
ÖĞRENCİLERİMİZİ AVRUPAYA GÖNDERDİK

ÜCRETSİZ TEKNİK KOLEJİNDE KARNE HEYECANI

ÖĞRETMENLERİMİZ İFTARDA BİR ARAYA GELDİLER

810 ÖĞRENCİYLE EĞİTİME BAŞLADIK

CUMHURİYETİMİZİN 92. YILINI COŞKUYLA KUTLADIK

KOLEJİMİZDE BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILDI

EKİM AYININ EN TEMİZ SINIFI 9 - J

“NAKİL  BEKLETEN  HASTAYA  HAYAT  VERMEK  ELİNİZDE”

ÖĞRENCİLERİMİZDEN GERİ  DÖNÜŞÜME  DEV  DESTEK

ATATÜRK’ÜMÜZÜ ANDIK

KOLEJİMİZDE 24 KASIM GÜNÜ ETKİNLİĞİ

ÖĞRETMENLERİMİZ YEMEKTE 
BİR ARAYA GELDİ

TEKNİK KOLEJ’İNDE KİTAP
OKUMA TEKNİKLERİ



TEKNİK KOLEJ DERGİSİ
YIL: 2 SAYI: 5

Afyon,  Aralık 2015

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Kolej Dergisi, Afyon OSB Rahmiye 

Sare Palalı Teknik
Kolej üyelerinin sosyal etkinlik, haber,

etkinlik, duyuru, yazı, görüş ve sanatsal
üretimlerinin yer aldığı bir dergidir.

Sahibi
(Afyon OSB Rahmiye Sare

PalalıTeknik Kolej adına)
M. Önder ARTUK

Okul Müdürü
İbrahim ÇAKAL

Yayın Sorumlusu
Ömer Mürsel BİLİK

Editör
Güssüm DEVECİ

Yazı İnceleme Kurulu
Hülya ŞAHİN
Şeniz DAĞÇI

Özlem DEMİREL

Grafik - Tasarım
Baki DEVECİ

Yayın Yeri
Afyon Organize Sanayi Bölgesi

1. Cadde 13. Sokak No: 2

Telefon - Faks
0 272 290 17 17 - 0 272 290 17 18

E-posta
info@afyonteknikkoleji.com

İnternet
www.afyonteknikkoleji.com

Yayımlanan tüm yazıların
sorumlulukları yazarlarına aittir.

Bu dergi, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal 
Etkinlikler Yönetmeliğinin 

(TD Şubat 2005 / 2569) “Yayınlar” 
başlıklı 24. maddesi temel alınarak 

hazırlanmıştır.

2014-2015 öğretim yılının 
tamamlanmasıyla birlikte 
dinlenmeniz, eğlenme-

niz için size verilen 105 günlük 
yaz tatilini tamamladınız. 
Umarım tatil amacına 
uygun değerlendirmişsi-
nizdir.

Dinlenme sadece 
uyuyarak, boşta du-
rarak, bir işle meşgul 
olmayarak değil fay-
dalı farklı şeyler ya-
parak kitap okuyarak 
kırda tabiatta düşünüp 
tefekkür ederek spor yaparak eksik  
bilgilerimizi tamamlayarak da gerçek anlamda din-
lenme gerçekleştirilir
Yaz döneminde karşılaştığımız bazı öğrencilerimizin, 
mesleğe yönelik işletmelerde çalıştığı, bazılarının 
babasının işletmesinde çalıştığı, bazılarında kitap 
okuduğu değişik kurslara gittiği bilgisini aldım. Bu 
bizi oldukça mutlu etti.

Yeri geldikçe ifade ettiğimiz gibi; öğrencilerimizin iyi 
insan, iyi yurttaş olarak yetiştirilmeleri; dürüst doğru 
sözlü, gayretli ve çalışkan, başarıya hedefli, teknolo-
jiyi iyi kullanan, mesleğinde liyakatli üniversiteye ve 
akademik başarıya istekli, yurt dışında kendini ifade 
edebilecek iyi bir yabancı dil bilen geçmişin doğru 
uygulamalarından faydalanıp geleceğe istikamet ve-
ren öğrenciler yetiştirmek kurumsal hedefimizdir.

Niçin yaratıldığımızı da düşünerek kâinatın Yüce Ya-
ratıcısının emir ve yasaklarına uymamızı, okuyarak, 
bilerek ve tefekkür ederek insan olmamız en iyi vas-
fımız olmalıdır.

