
TEKNİK KOLEJİMİZ’DE DERS BAŞI
Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde konuşlandırılan tek-

nik eleman ve ara eleman yetiştirilmesinde önemli katkılar sağla-
yacak olan OSB Özel Rahmiye - Sare Palalı Anadolu Teknik
Kolejimiz, eğitim ve öğretim yılının ilk gününde düzenlenen açılış
töreni ile hizmete açıldı.Hayırsever işadamı İsmail Palalı’nın öncü-
lüğünde başlatılan ve geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde 2014-2015
eğitim ve öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağı duyurulan
Özel OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji ilk öğrencileri ile eği-
tim ve öğretim yılına 11 sınıfta 250 öğrenci ile başladı. Eğitim öğ-
retimin ilk gününde düzenlenen açılış töreninde Özel OSB
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nin kurucuları, paydaşları ve
veliler adına birer konuşma gerçekleştirildi.  Sayfa 2
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Teknik Kolejimizde Okul 
Başkanı Seçimi Yapıldı
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ESKİŞEHİR’E GİDİYORUZ
Eskişehir, ülkemizin en gelişmiş, en

modern kentlerinden biri. Tarihi yapı-
ları, yemyeşil parkları, sevimli ve
her daim canlı mekanları, şehir içi

rahat ulaşımı ile Eskişehir mutlaka
gezilmesi gereken bir kent.
Biz de Eskişehir'e 
bir gezi planlıyoruz 

Sayfa 5’de

Sayfa 6’da

DERSHANE
DENEYİMİMİZ
İLE ENGİN BİR
TECRÜBE 

Yaklaşık 10 yıldır Afyon eğitimine
hizmet veren Batı Dershanesi 

öncülüğünde eğitim kadromuzla
OSB Rahmiye – Sare Palalı Teknik 

Koleji ülkemizin yarınlarını 
emanet edeceğimiz ya vrularımızı 

yetiştirmeye özenle devam edecektir.
Afyon Organize Sanayi Bölgesi’nde 

hizmet veren Kolejimiz
Elektrik – Elektronik teknoloji bölümü,

Gıda bölümü, Makine ve Teknoloji 
bölümleriyle hizmet veriyor Sayfa 7’de
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TEKNİK KOLEJİMİZ’DE DERS BAŞI

Organize Sanayi Bölgesi sı-
nırları içerisinde konuşlan-
dırılan teknik eleman ve
ara eleman yetiştirilme-
sinde önemli katkılar sağ-

layacak olan OSB Özel Rahmiye - Sare
Palalı Anadolu Teknik Kolejimiz, eğitim
ve öğretim yılının ilk gününde düzenle-
nen açılış töreni ile hizmete açıldı.
Hayırsever işadamı İsmail Palalı’nın ön-
cülüğünde başlatılan ve geçtiğimiz
Mayıs ayı içerisinde 2014-2015 eğitim
ve öğretim yılında hizmet vermeye baş-
layacağı duyurulan Özel OSB Rahmiye
Sare Palalı Teknik Koleji ilk öğrencileri ile
eğitim ve öğretim yılına 11 sınıfta 250
öğrenci ile başladı. Eğitim öğretimin ilk
gününde düzenlenen açılış töreninde
Özel OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik
Koleji’nin kurucuları, paydaşları ve veli-
ler adına birer konuşma gerçekleştirildi.
“Çift dil bilen teknik elemanlar yetiş-

tireceğiz”
Öğrencilere ve velilere hitaben gerçek-
leştirilen konuşmaların ilkini okulumuzun
kurucusu Önder Artuk gerçekleştirdi.
Artuk konuşmasında; “Özel OSB Rah-
miye Sare Palalı Teknik Koleji’nde 4 yıl
boyunca sürecek kader birlikteliğimizin
bu ilk gününde sizlerle birlikte olmaktan
çok mutluyum. Gerek Türkiye çapında,
gerekse Afyonkarahisar sanayi bölge-
sinde yaptığımız araştırmalar sonu-
cunda öğrencilerimizin rahat iş
bulabilecekleri Gıda, Motor ve Elektrik
Elektronik olmak üzere 3 bölüm ile oku-
lumuzu açmış bulunmaktayız. Çıktığımız
bu yolda ana hedefimiz ahlaklı, çift dil
bilen, kitap okuyan ve araştıran, kendine
güveni yüksek birer dünya insanı yetiştir-
mektir. Düzenleyeceğimiz kariyer gün-
leri, başarılı öğrencilerimizi
yollayacağımız ücretsiz yurt dışı gezileri
ve yapacağımız kişisel gelişim günleri ile
bu hedefe çok rahat ulaşacağımıza ina-
nıyorum” dedi.
“Hem okul hem dershane eğitimi ala-

caklar”
Öğrencilerin 9. Sınıf eğitimlerini mevcut
binada alacaklarını ve gelecek yıl 10-11
ve 12. Sınıf eğitimlerini 2015 yılı Haziran
ayında açılacak olan yeni eğitim bina-
sında alacaklarını belirten Önder Artuk;
“Gelecek yıldan itibaren eğitim ve öğre-
tim hizmeti verecek olan yeni okul bina-
mız 64 derslikli, üretime dayalı modern
atölyeleri bulunan büyük bir eğitim kom-
pleksi olacak. Bu kompleksimizin Türki-
ye’ye örnek olmasını umut ediyoruz.
Öğrencilerimiz bu yaptığımız çalışmalar
sonucunda Afyonkarahisar’ın değil böl-
genin en donanımlı öğretmen kadrosu
ile isterlerse liseden mezun olduktan
sonra direkt iş hayatına, isterlerse de
üniversitedeki eğitim hayatlarına devam
edebilecekler. Öğrencilerimiz 4 sene bo-

yunca dershane tecrübeli, branşında
uzman öğretmenlerimiz eşliğinde hem
okul hem de dershane eğitimi alacaklar.
Bu sayede seçme sınavlarına rahatlıkla
hazırlanacaklar. Konuşmamda belirttiğim
tüm eğitim hizmetleri ücretsiz olarak sağ-
lanacaktır” diye konuştu.
“Tüketici ekonomisinden üretici eko-

nomisine geçmek zorundayız”
Önder Artuk’un konuşmasının ardından
duygularını paylaşmak üzere kürsüye
davet edilen MÜSİAD Afyonkarahisar
Şube Başkanı ve öğrenci velisi Ahmet
Neoldum, Afyonkarahisar’da ilklerin ol-
duğu bir okulun açılışında beraber ol-
maktan mutlu olduğunu belirtti.
Neoldum; “Gelişmekte olan bir ülkenin
vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti son

12 yıldır gelişme trendini
yükselten bir çizgi çek-
mekte. Bu bağlamda geli-
şen ülkenin tüketici
ekonomisinden, üretici
ekonomisine geçmek zo-
runda olduğunu hepimiz
biliyoruz. Bu nedenle bu
tür okulların teknik kolej-
lerin, teknik eleman yetiş-
tiren okulların ve üretici sanayisine
katkıda olan bu tür eğitim kurumlarının
ülkemize de Afyonkarahisar’a da bizlere
de ihtiyacı var. Bir teknik eleman olarak
bu tür okulların ne kadar faydalı oldu-
ğunu bilenlerdenim. Ben düz lise mezu-
nuyum ve teknik bir eğitim aldım. Arada
yaşanan bocalama evresinin ne oldu-
ğunu çok iyi biliyorum” ifadelerini kul-
landı.

