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Afyon Organize Sanayi Böl-
gesi içerisinde 2014-2015
eğitim ve öğretim yılında eği-

tim vermeye başlayan Afyon-
karahisar OSB Özel Rahmiye
Sare Palalı Anadolu Teknik

Koleji’nin kariyer günleri et-
kinliğine katılan Vali Güner
hayatındaki ve meslek haya-

tındaki deneyim ve tecrübele-
rini öğrencilerle paylaştı. 
HABERİ 10’DA

Hafta sonu gerçekleşen gezi İzmir Ege Üniversitesi ile
başladı. Daha sonra Yaşar Üniversitesi ile Elektrik –
Elektronik, Gıda ve Makine Bölümleri hakkında bilgiler
verildi. Ekonomi Üniversitesi yönetimi tarafından Tek-
nik Kolej öğretmen ve öğrencilerini öğlen yemeğine mi-
safir ettiler.                                         HABERİ 6-7’DE

TEKNİK KOLEJ’DEN 
İZMİR ÇIKARTMASI

Afyon OSB Rahmiye – Sare Palalı
Teknik Koleji 140 öğrencisiyle İzmir’e

eğitim ve kültür gezisi düzenledi.

KUTLU DOĞUM HEYECANI

Peygamber Efendimizin (s.a.v) dünyaya
teşriflerinin 1443. yılı münasebetiyle
AOSB Rahmiye – Sare Palalı Teknik Ko-
leji, OSB konferans salonunda ‘kutlu
doğum haftası’ etkinliğine imza attı. 

HABERİ 3’TE

Teknik kolej öğretmenlerinden Tür-
kan Akosmanoğlu, anket çalışma-

sıyla öğrencilere uygun bölüm
seçmeleri için destek olduklarını

ifade ederek, öğrencilerin 
hedeflerine ulaşması için yardımcı

olduklarını dile getirdi. 

Anket çalışmasıyla 
yetenek keşfi

HABERİ 9’DA

HAYDİ GENÇLER
CUMA NAMAZINA

Öğrenciler  okul yönetimi
ile birlikte her hafta Cuma

namazına gidiyor.  5’TE

Afyon OSB Rahmiye – Sare Palalı Teknik Koleji, 2. Veli toplantısı Nisan ayında Afyonkara-
hisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

elilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda
2014 – 2015 Eğitim – Öğretim yılının
genel bir değerlendirmesini yapan Okul
Müdürü İbrahim Çakal, konuşmasında
önemli mesajlar verdi.

elilere, yaz tatilinde çocuklarının eğitimleri
için önerilerde bulunan Çakal “Çocuklara
tatillerde kendi hallerine bırakmayın. Din-
leneceği ve eğleneceği zamanı sınırlayın”
dedi. HABERİ 11’DE

Bu okulu başarı ile bitirin
size her yerde iş var !

Afyon Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji tarafından düzenlenen Kari-
yer günü etkinliklerinin 3. birleşiminin konuğu bir dönem Afyonkarahi-
sar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı da yapmış olan ilimizin
tanınmış işadamlarından Melih Yurter oldu. HABERİ 2’DE

Kolejimizde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okulbahçesinde etkinlik düzenlendi. Öğrenci-lerin hazırladığı programda şiir dinletisibeğeni topladı. 8’NCİ SAYFADA

19 MAYIS KUTLANDI

İnsana 
yapılan 
yatırım en
güzelidir
Kariyer Günleri et-
kinliğine katılan
Kişisel Eğitim
Koçu Eren Gök-
yer, öğrencilere
öğütler verdi. 4’TE

SPORDA DA 
LİDERİZ

Bisiklet yarışmasında okulu-
muzdan Ufuk Şen, Ege İlas-
lan ve Alperen Emet genç
takım kategorisinde il birincisi
oldu.

Selahattin Güngel,
28’inci Uluslararası
Boğaziçi Açık Karate
Turnuvası Ümit Er-
kekler Kata dalında
birinci oldu.

SPOR HABERLERİ 8’DE

ÖĞRENCİMİZ GÜNGEL 
TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Böyle Bir 
Okulu Hayal 

Bile Edemezdim
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Bu okulu başarı ile bitirin size her yerde iş var !

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Vali
Hakan Yusuf Güner’in ardından Afyon Rah-
miye Sare Palalı Teknik Koleji öğrencilerinin
ufkunu genişletmek ve iş dünyasında başa-
rıya giden yolları paylaşan son isim işadamı
Melih Yurter oldu.  Afyon Organize Sanayi
Bölgesi konferans salonunda gerçekleşen
etkinliğe işadamı Melih Yurter konuk olur-
ken, Teknik Kolej kurucularından İsmail Pa-
lalı ve Önder Artuk, Okul Müdürü İbrahim
Çakal, Afyon OSB Müdürü Ali Ulvi Akosma-
noğlu ve öğrenciler katıldı.

“240 öğrenciye eğitim veriyoruz”
Organize Sanayi Bölgesi toplantı salo-

nunda düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği-
nin açılış konuşmasını OSB Özel Rahmiye
Sare Palalı Teknik Koloji Okul Müdürü İbra-
him Çakal gerçekleştirdi. Çakal; “Öğrencile-
rimizin başarıya giden yolda tecrübe
kazanmaları bakımından okulumuzun ilke-
lerinden olan Kariyer Günleri düzenliyoruz.
Ülkemizin ve ilimizin önde gelen problemle-
rinden birisi olan endüstrinin ve sanayi sek-
törünün her kademede niteliki teknik birey
ihtiyacı devlet yönetimince tespit edilerek
Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ile Milli
Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol imza-
lanmıştı. Protokol çerçevesinde kurulan
OSB Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Ko-
leji, bu yıl sadece 9. Sınıflarda başlamış
yüzde 35 kız, yüzde 65 erkek olmak üzere
240 öğrenciye 11 sınıfta 36 personel ile eği-
tim vermektedir” dedi.

“Hedefimiz donanımlı ve
üreten bireyler yetiştirmek”

OSB Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik
Koloji’nin hedeflerine de değinen Okul Mü-
dürü İbrahim Çakal; “Öğrencilerimizi milli,
manevi, insani ve evrensel değerleri benim-
semiş, mesleki ahlak değerlerini yaşayan,
özgüveni yüksek, güçlü bir kişiliğe ve ka-
raktere, hür, bilimsel düşünme gücüne
sahip, topluma karşı sorumluluk duyan, ya-
pıcı ve üretken bireyler olarak yetiştirmek en
büyük idealimiz. Bu doğrultuda bilgi donanı-
mının yanı sıra sosyal ve kültürel çalışma-
larla da öğrencilerimizin kazanımlarını
artırmaya gayret ediyoruz. Gelecek yıla iliş-
kin planlamamız doğrultusunda çalışmaları-
mız da devam ediyor. Halen içinde
bulunduğumuz eğitim kurumumuzun önü-
müzdeki yıl ihtiyaçlarımıza cevap vermesi
mümkün olmadığından OSB’de yaklaşık 10
bin metrekare’lik yeni bir eğitim alanı üze-
rinde 36 derslik, 3 adet alan atölyesi ve spor
salonu ile önümüzdeki eğitim öğretim yı-
lında farklı bir mekanda modern eğitim öğ-
retim kurumu olarak hizmetlerimizi
sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Sizin en büyük 
ayrıcalığınız mesleğinizi

şimdiden seçiyor olmanız”
Teknik Kolej’de her ay farklı bir meslek

dalında kariyer yapmış, ilimizde görev
yapan bir meslek mensubunun katıldığı ka-
riyer gününün konuğu olan ilimizin ve ülke-
mizin önde gelen iş adamlarından Melih
Yurter; “Farklı ortamlarda ve farklı mekân-
larda Afyon’un kalkınması, Organize Sanayi
Bölgesinin ilerlemesi için elimizden geleni
yapmak için çalışıyoruz. Afyon’da,  Türki-
ye'nin 12’ncisi olan Teknik Kolejin kurulma-
sında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Ben aslında makine mühendisliğinin teknik
bir elemanıyım. İnşallah sizlerde 4 yıl sonra
personel adayısınız. Teknik elemanlığı ta-
mamladıktan sonra Afyon’a ve ülkemize kat-
kıda bulunacaksınız. Aslında ben sizleri çok
şanslı buluyorum. Lise, Anadolu Lisesi, Fen
Lisesi gibi okullar 10 yıl önce büyük sükse
yapmış olsa da Türkiye genelinde öğrenci-
lerin mezun olduktan sonra istediği bölümü,
istediği mesleği maalesef yapamadıklarını
görüyoruz. Sizin en büyük özelliğiniz ayrı-
calığınız, şimdiden mesleğinizi seçecek ol-
manızdır” dedi. 