Devletimizin, okul yönetimimizin anne ve babaları-
nızın size sunduğu imkânları değerlendirerek gele-
ceğin donanımlı insanları olmanız hiç de zor olma-
yacaktır. Yeter ki düşünelim ve kararlı bir şekilde 
hedefimizle yürüyelim 2015-2016 öğretim yılı hepi-
mize hayırlı olsun.

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER

/teknikkolej

@teknikkolej

İBRAHİM ÇAKAL
OKUL MÜDÜRÜ



3RSP Teknik Kolejinden
Bir Ayrıcalık Daha!
Okul kıyafeti yıllardır veliler için bir iş-

kenceye dönüşmüş durumda. Nerden 
alacağız kaça alacağız bedeni var vb. du-
rumlar velileri çoğu zaman sıkıntıya sok-
muştur. 

Rahmiye Sare Palalı Koleji olarak veli 
ve öğrencilerimizi bu sıkıntılardan kur-

tarmak için bu yıl yeni bir uygulamaya gi-
derek okul kıyafetlerimizi kendi bünyemiz 
içerisinden öğrencilerimize verdik. 

Bu sayede velilerimiz başka bir mağa-
zaya gerek duymadan onlarca okul 

öğrencisinin sırasını beklemeden rahat bir 
şekilde okul kıyafetlerini temin edebildiler.
     Okulumuza özel üretilen ürünlerimizin 
kaliteli olması ve tüm beden seçenekleri-
nin olması velilerimiz ve öğrencilerimiz ta-
rafından memnuniyetle karşılandı.
     Okul kıyafetleri geçen sene öğrencile-
rin oylaması sonucu yapıldığı için enerjik, 
dinamik ve gençlerin istediği gibi olan okul 
kıyafetlerinden özellikle okulumuza özel 

tasarlanan ve arkasında özel islemesi dik-
kat çeken kolej montu öğrencilerin beğe-
nisi kazandı.
    Okulumuz içerisinde açılacak RSP 
STORE sayesinde öğrencilerimiz kıyafet-
lerin yedeklerini de kolayca temin edebi-
lecekler.

Türkiye Karate Milli Takımı’nda yer alan Afyon
Rahmiye Sare Palalı Teknik koleji öğrencisi ve 
Düzce Belediyespor Kulübü sporcusu Selahattin

Güngel ümit katada dünya üçüncüsü oldu

Karate dünya takviminde yılın en 
önemli organizasyonları arasın-
da yer alan 9. Dünya Ümit, Genç 

ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 
Endonezya’nın ev sahipliğinde baş-
ladı. Başkent Cakarta’daki organizas-
yonda 91 ülkeden bin 425 sporcu mü-
cadele ediyor. Düzce Belediyespor 
sporcusu Selahattin Güngel, Ümit er-
kekler ferdi katada Alman Morris Tel-
locke’yi 4-1 yenerek dünya üçüncüsü 
olurken, Milli sporcuyu babası Meh-
met Güngel gözyaşları içinde kutladı. 
Karate Federasyonu Başkanı Esat 
Delihasan da tribünden inerek genç 
sporcuyu başarısından dolayı tebrik 
etti. Düzce Belediyespor Sporcusu 
Dilara Bozan ise, U21 bayanlar ferdi 
kata dalında dünya üçüncüsü oldu. 

2015 yılına Avrupa gençler 
ikinciliği elde ederek baş-

layan 18 yaşındaki Dilara Bozan, Av-
rupa Büyükler Şampiyonası’nda gü-
müş, Avrupa Oyunları’nda da bronz 
madalya kazanmıştı.

ÖĞRENCİMİZ DÜNYA                                       
                    ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
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Bu yıl 9 – 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen ve her yıl 
geleneksel olarak yapılacak olan Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı 

Teknik Koleji Bahar Şenliklerine tüm öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

KOLEJİMİZDE 1. BAHAR ŞENLİĞİ

    3 gün süren şenliklerin ilk gü-
nünde öğrenciler ve öğretmen-
lere okul yönetimi tarafından 
kahvaltı düzenlendi. 1’nci Ba-
har şenlikleri kapsamında öğ-
renciler arasında yumurta ya-
rışı, top sektirme, çuval yarışı, 
halat çekme ve diğer etkinlikler 
gerçekleştirildi. Yarışmaların ar-
dından derecelere giren öğren-
cilere çeşitli hediyeler verildi. 
Şenliklerin son gününde Tek-
nik Kolej öğrencilerine mini bir 
konser düzenlendi. Teknik Kolej 
öğrencilerinin yapmış olduğu 
proje ödevlerinden oluşan  ser-
gi açıldı. Açılan sergiyi gezen 
öğrenciler oy kullanarak Kolejin 
bu yıl yapılan en iyi proje ödevi-
ni seçtiler.