“Bir eğitimci kadar heyecanlıyım”
Özel OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik
Koleji’nin kurulmasına öncülük yapan
Palalı Şirketler Grubu Yöneticisi ve okul
yönetim kurulu üyesi İsmail Palalı’da ha-
yalini ve hedefini öğrenciler ve veliler ile
paylaştı. İsmail Palalı; “Bir sanayici ola-
rak eğitime adım atmış olmaktan dolayı
çok heyecanlıyım. Okul projesi ilk defa
karşımıza geldiğinde ‘benim ne işim olur’
demiştim fakat binanın hazırlanmasında,
öğrencilerin kayıtlarında gördüm ki, bir
eğitimci kadar heyecanlıyım. Rahmetli
annem ve halamın, bizleri okutmak için
gösterdiği gayret her zaman hayatımızın
yönlendirici gücü olmuştur. Adını vererek
siz öğrencilerin bir ideal uğruna bu sıra-
larda ve bahçede okulumuz, evimiz açı-

sından ruhu şad etmiştir. Okulu-
muzun bu ilk gününde sizlerle
beraber olmak ve sizlerin bir
parçası olmak beni inanın sizler
kadar heyecanlandırdı. Bundan
emin olun ki, okulumuzda oku-
yacak olan öğrenciler ister lise-
den sonra, ister ilgili
fakültelerden sonra iş imkanı
açısından arkadaşlarından her
zaman bir adım önde olacaktır.
Bir iş adamı olarak her zaman
yanınızda olacağız” dedi.
“Uygulama safhasında kapı-

mız öğrencilerimize açık”
Özel OSB Rahmiye Sare Palalı
Teknik Koleji’nin Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde kurulmasına katkıda

bulunan OSB Yöne-
tim Kurulu adına OSB
Müdürü Ali Akosma-
noğlu’ da kısa bir ko-
nuşma yaptı.
Akosmanoğlu; “Af-
yonkarahisar Orga-

nize Sanayi Bölgesi olarak, Ege
bölgesinin en hızlı kalkınma hamlesini
yapan sanayicileri olarak bu tempomuza
ayak uyduracak ve teknik eleman ihtiya-
cını karşılayacak bu okulumuzun ilimize
hayırlı olmasını temenni ediyorum. OSB
Yönetim Kurulu olarak okul düşüncesi
bize anlatıldığında bu teklifi yapan arka-
daşlarımızın ne kadar heyecan duydu-
ğunu ve sahiplendiklerini gördük. Bölge
olarak bize düşen ne varsa hep yardımcı
olduk. Bundan sonra da üzerimize
düşen her konuda yardımcı olmaya
devam edeceğiz. Bu konuda bütün yö-
netim kurulundaki arkadaşlarımıza huzu-
runuzda teşekkür ediyorum.
Okulumuzda eğitim alacak öğrencilerimi-
zin uygulama safhasında da her zaman
bölge olarak yanlarında olacağımızı ve
sanayi kuruluşlarımızın kapısını öğrenci-
lerimize açacağız” ifadelerine yer verdi.
“Başarılı olmak için emeğimizi ve iti-

barımızı koyduk”
Açılış töreninde son olarak kürsüye
gelen Özel OSB Rahmiye Sare Palalı
Teknik Koleji Okul Müdürü İbrahim Çakal
ise Organize Sanayi Bölgesi’nde böyle
bir okul açılmasında kendilerine katkıla-

rını esirgemeyen OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Bekir Yeşilay ve yönetim kurulu
üyelerine teşekkür ederek konuşmasına
başladı. Organize Sanayi Bölgesi’nde
böyle bir okulun ilk olduğunu ifade eden
Çakal; “Dün bir işyeri iken bugün bir okul
olarak siz değerli öğrencilerimizin gele-
ceğine ışık tutacak. Okulun kurucu üye-
leri ile yaptığımız görüşmede siz buraya
paranızı koyuyorsunuz, bizde buraya
emeğimizi ve itibarımızı koyacağız ve in-
şallah başarılı olacağız diyerek yola çık-
tık. Bizler siz değerli öğrencilerimize en
iyi eğitim hizmetini vermeye gayret eder-
ken, siz değerli öğrencilerimizden de ba-
şarıya ulaşmanız noktasında çalışma ve
gayret sarf etmenizi istiyoruz. Başarılı
olmak için çalışmak ve ter dökmek gere-
kiyor” dedi.

“Başarı hepimizin ortak paydasıdır”
Özel OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik
Koleji’nin, Anadolu Liseleri düzeyinde ol-
duğunu, sayısal ve sözel ağırlıklı eğitim-
lerinde verildiğini hatırlatan Özel OSB
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Okul
Müdürü İbrahim Çakal, okulun özel bir
eğitim kurumu olduğunu ancak öğrenci-
lere yönelik disiplin talimatlarının da dev-
let okullarındaki işleyişle paralel bir
şekilde sürdürüleceği hatırlattı. Öğrenci-
lerin eğitim ve öğretimdeki başarısının
yanı sıra topluma kazandırılan örnek bi-
reyler olması için çaba harcayacaklarını
belirten Okul Müdürü İbrahim Çakal;
“Öğretmen, öğrenci ve velilerin başarı ve
başarısızlıkta paydaş olduğunu, bu ne-
denle tüm çalışmaların ortak paydada
ilerlemesi için velilerin de desteğine ihti-
yaç duyduklarını ifade etti.

Öğrencilerin ilk ders heyecanı
Özel OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik
Koleji’nin açılış törenine Organize Sa-
nayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir Yeşilay, OSB Müdürü Ali Akosma-
noğlu ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
Açılış töreninin ardından veliler okulu ge-
zerek derslikler ve atölyeleri incelerken
öğrenciler de yeni okullarında yeni ders
yılının ilk dersine girerek öğretmenler eş-
liğinde ilk ders heyecanını yaşadı.

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında ilk kez öğrenci alarak hizmet vermeye başlayan OSB Özel Rahmiye
Sare Palalı Teknik Kolejimiz 250 öğrencisi ile yeni eğitim öğretim yılına merhaba dedi
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Kolejimizde Cumhuriyet Coşkusu
Cumhuriyet'in kuruluşunun 91. yıldönümü, kolejimizde düzenlenen törenle kutlandı. Okulumuzun tören alanında
bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenlerimiz okudukları şiirler ve söyledikleri şarkılarla çoşkulu anlar yaşadılar

Öğrencilerimiz,  okuduk-
ları Mustafa Kemal Ata-
türk'ü, Kurtuluş

Savaşı’nı ve Cumhuriyet'in ila-
nına kadar yaşanan süreci an-
latan şiir ve marşlarla bayramın
coşkusunu hissettiler.
Kutlamalar, tören alanından so-
rumlu Beden Eğitimi öğretmeni-
miz Ahmet Çeliktaş’ın,
ülkemizin ve Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ile tüm şehitlerimiz için
bir dakikalık saygı duruşu ko-
mutu vermesi ile başladı. Ar-
dından Müzik öğretmenimiz
Gaye Güzel’in İstiklal Marşı´nı
okutması ile devam etti.
Cumhuriyet Şenliğinin açılış
konuşmasını Okul Müdürümüz
İbrahim Çakal yaptı. Müdürü-
müz,  törende yaptığı konuş-
mada, milletin ruhuna,
karakterine en uygun ve dünya-
nın en çağdaş yönetim biçimi
olan Cumhuriyete kavuşmanın
kolay olmadığını söyledi. Mille-
tin Kurtuluş Savaşı´nda verdiği
mücadelenin, "Ülke sınırlarını
aşan, dünya çapındaki etkile-
riyle tüm mazlum milletlerin de
kurtuluş mücadelesinin de baş-
langıcı olduğunu söyledi.  " İs-
tiklal Savaşı, onu idare eden