“8 yıllık kesintisiz eğitim 
meslek liselerine ilgiyi azalttı”

“Sizinle aynı yaşta olan diğer öğrenciler
hala bir meslek seçimi konusunda kararsız”
diyerek sözlerini sürdüren işadamı Melih 

Yurter; “Mekanik elektrik, elektronik günü-
müzde meşhur mesleklerden biridir. İçinde
bulunduğumuz çalışma ortamımız veya hiz-
met ortamınız elde ettiğimiz bilgilerimiz, de-
neyimlerimiz dikkate alınacak olursa nitelikli
insanların yetiştirilmesi konusunda her
geçen gün nüfusun artması ve eğitim kalite-
miz ileri düzeye yükselmesine rağmen tek-
nik eleman açığı maalesef var. Bu açıklığın
ana sebeplerinden bir tanesi 1998-1999 yıl-
larında siyasette bazı sıkıntılar yaşanmış ve
bunun sonucu 8 yıllık kesintisiz eğitimle bir-
likte meslek liselerine olan ilginin azalma-
sına neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Dünya ekonomisine yön veren 
ülkelerde de sorunlar var ama…”

Bir gerçek var ki bunu görmezlikten ge-
lemeyiz. Türkiye ki fabrikaların, tesislerin
yüksek düzeyde idareciler, ikincisi ara ele-
man nitelikli eleman dediğimiz milli eğitim-
den geçtiği elemanlar ve üçüncüsü de hiç
bir teknik bilgisi olmayan vasıfsız eleman
dediğimiz kişilerdir. Temel dediğimiz lisede
yetişen eleman olmadığından dolayı mü-
hendislerimiz Türkiye'de şu an Avrupa ve
ABD’ye göre çok az.

Ben küçük ve orta ölçekli işletmeler ve
girişimcilik denilen B 20 iş dünyası örgütün
başkanlığını yürütüyorum. Sürekli yurtdışına
çıkıyorum, diğer ülkelerin başkanları ile ko-
nuşuyorum. En önemli iki madde var bir ta-
nesi uluslararası piyasa, Kobi diye
nitelendirdiğimiz küçük ve orta ölçekli işlet-
meciler nasıl büyütülür, ikincisi ise nitelikli
eleman açığı nasıl kapatılır diye konuşuyo-
ruz. ABD, Çin, Rusya, Almanya, Endo-
nezya, Malezya gibi ülkeler ekonominin
yüzde 90’ını kontrol eden dünya alışverişini
kontrol eden ülkelerdir. Bugün Türkiye'de
yaşadığımız problemlerden olan teknik ele-
man eksikliği diğer ülkelerde de var ama on-
larda bizim kadar fazla değil”
değerlendirmesinde bulundu. 

“Gelişmiş ülkelerde eğitim 
teknolojileri bizden kat kat üstün”

Ekonomisi gelişmiş ülkeler teknoloji ba-
kımından bizden kat kat üstün. Bir örnek ve-
rirsek şayet gelişmiş ülkelerin makine
teknolojisi o günkü şartlara göre eğitim veri-
liyor. Ama biz 20 yıllık 30 yıllık makinelerde
eğitimi veriyoruz. Son yıllarda iki kelime çok
duyar hale geliyorsunuzdur belki birincisi
globalleşme diğeri küreselleşme aslında
ikisi de aynı manaya geliyor. Siyasi, ekono-
mik ve sosyal dalgalanmalardan dolayı hiç
bir ülke ben seninle birlikte olmuyorum
deme lüksüne sahip değildir. Yani etrafı-
mızda bazı olaylar gelişiyor. Mesela Orta-
doğu'da, Uzakdoğu'da, Afrika'da iç

savaşlardan dolayı beni ilgilendirmiyor
deme  lüksüne sahip değiliz” dedi.

“Yabancı diliniz ve 
mesleki beceriniz 

varsa size her yerde iş var”

Sevgili öğrenciler, bir diğer konumuz ise
dünya dili olan İngilizcedir. Size kolejde iki
dil verildiğini duyunca çok memnun oldum.
Buradan mezun olup birde üniversiteyi bitir-
diğiniz zaman iki dille yurtdışında rahat
rahat gezebilir, kendinizi anlatabilirsiniz. Siz-
lerden ricam lütfen yabancı dilinize sahip
çıkın. İngilizce’yi öğrendiyseniz dünyanın
neresinde olursanız olun sıkıntı çekmezsi-
niz. Size bir örnek vereyim. Akdeniz sula-
rında veya İngiltere'nin kuzey kısmında
bulunan denizlerde aranan doğalgazda ça-
lışacak kaynakçıya 12 bin Euro veriyorlar.
Sertifikalı bir kaynakçıysanız, sertifikalı bir
CNS ustasıysanız hemen işiniz hazır. Ama
sizden tek bir şey istiyorlar, dil bilmeniz.
Buna benzer o kadar iş var ki. Derslerden
verilen bilgi ile değil, el becerisiniz saye-
sinde uygulayabilme yeteneğine sahip ol-
duğunuz takdirde sizi her yerde güzel iş
imkanı bekliyor demektir. Sizlerden bir iste-
ğim daha var. Yaz aylarında lütfen kendinizi
bir fabrikada bir iş yerinde geliştirin. Gere-
kirse ücretsiz çalışın bir şeyler öğrenin.
Mesleki deneyimler sağlayın ki bilgi ile be-
ceri ve pratiği bütün hale getirdiğinizde ara-
nan eleman siz olacaksınız” diye konuştu. 

Afyon Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji tarafından düzenlenen Kariyer günü etkinliklerinin 3. birleşiminin konuğu bir dönem
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı da yapmış olan ilimizin tanınmış işadamlarından Melih Yurter oldu.

İSMAİL PALALI MELİH YURTER ÖNDER ARTUKİBRAHİM ÇAKAL
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Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın

okunmasının
ardından Din

Kültürü ve
Ahlak Bil-
gisi öğret-

meni Yusuf
Yıldız, Kur’an-ı
Kerim tilaveti
okudu. Okul
öğrencilerin-
den Eray

Yavuz ve Burcu Kılavuz
‘Seccaden Kumlardı’
isimli Naat’ı okudular.
Daha sonra Muham-
med Kümekaya “Benim
Efendim” diğer bir öğ-
renci Satı Genç “Ara-
fat Dağı” adlı ilahiyi

söyledi. Günün öne-
mini ifade eden
“Habibullah’ı Sev-
mek” adlı şiiri Türk
Dili ve Edebiyatı

öğretmeni Hüseyin Bayrak seslendirdi.
Etkinliğe  katılan öğrencilere seslenen Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yusuf
Yıldız, “Kutlu Doğum şerefli doğum de-
mektir.” dedi. Yıldız: “Kutlu doğum, bir dev-
rin kapanıp  yeni bir devrin doğuşudur.
Yapmış olduğumuz bu merasimde pey-
gamberimizi anmakla birlikte onun her yö-
nüyle anlatılmasına da gayret
göstermeliyiz.” diye konuştu.   