3 gün süren bahar şenliği etkinliğinde 
öğrencilerimiz gönüllerince 

doyasıya eğlendi
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     Bahar şenliği ile ilgili bir açıkla-
ma yapan Afyon OSB Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Kolej kurucusu Önder 
Artuk, “Yönetim olarak tüm sosyal et-
kinliğe önem veriyoruz.
      Öğrencilerimize 5D gözlük ile eğ-
lenme fırsatını sunduk. 2014 –2015 
eğitim öğretimin vermiş olduğu stres-
ten bir nevze de olsa uzaklaşmış ol-
duk. Bu yıl ilk defa düzenlenen etkin-
liğimiz dolu dolu geçti. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

5
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Afyonkarahisar’daki eğitim dünya-
sına yeni bir soluk getiren Rah-

miye Sare Palalı Teknik Koleji, 9’uncu 
sınıfta okuyan öğrencilerini Macaris-
tan, Almanya, Avusturya, Slovakya 
ve Çek Cumhuriyeti’ne göndererek  
öğrencilere farklı kültürlerle tanışma 
fırsatı tanıdı.  

FARKLI KÜLTÜRLERİ  
TANIDILAR

Kimya öğretmeni Gonca Artuk eş-
liğinde 3 öğrenci ile beraber ül-

kelerin tarihi ve kültürel mekânlarını 
gezerek, farklı kültürü tanıma fırsatı 
yakaladılar. Geziye katılanlar bu-
lundukları ülkelerde kültürler arası 
diyalog eğitimi, bilişim teknolojileri, 
yabancı dil öğrenme, öğretim metot 
ve teknikleri gibi temaları konu alan 
projeler gerçekleştirdiler.

TEKNİK KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİ AVRUYA’YA GÖNDERDİ
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji, öğrencileri

Macaristan, Almanya, Avusturya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’ne
giderek farklı kültürlerle tanışma fırsatına erişti.



7

         www.afyonteknikkoleji.com  0 272 290 17 17  info@afyonteknikkoleji.com

TEKNİK KOLEJ ÖĞRENCİLERİNİ AVRUYA’YA GÖNDERDİ

Avrupa gezisinde ulaşım, konaklama, yeme içme 
ve etkinlik harcama giderleri Rahmiye Sare Pa-

lalı Teknik Koleji’nin yönetim kurulu tarafından karşı-
landı. Gezi hakkında bilgiler veren Kimya öğretmeni 
Gonca Artuk, öğrencilerle birlikte çıktıkları ilk Avrupa 
gezisinin başarılı geçtiğini belirterek, programa reh-
berlik yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. 
Projenin koordinatörlüğünü yürüten Yönetim Kurulu 
Başkanı Önder Artuk’a teşekkür eden öğretmen Ar-
tuk, “İlk yılımızda 9’uncu sınıftan 10’uncu sınıfa ge-
çen en başarılı 3 öğrencimizi hayatlarında yaşadık-

ları ülkenin dışına çıkarak farklı kültürlerle tanışma 
fırsatı buldular. 

Bu bağlamda öğrencilerimiz Macaristan, Almanya, 
Avusturya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti gibi Av-

rupa’nın farklı kültürlerinin yaşandığı ülkeleri gezerek 
olumlu tecrübeler edindiler. Program kapsamında 
müze ziyaretleri ile geçmiş dönemlere ait sanatsal 
eserlerin incelenmesi ve bunların tarihsel arka planı 
hakkında bilgi alma imkanı elde ettik.” ifadelerine yer 
verdi

HARCAMALARI TEKNİK 
KOLEJİ YÖNETİMİ KARŞILADI
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ÜCRETSİZ TEKNİK KOLEJDE KARNE HEYECANI
Türkiye’nin 12 ücretsiz kolejinden biri olan ve 2014- 2015 yılında faaliyete

geçen Afyon Organize Sanayi Bölgesi Özel Rahmiye- Sare Palalı Teknik
Kolejinde 240 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci bu-
gün 2014-2015 eğitim yılını tamamlaya-

rak tatile çıktı. Afyon’da Organize Sanayi 
Bölgesi Özel Rahmiye- Sare Palalı Teknik 
Koleji’nde 240 öğrenci karne sevinci yaşa-
dı. Sabah erken saatlerde okulla akın eden 
öğrenciler karnelerini aldı. Karnesi iyi olan-
lar büyük sevinç yaşadı, zayıfı olanlar ise 
üzüntülüydü.

