
rak Girne’de bulunan teknik 
ofisimizde makineyi tamamen 
görsellerini ayırıp, makinenin 
başında kahve yapım teknikleri, 
süt hazırlama teknikleri, sunum 
teknikleri ve yapılan hataların 
nasıl giderileceği, olması gere-
ken kalibirasyonları makinanın 
üzerinde nasıl yapabiliriz bu gibi 
bütün detayları makinenin üze-
rinde birebir arkadaşlara çalıştık.  

Tersini yapıp doğrusunu ya da 
doğrusunu yapıp yanlışının 
nasıl olabileceği ile ilgili tüm 
detayları makine üzerinde gös-
terip son şekline, kursun sonu-
na doğru yol alıyoruz.  Hedef-
lerimiz aslında  herkesin doğru  
kahveyi yapabilmesi , doğru 
kahve yapabilmek gerçekten 
zor çünkü  bunun için uzun bir 
zaman, uzun arayışlar olabili-
yor. Arkadaşlar bu bakımdan 
şanslı diye düşünüyorum  çün-
kü uygulamada olan güzel bir 
müfredat var. Bu müfredatta 
makine başında kahve yapan 
kişinin  makineyle de kahveyle 
de son anlamda tüketiciyle de 
iyi bir frekansı olabileceğini , iyi 
bir bilgiye sahip olabileceğini 
düşünüyorum. 
 Bu sistemde,  yapılan bir kah-
venin kalitesini yorumlayabil-
mek, hatayı görebilmek, hatayı 
nasıl düzeltebileceğini bilmek 
ve en iyisinin nasıl yapılabile-

ceğini bilmek adına tamamen 
görsel temasla yapabilecekleri  
konusunda  bir çok işleyişi şu 
anda kendilerinin gözünde gö-
rebiliyorum. Arkadaşlarımızdan 
çok memunum umut ederim ki 
onlar da bizden memnundurlar. 
Güzel bir yol katediyoruz tabii ki 
ben de kendimi geliştiriyorum 
onlarla , onlar sordukça, anlat-
tıkca daha farklı bilgiler de orta-
ya çıkıyor. Umut ederim herkes  
bu şekilde çok güzel kahveler 
yapar.
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RÖPORTAJ
Okulumuz için bu yıl AB destekli 
Sonuç Odaklı Eğitim Projesi çer-
çevesinde hazırlanan okul yöne-
tim sistemi SmartSchool’a geçiş 
bizler için çok önemli bir gelişme 
oldu. Bu sayede hem günlük öğ-
renci işleri hem de raporlama, 
devamsızlık, işyeri bilgileri, söz-
leşme takibi, taşımacılık ve daha 
birçok alanda düzenli ve oto-
masyona dayalı bir okul yönetim 
sistemine kavuştuk. Programın 
sahibi olan Codebrothership 
şirketi yöneticisi sevgili Özgür 
Tursun ile yaptığımız sohbeti de 
aşağıda bulabilirsiniz.
1) Smart school programı 

neler içeriyor?
Smart school programı tama-
men okul yönetimi yazılımıdır.  
Okul yönetimi yazılımı olduğu 
için de öğrenciler, öğretmenler, 
personel, sınıf, ders tanımları, öğ-
renci ile ilgili tüm işlemler, disip-
lin, taşımacılık, demirbaş, kütüp-
hane işlemleri, okul muhasebesi, 
özel okulların kullandığı sağlık 
hizmeti, rehberlik hizmetleri ve 
bunlara bağlı olarak da tüm ba-
kanlık raporları, karne, diploma, 
transkrip, tastikname vb.. 250’nin 
üzerinde rapor ve istatistik alabi-
leceğimiz bigiler var.
2) Smart School çıraklık 

sistemine uygun hale 
getirilirken neler yapıldı?

Smart school, Taner Akcan Çı-
raklı ve Yetişkinlik merkezine uy-
gulanırken ilk olarak yetişkin ve 
yetişkin kartları açıldı ve işletme 
tanımları yapıldı. Bununla bere-
ber öğrencilere ve velilere mesaj 
bildirimleri gönderme işlemle-

rini tamamladık. Çıraklığa bağlı 
raporlar var bunun içinde öğ-
rencinin işletme ile yaptığı söz-
leşmeler bunların fesih belgeleri 
ve birebir bakanlığın istediği kri-
terler de düzenli olarak hazırlan-
dı. Aynı zamanda süreç ihtiyaca 
göre şekilleniyor. 