PEYGAMBERİMİZİ ANLAMALIYIZ 

Selamlama konuşmasını yapan Okul
Müdürü İbrahim Çakal, bu yılki Kutlu

Doğum Haftası'nın "Hz. Peygamber ve
Birlikte Yaşama Ahlakı" temasıyla sadece
ilimizde değil Türkiye'de ve hatta tüm
Müslüman ülkelerinde kutlanacağını söy-
ledi. Çakal; "İlk insan olan Hz. Adem pey-
gamberimizden son peygamberimiz Hz.
Muhammed’e (s.a.v) kadar binlerce pey-
gamber gelmiş geçmiştir. Son olarak
gelen peygamberimiz Hz. Muhammed
İslam dinini yaymak için mücadele et-
miştir. Sevgili peygamberimizi anlamalı
onun düşüncelerini benimsemeli ve idrak
etmek için uğraşmalıyız. Ona olan bağlı-
lığımızı her zaman ortaya koyuyoruz. Mi-
ladi takvime göre 20 Nisan'ı 21 Nisan'a
bağlayan gece sevgili peygamberimiz dün-
yamızı şereflendirmiştir. Biz de 2014 –
2015 eğitim öğretim yılına başladığımız
Teknik Kolej olarak coşkuyla idrak ediyo-
ruz. Bu program kapsamında Peygambe-
rimizin kutlu doğum haftasının tüm dünya
ve insanlığa barış, mutluluk ve esenlik ge-
tirmesi temennisinde bulunuyorum. Şimdi-
den emeği geçen öğretmen ve
öğrencilerime teşekkür ediyorum  ve ba-
şarılar diliyorum.” dedi. 

Peygamber Efendimizin (s.a.v) dünyaya teşriflerinin 1443. yılı münasebetiyle AOSB Rahmiye
Sare Palalı Teknik Koleji, OSB konferans solanında ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinliğine imza attı.

Afyon OSB Rahmiye – Sare Palalı Teknik Kolej’de Hıdırellez çeşitli  et-
kinliklerle kutlandı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan şenlikte,
Teknik Kolej öğrencileri için Hıdırellez ateşi yakılarak üzerinden atlandı.

Hızır ve İlyas Aleyhisselam’ın
yeryüzünde buluştukları gün
kabul edilen, aynı zamanda da
doğanın uyanışını temsil eden
Hıdırellez’i kutlamak için düzen-
lenen şenliği bu yıl ilk defa yap-
maktan dolayı mutlu olduğunu
ifade eden Afyon OSB Rahmiye
– Sare Palalı Teknik Kolej kuru-
cusu ve Fizik öğretmeni Önder
Artuk: “2014 – 2015 eğitim öğ-
retim döneminde sosyal etkin-
likler kapsamında kolejimizde

çeşitli aktiviteler yapmaktayız.”
dedi.

“Hıdırellez’in bereketini,
coşkusunu öğrencilerimizle
paylaşıyoruz.” diyen Önder
Artuk, Türk-İslam tarihinde
büyük bir öneme sahip olan bu
günde çeşitli gelenek ve adetle-
rini biz de okul olarak yerine ge-
tirdik. Hıdrellez gününde
baharın gelişi ile bolluk ve bere-
ketin artması temennisinde bu-
luyorum.” şeklinde konuştu.
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Afyon OSB Rahmiye – Sare Palalı Teknik Kolej öğrenci-
lerine, hayatlarında rol model alabilecekleri kişileri bir araya
getirerek  kariyer hedefleri için farkındalık yaratacak  viz-
yonları görmelerini sağlamak, söyleşi düzenleyip sektör ve
firmaları tanıtmak, gelecek iş yaşamlarında adaptasyon
sağlamak için dördüncü kariyer günü düzenlendi. Afyon’un
tanınmış ve önce gelen iş adamlarını getiren Teknik Kole-
jin bu ayki konuğu, kişisel Eğitim Koçu Eren Gökyer oldu. 1
saatlik seminer veren Gökyer Teknik Kolej öğrencilerine
‘Başarının Formülü ve Motivasyon’ konulu seminer ve eği-
tim verdi.  

ZAHMET OLMADAN RAHMET OLMAZ

Dördüncü kariyer günleri etkinliğine katılmaktan mutlu-
luk duyduğunu ifade eden Gökyer, başarının önemine de-
ğindi ve şunları kaydetti: “Beni sizinle buluşturan kolej
kurucularından Önder Artuk’a, Okul Müdürünüz İbrahim Ça-
kal’a ve öğretmenlerinize teşekkür ederim. Kariyer günü-
nün sonuçlarını ileriki yıllarda alacaksınız.  İlk konumuz
başarı olacak. Bizler OSB’nin konferans salonuna hazırlık
yaparken sizlerin pencereden gelişinizi izledim. Çok güzel
bir söz var  ‘Zahmet olmadan rahmet olmaz’  başarıya ulaş-
mak da öyledir. Öğrenciler olarak belirli bir şekilde çaba sar-
fetmiş olmamız gerekiyor. Başarı sözcüğünü hepimiz
biliyor. Ders çalışmak için  veya ileriki yıllarda okul bittikten
sonra kariyer sahibi olabilmek için bir emek harcamamız
gerekiyor. Çevremizde bazı kişiler kariyerlerine nasıl ulaş-
mış sorusunu az çok kendimize sormuşuzdur. Bazı insan-
lar sıra dışı başarılara ulaşmışlardır, sizlere bazı örnekler
vererek anlatacağım.” 

FELİX HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ  
VE ÖRNEK OLMUŞTUR

Başarı konusunda örnekler veren Eğitim Koçu Eren
Gökyer, konuşmasında “En güzel yatırım insana yapılan ya-
tırımdır. Ben de sizlerle bir arada olmaktan  çok mutluyum.
Benim özelliğim, hayat felsefem insanların hayatına doku-

nabilmek bir fikre aşık olabilmek. Bir arkadaşımın
hayata bakış açısını değiştirebilirsem ne mutlu
bana. Başarının formülünden bahsedeceğim. He-
pimiz bir fikre âşık oluruz. Geceleri uyku tutmaz
ve sürekli zihnimizde düşündüğümüzü gerçek-
leştirmek için çapa gösteririz. Her insanın bir he-
defi vardır. Size bir örnek vereceğim: 14 Ekim
2012 tarihinde 39 000 metre yükseklikten dünyaya
atlayıp 1080 km’ye ulaşan
dünya rekorunu kırmış
olan Avusturyalı para-
şütçü ve yüksek atla-
macı Felix’in küçük
yaştan beri uzaydan at-
lama gibi bir hayali var.
Onu gerçekleştirmiş ve
hedefine, başarısına
ulaşmış bir kişidir. Bir hafta
önce kız kardeşini kaybeden Felix, Gu-
inness Rekorlar Kitabı’na girmeden
önce annesi izin vermemesine, % 80
ölme riski olmasına rağmen atlayarak
hedefine ulaşmıştır.” ifadelerine yer
verdi. 

BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR  

Eğitim koçu Gökyer, sistematik ve planlı çalışmanın bir
gereksinim olduğuna dikkat çekerek  şunları söyledi: “Şimdi
elinizi vicdanınıza götürüp sorun, size bir yerden atlamak
ile ilgili yenilikçi soru sorulsaydı. Uzaydan dünyaya atlamak
aklınıza hiç gelir miydi? Benim aklımın ucundan bile geç-
mezdi. Binaları, mağaraları, yüksek tepeleri, dağları söy-
lerdim ama uzaydan atlamak ve bunun için de stratosfer
tabakası seviyesi kesinlikle aklıma gelmezdi. Felix’in de as-
lında hemen aklına gelen bir  şey değildi. 12 yıl boyunca at-
lamadığı yer kalmayınca 39 000 metrenin ancak oradan
mümkün olabildiğini görmüştü. Demek ki yenilikçi fikir
büyük bedeller ödedikten sonra hak edilen bir eylem türü-
dür. Sınırlarını aşabilen insanoğlu için bir sonraki hedefine
ulaşabilmek için inovasyon yapmaktan başka bir çare kal-
mıyordu. Biz Felix’i  tek atlayışıyla tanıdık ama bu seviyeye
gelebilmek için çetin antrenmanlardan ve atlayışlardan geç-
mişti. Bu süre boyunca yaptığı çalışmaları sistematik ve
planlı olarak tasarlamıştı. Felix bize başarının tesadüfi bir
eylem olmadığını öğretti. Bize sistematik ve planlı olmayı,
takım çalışmasını, yenilikçiliği, stratejiyi, sabrı ve en önem-
lisi cesareti öğretti.”  