“240 ÖĞRENCİYLE EĞİTİM
YILINI TAMAMLADIK”

Okul bahçesinde gerçekleştirilen tören-
de konuşmalasını gerçekleştiren Okul 

Müdürü İbrahim Çakal, 240 öğrenci ve 36 
öğretmen kadrosu ile birinci eğitim öğretim 
yılının sonuna geldiklerini belirti. Türkiye’de 
devlet destekli okullardan 12’ncisi olan 
okullarını Afyon’da kaliteye ulaştırmak için 
özveri ile çalıştıklarını dile getirdi. Çakal; 
“İlk yılımıza sığdırdığımız başarılar, spor fa-
aliyetleri, kariyer günleri ve çeşitli sosyal fa-
aliyetleriyle adından söz ettiren kolejimiz ili-
mizde ilk yılında olumlu tepkiler aldı.” dedi.
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    Çakal son olarak, bu yıl okul yeni açılmasına rağ-
men birçok etkinlikte başarılı olduklarını vurguladı. 
Gelecek sene de yeni okulun yapılmasıyla birlikte 
daha iyi başarılara imza atacaklarını söyledi. Çakal; 
“Yeni açılmamıza rağmen birçok etkinlikte başarılı ol-
duk. Olamadıklarımız da oldu fakat yeni bir okuluz 
her yıl daha iyiye gideceğiz. Yeni açılacak okulumu-
zun inşaatı devam etmekte yeni gelecek öğrencileri-

mizle ve mevcut öğrencilerimizle okulumuzu daha iyi 
yerlere getireceğimize inanıyorum. Şimdiden herke-
se iyi tatiller diliyorum.” dedi.
      Okul Müdürü İbrahim Çakal’ın konuşmasından 
sonra öğrenciler sınıf öğretmenlerinden karnelerini 
aldı. Başarılı olup takdir belgesi ve onur belgesi alan 
öğrencilere ise öğretmenleri başarılarının devamını 
dileyerek belgelerini takdim etti.

“HER YIL DAHA 
                               İYİYE GİDECEĞİZ”

BAŞARILI 3 ÖĞRENCİYE YURT DIŞI FIRSATI
      Çakal gerçekleştirdiği konuşmada, başarılı olan 
3 öğrenciyi 6 ayrı ülkeye göndereceklerini belirterek, 
bu yıl iyi bir öğretmen kadrosuyla öğrencilere iyi eği-
tim verdiklerini ifade etti. Çakal; “Başarılı olan 3 öğ-
rencimizi 6 ayrı ülkeyi gezdireceğiz. Dershanecilikten 
gelen öğretmen kadromuz ile bu yıl öğrencilerimize 
iyi bir eğitim verdiğimizi düşünüyorum.

       Kolej olarak 240 öğrencimize bilim ve teknolojiye 
dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle milli ve ma-
nevi değerlere saygılı iyi birer insan yetiştirdiğimize 
inanıyorum. Kolej yönetimi ve öğretmenlerimiz, öğ-
rencilerimize anne ve baba gibi yaklaştık. Bu yüzden 
de öğrencilerimizin başarılı olmasında katkı sağla-
dık.” diye konuştu
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       İftar yemeğine Kolej kurucuları İsmail Palalı, Önder 
Artuk, Cemal Uslu, Okul Müdürü İbrahim Çakal, Eğitim Ko-
ordinatörü Ömer Mürsel Bilik, öğretmenler, personeller ve 
eşleri ile çocukları katıldı.
       İftar yemeğinin ardından bir açıklama yapan Kolej 
Kurucusu Önder Artuk, Teknik Kolej olarak düzenlemiş ol-
duğumuz iftar yemeğine katıldığınız için sizlere teşekkür 
ederim. Kolej çalışanları arasındaki birlik ve beraberliğin, 
dayanışmanın iş yaşamına verimlilik ve başarı olarak geri 
döneceği inancındayım. İftar programına iştirak eden tüm 
öğretmenlere ve personele teşekkür ederim. Bu tür birlik-

telikleri her yıl fırsat buldukça düzenlemeye çalışacağız. 
Faaliyetlerimizde emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte 
olmaktan kolej yönetimi olarak son derece memnunuz. 
Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşama ve 
paylaşma adına her yıl geleneksel olarak tertip edeceği-
miz iftar programlarımızı ömrümüz oldukça devam ettire-
ceğiz.” dedi.
      İftar yemeğine katılan öğretmenler bir araya gelme 
sevincini yaşarken, sıcak sohbetlerde bulunarak güzel bir 
dayanışma örneği sergilediler.