Smart school alt yapısı olmayan 
bir okulda çalışmaz. Gerekli bir 
sunucu, server bilgisayar, bunun-
la beraber network bağlantıla-
rının da olması gerekir. Bunlarla 
birlikte güvenlik de önemlidir. 
Sonuç itibariyle kişisel bilgiler 
mevcuttur. Herhangi bir duruma 
göre yedeklenmenin alınması iş-
lemleri vardır. Bunların yanında 
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin-
lik Merkezi için bir artı da Avrupa 
Birliği projesi olması.  Bu avantaj-
larla sorunsuz bir alt yapı kurarak 
bu işleyişimiz kolaylaştırdı. Süreç 
geliştirmeye açık bir süreç oldu-
ğundan güncellemeler ve talep-
lerle birlikte devam etmektedir.  
3) Bu sisteminin 

geliştirilmesi yönünde ne 
gibi projeleriniz var?

Aslında en büyük hedeflerimiz-
den bir tanesi ölçme değerlen-

dirme sistemi yani bu sistemin 
içerisine entegre etmek istediği-
miz yapılardan bir tanesi budur. 
Burada aslında bire bir çocuğun 
sınıf ve okul içinde ve genel du-
rumu hakkında bişeyler hazırla-
mak istiyoruz fakat kullanılacak 
mı bu büyük bir soru işareti olu-
yor çünkü bu kriterleri öğretme-
nin girmesi gerekiyor. Amaç bu 
ölçme değerlendirmeyi kullana-
rak çocuğun başarısını ölçmek ya 
da başarısızlığının önüne geçip 
daha iyi bir  seviyeye çıkarmaktır. 
Burada amaç çocuğun seviyesi-
ni ölçüp, başarı ve başarısızlığını 
tesbit etmekdir. Öğretmenlerin 
de eksik yönlerini çıkaracak bir 
sistemdir
Okullarla çalışmaktan son derece 
mutlu olduğumu belirtebilirim 
ki bu gerçekten önemli bir şeydir. 
Bu durum bizi başka başka plat-
formlara taşıyor. Smart school 
%100 yerli yazılımdır,tamamen 
bur~vada yazılıp,  şekilenen ve 
şekillendirirken geliştirlen bir 
sistem olduğu için buradaki ihti-
yaçlara göre düzenlemelere de-
vam etmekteyiz. Okullardan bes-
lendiğimiz sürece de gelişmeye 
devam edilecektir. Tekno park 
İstanbul da Demokratik Kongo 
Cumhuriyetine smart school  su-
numu yaptık. Süreç olumlu ya da 
olumsuz olur çalışmalaramız de-
vam ediyor. Fakat olumlu olduğu 
zaman Kuzey Kıbrıs için güzel bir 
katma değerdir. Çünkü biz bura-
da şu an  kırk altı civarında 
okulla çalışmamamız vardır.  Biz 
bu ülkeyle anlaşama imzalama-
mız durumunda bu sayı altmış 
binin üzerine çıkacaktır. 

Codebrothership şirketi yöneticisi Özgür 
Tursun'la Smartschool hakkında konuştuk

Arife GÜNEY
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Otomativ Mekanikerliği kalfalık 
meslek dalında yetişkin eğitim-
lerimizde 2. dönem mezunları-
mızı bu yıl verdik. Bu alanda çı-
raklık tarafında  her yıl en az 20 
öğrencimizi mezun verirken son 
iki yılda 8 yetişkin kursiyerimizi 
de bu mezunların arasına katma 
fırsatı yakaladık. Bu kapsamda 
kursiyerlerimizi de bu mezunla-
rın  arasına katma fırsatı yakala-
dık. Bu kapsamda kursiyerlerimiz 
mesleğin inceliklerini teorikte 
sınıf ortamında, pratikte de garaj 
ortamında Hasan Akanay hoca-
mız liderliğinde öğrenme fırsatı 
yakalamakta.  Ayni zamanda iş-
başı eğitim modeli kapsamında 
işyerlerinde de gördükleri eğiti-
mi uygulama şansı olan kursiyer-
lerimiz mesleklerini daha nitelikli 
yapma fırsatı yakalamakta.  Kur-
siyerlerimizden 3 arkadaşımızın 
eğitim giderlerini karşılayan Gİ-
GEM’e de teşekkür göndermek 
isteriz. 