BAŞARI İÇİN MUTLAKA 
KİTAP OKUYUN  

Öğrencilere Ünlü Fizikçi Albert Einstein hakkında bilgiler de
veren Gökyer, kitap okumanın başarıya paralel bir kazanım

olduğuna dikkat çekti: ”Gelelim bir başka bir örnek daha
vermeye sizlere her başarısızlığın arkasında mutlaka
bir başarısızlık vardır. Öğrenciler geleceğine yön ver-
mek istiyorsa mutlaka kitap okumalı. Başarmayı
maddeler halinde sayarsak; istek, heves, inanmak,
azmetmek ve vazgeçmemek. Yani kararlılık olması
lazım ki hedefimize ulaşmış olalım. Kariyeri boyunca
9 000 atış kaçırdı, 300 oyun kaybetti 26 kere oyunu

kazandıracağına güvenildiği halde kaybetti. Ama
motivasyonundan kaybetmeyen ABD’nin

ünlü basketbolcusu Michael Jordan’ı
örnek veriyoruz sizlere. Ünlü Fizikçi Albert
Einstein bildiğimiz en zeki insan beyninin
% 3,5’unu  kullanabiliyor. Normal bir
insan ise beyninin % 1,5’unu kullanabili-
yor. Ortalama bir insan, günde 65 000
düşünce kullanır. Bu düşüncelerin %95’i
bir önceki düşüncelerle aynıdır. Bunlar
istemsiz, kontrol dışı olan ve bireyin gün-
lük yaşamını “alışkanlık’ halinde düzen-
leyen düşünmelerdir.”  

HİÇBİR ENGEL BAŞARIYI  
ENGELLEMEMİZE ENGEL  

DEĞİLDİ 
Başarı alanında isminden söz ettiren kişileri tanıtan Gök-

yer, şunları anlattı: “Son bir örnek veriyorum. Kerim ve
Selim Altınok kardeşleri daha yakından tanıyalım. Kerim ve
Selim Altınok 23 Aralık 1963’te İstanbul’da dünyaya geldi. 3
yaşından itibaren yavaş yavaş görme duyularını kaybedip
18 yaşında tamamen görme engelli oldular. Ancak, bu en-
gellerini bir bahane olarak görmek yerine kendilerini geliş-
tirmeye, çevrelerini aydınlatmaya ve çalışmalarıyla
ülkemize değer katmaya devam edi-
yorlar. Görme Engelliler Satranç Milli
Takım Oyuncuları olarak ülkemizi bir-
çok defa yurt dışında başarıyla tem-
sil ettiler. Görme engelli okullarında
okuyan çocuklara yönelik bir ka-
bartma satranç kitabı da yazdılar. Bu
iki kardeşin büyük başarı öyküsü biz-
lere “Hiçbir engel başarıyı engelle-
memize engel değildi.” düşüncesini
benimsetmelidir.

Afyonkarahisar OSB Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji tarafından düzenlenen Kariyer Günleri
etkinliğine katılan Kişisel Eğitim Koçu Eren Gökyer, ‘En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır.’ dedi

EREN GÖKYER
EĞİTİM KOÇU
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9. Sınıf öğrencilerimizin 2014 – 2015
eğitim öğretim yılı boyunca hazırla-
mış oldukları tüm derslerde yapılan
performans ödevlerinde muhteşem
maketler ortaya çıktı.

“Kimyadan periyodik cetvel, Coğ-
rafyadan, Türkiye’nin yer şekilleri
maketleri, coğrafi bölgeler, Biyo-
loji’den hücrenin yapısı ile ekosistem
konulu maketler, Tarihten, Orta
Asya, Osmanlı, Yontmataş Çağı, ilk-
çağ medeniyetleri maket çalışmaları
ve buna benzer birçok derslerden
değişik muhteşem yapıların maket-
lerini yaptılar”diyen Biyoloji Öğret-
meni Pelin Atmaca “Henüz 9.  sınıf
öğrencilerin böylesine güzel eserler

meydana getirdiklerini görmenin
gurur vericidir” şekline konuştu. At-
maca, “Kolej öğretmenleri olarak öğ-
rencilerimize böyle güzel bir şeye
teşvik etmekten gurur duyuyoruz. Yıl
boyunca en çokta Tarih dersinde ya-
pılan birbirinden ilginç maketler göz
doldurdu. Eğitim öğretim yılında
tarih dersinin zorluğunda bahseden
öğrencilerin birçoğu tarihin sıkıcı ol-
duğunu söyler. Fakat burada görü-
yorum ki Güssüm hoca Tarih
öğretmeyi öğrencilerine sevdirmiş
öğrenciler de bir taraftan tarih öğre-
nirken öbür taraftan güzel eserler
meydana getirmiş. Onları tebrik edi-
yorum” dedi.

Afyon OSB Rahmiye Sare Palaı Teknik Kolej
öğrencilerinin hazırlamış olduğu Miniatürk 

Sergisi beğeni topladı.

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili bilgiler veren Okul
Müdürü İbrahim Çakal, etkinliğin her hafta gerçekleşti-
rildiğini ve aksatılmadığını ifade ederek, öğrenciler ile
Cuma namazlarını huşu içerisinde kıldıklarını kaydetti.

Çakal açıklamasında şunları söyledi: “Öğrencile-
rimiz okulumuzun açılışından buyana Cuma namazla-
rını okulumuzun hemen yanında bulunan OSB iş
adamlarımızdan hayırsever Şerafettin Genelioğlu‘nun
GEN-POR fabrikasına ait 300 metrekarelik alanda kı-
lıyorlar. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde
öğretmenlerimizin anlattıkları konuların uygulamasını
yapmak, kardeşlik duygularını geliştirmek, birlik ve
beraberlik sergilemek, farz olan Cuma ibadetimizi
uzağa gitmeden okul yanında gerçekleştirmek hepi-
miz için büyük bir avantaj oldu. Allah’a karşı sorumlu-
luklarımızı yerine getirmek hem öğrencilerimizi, hem
öğretmenlerimizi, hem de velilerimizi huzurlu kılıyor.
Bize Cuma ibadeti fırsatı veren iş adamımız Şerafet-
tin Genelioğlu ve ailesine, bu ortamı hazırlayan oku-

lumuz şirket ortağı ve iş adamımız İsmail PalalI ya,
mescit halılarımızı temin eden Kale Yurdu kurucusu,
hayırsever Ahmet Malak’a, Cuma namazlarımızı kıldı-
ran emekli imamımız İbrahim Kılıçarslan’ a, Cuma na-
mazımıza katılarak öğrencilerimize nasihatte bulunan
il müftü yardımcımız sayın Galip Kolcu’ ya okul yöne-
timi, öğretmen ve öğrencileri olarak teşekkürü bir borç
biliriz.”

Afyon OSB Rahmiye - Sare Palalı Teknik Koleji öğrencileri Cuma namazlarını
kaçırmayarak, okul yönetimi ile birlikte her hafta Cuma namazına gidiyorlar.

Haydi Gençler Cuma Namazına
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ÖĞRENCİLERİMİZ 
YETENEKLERİNİ 
KONUŞTURDU



8 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ Sayfa 6Teknik Kolej Gazetesi 8 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ Teknik Kolej Gazetesi Sayfa 7

Afyon OSB Rahmiye – Sare Palalı Teknik Koleji 140 öğrencisiyle İzmir’e eğitim ve kültür gezisi düzenledi.
16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen gezi İzmir Ege Üni-

versitesi ile başladı. Daha sonra Yaşar Üniversitesi ile Elektrik
– Elektronik, Gıda ve Makine Bölümleri hakkında bilgiler ve-
rildi. Ekonomi Üniversitesi yönetimi tarafından Teknik Kolej öğ-
retmen ve öğrencilerini öğlen yemeğine misafir ettiler.

Öğrencilere üniversite hakkında bilgiler veren Yaşar Üni-
versitesi Halkla İlişkiler Uzmanı İpek Hepekiz akademik kad-
rosu, imkânları, uluslararası bağlantıları ve sürekli gelişim
anlayışıyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri ol-
duklarını, öğrenmeye açık, sürekli çalışan, araştıran, kendini
geliştiren ve geleceğe umutla bakan öğrenci yetiştirdiklerini
belirtti. Ekonomi Üniversitesi adına tanıtım yapan Tıp Fakül-
tesi öğrencisi Güliz Uyullu, üniversitelerinde eğitim-öğretim

anlayışı, alanında mükemmel bilgi ve beceriyle donanmış,
kendine güvenen, en az bir yabancı dil bilen, sorumluluk sa-
hibi, dünyadaki gelişmeleri takip eden öngören ve hayatlarını
şekillendiren mezunlar yetiştirmek hedefinde olduklarını an-
lattı.