Başkomutan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arka-
daşlarından en küçük neferine,
köylüsüne, kentlisine, kadınına,
erkeğine, yaşlısına, gencine ve
kısacası yediden yetmişe kadar
tüm Türk halkının canıyla, ka-
nıyla kazandığı, tarihe altın
harflerle yazılması gereken
büyük bir zaferdir" diyen müdü-
rümüz Cumhuriyet yönetiminin
bekçilerinin  sevgili öğrencileri-
mizin olduğunu söyledi. Ardın-
dan törene katılanların
Cumhuriyet Bayramı´nı kutlaya-
rak konuşmasını tamamladı.   
Daha sonra okulumuzda “Ata-
türk ve Hürriyet” konulu kompo-
zisyon yarışmasında 1. olan
9/A sınıfı öğrencisi Mesut Mert
Zorlu’ya okul müdürümüz ödü-
lünü taktim etti. Ardından “Mus-
tafa Kemaller Tükenmez” adlı
şiiri 9/A sınıfından Rıdvan
Büber okudu. 
Cumhuriyetin kuruluşu hak-
kında bir konuşma yapan Tarih
Öğretmenimiz Güssüm Deveci
“9 Mayıs 1919’da Atatürk’ün
Samsun’a çıkıp Milli Mücade-
leyi başlatması, 29 Ekim 1923
tarihinde de “Türk Milletinin ka-
rakterine ve adetlerine en
uygun olan idare biçimi, Cum-
huriyet idaresidir” diyerek ilan
ettiği Cumhuriyet, Türk Ulusuna
bırakılmış en büyük miras ve
asla vazgeçilemez bir değerdir”
dedi. “Cumhuriyet rejiminde
egemenlik kayıtsız şartsız mil-
letin kendisine aittir” diyen De-
veci, “Bu rejimde halk yetkisini,
kendisini yönetecek kişileri yine
kendisinin seçimle iş başına
getirdiği temsilciler vasıtasıyla
kullanır. Cumhuriyet rejimi va-
tandaşların seçme ve seçilme
hakkını özgürce kullandığı reji-
min adıdır. Bu rejimde devlet
yönetimi, sınıfların, kişilerin ai-
lelerin veya belirli ve ayrıcalıklı
bir zümrenin eline bırakılamaz.
Cumhuriyette milletin bütün
fertleri yönetime iştirak edebilir
ve yönetimde söz

sahibi 

olabilir” ifadelerini kullandı
“Cumhuriyet” adlı şiiri 9/A sını-
fından Nermin Güvenen’in oku-
masının ardından 9/B’den Şifa
Özdemir ve 9/F’den Muham-
med Enes Neoldum “Cumhuri-
yet ve Demokrasi” özdeyişlerini
okudu. 
Müzik öğretmenimiz Gaye Gü-
zel’in yönetiminde okul koromu-
zun söylediği birbirinden güzel
şarkı ve marşlara tüm öğrenci-
lerimiz ve öğretmenlerimiz eşlik
ettiler.  
Etkinliklerin ardından prog-
ram sunucularımız
9/F’den Şeyma Yuka ve
9/B’den Şükran Elaslan
Cumhuriyet bayramı
etkinliğini sona erdirdi
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Teknik Kolejimizde Okul 
Başkanı Seçimi Yapıldı

Proje kapsamında tüm 9. Sınıf öğrencilerinin oy kullanmasıyla "Okul Temsilcisi" seçildi. Gelenek-
sel oy kullanma sistemlerinin hepsinin uygulandığı bu seçimde öğrenciler seçmen olup, sandık
başına gittiler.
Kolejimizde 24-31 Ekim tarihleri arasında 9. sınıflardan seçilen okul temsilcisi adayları propa-
ganda ve seçim çalışmalarını yaptılar. Sandıklar kuruldu, seçmenler oylarını görevli öğretmenler
eşliğinde kullandı. Okul temsilcileri tüm öğrencilerin katılımıyla seçildi
9/B sınıfından Sadiye Zümrüttaş102 oyla rakiplerini geçerek başkan seçildi. Diğer aday 9/G sını-
fından Saliha Uysal 85 oy olarak 2. 9/L sınıfından Doğukan Özkaya 41 oy alarak 3. Oldu. Kullanı-
lan 5 oy ise geçersiz sayıldı.
Bu çalışma öğrencilerin, insan hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezliğini özümseme, toplumsal ge-
lişmelere duyarlı olma, barış içerisinde çözümler üretme, kişisel sorumluluğun önemine inanma
ve her türlü önyargı ve ayrımcılıktan uzak bir anlayış geliştirmesine katkı sağladı.

Öğrencimiz Sadiye Zümrüt-

TBMM ve MEB tarafından 
ortaklaşa yürütülmekte olan
"Demokrasi Eğitimi ve Okul
Meclisi" projesi Afyon OSB
Rahmiye – Sare Palalı 
Teknik Koleji'nde de 
başarıyla uygulandı
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KISA SÜREDE BAŞARI YAKALANDI
Kentimizde yakın bir zamanda açılan OSB Özel Rahmiye-Sare Palalı Teknik Kolejinde eğitim gören öğrenciler, İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün tertip ettiği kompozisyon yarışmasında ikinci, satranç turnuvasında ise il üçüncüsü olarak dereceye girdiler

Atatürk’ün ölümünün 76’ncı yılı kapsamında düzenlenen kompozisyon
yarışmasında OSB Özel Rahmiye-Sare Palalı Teknik Koleji öğrencilerin-
den Mesut Mert Zorlu il genelinde ikinci oldu. Kolejde okuyan Ramazan
Kocabaş ise satranç turnuvasında il üçüncüsü oldu. Kolej yönetimi elde
edilen bu derecelerden yana oldukça memnun. -

DAHA GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ
Konu hakkında Gazete 3’e konuşan Okul Müdürü İbrahim Çakal, ekip
olarak daha güzel başarılar elde edeceklerini söyledi. Çakal, şöyle
devam etti; “Okulumuzda sosyal, kültürel ve sporsal faaliyetlerde ekip
olarak bir çalışma yapıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ata-
türk’ün ölümünün 76’ncı yılı münasebetiyle “Atatürk ve Hürriyet” konulu

bir kompozisyon yarışması düzenlendi. Okulumuzda eğitim göre 240 öğ-
renciyi edebiyat öğretmenlerimiz de kompozisyon yarışması düzenlendi.
Öğrencilerimizin yazdıkları eserlerden bir tanesini Milli Eğitim Müdürlü-
ğüne gönderdik. İl Milli Eğitim müdürlüğünün kendi arasında yaptığı de-
ğerlendirmede Mesut Mert Zorlu isimli öğrencimizi eseri ikinci olarak
dereceye girdi. Yen açılan okulumuzun kısa sürede böyle bir başarı elde
etmesi camiamızda sevinçle karşılandı. Ayrıca 8-9 Kasım’da yapılan
“Atatürk Satranç Turnuvasında” okulumuz öğrencilerinden Ramazan Ko-
cabaş, il üçüncüsü oldu. Gerek sosyal gerekse de kültürel alanda yapmış
olduğumuz çalışmalara bu başarıla pozitif bir ivme verecektir. İnşallah
ekip olarak daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Atamızı Andı
Afyon OSB Rahmiye – Sare Palalı Teknik kolejimizde,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin
76. yıldönümü anma programı gerçekleştirildi