1) Kendinizden bahseder 
misiniz?

İsmim Hasan Akanay. KTEZO  
Oto Tamirciler Birliği As Başkan-
lığı görevini yürütmekteyim.  
1980’den beridir de oto tamirci-
liği yapıyorum. 
1) Oto Tamirciler Birliği ve çalış-
malarıyla ilgili bilgi verebilir misi-
niz?
Birlik adına yapılan çalışmalar 
meslek standartlarının yürütül-
mesi ile ilgilidir. Meslekte olan 

arkadaşlarımızı ziyaret edip ilet-
mek istedikleri olumlu ya da 
olumsuz  görüşleriyle ilgili bilgi-
lerini alıp bunlar hakkında olum-
luysa nasıl daha iyiye götürebili-
riz, olumsuzsa nasıl çözüm üretip 

sorunu ortadan kaldırabiliriz gibi 
çalışmalarımız oluyor.  Bunun 
yanında kaçak çalışanların de-
netlenmesi ile ilgili işemlerimiz 
vardır.  Mesleğin daha ileriye 
gitmesi ve ölmemesi adına çaba 
göstermekteyiz.

2) Okulda ve iş yerinde 
eğitim ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Verilen bu eğitimi mesleki an-
lamda destekleyip elimizden ge-
leni yapmaya çalışıyoruz. Özellik-
le çıraklık eğitiminde işbaşında 
eğitim modeli öğrencinin okul-
daki teorik bilgisini pratikte oto 

tamir atölyelerinde pekiştirme-
sini ve daha bilinçli daha ne yap-
tığını bilen gençler yetişmesine 
olanak vermektedir. Bu eğitimle-
rin yapılması  hem çocuklar, hem 
çocukların aileleri, hem bizim, 
hem de  insanlar için çok faydalı 
olduğundan  bize göre şarttır.  Bu 
konuda ailelerin bilinçli davranıp 
çocukarını istedikleri ve ilgi duy-
dukları alanlara yönlendirilmesi-
de önemli bir süreçtir. 
3) Eğitim sonunda 

öğrencilerin ne noktada 
olması gerektiğini 
düşünürsünüz?

Okulumuzun yetişkin eğitimi 
tarafında verdiğimiz kalfalık eği-
timlerinde bu yıl 2. Dönem me-
zunlarını veriyoruz. Açıkcası bu 
meslek ve okul için çok önemli 
bir durumdur. Yaşı 18’den büyük 
olan  bu işe gönül veren tüm  
kişilerin gerekli şartları oluştur-
maları halinde bu eğitimi alabil-
meleri, geleceğini planlayıp bu 
işin standartlarına uygun mes-
leklerini yapabilmelerinin önü 
bu eğitimden geçmektedir. Bu 
fırsatı yakalamak önemlidir diye 
düşünüyorum. Verdiğimiz eği-
tim de bu bakımdan incelenecek 
olursa, bir arabanın servisini ve 
olası sorunlarının tespitini yapa-
bilmek ve gelişen teknolojiyi et-
kin kullanabilmek üzerinde oldu.
Gelecek dönemlerde de bu mes-
lek için eğitime gelecek yetişkin 
öğrencilerin sayısının artacağını 
umuyorum.

KTEZO Oto Tamirciler Birliği As Başkanı ve okulumuz Yetişkin 
Otomotiv Mekanikerliği öğretici usta Hasan Akanay ile söyleşimiz

RÖPORTAJ
Arife GÜNEY
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel 
Sekreter Yardımcısı ve Sonuç Odaklı Eğitim Projesi, 
Proje Koordinatörü Eda Hançer Akkor ile söyleşimiz

 Odamız Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı za-
manda okulumuz için yürütülen “Sonuç Odaklı 
Eğitim” Projesi Koordinatörü Eda Hançer Akkor ile 
yaptığımız sohbette projenin faaliyetlerini ve yü-
rüttükleri çalışmaların sonuçlarını konuştuk.   

1) Sonuç Odaklı Eğitim Projesi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

 Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 
Odamız adına yürüttüğümüz “Sonuç Odaklı Eği-
tim” Projesi’ni, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde 
tamamladık. Toplamda 200 bin Euro bütçesiyle 
büyük bir projeydi ve birçok farklı faaliyeti bulun-
maktaydı. Hepsini iki buçuk yıllık bir sürede başarı 
ile tamamladık. 
 Projenin temel amacı 15 – 18 yaş arası gençle-
rin ve 18 yaş üstü yetişkinlerin iş piyasasının ihti-
yaçları doğrultusunda yetiştirilmesi, ayrıca Taner 
Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin ka-
pasitesini artırmaktır. Proje boyunca faaliyetlerle 
ilgili olarak Avrupa Birliği’nden iki uzman ve üç de 
yerel uzman ile birlikte çalışma yürüttük. 