Öğlene kadar eğitim gezisi yapan öğrenciler öğleden sonra
kültür gezisine katıldı. Öğleden sonraki ilk durak Türkiye’nin
en büyük doğal yaşam parkı olan ve içinde yüzlerce farklı tür
hayvanı barındıran İzmir Doğal Yaşam Parkı oldu. Öğret-
menler eşliğinde parkı gezen öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.
Aslandan zürafaya, papağandan timsaha, yaban keçilerinden
atlara kadar pek çok hayvanı yakından görme şansı bulan
kolej öğrencileri alanı merak ve heyecan içinde gezdi. 2 saat
süren doğal yaşam parkının ardından kısa bir feribot gezisinin

ardından İzmir'in meşhur saat kulesini, kordonboyunu ve alış-
veriş yapmaları için Kemeraltı Çarşısını görme şansı buldu-
lar.

Afyon Rahmiye – Sare Palalı Teknik Kolej Eğitim Koordi-
natörü Ömer Mürsel Bilik, eğitim ve kültür gezisi ile ilgili olarak
yaptığı açıklamasında, “ilk yılımız olmasına rağmen 1. dönem
gezimizi Eskişehir’e, 2. dönem gezimizi de İzmir’e yaptık. 9.
Sınıf öğrencilerimizin seçtikleri bölümleri tanımaları, ileriki yıl-
larda seçtiği bölümlerden şikâyetçi olmaması için bazı üni-
versitelere gezi düzenliyoruz. Eğitim gezileri, öğrencilerimize
bilgileri asıl kaynağından öğrenmelerini sağlamak amacı
güden etkin bir teknik olduğunu düşünüyoruz. Kolejimiz olarak
gezi, kariyer günü gibi sosyal aktiviteler yapmaya devam ede-
ceğiz” dedi.
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Afyon OSB Rahmiye - Sare Palalı Teknik Kolejinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde etkinlik düzenlendi.

2014- 2015 eğitim öğretim yılının ilk
yılında birçok etkinliğe imza atan
Teknik Kolej 19 Mayıs Atatürk’ü

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı do-
layısıyla bir etkinlik

yaptı. Programın
sunuculuğunun 9-F
sınıfından Şeyma

Yuka ve 9-B sı-
nıfından Rıdvan
Büber tarafından
yapılmasının ar-
dından Beden
Ö ğ r e t m e n i
Ahmet Çeliktaş;

Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına bir
dakikalık saygı duruşuna davet etti. Ve akabinde Müzik
Öğretmeni eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten Tarih Öğretmeni
Güssüm Deveci, konuşmasında; “Milletimizin tüm onur ve
asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehber-
liğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının baş-
langıcı 19 Mayıs 1919 tarihidir. Bütün umutların tükenmeye
başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Türk
Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diye-

rek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük
mücadelemizin de başlangıcı olmuştur.” dedi.

“Türk Milleti, kendi makûs tarihini tersine
döndürmüştür.” diyen Deveci, “Kurtuluş Sa-
vaşı bu destanın adı, Mustafa Kemal Ata-
türk’ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet
Meclisi de bu destanı yaşatan milletin
kalbidir. 19 Mayıs 1919′da Sam-
sun’dan yakılan özgürlük ateşi, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin
açılmasıyla birlikte kısa sürede
dalga dalga tüm yurda yayılmıştır.
Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgür-
lüğümüzü o günlere borçluyuz. Te-
melleri yine o günlerde Mustafa
Kemal Atatürk tarafından atılan “milli egemenlik” ilkesi ile
birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanarak çarenin ancak mil-
lette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kay-
nağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize
ve özellikle de Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği genç-
lere büyük görevler düşmektedir.” şeklinde konuştu.

9-F sınıfı öğrencisi Zehra Ölmez  “Şu Sonsuz Koşu”
adlı şiiri okudu. 9-F’den Arcan Utku Cin “Gazi Mustafa
Kemal Paşa” şiirini, ardından 9-H sınıfından Merve Sarı-
yıldız da “Atatürk Samsun’da” adlı şiiri okudu.       

Okul korosu Müzik Öğretmeni Sertan
Çeşmeci başkanlığında İzmir Marşı
ve Hoş Gelişler Ola adlı marşları
seslendirdi. Teknik Kolej Müdürü
İbrahim Çakal da emeği geçen
tüm öğretmen ve öğrencilere
teşekkür ederek 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma Gençlik ve

Spor Bayramı’nın 96.
yıl dönümü kutlamala-

rından dolayı mutluluk-
larını dile getirdi.

G
Ü

S
S

Ü
M

 D
E

V
E

C
İ

TA
R

İH
 Ö

Ğ
R

E
T

M
E

N
İ

Türkiye’nin en köklü spor organizas-
yonları arasında yer alan ve bu yıl 28’incisi
yapılan Uluslararası Boğaziçi Açık Karate
Turnuvası, İstanbul’da başladı. Ataköy’de
bulunan Ahmet Cömert Spor Salonu’nun
ev sahipliği yaptığı organizasyona Türkiye
ile birlikte Azerbaycan, Suudi Arabistan, Fi-
listin, Irak, Kuveyt, Karadağ, Hırvatistan ve
Sırbistan ülkeleri katılım gösterdi. 

1- 3 Mayıs tarihleri arasında düzen-
lenen turnuvada ümit, genç ve büyük-
ler kategorilerinde dokuz ülkeden
yaklaşık 700 sporcu tatamiye çıktı. 

3 Mayıs Pazar günü sona eren or-
ganizasyonun sabah seansında Ümit
Erkekler Kata dalında kolej öğrencimiz
Selahattin Güngel birinci oldu. İstan-
bul’da yapılan ülkeler arasında Karate
şampiyonasında ilimizi ve Türkiye’mizi
en iyi şekilde temsil ettim.” diyen öğ-
rencimiz Selahattin Güngel, her yıl ba-
şarı grafiğimi yukarıya doğru
çıkartıyorum. Antrenör olan babamla
hafta sonraları spor salonlarında dü-
zenli bir şekilde antrenman yapıyorum.”
şeklinde konuştu.     İstanbul’da yapılan

yarışmada birinci olmasından dolayı Ata-
türk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı töreninde  il ve ülke genelinde bi-
rinci olmuş öğrenciler arasında yer alan
Öğrencimiz Selahattin Güngel başarı pla-
ketini Afyon Belediye Başkanı Burhanettin
Çoban’ın elinden aldı. 

Teknik Kolej öğrencimiz Selahattin Güngel, İstanbul’da 28’incisi
yapılan Uluslararası Boğaziçi Açık Karate Turnuvası Ümit Erkekler

Kata dalında birinci oldu.

Öğrencimiz Selahattin Güngel
Göğsümüzü Kaparttı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl

Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğünün ortaklaşa düzenle-
diği Okul Sporları’nda ilk kez
bisiklet turnuvaları yapıldı. 2014
- 2015 sezonu okul sporları bi-
siklet yarışmaları Erkmen Eski
İzmir yolunda gerçekleşti. Yarış-
maya 8 kategoriden 63 sporcu
katıldı. Afyon Rahmiye Sare Pa-
lalı Teknik Koleji 9-B öğrencile-
rinden Ufuk Şen ve Ege İlaslan
ile 9-D’den Alperen Emet genç
takım kategorisinde il birincisi
oldu. 

ÖĞRENCİLERİMİZİ SPORLA
TANIŞTIRIYORUZ

Konuyla ilgili bir açıklama
yapan Beden Eğitimi öğ-
retmeniz Ahmet Çeliktaş,
240 öğrencimizle değişik
branşlar da aktif olduğu-
muzu ve bazı öğrencileri-
mizin profesyonel lisansı
bulunduğunu söyledi. Aile-
lerin, çocuklarının eğitim
ve sporla başarıya ulaşabi-
leceğini gördüğünü dile
getiren Çeliktaş, “Okul öğ-
rencilerimizin spor faaliyet-
lerinde her zaman
yanlarında oluyoruz. Kolej
yönetimi olarak spora kat-
kılarımız ve desteğimiz
hep devam edecek.” ifade-
sini kullandı.