Tümöğretmen ve öğ-
rencilerimizin katıl-
dığı anma töreni

okulun tören alanında yapıldı. Saat
09.05’te iki dakikalık saygı duruşu ve
ardından istiklal marşının okunmasıyla
başlayan program kolejimizin Tarih

Öğretmeni Güssüm Deveci’nin yaptığı
açılış konuşmasında Atatürk 'ün liderli-
ğinden, ideallerinden ve O'nun ara-
mızdan ayrılmasıyla ülkemizin ve
dünyamızın ne kadar büyük bir insanı
kaybettiğinden ve Atatürk’ün icraatla-
rından bahsedildi. 

9/A sınıfı öğrencilerinden Aleyna Se-
vimgil’in okuduğu ‘Atatürk’ şiiri ve 9/H
sınıfından Osman Yavuz’un okuduğu
‘Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ tören
alanındaki öğrenciler tarafından büyük
bir dikkatle dinlendi. 
Teknik kolejimizin Müzik öğretmeni

Gaye Güzel yönetimindeki okul koro-
muzun Atatürk'ün sevdiği şarkıları ses-
lendirmesiyle sona eren program
sonrasında öğrenciler derslerine
devam ettiler.
HABER: Gazetecilik ve Fotoğrafçı-
lık Kulübü Üyesi Sadiye Zümrüttaş

Okulumuz 10 Kasımda 



22 KASIM 2014 CUMARTESİ Sayfa 6Teknik Kolej Gazetesi

İİLLKK  DDEENNEEMMEE  SSIINNAAVVIIMMIIZZ  YYAAPPIILLDDII
22001144  --  22001155  EEğğiittiimm  vvee
ÖÖğğrreettiimm  YYııllıı  iiççeerriissiinnddee  22  
aayyddaa  bbiirr  ddeeffaa  yyaappaaccaağğıımmıızz
ddeenneemmee  ssıınnaavvllaarrıınnıınn  iillkkiinnii
2211..0099..22001144  ÇÇaarrşşaammbbaa  
ggüünnüü  ggeerrççeekklleeşşttiirrddiikk

Deneme sınavları bilgi, beceri, zaman kullanımını ölç-
memizi sağlayan en önemli fırsatlardandır. Kaygı duru-
mumuzu, stres faktörlerini deneme sınavlarına girerek
aşabiliriz. Deneme sınavları, gerçek sınavın provasıdır

ve öğrencileri gerçek sınava hazırlar.
Öğrencilerimize deneme sınavı alışkanlığı kazandırmak

ve sınav maratonlarına diğer tüm okul öğrencilerinden
daha önce hazırlamak için planladığımız deneme sınav-

larının ilkİ, ciddi bir sınav ortamı içerisinde  gerçekleşti.
Sonuçlarını ertesi gün öğrencilerimize bildirdiğimiz de-

neme sınavında ilk beşe giren öğrencilerimizi tebrik
ettik.Bir sonraki deneme sınavımız 10 Aralık 2014 Çar-

şamba günü olacaktır.

ESKİŞEHİR’E GİDİYORUZ
Eskişehir, ülkemizin en gelişmiş, en modern kentlerinden biri. Tarihi yapıları, yemyeşil parkları, sevimli ve her daim canlı

mekanları, şehir içi rahat ulaşımı ile Eskişehir mutlaka gezilmesi gereken bir kent. Biz de Eskişehir'e bir gezi planlıyoruz 

Geziyi düzenleyen okulumuzun müdür yardımcısı Satık Gümüş, “Eskişehir
Anadolu'nun en zengin ilidir. Günü birlik gidip gezeceğiz, bir gün de olsa
üniversite şehrinin tadını çıkaracağız. Eskişehir gezimiz 29 Kasım 2014
Cumartesi günü saat 07:00’da Batı Dershanesi’nin önünde öğretmenler
gözetiminde başlayıp, aynı gün saat 22:00’da Afyon’a dönerek sona ere-
cektir” dedi
Eskişehir’de gezeceğimiz yerlerin bazıları şunlardır:

ADALAR TURU
Porsuk Çayı‘nın kent merkezine rastlayan bölgesine Adalar denilir. Adalar
bölgesi çayın ıslahıyla birlikte bölgenin en önemli merkezleri arasına gir-
miştir. Şair Fuzuli Caddesi, Doktorlar Caddesi, Atatürk Caddesi, Çarşı gibi
önemli merkezleri kapsayan Adalar bölgesi idari olarak da bir kaç mahal-
leyi kapsar. Hatta Adalar Eskişehir’in Odunpazarı ve Tepebaşı gibi iki mer-
kez ilçesinden de bazı kısımları kapsamaktadır.

BALMUMU MÜZESİ
Tam adı Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi olan Eskişehir
Balmumu Heykel Müzesi, ilk ziyaretçilerini 19 Mayıs 2013 tarihinde ağırla-
mıştır. Dünyanın pek çok ülkesinde yer alan, ilk olarak 1835 yılında İngilte-
re’de açılan Madame Tussauds Müzesi’nin Türkiye’deki ilk ve tek örneği
Eskişehir Balmumu Heykel Müzesi’dir.

SAZOVA PARKI
Eskişehir en büyük parkının resmi adı Sa-
zova Bilim Kültür ve Sanat Parkı‘dır.
Adından da anlaşılacağı üzere burası
klasik anlamda inşa edilmiş bir park de-
ğildir. Türkiye’nin en özgün parkları ara-

sında sayılan parkta yapım çalışmaları
halen devam etmektedir.

ETİ SUALTI DÜNYASI 
Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi ve ETİ firmasının des-
teği ile hayata geçirilen ve

yapımı yaklaşık 2,5 yıl
süren Eskişehir Eti Sualtı
Dünyası; 21 Ocak 2014
tarihinde açılan şehrin
yeni gezi merkezlerin-
den biridir. 3200 met-
rekarelik bir alana
kurulan bu kompleksin

2350 metrekarelik kısmı
dev bir akvaryumdan

oluşmaktadır.

Okulumuzun
Müdür Yardımcısı
Satık Gümüş
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Cemal 
Uslu

“Altın bilezik” geçmişte geleneği-
mizde var olan bir atasözüdür. Bu

söz üzerinden Afyonkarahisar Orga-
nize Sanayi Bölgesi Özel Rahmiye –
Sare Palalı Teknik Kolejin ilimiz için

öneminden bahsedeceğim.
1980 ve 90’lı yıllarda endüstri mes-
lek lisesinin önemli okullar oldu-
ğunu biz öğretmenler olarak iyi

biliriz. Ama 2000’li yılların başından
bu yana kat sayı ile bazı öğrencile-
rin normal liselere, Anadolu lisele-
rine, Anadolu Öğretmen liselerine

kaydığını biliyoruz. öğrencileri böyle
okumaya mahkûm ederek üniver-

site kapılarında yığılmalar her geçen
yıl artarak devam etti.