2) Projede hangi faaliyetleri 
gerçekleştirdiniz?

 Projede yürüttüğümüz en önemli çalışmalar-
dan bir tanesi Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merke-
zimizin daha etkin ve daha dinamik bir yapıda 
çalışabilmesi amacıyla Merkezimize yeni model 
oluşturulması için çalışma başlattık. Merkez’in 
idaresi, işleyişi, eğitim şekli ve Avrupa Birliği ülke-
lerinde çıraklık sistemi ile ilgili kriterlerin buradaki 
sistemle uyumlu bir şekilde yansıtılması için çalış-
malar yürüttük. Bu çalışmaları Avrupa Birliği’nden 
gelen bir uzman ile birlikte tüm paydaşların da 
görüşlerini alarak tamamladık. 
 Elbette projenin başında İngiltere’ye düzen-
lediğimiz çalışma ziyaretinden elde ettiğimiz bil-
giler projede yürüttüğümüz birçok çalışmaya ışık 
tuttu. 

3) Oluşturulan yeni modelin uygulanması 
konusunda çalışmalar ne aşamadadır?

 Oluşturduğumuz yeni model ile ilgili çalışma-
lar Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, Oda yönetimi, 
Avrupa Birliği yetkilileri ve uzmanlarımızın katılı-

Proje hakkında bilgi verdi
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mıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Bu 
çalışmalar neticesinde çok pay-
daşlı olan okulumuzun koordi-
nasyon ve uyum içerisinde çalı-
şabilmesi amacıyla ilk etapta bir 
üst kurul kurulmasına karar ve-
rilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Oda, Okul, işyeri sahipleri, usta-
lar, veliler ve öğrenciler gibi bir-
çok paydaşın temsiliyetinin ola-
cağı bir yönetim mekanizması 
ile koordinasyonun daha etkin 
sağlanabilmesi hedeflenmek-
tedir. Bu yapının oluşturulması 
ile diğer adımların da zaman 
içerisinde atılarak okulun daha 
da iyi bir yapıya kavuşturulması 
hedeflenmektedir. 
4) Projede başka hangi 

faaliyetler yürüttünüz?
 6 meslek dalında kalfalık ve 
ustalık olmak üzere mesleki eği-
tim programlarını revize ettik. 
Bu faaliyet kapsamında toplam-
da 24 kişilik bir ekip ile yaklaşık 
6 ay boyunca çalışma yürüttük. 
Çalışmaları yürüten ekibin yarı-
sı meslek lisesinde görev yapan 
öğretmenlerden, diğer yarısı ise 
Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Mer-
kezi’nde eğitim veren usta ve 
öğretmenlerden oluşturuldu. 
 Bu müfredatlar 6 meslek da-
lında berberlik, kuaförlük, sıhhi 
tesisat, elektrik teknisyenliği, 
oto mekanik ve aşçılıktır. Proje-
nin uygulanması sırasında ise 
yukarıda bahsedilen meslek dal-
larına ek olarak Türkçe, Matema-

tik, İngilizce, Bilişim Teknolojileri 
ve 21. yüzyıl becerileri alanların-
da eğitim programlarının geliş-
tirilmesine ihtiyaç bulunduğu 
tespit edildi ve bu alanlarda da 
program geliştirme çalışmaları 
yürütüldü. 
 21. Yüzyıl becerileri olarak 
geliştirdiğimiz eğitim programı 
ülkemizdeki hiçbir okulda bu-
lunmamaktadır. İlk kez Çıraklık 
ve Yetişkin Eğitim Merkezimiz 
için uzman Şerif Tuncel tarafın-
dan geliştirildi. Geliştirilen diğer 
eğitim programları ise bu ilk 
etapta pilot uygulama olarak 1. 
sınıf öğrencilerimizin eğitimin-
de uygulamaya girmiştir. Yakla-
şık 135 öğrenciye uygulanmış 
olan eğitim programı önümüz-
deki yıl 2. sınıflara sonraki yıl ise 
tüm okula uygulanacaktır.  