BİSİKLET YARIŞMASINDA TEKNİK
KOLEJİMİZ İL BİRİNCİ OLDU

Afyon OSB 13. Olağan Genel Kurulu hafta sonu gerçekleşti.  2 ekibin  
yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Bekir Yeşilay ve ekibi 163 oy aldı.

Afyonkarahisar Organize
Sanayi Bölgesi 13. Olağan
Genel Kurulu'nda Bekir Yeşi-
lay ve yönetimi yeniden gö-
reve seçildi. Divan
başkanlığını Umur Temizer’in

yaptığı Afyon OSB Başkanı
Bekir Yeşilay Genel Kurul’da
okunan raporlar, üyeler tara-
fından oy birliği ile kabul edildi.
2013 yılına ait bütçenin kabul
edilmesinden sonra üye aidat-
larının bir kereye mahsus bu
yıl içerisinde 2 katı toplanması
da oy birliği ile kabul edildi.
Gündem maddelerinin görü-
şülmesinden sonra seçime
geçildi.   

Seçime tek liste ile
giren Bekir Yeşilay, yapılan
açık oylama sonrasında oy
birliği ile yeniden OSB Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı'na se-
çildi. Yeşilay başkanlığında
yenilenen yönetim kurulunda
Erhan Karaağaçlıoğlu, Tahsin
Oğuz, Celalettin Mühsürler ve
İrfan Mutluer yer aldı. Kon-

grede denetim kurulu üyelikle-
rine Bilal Çiftçi ve Süleyman
Mazlum, OSBÜK üyeliklerine
Bekir Yeşilay ve Mehmet Melih
Yurter seçildi 

13. Olağan Genel Kurulda
2 liste yarışırken 271 üye oy
kullandı. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan kongrede Başkan
Bekir Yeşilay, Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu’nu açıkladı.
İlk olarak gelir gider tablosunu
açıklayan Yeşilay, OSB’nin tek
gelir kaynağı olan aidatlardan
yıllık 1 milyon 30 bin TL gelir
elde ettiklerini, gidere bakıldı-
ğında ise sadece personelin
maaşı, vergi ve sigortasına 1
milyon 600 bin TL ödediklerini
açıkladı.  

OSB Başkanı Yeşilay Yeniden Seçildi

Öğrencilerimi-
zin değerlerini
artırma, bilgi ve
başarı düzeyle-
rini yükseltme,
başarıya etki
eden durumla-
rını, kişilik ve
davranışlarını güzelleştirme, okul ile ev ortamı arasındaki öne
çıkan fakat taraflarca bilinmeyen yönlerin paylaşılması, verimli
ders çalışmaya etki edecek maddi ve manevi durumların tespiti
ve bilinçli aileler oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen “Öğ-
rencimin Evindeyim” projesine yönelik ziyaretlerimiz ikinci  dö-
nemde de devam etmiştir. 

9/F sınıfı öğrencimiz Ramazan Beycan Gençtürk’ün babası,
aynı zamanda Okul – Aile birliği başkanımız Mustafa Genç-
türk’ün ev ziyareti 15.05.2015 tarihinde Okul Müdürümüz İbra-
him Çakal tarafından gerçekleştirildi. 

ÖĞRENCİ EV ZİYARETLERİNE
2. DÖNEMDE DE DEVAM
EDİLDİ
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ANKET ÇALIŞMASIYLA  YETENEKLERİMİZİ KEŞFETTİK
Afyon OSB Rahmiye-Sare Palalı Teknik Koleji öğrencilerinin yete-
neklerinin belirlenmesi amacıyla anket çalışması gerçekleştirildi.

ANKET ÇALIŞMASIYLA  YETENEKLERİMİZİ KEŞFETTİK
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Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji
olarak her konu sonunda dağıttığımız yaprak testleri-
miz, periyodik olarak yaptığımız deneme sınavlarımız,
üniversite sınavlarını kazanmaya en uygun müfreda-
tımız ve bölgenin en iyi öğretmen kadromuzla öğren-
cilerimizi başarıya ulaştıracağımıza emin olarak
çıktığımız bu başarı yolunda elimizi kuvvetlendiren ve
Afyon’un en çok seçilen okulu olmamızı sağlayacak
unsurlar saymakla bitmeyecektir. Ancak ben bu bö-
lümde sizlere özellikle müfredatımız ve üniversiteyi
nasıl kolay kazandırmamız üzerinde duracağım. 

Üniversite Sınavlarını Kazanmaya 
En Uygun Müfredatı Uyguluyoruz

Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji
olarak öğrencilerimize en uygun müfredat, sistem ve
planlama ile yolumuza devam ediyoruz. Bunun bizi
başarıya götüreceğinden eminiz.  Öğrencilerimiz ve

velilerimiz ile görüşmelerimizden bu konuda ne kadar
yol kat ettiğimizi ve ne kadar başarılı olduğumuzu gö-
rebiliyoruz.  Okulumuzu açarken aklımızda hep üni-
versiteyi kazanan bunu başarırken de seçtiği alanda
kendini uzmanlaştırmış bir nesil vardı. Bunu yapabi-
leceğimize inanmamızdaki en önemli noktaların ba-
sında okulumuzun 4 yıllık müfredatı gelmektedir.
Yandaki tabloda da ayrıntılı olarak görebileceğiniz
gibi öğrencilerimiz okulumuzda 4 sene boyunca
kültür dersleri (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
Dil Anlatım, Edebiyat, Tarih, Coğrafya) görecek-
lerdir. Bu sayede öğrencilerimizi üniversite sı-
navlarına tam olarak hazırlayabileceğiz.
Öğrencilerimize seçmeli dersleri de bu kültür
dersleri ağırlıklı olarak vereceğimiz için
öğrencilerimiz Afyon’da en iyi müfredatı
görmüş olacak ve akranlarından çok
daha önde koşuya başlayacak ve
öğretmen kadromuz sayesinde ipi
en önde göğüsleyecektir. 

Biz Üniversiteyi Kolay 
Kazandırıyoruz.

Biz üniversiteyi gerçekten
kolay kazandırıyoruz. MTOK
yani mesleki ve teknik ortaöğretim
kontenjanı ile açılan teknoloji fakülteleri
sayesinde öğrenciler başka okula giden

akranlarından çok daha
kolay üniversiteyi kazana-
caklar. Üstelik bu kazan-
dıkları üniversiteler
Ankara Gazi Üniversi-
tesi, İstanbul Mar-
mara Üniversitesi,
Sakarya Üniversitesi

gibi Türkiye’nin en
önde gelen üniver-
siteleri. 

Üstelik az değil
kendine ait kontenjanları
bulunduğu için 120 puana kadar bir avantajla

üniversiteyi kazanmak öğrencinizi yarışa 1,2
değil 5 adım önde başlamasını sağlaya-
caktır. Üstelik bu kontenjanlar teknik okul
öğrencilerine ait olduğu için bu
MTOK’ları bir Anadolu Lisesi, Fen Li-

sesi veya alan dışı bir meslek lisesi
öğrenci seçemeyecektir. 

Tüm bunlar ilk yılımızda bizi
seçen ve bundan sonraki sene-
lerde bizi seçmek isteyen öğrenci

ve velilerimizin ne kadar doğru bir
tercih yaptıklarının ve hayata çok

önce ve doğru bir şekilde adım attık-
larının kanıtıdır.

“Afyon’un En Çok Talep Gören Özel Okuluyuz”

ÖMER MÜRSEL BİLİK
EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Teknik kolej öğretmenlerinden
Türkan Akosmanoğlu, bu ankette
öğrencilere uygun bölüm seçme-
leri için destek olduklarını ifade
ederek, öğrencilerin hedeflerine
ulaşması için yardımcı olduklarını
dile getirdi. Akosmanoğlu, “Öğren-
cilerimizin istedikleri hedeflere

ulaşma düzeylerini, şimdiye
kadar başarılarını takip etmek,
öğrenme düzeylerini gele-
neksel öğretim modelinden
öğrenci merkezli, öğrenci-
öğretmen etkileşimini des-
tekleyen, yapılandırmacı
öğrenme yaklaşımımızla;
öğrencimizin sınıf içi ve
sınıf dışındaki davranışla-
rını izleyerek süreç için-
deki performanslarını
gözledik. Öğrencilerimizin

ilgi ve tutumlarını öğrenmek
amacıyla yaptığımız an-

ketlerimiz; mesleki
o l g u n l u k ,
mesleki yö-

nelim, kendini
değerlendirme ve prob-

lem tarama değerlendirmeleri ile öğren-
cilerimizi daha yakından tanıyıp onlara
uygun bölüm seçimlerinde destek olduk”
dedi.

“ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON 
PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM ARADIK”

Problem tanıma anketiyle öğrencilerin
motivasyon ve sorun çözümleme gibi
problemlerini çözdüklerini belirten rehber
öğretmen Akosmanoğlu, “ Problem ta-
nıma anketiyle; öğrencilerimizin motivas-
yon ve sorun çözümleme gibi
yetilerindeki eksikliklerden kaynaklanan
problemlere çözüm aradık. Öğrencileri-
mizin kendi kendine öğrenme ve bağım-
sız ders çalışmalarını destekleyen kişiye
özgü çalışma metodları hazırlandı” diye
konuştu.

“SORUN ÇÖZME YETENEKLERİNİ 
ÖĞRENCİLERİMİZLE KEŞFETTİK”

Mesleki olgunluk ve mesleki yönelim
anketiyle öğrencilerin yeteneklerini keş-
fettiklerini vurgulayan Akosmanoğlu,

“Okuma - anlama, yorumlama - değer-
lendirme, matematik, fen, teknik, sanat,
liderlik, yaratıcılık, mekanik, canlı-varlık,
şekil-uzay, sorun çözme yeteneklerini
öğrencilerimizle keşfettik. Kendini değer-
lendirme anketiyle yaptığımız ilk üç an-
ketin sonuçlarına göre öğrencilerimizin
yetenek ve ilgi alanlarına uygun, yaptık-
ları işten keyif alabilecekleri meslekler or-
taya çıktı ve değerlendirmesi yapıldı”
dedi.

ÖĞRENCİLER KEŞFEDİLEMEMİŞ
ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENDİ

Son olarak anketler sayesinde öğrenci-
lerin kendileri ile ilgili keşfedilmemiş özel-
liklerini hep beraber öğrendiklerini
söyleyen Akosmanoğlu, “Öğrencilerimi-
zin öğrendiklerini yaşamlarıyla ilişkilendi-
recek fırsatlar yaratmak’’ ve
‘’öğrencilerimizin kendilerini geliştirmele-
rine yardımcı olacak demokratik eğitim
ve öğrenme ortamımız ile güveni sağla-
mak ve sürdürmek amaçlarımızdır” söz-
lerini sonlandırdı.
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BEKİR YEŞİLAY
AFYON OSB YÖN. KRL. BŞK.

ÖNDER ARTUK
TEKNİK KOLEJ KURUCU 

HAKAN YUSUF GÜNER
AFYON VALİSİ

İSMAİL PALALI
PALALI ŞİRKETLER GRUBU

İBRAHİM ÇAKAL
AFYON TEKNİK KOLEJ MÜDÜRÜ

ALİ ULVİ AKOSMANOĞLU
AFYON OSB MÜDÜRÜ 

Afyonkarahisar OSB Özel Rahmiye
Sare Palalı Anadolu Teknik Koleji’nin ka-
riyer günleri etkinliğinde konuşan Vali
hakan Yusuf Güner, öğrencilerin kendi-
lerine hedefler koyarak, hedefe ulaşmak
için kendisini iyi yetiştirmesi gerektiğini
söyledi.

Afyon Organize Sanayi Bölgesi içeri-
sinde 2014-2015 eğitim ve öğretim yı-
lında eğitim vermeye başlayan
Afyonkarahisar OSB Özel Rahmiye
Sare Palalı Anadolu Teknik Koleji’nin ka-
riyer günleri etkinliğine katılan Vali Güner
hayatındaki ve meslek hayatındaki de-
neyim ve tecrübelerini öğrencilerle pay-
laştı. Teknik Kolej’inde yapılan Kariyer
Günü etkinliğine Valimiz Güner’in yanı
sıra, okulun yapımını üstlenen hayırse-
ver işadamı İsmail Palalı, Kolejin kuru-
cusu Önder Artuk, Okul Müdürü İbrahim
Çakal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı-
lar.

“DEVLETİMİZ TEKNİK ELEMAN 
AÇIĞINI KURDUĞU OKULLARLA 

GİDERMEYE ÇALIŞIYOR”

Kariyer Günü programında bir ko-
nuşma yapan Vali Güner, öğrencilik ya-
şamı ile meslek hayatı hakkında bilgiler
verirken, öğrencilere yaşamlarının her
anında hayallerinin ve hedeflerinin ol-

ması gerektiğini be-
lirtti. Ve bu hayallerini
gerçekleştirmek için
çok çalışmalarını is-
tedi. Valimiz Güner,

öğrenci-

lere hitaben yaptığı konuşmada; “Dev-
letimiz teknik eleman ihtiyacındaki
açığı, bu noksanlığı yakaladı ve bu işin
artık üretimini yapan firmalarla, en
önemli sermaye olan insan sermaye-
sini, insan gücünü ve gençleri özellikle
yaş iken, sizler yaş bir ağaca benzer-
siniz çünkü buluşturdu. Bu çok önem-
lidir. Sizlerin meslek lisesini tercih
etmiş olmanız, meslek branşları bağ-
lamında elektriktir, gıdadır, elektroniktir,
makinadır, bunlarla uğraşacak olmanız
sizin için burada bulunmanız yönüyle
büyük bir şanstır. Artı bu şans iş sahibi
ve iş adamı açısından da geçerlidir.
Devletimiz OSB’nin içindeki okullarda
öğrenimlerini sürdüren sizlerin okul üc-
retinizi ailelerinizden değil, kendi büt-

çesinden ödüyor. Normal koleje giden
çocukların okul ücretleri ise aileleri ödü-
yorlar. Bu da devletimizin hem sanayi-
ciye, hem de sizin gibi meslek sahibi

olmak isteyen öğrencilerimize sunduğu
büyük bir avantajdır. Eğer lise birden iti-
baren işi çok sağlıklı ve sağlam tutarsa-
nız, inanın Üniversitede alacağınız
diplomadan daha geçerli olan bir meslek
sahibi olmayı, bir iş sahibi olmayı elde
edersiniz. Madem meslek liselerini ter-
cih ettiniz ve her gün bu tozlu topraklı
yollardan gelerek organize sanayi böl-
gesi içeresindeki sanayi kokulu yerlerin
havasını soluyorsunuz, bunla hemhal ol-
maya çalışıyorsunuz, burayla entegre ol-
maya çalışıyorsunuz, ben sizin yerinize
olsam yazlarımı çok iyi değerlendiririm.
Sadece okuldaki atelye çalışmalarını

değil, öncelikle yazın
da mutlaka burada
bir yerde, bir işlet-
mede görev almaya

çalışırım. Bununla
beraber meraklı olu-

rum, merakımı doğru
oluştururum ve doğru

alana kendimi yönlendiririm.
En önemli kritik viraj ise mut-

laka iş tecrübesi edinmek için gay-
ret ederim, çünkü sizin burada

bulunmanızın gayesi ve temel noktası
bu olmalı. Dolayısıyla sizleri getirmek is-
tedikleri nokta nasıl bir sanayi elemanı
olabilirsiniz, daha sonra nasıl bir sana-
yici olabilirsiniz. Sanayi elamanı olmak

ve sanayici olmak sadece diplomayla
olmuyor, birincisi merak etmekle oluyor
ve ikincisi iyi bir insan olmakla oluyor.
Dolayısıyla devletimizin, ailelerinizin ve
bizlerin sizlerden beklediği budur”  diye
konuştu.