Biliyoruz ki her öğrencinin öğrenme
şekli, her insanın bir kişiliği, bir ka-
rakteri vardır. Dolayısıyla ilgi ve ye-
teneğine göre öğrencilerin doğru

yönlendirilmesi ve hayatı boyunca
sevebilecekleri bir mesleklerine ula-
şabilirse ilerde verimli olacağını dü-

şünüyorum.
İlimizdeki teknik kolejin Türkiye ge-

nelinde 12. okul olduğu bilinciyle bu
sene iyi bir eğitimle öğrencilerimizin

geleceğinin açık olduğuna olan
inancım tamdır.

Eski yıllarda okulların birçok sıkıntı-
ları vardı. Özellikle devletin özel

okullara verdiği teşvikle özel okullar
iyi bir seviyelere gelmiş durumda. 

Teknik kolejimizin temelinde ders-
hanecilik deneyimi ile gelen öğret-

menlerle Milli eğitimden gelen
yönetici kadromuz yer almaktadır.   

Bazıları teknik kolejlerde okuyan
öğrenciler için “ara eleman” kelime-
sini kullansa da biz eğitimciler ola-
rak yetiştirdiğimiz her öğrencinin

okuduğu bölümlerin en üst seviye-
lere ulaşacağına kanaatimiz yüksek-

tir.

Bilirsiniz ki ilk okulda öğretmenleri-
miz ve büyüklerimiz tarafından “Bü-

yüyünce ne olmak istersiniz”
sorusu sorulurdu. Genellikle öğret-

men, polis, avukat ve doktor gibi
meslek seçilirdi. Lise zamanlarına

geldiğimizde gelecek kaygımız artar.
Ama Teknik kolejde okuyan öğren-
ciler böyle bir kaygıyla karşılaşma-

yacak.

Öğrencilerimize Elektrik – Elektro-
nik Teknoloji bölümü, Gıda Tekno-

loji bölümü ve Makine Teknoloji
bölümü ile Afyonkarahisar’da üni-
versite gibi lise formatında eğitim

verilecek. 

Yurt dışına gidecek öğrencilerimiz
için iyi bir İngilizce eğitimi almak

çok önemli. Bir başka özelliğimiz ise
her öğrenciyi kendini iyi bir şekilde
ifade edebilecek konumuna getir-
mek. Kolejimizde mezun olduktan

sonra donanımlı bir birey olmayı he-
defleyeceğiz. Kapıyı açan değil, ka-
pıları açıp davet gören bir tekniker

yetiştirmek istiyoruz.  

ALTIN BİLEZİKLİ
TEKNİK KOLEJ

Kolejimizde Kitap Okuma
Yarışması Yapıldı

Kitap okumanın faydaları anlatmakla bitmeyecek kadar çoktur.  Kitapla yetişen
nesillerin başarı dolu ve iyi yetişmiş olacakları hayal edilir ve doğrudur da. 

Kendisini yetiştirmiş, okuyan fertlerin günlük sohbetlerde ne kadar da akıcı
 konuştuklarına ve verdikleri örneklerin orijinalliğine de şahit olmuşuzdur

Kitap okumak toplum içerisinde bize
ekstra puan kazandırsa da sınav hazırlı-
ğında başka bir katkısı daha vardır. Kitap
okuyan ve okuduklarını çok iyi değerlendi-
rebilen öğrenciler diğer öğrencilere göre
daha başarılı olmaktadırlar. 
Biz de bu amaçla Kolejimizde 100 Temel
içerisinde yer alan Peyami Safa’nın ‘Doku-
zuncu Harici Koğuşu hem psikolojik
roman olması, hem de Türk klasikleri
içinde yer alması nedeniyle oldukça
önemli olduğu için bu romanımız oku-
lumuza kayıt olan her öğrencimize
verildi.

1 Ekim 2014 Çarşamba günü 7.
Derste romanla ilgili Edebiyat Züm-
resi tarafından hazırlanan sorularla
öğrencilerimize sınav yapıldı. Dere-
ceye giren öğrencilerimiz ödüllendi-
rildi.   

Teknik Kolejimizin 9/F sınıfından Rabia
Yılmaz birinci olurken, ikinciliği 9/F sınıfın-
dan Ahmethan Kantekin, 9/E sınıfından
Halil Kaynak, 9/A sınıfından Mine Demir
ve Hamza Akyol paylaşırken üçüncülüğü
ise 9/C sınıfından Salih Açun almıştır.
Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni
Şeniz Dağcı

DERSHANE DENEYİMİMİZ İLE ENGİN BİR TECRÜBE 
Yaklaşık 10 yıldır Afyon eğitim alanında hizmet
veren Batı Dershanesi öncülüğünde eğitim kad-
romuzla  OSB Rahmiye – Sare Palalı Teknik Ko-
leji ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz
yavrularımızı  yetiştirmeye özenle devam ede-
cektir.  Afyon Organize Sanayi Bölgesi’nde hiz-
met veren Kolejimiz Elektrik – Elektronik
teknoloji bölümü, Gıda bölümü, Makine ve Tek-
noloji bölümleriyle hizmet veriyor. Teknik Ko-
lej’imizde öğrencinin kişisel yeteneklerini
geliştirmeyi,  kişiye özel uyguladığımız program-
larla öğrencilerin diğer  okullarda  okuyan aynı
bölüm öğrencilerine göre bir adım öne geçmesini
hedefliyoruz.
‘REFERANSIMIZ  OKULU BİTİREN 

ÖĞRENCİLERİMİZ OLACAK’
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız OSB Özel
Rahmiye - Sare Palalı Anadolu Teknik Kolejimiz
kurucusu Önder Artuk,  “Kurulduğumuz günden
beri kolejimiz reklama dayalı değil, tavsiyeye da-
yalı bir eğitim anlayışı ortaya koydu. 
Amacımız  kurumumuzda görev alan uzman,
güleryüzlü ve eğitime gönül vermiş kadromuzla
birlikte el ele vererek öğrencilerimizi manen ve
madden vatanına ve topluma hayırlı bireyler
olarak yetiştirmektir” dedi.
Her zaman öğrenci ve ailelere karşı şef-
faf olmayı tercih ettiklerini söyleyen
Artuk,  öğrencilerle çok özel ilgilendik-
lerini onların hem ahlaki gelişimlerini
hem de akademik başarılarını yakın-
dan takip ettiklerini, ailelerle işbirli-
ğine önem verdiklerini vurguladı.
Ayrıca sınıf öğretmenliği ve birebir da-
nışmanlık sistemi ile öğrencilerin ek-
sikliklerinin giderilmeye çalışıldığını,