 Ölçme ve Değerlendirme 
Sistemi Oluşturulması

 Elbette çıraklık eğitim siste-
minin kalitesinin artması sade-
ce çırakların eğitim programının 
yenilenmesiyle mümkün olma-

yacaktı. İşbaşında eğitim mode-
linde çırakların işyeri eğitiminin 
yüzde 70 ve yüzde 80 oranında 
büyük önemi bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, çırakların işyerin-
deki uygulamalı eğitimlerinin 
etkin bir şekilde ölçme ve de-
ğerlendirmesinin yapılabilmesi 
amacıyla Avrupa’dan gelen uz-
man, öğretmenlerimiz, ustala-
rımız ve diğer tüm paydaşlarla 
görüşerek bir çalışma yürüttük. 
Buna göre Assesor diye ifade 
edilen “değerlendirmeci” profili 
oluşturuldu ve ustaların ken-
di öğrencilerini işbaşında de-
ğerlendirebilmesi için meslek 
standartlarına dayalı bir şablon 
geliştirildi. 
 Değerlendirmenin nasıl ya-
pılacağına dair geliştirilen şab-
lon doğrultusunda değerlen-
dirmeci profiline uygun olan 
öğretmenlerimiz ve ustalarımı-
za eğitimler verildi. Sürdürüle-
bilirlik açısından bu kişilerin de 
daha sonra değerlendirmeci 
olabilecek diğer kişilere eğitim-
ler vermesi sağlanacak. İşyeri 
değerlendirmesinin yapılabil-
mesi amacıyla okul için iş araba-
sı alımını da proje kapsamında 
yaptık. 
 Ustaların çıraklık eğitiminde 
çok önemli rolü bulunmaktadır
 ıraklık eğitim sisteminde us-
talarımızın çok önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Bu nedenle us-
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talarımızın eğitimli olması ve 
yanında çalışan çırak öğrencinin 
de eğitimini yönlendirmesi ge-
reklidir. Bu amaçla ustalarımızın 
eğitimini ve niteliğini artırmaya 
yönelik halen devam etmekte 
olan “Öğretici Usta Kursları” nın 
eğitim programını yeniledik. 
 Mesleki Teknik Öğretim Dai-
resi ile işbirliğinde 8 kişilik ekip 
ile Öğretici Usta müfredatları, 
38 saatlik eğitim süresinden 58 
saatlik eğitim süresine çıkarıl-
dı. Dünyadaki örneklere uygun 
olarak geliştirilen müfredat sa-
yesinde var olan derslerin kali-
tesi artmış, yeni dersler eklen-
miş, çalışmalar sonucunda da 
Usta El Kitabı ve Öğretmen El 
Kitabı olmak üzere iki adet ki-
tap ortaya çıkmıştır. Bu kitaplar 
Öğretici Ustalık Kurslarımızda 
kullanılmaktadır. 
 Ayrıca ölçme ve değerlendir-
me sisteminin oluşturulmasın-
da ortaya çıkan eğitim programı 
Öğretici Ustalık müfredatlarının 
yenilenmesinde de kullanılmış-
tır. Bunun da ustalarımıza büyük 
fayda sağlayacağını düşünüyo-
ruz.   
 Eğitim teknolojilerinin ders-
lerde kullanımı ve e-öğrenme 
platformunun kurulması Eğitim 
teknolojilerinin derslerde daha 
etkin kullanılmasına yönelik 
öğretmenlere eğitimler verildi, 
ayrıca okulumuz için bir de web 

sitesi hazırlattık. Okul ile ilgili 
güncel bilgilerin verileceği ve 
e-öğrenme portalına giriş yapı-
labilecek bir web sitesi oldu. 
 Burada önemli kısımlardan 
biri e- öğrenme portalına eğitim 
materyali üretilmesiydi. Bunun 
için 12 kişilik meslek lisesi öğ-
retmenleri ve okulumuz öğret-
menleri, ayrıca iki yerel uzman 
ile birlikte yorucu ama bir o ka-
dar da keyifli çalışma yürüttük. 
Öğretmenlerimiz kendi meslek 
dallarında eğitim videolarının 
çekimlerini ve montajlarını yerel 
uzman eşliğinde kendileri yaptı-
lar. Meslek standartlarına dayalı 
eğitici video ve fotoğraflar ile 
ders anlatımı şeklinde üretilen 
içerikler yine bu ekip tarafından 
uzman eşliğinde e-öğrenme 
portalına yüklenmiştir. Böylece, 
çırakların, kalfaların ve ustaların 
online olarak e-öğrenme portalı 
üzerinden bireysel eğitimleri-
nin, öğrenmelerinin desteklen-
mesi gerçekleşecektir.
 İş arayanlara iş bulmak, işve-
renlere eleman bulmak kolayla-
şacak.
 Bu çalışma için heyecanımız 
çok yüksek, Oda olarak üye-
lerimizden oluşan büyük bir 
iletişim ağımız bulunmaktadır. 
Nitelikli eleman açığı gün geç-
tikçe artmakta, yurt dışından 
getirilen çalışanların maliyetleri 
de arttığı için yerel istihdam bü-