GÜNER ÖĞRENCİLERE 
GELECEK

HEDEFLERİNİ SORDU

Öğrenciler arasından rastgele kura
yöntemiyle seçim yaparak bazı öğren-
cilerle sohbet eden ve sorular soran
Vali Güner, en çok öğrencilerin ilerdeki
hedeflerini ve üniversitede hangi bö-
lümleri okumak istedikleri konusu üze-
rinde durdu.  Güner öğrencilerle
sohbet havasında geçen konuşma-
sında; “ Doğru bir hedefi seçmiş olabilir-
siniz, doğru yerde olabilirsiniz,
bulunduğunuz yer size bu işin aynası
olarak laboratuvar özelliğini teşkil ede-
cek iş yerleri ve sanayiler olabilir, ama
bunun dışında çok önemli bir şey daha
var, iyi bir birey olmanız gerekiyor. Bir
insan eğer iyi bir birey olmazsa, iyi bir
hedefi yakalaması, iyi bir hedefe tutun-
ması, doğru bilgiye sahip olmasına rağ-
men her zaman mümkün olmayabilir. İyi
bir birey nasıl olunur. İyi bir birey olmak
için öncelikle iyi bir insan modelini tespit
etmek lazım. İyi insan modeli nedir, sa-
bırlı olabilen, şefkatli olabilen, sevgi dolu
olabilen, saygı dolu olabilen insandır.
Şimdi ben dört tane S’den bahsettim.
Bunlar eğer insanda olursa, farkında ol-
madan etraflarına olumlu bir hava,
olumlu bir elektrik verirler ve daima etra-
fındaki insanlardan da olumlu şeyler alır-
lar. Biz genelde söyle düşünürüz,
yaptığımıza kötü yada iyi deriz. Onun
bize geri dönmeyeceğini düşünürüz.
Nasıl tabiatta hiç bir şey boşlukta de-
ğilse, yaptığımız hiç bir şey de boşlukta
değildir. İyilik yaparsak o iyilik hiç ümit et-
mediğimiz bir yerde karşımıza döner ve
bizim işimizi kolay kılar. Eğer kötülük
yaptıysak o kötülük o anda karşımıza
çıkmayacak zannederiz ama aradan
zaman geçer ve hiç tahmin etmediğimiz
bir yerde karşımıza çıkar. 
Onun için bizim yaptığımız hiçbir şeyin
boşlukta olmadığını, tabiat nasıl boş-
lukta değilse, boş değilse, bu evrende
yaptığımız hiçbir şeyinde boşuna gitme-
yeceğini düşünerek hareket etmemiz
lazım. Bunun için de çok inançlı olmamız
lazım. İnançlı olmak demek insanın sa-
dece dogmatik tabuvari bir takım  şeyler
sahip olması demek değildir. Hesap ya-
pabilen, modern düşünebilen ve yaptığı
işin muhasebesini iyi yapabilen insanlar
genelde inançlı insanlardır. İnançlı in-
sanlar üretim yapan insanlardır. Üretim
yapan insanlar topluma, geleceğe yön
veren önemli bireylerdir” diye konuştu.

Özel Rahmiye Sare Palalı Anadolu Teknik Kolejinin ikinci kariyer günü etkinliğine
katılan Afyon Valisi Hakan Yusuf Güner tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
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Böyle Bir Okulu Hayal Bile Edemezdim!Böyle Bir Okulu Hayal Bile Edemezdim!
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Velilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 2014 – 2015 Eği-
tim – Öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yapan
Okul Müdürü İbrahim Çakal, konuşmasında önemli mesaj-
lar verdi; “Okullarımızın Eğitim – Öğretime başladığı tarih-
ten bu yana 7 ay geçti. Bu süre içerisinde sadece
9.sınıflarımızın öğretim gördüğü okulumuzda farklı okul ve
ailelerden gelen öğrencilerimizi disipline etmek ve eğitim –
öğretime hazırlamak kolay olmadı. Yönetici ve öğretmen-
lerimiz gerek müfredatları uygulamada gerekse okul içi di-
siplinde bir bütün halinde çalışarak eğitimde bir seviye
yakalamaya çalıştık. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
yaparak öğrencilerimizin hem enerjilerini atmaya çalıştık
hem de geleceğe hazırlamada iyi bir toplum bireyi olarak
yetiştirmek istedik.  Okulumuzda kayda değer bir disiplin
olayı olmadı. Yönetici ve öğretmenlerimiz öğrencilerimizi
evlerinde ziyaret ederek anne- babaları ile tanışma fırsatı
buldu. Öğrencilerimiz hakkında okul – aile karşılıklı bilgi
paylaşımı gerçekleştirdi. Aileleri öğrencilerini, çocuklarını
ve okulu sahiplenmeye çalışıldı.”

ÖĞRENCİLERİN OKUMA 
DÜZEYİ ARTIRILIYOR

Öğretmenlerin genel tespitleri doğrultusunda okuma dü-
zeyi düşük olan öğrencilere her gün ders dışı 20 dakika
okuma programı uyguladıklarını anlatan İbrahim Çakal, yıl-
sonuna kadar her öğrencinin 10 roman okuyacaını, edebi-

yat öğretmenlerinin bu sorumluluğu üstlendiğini belirtti. Öğ-
rencilerin ders içinde öğrendikleri bilgileri ölçmek, zamanı
iyi kullanmak, sınav heyecanını yenmek, bildikleri konuları
pekiştirmek, bilmedikleri konuda öğrenmeye yönlendirmek
amacıyla her ay bir deneme sınavı yapılacağını ifade eden
Çakal, şimdiye kadar da bu sınavların düzenli bir şekilde
gerçekleştirildiğini söyledi. 

KARİYER TOPLANTILARI 
ÖĞRENCİLERE YÖN VERİYOR

Okul Müdürü İbrahim Çakal, önemli uygulamalara imza
attıklarını belirterek, “İlimizin ve ülkemizin öne çıkan tecrü-
beli büyüklerinin hayat öykülerinden öğrencilerimizi fayda-
landırarak onlara hedef belirleme noktasında kariyer
günleri çalışmalarımızın ilkinde Belediye Başkanımız Bur-
hanettin Çoban, Valimiz Hakan Yusuf Güner, ilimizin öne
çıkan iş adamlarından Melih Yurter ve Kişisel Eğitim Koçu
Eren Gökyer öğrencilerimize hitap etmiştir. Öğrencilerimizin
yaşam alanlarına, çevrelerine karşı duyarlılık kazanması,
hijyen sınıf ve okul düzenine katkı sağlama amacıyla
“Temiz Sınıf Temiz Okul” uygulamasını başlattık” dedi.

VELİLERE TAVSİYELER

Daha sonra velilere, yaz tatilinde çocuklarının eğitim ha-
yatlarına katkı sunacak önerilerde bulunan İbrahim Çakal

şöyle devam etti: “Çocuklara  tatillerde kendi hallerine bı-
rakmayın. Dinleneceği ve eğleneceği zamanı sınırlayın.
Oturup kalktığı arkadaşlarını bilin, yaz tatilinde mesleğine
yönelik bir alanda mutlaka çalıştırın. Öğrencilerimizle ilgili
eğitimde verimliliği artırmak bakımından velilerimizin, okul
yönetiminin aldığı kararlara destek çıkmalarını, okul yöne-
timine özellikle yardımcı olmalarını istiyoruz. Öğrencileri-
mizin cep telefonlarını okula getirmemelerini, servis
arabalarından indikten sonra eve gelip gelmediklerinin
kontrolünü, boş vakitlerinde hangi arkadaşlarıyla takıldık-
larının takibini, evde ne kadar  süreyle ders çalıştıklarının
takibini, gerektiğinde öğrencileriyle birlikte çalışmalarının
hepimizin yararına olacaktır.”

Okul Müdürü İbrahim Çakal konuşmasının bazı nokta-
larında velileri ilgilendiren öğrencilere yönelik yönetmelikler
ve 10.sınıf olacak öğrencilere yönelik alan seçimiyle ilgili
bilgilendirme yaptı. İbrahim Çakal konuşmasını sonlandı-
rırken toplantı öğrencilerle ilgili veli – öğretmen görüşme-
sine geçilerek tamamlandı.

Afyon OSB Rahmiye – Sare Palalı Teknik Koleji, 2. Veli toplantısı
Nisan ayında  Afyon Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

KOLEJ MÜDÜRÜMÜZ
İBRAHİM ÇAKAL

2. VELİ TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
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