“Her Öğrencimiz
Özeldir” il-

ke-

sinin okuldaki
tüm eğitmen kad-

rosu tarafından benimsendiğini söyledi.
SOSYAL VE KÜLTÜREL 
ETKİNLİKLERLE EĞİTİM

Öğrencilerin kişisel yeteneklerini geliştirmek için
bütün imkanların seferber edildiği Teknik Ko-
lej’imizde eğitim ve öğretim, çeşitli sosyal ve kül-
türel faaliyetler ve ay
rıca öğrenci seviyelerine uygun kulüp etkinlikleri
ile destekleniyor. Böylelikle öğrenciler her açı-
dan donanımlı bireyler haline getirilmeye çalışılı-
yor.Haber: Gazetecilik ve Fotoğrafçılık

Kulübü Yılmaz
Türk
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Neden Soru Bankası Ve
Yaprak Testler Veriyoruz ?
Okul müdür yardımcımız Sadık Gümüş’e, “öğrencilerimize neden

soru bankası ve yaprak testler veriyoruz” diye sorduk

Gümüş yaptığı açıklamada her sorunun ken-
dine has mantığı vardır. Test çözerken kendi
mantığınızla değil, sorunun mantığına göre ha-
reket etmelisiniz. Soru kökünün iyi okunup an-
laşılması, daha sonra cevabının düşünülmesi
gerekir. Soru kökü anlaşılmadan cevabı dü-
şünmeye çalışmak hızı düşürür. Zaman kazan-
mak için soruyu okumadan cevap şıklarına
koşmak sizi yanıltabilir. Soruda sizden ne iste-
niyorsa ne eksik ne fazla, sadece istenileni dü-
şünmelisiniz. Bazı sorular sizin için çok kolay
gelir ve cevabin böyle kolay olmayacağını dü-
şünürsünüz. Hâlbuki bazen böyle kolay soru-
lar sormak da bu işin tekniğinin bir parçasıdır

ifadelerine yer verdi.
Her testte bilgi seviyesinin altında ve üstünde
sorularla karşılaşılaşılabileceğini belirten
Gümüş; “Testin genelini standart bilgi birikimi
ve yorum gücüyle çözülebilecek sorular oluş-
turur. %10’u çok zor/çok kolay, %20’si
zor/kolay ve %40’i normal bilgi seviyesindedir”
dedi

Sorulara önyargılı yaklaşmayın uyarısı yapan
Gümüş; “Bu soru zor ben yapamam; bu soru
kolay cevap A şıkkı!” gibi zaman kazanmaya
yönelik aceleci davranışların  kazanmak yerine
kaybettirebileceğinin altını çizdi. 

Gümüş, başarıya ulaşmada büyük rol oynayan
test tekniklerine de değindi. Turlu soru çözme
yönteminin, testteki her soruyu incelemeye
yardımcı olduğunu söyleyen Gümüş, “Cevap-
landırılmayan soruları soru kitapçığında bir
işaret veya bir simgeyle simgelendirmek o so-
ruların ikinci turda daha kolay bulunmasını
sağlar. Hatalı okuma davranışları da önemli sı-
kıntılar yasamanıza neden olabilir. Olumsuz bir
ifadeyi olumlu olarak okumak, soruyu veya ce-
vabi hatalı düşünmenize sebebiyet verebilir”
dedi
Haber: Gazetecilik ve Fotoğrafçılık
Kulübü Üyesi Fatma Nur Oktay

ÖĞRENCİLERİMİZE OKUMA ALIŞKANLIĞI

KAZANDIRIYORUZ
Eğitim, toplum kültürünün devamını sağlamasının yanı sıra

toplumsal değişme ve dönüşümün temelini oluşturmaktadır.
Okuma, kavramada değişimin ana öğelerinden biri olduğu
için öğrenciler
başta olmak üzere toplumun her kesiminde okuma dü-
zeyi ve okuma kültürü önemini korumuştur. Bu ne-
denle, öğrencilerin okuma düzeylerinin ve okuma
düzeylerine etki eden etmenlerin belirlenerek elde
edilecek veriler sonucunda ortaya çıkabilecek
olumsuzluklara yönelik kalıcı önlemlerin alınması
gerekmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların et-
kili olabilmesi için de doğru ve gerçek tespitlerin
ortaya konulması zorunludur. Bu araştırma; Millî
Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğ-
renimlerini sürdüren öğrencilerin okuma düzeylerini
ve okuma kültürlerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Analizler sonucunda, çoğu ailede, kitap
alma, kitap okumanın öncelikli bir ihtiyaç olmadığı, boş
zamanlarını okuyarak değerlendiren çocukların oranı ol-
dukça düşük olduğu, öğrencilerin büyük çoğunluğunun yete-
rince kitap sahibi olmadığı, ilk kitap okuma yaşının 13 – 14 olduğu,
evde kitap okumak için ayrılan sürenin oldukça yetersiz olduğu, kütüp-
hanelerden dergi ve kitap temin etme oranının düşük olduğu ve öğren-
cilerin gelişmiş ülkelerdeki akranlarının daha çok okuduğunu
düşündüklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir.
Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerimiz tarafından Teknik Kolej öğrencileri-
mize okuma alışkanlığını kazandırmak için 100 temel eserin yanı sıra
modern kitaplardan seçme eserlerden oluşan her sınıfa ve öğrenciye
özel kitap listesi hazırlanmıştır. 

✔ Bu kitap liste-
sinden öğren-

cilerimiz
kendilerine
belirlenen
kitapları
2 hafta
içinde
okuya-
caktır. 
✔ Kitap-

lar okun-
duktan

sonra her
öğrencimiz

kendine ait hazırla-
dığı özet defterine kitabı-
nın özetini çıkararak
edebiyat dersi öğretmen-
lerimize kontrol ettirecek-
lerdir. 
✔ Özetin içeriğinde eserin
adı, kitabın yazarı, karak-
terler, olay ve geniş özeti
yer alacaktır. 
✔ Edebiyat dersi öğret-
menlerimiz haftalık 3 saat
olan Türk Dili ve Edebiyatı
dersinin 1 saatini bu ödev
kontrolüne ayıracaktır.
✔ Bu dersin hangi saat ol-
duğu belirlenecek ve bu
ders saati değişmeyecek-
tir.
✔ Bu ders saatinde özet
defterleri kontrol edildikten

sonra sınıftan rasgele be-
lirlenen birkaç öğrenciye
okudukları kitap sınıf orta-
mında anlattırılacaktır. 
✔ 1.Dönem sonuna kadar
öğrencinin okuduğu tüm
kitaplara verilen notların
ortalaması Türk Dili ve
Edebiyat dersinin 1. Sözlü
notu olarak karneye geçe-
cektir.
✔ Kaybolan, yırtılan yada
hasar verilen kitaplar
zarar veren öğrenci tara-
fından yenisi alınarak te-
lafi edilecektir. 
✔ Kitaplar 2 haftalık süre
içinde okunduktan sonra
kitapları öğrenciler Türk
Dili ve Edebiyatı öğret-
menlerimizin belirleyeceği
düzene göre kendi arala-
rında değiştirecektir. Bu sa-
yede öğrencilerimiz bir yıl
içerisinde sınıf mevcudu
kadar kitap okuma fırsatı
elde edeceklerdir.
Bu sayede öğrencilerimiz;
okuduğumuzu anlama, kar-
şımızdakini dinleme, toplu-
luğa hitap etme, etkileyici
konuşma gibi özellikleri
kazanmış olacaklardır. 
TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
HÜLYA ŞAHİN 
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Dünyanın en ünlü kalp
doktoru De Bakey'ın

arabası bozulmuş, ara-
basını tamire götürmüş.
Tamirci arabasının ka-

putunu açmış ve De Ba-
key'e dönerek:

- "Size birşey soraca-
ğım neredeyse ben ve

siz aynı işleri yapıyoruz.
Mesela ben şimdi itina
ile kaputu açacağım bir
bakışta problemin nerde
olduğunu anlayacağım,
kapakçıkları temizleye-
ceğim, gerekirse kablo-

ları, motor yağını
değiştireceğim, hatta

çok gerekli ise motoru
çıkarıp yerine yenisini
takacağım!!. Söylese-
nize nasıl oluyorda siz
milyon dolarlar kazanı-
yorsunuz ama ben me-

teliğe kurşun
atıyorum?"