yük önem kazanmaktadır. Oda 
olarak her zaman yerel istihda-
mı savunduk, işsizliğin azalması 
ve yerel istihdamın artması için 
var gücümüzle çalıştık. Hazırla-
dığımız bu bilgisayar yazılımı ise 
tam da bu amaca hizmet ede-
cek, bu süreci hızlandıracak bir 
yazılımdır. 
 İş arayan bireyler, ustalar, çı-
raklar Odamıza başvurabilecek 
ve kendi niteliklerine uygun 
işyeri bularak çalışma hayatına 
katılmalarını sağlayabileceğiz. 
Diğer yandan eleman arayan 
işyerlerine de nitelikli eleman 
bulabileceğiz. Böylelikle sektö-
rümüzün nitelikli eleman ihti-
yacının karşılanmasına önemli 
katkı koyabileceğiz. Bu sistem 
en kısa zamanda aktif bir şekil-
de faaliyete geçecek, yine duyu-
rusunu basın aracılığıyla kamu-
oyu ile paylaşacağız.
 Ayrıca, proje kapsamında 
okulumuz için dört adet bilgisa-
yar, akıllı tahta, fotoğraf makine-
si, video kamera, tripod ve dört 
adet de projeksiyon cihazı alımı 
yaptık. 
 Yoğun ve birçok zorlu aşa-
ması olan bir projeydi. Çok çalış-
tık ve projeyi başarıyla tamam-
lamanın ve birçok alanda fayda 
sağlamanın mutluluğunu yaşı-
yoruz Oda olarak, projeye katkı 
koyan ve emeği geçen herkese 
de teşekkürlerimi sunuyorum. 
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RÖPORTAJ
Arife GÜNEY

1. Bize kendinizden 
bahseder misiniz?

Adım Arif Osum, Girne Gençlik 
Gelişim Merkezinde "Genç İstih-
damı Güçlendirme" Projesinde, 
Beceri ve Kapasite Geliştirme 
Uzmanı olarak çalışıyorum. SOS 
Çocukköyü Derneği tarafından 
yazılıp hayata geçirilen ve yine 
derneğin uluslararası kaynakla-
rı ile Girne’de yer alan merkezi-
mizi inşa edilmesini sağlamıştır. 
Beceri ve Kapasite Geliştirme 
Uzmanı olarak, gençlerin ge-
liştirmek istediği becerilerinin 
geliştirebilecekleri kurs ve eği-
timler düzenlemek, gelecek 
planlarını şekillendirip ulaşmak 
istedikleri hedefleri saptayarak 
planlama yapabilmelerine des-
tek olmak ve eğitimine mesleki 
yönde devam etmek isteyen 
genç ve yetişkinlere becerileri-
ne en uygun mesleki eğitimleri 
sağlamak için çalışıyorum. Be-
ceri ve Kapasite Geliştirme Eği-
timleri adını verdiğimiz kurslar, 

3 alt başlıkta toplanır; dil kurs-
ları, bilgisayar ve dijital tabanlı 
kurslar ve son olarak sportif ve 
kültürel aktivite kursları.

2. Göreviniz ve Barista fikri 
nasıl doğdu?

Mesleki eğitimler ayağında 
karşılaştığımız sorunlar genel-
de sunduğumuz kursların çok 
da cezbedici olmadığını, daha 
da ötesi ise zamanımızda ki 
arayışların değiştiğini, kişilerin 
daha yeni ve çağı yakalayan ve 
mutlaka daha sosyal işlere ya 
da mesleklere daha ilgili oldu-
ğunu önümüze sundu. Kısa bir 
dönem Barista olarak çalıştı-
ğımdan ötürü, tüm bilgileri yan 
yana koyduğumda bu alana 
yoğunlaşarak ilgi göreceğimize 
inanarak yola başladık.