Bunun üzerine De
Bakey tamircinin kula-
ğına eğilmiş ve şöyle

demiş: 
- "BUNLARIN HEPSİNİ

MOTOR ÇALIŞIYORKEN
YAPMAYI DENESE-

NİZE!!!"

Motor

Küçük Temel babasına
sormuş:- Baliklar neden
konuşamayi?Babası da 

kendince açıklamış:- Haçan
sok kafani suya anlarsun!...

Baliklar 
Neden
Konuşamayi?



Cemal 
Uslu ALTIN

BİLE-

ÖĞRENCİLERİMİZİ SANATLA
BULUŞTURUYORUZ

Sinemacılık Kulüp ve Projesi Danışman Öğretmeni Ömer Mürsel BİLİK, öğrencilerimizin sinemaya bakış
açısı geliştirmek ve her şeyden önce iyi bir sinema seyircisi yapmak istediklerini dile getirdi

Öğrencilerimize okul açıldığı süreden
bu yana çeşitli ödev ve görevler vererek
sinemayı anlatıyoruz” diyen Bilik, “Öğ-
rencilerimize öncelikle sinema tarihi,
dünyada çekilen ilk film Türkiye’de çekil-
miş ilk film gibi konuları araştırmalarını
bunlardan kendilerine bilgi birikimleri
yapmalarını istedik. Daha sonrasında öğ-
rencilerimize sinema filmi çeken bir
ekipte hangi görevliler vardır ve bunların
görevlerini nelerdir konusunda araştırma
yaptırdık. Sinemacılık kulüp ve Proje-
sinde yer alan öğrencilerimizin hepsi bu
görevlerden kendilerine uygun olanları
seçtiler. Şuan itibariyle senaryo ekipleri-
mizi, saç ve makyaj ekibimizi, kostüm
ekibimizi, seslendirme ve müzik ekibimiz,
montaj ve kurgu ekibimizi kurduk. Öğren-
ciler hangi ekip içeresinde yer alıyorsa o
görevin tüm sorumluluklarını araştırıyor.
Örneğin senaryo ekibimiz 8 kişiden olu-
şuyor ve her pazartesi öğle arasında

beyin fırtınası yaparak ortaya bir eser
koymaya çalışıyor” dedi
Bizde bu kadar parlak öğrencilerden
gelen fikirleri değerlendirdik ve bir kısa
film yapmaya karar verdik şeklimde Ömer
Mürsel Bilik,“Film şuanda senaryo aşa-
masında. Ama küçük bir tüyo verecek
olursak filmimizin adı “kulaklık” olacak
ve genç bir kızın kendi iç dünyasını anla-
tacağız” Türkiye’de kısa film geçmişi ve
seyircisi çok fazla değil. Özellikle Af-
yon’da kısa filme yok denecek kadar az.
“Avrupa ülkelerinde kısa filmler için özel
sinemalar olduğunu görüyoruz. İlginin az
olduğu bir alan da öğrencilerimize öncel-
likle okumuzun sinevizyon salonunda on-
larca kısa film izlettik öğrencilerimiz bu
işin özünü çok hızlı şekilde algıladılar.
Gösterdikleri tepkiler ve ortaya koyduk-
ları fikirler gerçekten çok başarılıydı. İna-
nıyorum ki öğrencilerimiz ilk filmlerini
çektikten sonra bu konuda daha da başa-
rılı olacaklardır. Hedefimiz yılda iki film
çekebilmek ve bunlarla ulusal ve uluslar-
arası kısa film yarışmalarına katılmak”
diyerek 
cümlelerini tamamladı.

Ömer
M.Bilik

Küreselleşen dünyada artık yabancı bir dil daha
bilmenin birçok avantajı sayılabileceği gibi günü-
müzde nerdeyse bir yabancı dil bilmek zorunluluk ha-
line gelmiştir. Yabancı dil bilmenin faydası internette
gezinmenin yabancılarla konuşmanın iş seyahatle-
rinde faydalanmanın dışında kullanım alanlarının ol-
duğu ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalara göre
yabancı dil bilmek ve öğrenmek size her alanda daha
iyi bir dinleyici ve daha yaratıcı bir insan yapar.
Bunun yabancı bir dil öğrenmenin beyninizi geliştirici
ve hatta potansiyel Alzheimer hastalığını erteleyen bir
faktör olduğu ispatlanmıştır.

Başarılı olmak ve dünya ile entegre olabilmek için
mutlaka erken yaşlarda yabancı dil eğitimine başla-
mak, kendimizi bu konuda belli bir seviyeye getirdik-
ten sonra da ikinci bir dilde uzmanlaşmak gerekir. Bu
anlamda biz de AOSB SARE PALALI TEKNİK KOLEJİ
olarak dil eğitimine gereken önemi vermekteyiz.
Gerek kullanılan kaynak kitaplarımız gerek ders
içinde ve ders dışında İngilizce uygulamalarımızla öğ-
rencilerimizin dil bilgisine iyi düzeye getirmeyi hedef-
liyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız her geçen gün
artarak devam edecektir. 
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ESİN KASABALI

YYAABBAANNCCII  DDİİLLİİNN  FFAAYYDDAALLAARRII

Neden Almanca
• Çünkü dünyada 180 milyon kişi Almanca ko-
nuşuyor
• Almanca şu an 2. Internet dili
• Almanca Avrupa Birliğinde en çok konuşulan
dil
• Almanca yazılmış bilimsel makale sayısı aç-
sından dünyada 2. sırada
• Almanya kitap yayınları açısından dünyada 3.
sırada
• Almanca Türkiye’de ciddi iş imkanları sağlıyor
• Alman ekonomisi dünyada 3. sırada ve Al-
manya şuan ihracatta 1 numara
• Almanca öğrenmek diğer yabancı dillerden
daha zor değil
• 2 yıl içerisinde İstanbul’da Alman-Türk Üniver-
sitesi kurulması düşünülüyor
Türkiye’de yüzlerce Alman şirketi olması ve her
yıl yüz binlerce Alman turistin Türkiye’ye gelmesi
gibi nedenlerden dolayı Türkiye’de yaşayıp Al-
manca bilenler için iş alanında çeşitli olanaklar
bulunmaktadır.
Almanya’daki Türk göçmenler nedeniyle bu ülke
ile Türkiye arasında kişisel bağlar da oldukça
yoğundur. Özellikle yeni uygulanmaya başlanan
bir sistem olan Almanya’ya aile birleşimi ile yer-
leşecek kişilere uygulanan Almanca dil yeterlilik
sınavı Start A1’e hazırlık için de Almanca özel
ders alanların sayısında artış olmuştur.
Alacağınız Almanca eğitimi sonunda sınavı ka-
zanacak ve Almanya’ya yerleştiğinizde kendinizi
günlük yaşamda ifade edebilecek ve dilin temel
bilgilerini kazanmış seviyede olacaksınız.
Ekonomik açıdan Almanya AB içindeki en
önemli ülkelerden biri olup, AB’de Almancanın
iletişim dili olarak önemi artmaktadır. İngilizce

bilmiyorsanız da yurtdışında Almanca bilginiz
size yardımcı olacaktır. Avrupa genelinde bir se-
yahat yapacak olursanız Almanca biliyorsanız
sizin için çok daha rahat bir yolculuk olacaktır.
Eğer ilk yabancı diliniz İngilizce ise, Almanca
aynı dil ailesinden olması nedeniyle en kolay
öğreneceğiniz ikinci dildir.
Yöneticilik, uluslararası ilişkiler, uluslararası ti-
caret, uluslararası hukuk, ekonomi, bankacılık,
ticaret ve turizm alanında kariyer yapmayı düşü-
nüyorsanız Almanca hedefinize ulaşmanızda et-
kili bir faktör olacaktır. 

Almanca 
Öğretmeni

Sultan
Diril
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Değerli Okuyucular
Gazetemizin ilk sayı-

sında sizlerle birlikte ol-
manın mutluluğunu
yaşıyoruz. Şahsım ve
kurum yönetimi adına
hepinizi saygıyla selam-
lıyorum.

Bu ilk sayıda okulu-
muzun açılış amacını,
ilke ve hedeflerimizi,
mevcut durumumuzu
sizlerle paylaşmak iste-
dik. Bunu gerçekleştir-
mek için
öğretmenlerimiz ve öğ-
rencilerimiz özverili ça-
lıştılar, bu
çalışmalarından dolayı
herkese çok teşekkür
ediyorum.

Bilgi çağını yaşı-
yoruz. Bilim ve
Teknoloji baş dön-
dürücü bir hızla
ilerlemekte, me-
safeler kısal-
makta, uzaklar
yakın olmakta, in-
sanoğlu tabiata
hakim olmanın,
onu yararlı bir bi-
çimde insanlığın
hizmetine sunmanın
yarışı içinde, alın teri
ve göz nuru dökmekte-
dir. Millet olarak biz de
bu yarışa girdik. Çünkü
“ Muasır Medeniyet Se-
viyesinin Üstüne “ çık-
mak zorundayız.

Bunun için teknik in-
sana, kültürlü insana,
okuyan, düşünen, yo-
rumlayan ve üreten in-
sana ihtiyacımız var. Bu
nitelikte öğrenciler ye-
tiştirerek çağı yakalama
hatta aşma yarışında
katkımızın olması gere-
kiyor.

İlimiz Afyonkarahi-
sar’da alanında bir ilk
olarak ortaöğretim düze-
yinde öğrencilerimizi,
mesleğe,  iş hayatına,
yükseköğretime hazırla-
yan; eğitim öğretim gi-
derlerinin tamamı 4 yıl
boyunca devletçe karşı-
lanan bu süre içinde ve-
liden eğitim öğretim

adına hiçbir ücret alın-
mayan özel kolej olarak
bir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi 2014-
2015 eğitim –öğretim yılı
itibari ile açılmış bulun-
maktadır.

Ülkemizin ve ilimizin
önde gelen problemle-
rinden birisi olan endüs-
trinin ve sanayi
sektörünün her kade-
mede nitelikli tek-
nik birey
ihti-

yacı;
devlet yöne-
timince tespit edilmiş,
Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı ile Milli
Eğitim Bakanlığı ara-
sında yapılan işbirliği
protokolünde. Organize
Sanayi Bölgelerinde
açılmak kaydıyla Özel
Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Liselerinin tüm öğ-
rencilerine eğitim
öğretim süresi boyunca
eğitim giderlerinin karşı-
lanacağı kanun ve yö-
netmelikle teminat altına
alınmıştır.

Bu yıl sadece 9. Sınıf-
larla başladığımız okulu-
muzda %40 kız, %60
erkek olmak üzere top-
lam 240 öğrenciye 11

şube de; yönetici, öğret-
men ve personel toplam
36 çalışanımızla eğitim
öğretim hizmeti vermek-
teyiz.

Resmi okul ve ders-
hane tecrübeli öğret-
menlerimizle
okulumuzda Fen-Mate-
matik ağırlıklı Anadolu
Teknik Lisesi müfredatı
uygulanmaktadır. Öğ-

rencilerimizin ba-
şarı

du-

rumla-
rına göre

öncelikle yüksek öğre-
time, yeteneklerine ve
tercihlerine göre de gü-
nümüz teknolojik ortam-
larında endüstrinin
ihtiyaçlarına cevap vere-
bilecek yeterlilikte, nite-
likli teknik bireyler
olarak yetiştirilmeleri
kurumsal politikamız
olacaktır.

Eğitim kurumumuzun
güçlü ve geniş öğret-
men kadrosuyla öğrenci
velilerimizi çalışma orta-
mımıza katarak ortak
aklı kullanmak suretiyle
güçlü eğitim yayınların-
dan faydalanıp öğrenci-
lerimizi başarılı kılmak
istiyoruz.

Sosyal ,  kültürel ve
sportif faaliyetlerimizle
öğrencilerimizin öne
çıkan yeteneklerini ge-
liştirerek endüstrinin
önde gelen  iş adamları
ile kariyer günleri dü-
zenleyip başarıya giden
yolda tecrübe kazanma-
larını hedefliyoruz.

Hedeflerimizin gereği
olarak öğrencilerimizin
milli , manevi , insani ve
evrensel değerlerini be-
nimsemiş ,mesleki ahlak
değerlerini yaşayan,  öz-
güveni  yüksek , güçlü
bir kişiliğe ve  karaktere

, hür ve bilimsel dü-
şünme gücüne sahip

, topluma karşı so-
rumluluk duyan ;
yapıcı ve üretken
bireyler olarak ye-
tiştirmek en
büyük idealimiz-
dir. Bu ideale
ulaşmamız öğ-
rencilerimizin
okulumuzda elde

ettikleri  bilgi do-
nanımı ve akade-

mik kazanımları
yanında gerçekleşti-

receğimiz sosyal ve
kültürel çalışmalarımızın
gücüne de bağlı olacak-
tır.

Okulumuzun Organize
Sanayi Bölgesinde açıl-
masında emeği ve kat-
kısı olan başta OSB
yönetim kurulu başkanı-
mız Sayın Bekir YEŞİ-
LAY ‘a, okulumuz
kurucularından Palalı
şirketler grubu  adına
Sayın İsmail PALALI ‘ya
ve Batı Dershanesi kuru-
cusu ve okulumuzun
kurucu temsilcisi Sayın
Önder ARTUK ‘a, okulu-
muzun bu ortama hazır-
lanmasında katkıları
olan diğer eş, dost ve
yakınlarımıza , kıymetli
basın mensuplarımıza
teşekkür eder saygıla-
rımı sunarım.        
İbrahim ÇAKAL
OKUL MÜDÜRÜ