Yola çıktığımızda önce durumu-
muzun ne olduğuna bakmak 
istedim, ilk bilgi alış verişinde 
bulunduğumuz da Batista’nın 
ülkemizde meslek olarak tanın-

madığı, barmenlik ile bir tutul-
duğu oysa oldukça artan onlar-
ca kafe ve benzeri işletme için 
ciddi bir ihtiyaç olduğu bulgu-
ları ile karşılaştık. Daha sonra 
önümüze hedefler koyduk, ön-
celikle meslek olarak tanıtmak 
mümkün müdür diye araştırdık. 
Sigortalar dairesinde Barista adı 
ile kayıtlı kişiler görünce bu bilgi 
ile KTEZO'nun yolunu tuttuk. Ya-
nımıza hem daha bilgili, örgütlü 
ve tedarikli bir örgüt almak isti-
yordum ki bunu da bulduk. An-
layışlı ve bu fikrin potansiyelinin 
farkında kişiler ile tanıştık ve 
fikrimizi daha da derinleştirdik. 
Günün sonunda bir müfredata 
ve diğer başlıklardan ayrıştırıl-
mış yeni ve ihtiyaç duyulan bir 
mesleğe ışık tutacak bir adım 
attık.

Sonraki adım ise, bizler gibi bu 
fırsatın değerini bilecek katılım-
cılardı ve kısaca söylemek gere-
kirse bizlere her derste daha da 
fazla cesaret aşılayan kişiler ile 
tanışarak ilk modülüne başla-
dık.

3. Barista dışında başka 
projeleriniz var mı?

Elbette var ve şuan da bunları 
KTEZO Taner Akçam Çıraklık ve 
Yetişkinlik Okulu Yönetimi ile is-
tişare etmeye devam ediyoruz, 
bu toplumun ihtiyaç duyduğu 
ve çağa ayak uyduran yenilikçi 
meslekler kazandırmaya devam 
edeceğiz.

Girne Gençlik Gelişim Merkezi "Genç İstihdamı Güçlendirme Projesi" 
Beceri ve Kapasite Gelistirme Uzmanı Arif Osum ile söyleşimiz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı & Milli Eği-
tim ve Kültür Bakanlığı ile ortak yürütülen proje 
kapsamında odamız 48 mahkuma Lefkoşa Mer-
kezi Cezaevi’nde Meslek Edindirme Projesi ile 
Ekim ayından başlayarak eğitim vermiştir. Proje-
nin ana amacı mahkumların cezaevi sonrasındaki 
süreçte topluma kazandırılması ve meslek edin-
dirilmesi olarak açıklanabilir. Öğretmenlerimiz 
ve usta öğreticilerimiz haftanın belirli günlerin-
de hem teorik hem de pratik çalışmaları Lefkoşa 
Merkezi Cezaevi atölyelerinde gerçekleştirmiştir. 
Berberlik, Ahşap Teknolojileri, Otomotiv Mekani-
kerliği, Kaynakçılık, Ciltçilik, Kadın Terziliği, Elekt-
rik Tesisat ve Pano Monitörlüğü, Seramik alan-
larında verilen eğitimler sonucu mahkumların 
Kalfalık düzeyine gelmesi sağlanmıştır. 

Mesleki Cezaevi Meslek Edindirme Kursları
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Fidan Dikim Etkinliği
Her yıl geleneksel olarak yapılan Fidan Dikim Etkinli-
ği, 6 Mart 2019 tarihinde öğrencilerimizin, öğretmen-
lerimizin, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Baş-
kanı Mahmut Kamber’in ve Oda Genel Koordinatörü 
Hürrem Tulga’nın da katılımıyla gerçekleştirildi. Fidan 
Dikme Etkinliğinde 200’e yakın fidan toprakla buluş-
turuldu. 

Katılım sağlayan tüm okul öğrenci ve gönüllülerine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ETKİNLİKLERİMİZ
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11 Kasım 2018 Pazar günü Paylaşım Mutfağı yararına düzenlenen maratona, KTEZO Oda personel-
leri ve okul personelleri olarak destek vermekten mutluluk duyduk.

Öğretmenlerimiz Öğretmenler Günü kutlamasında...
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Mezuniyetimizden  Kareler2017-2018 
Dönemi 
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