ÖĞRETMENLERİMİZ İFTARDA
BİR ARAYA GELDİLER

2014 - 2015 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından 
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej öğretmenleri  

iftar yemeğinde bir araya geldi.
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Profesyonel Koç ve Eğitmen Eren Gökyer, konferans salonunda öğretmenlere, iş 
ile günlük yaşam içinde karşılaşılan zorlukların aşılması ve daha başarılı, mutlu 

ve verimli olmanın yöntemleri ile ilgili seminer gerçekleştirdi.

Profesyonel Koç Eren Gökyer 
Öğretmenlerimize Seminer Verdi

Öğrencilerle iletişim, beden dilinin etkin kullanımı, ta-
kım ruhu heyecan ve birlik duygusunun sağlanması 

gibi konular da işlendi. Seminer ayrıca oyunlarla, örnek-
lerle, grup çalışmalarıyla etkin ve interaktif bir şekilde ger-
çekleşti.
      Seminer hakkında bilgiler veren Profesyonel Koç ve 
Eğitmen Eren Gökyer; “Sınıf içi iletişimin büyük bir kısmı 
beden dili vasıtasıyla sözsüz olarak gerçekleşir. Öğretme-
nin bakışı, sınıfta duruşu, jest, mimik, öğretmenin kendine 
olan güveni ve dili, derse olan etkisi açısından ele aldık. 
Öğretmenlerimizin beden dillerini nasıl etkin kullanacak-
larını, takım çalışmasını, öğrenciyle doğru iletişim teknik-
leri kullanma ve etkin zaman yönetimi konularını konuş-
tuk. Öğrencilerle doğru ve etkili iletişimi sağlamak adına 
şu konuları ihmal etmemeli. Bir öğretmende; öncelikle gü-
lümseme çok önemlidir. Bununla birlikte göz teması kura-

rak iletişim halinde olmak, dinlemek ama etkin dinlemek, 
duyarak dinlemek ve son olarak da öğrencinin kendisini 
değerli olduğunu hissettirmek doğru iletişim yaklaşımla-
rıdır. Öğretmenlerimizin kendilerini sürekli geliştirmeleri 
gerekmektedir. Yeni bilgi ve eğitimlerle kariyerlerini bes-
lemeleri öğrencilere de olumlu yansıyacaktır. Kurumlarla 
alakalı çok önemli olan ve aslında kurumlara da çok zarar 
veren dedikodu, öfke ve korku duygularını ortadan kaldır-
mak maalesef ki mümkün değildir. Fakat kuruma zarar 
vermeyecek bir noktaya getirebiliriz. Bu da takım olmak-
tan, ‘biz’ olma duygusundan başlar. Paylaşım,  dayanış-
ma, destek gibi faydalı yaklaşımlar kurumları başarılı kılar 
ve hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunur. Bu anlamda 
Rahmiye Sare Palalı Koleji yöneticilerine özellikle teşek-
kür etmek istiyorum” dedi.



12

         www.afyonteknikkoleji.com  0 272 290 17 17  info@afyonteknikkoleji.com

2014-2015 eğitim öğretim yılına 240 öğrenci 
ile ilk kez başlayan ve bu yıl ikinci yılını yeni 

eğitim binasında düzenlediği törenle AOSB 
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 810 öğrenciyle 

2015-2016 eğitim öğretim yılına merhaba dedi.

810 ÖĞRENCİYLE    EĞİTİME BAŞLADIK

Geçici eğitim binasında geç-
tiğimiz yıl 240 öğrenci ile ilk 
kez eğitim öğretime başlayan 

AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Koleji 1 yıl gibi kısa bir süre içerisin-
de yeni eğitim öğretim binasını da 
tamamlayarak 2015-2016 eğitim öğ-
retim yılında kendi hizmet binasında 
eğitim öğretime düzenlenen törenle 
başladı.

“TEKNİK KOLEJ 45 
ÖĞRETMEN VE 

810 ÖĞRENCİYLE 
EĞİTİME BAŞLADI”

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı açılış 
töreninde konuşan AOSB Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Koleji Okul Müdü-
rü İbrahim Çakal; yeni eğitim öğretim 
döneminde eğitim kadrosuna katılan 
yeni eğitimcilere hayırlı olması te-
mennisinde bulunurken öğrencilerine 
de hoş geldiniz dedi. Yeni eğitim bina-
sı ve verecekleri eğitimlere ilişkin bil-

giler de aktaran Okul Müdürü İbrahim 
Çakal; “10 bin metrekare alana sahip 
olan içerisinde 2 blok, 3 alan atölyesi 
ve 37 dersliği bulunan yeni eğitim bi-
namızda aynı anda bin 185 öğrenci-
miz eğitim görebilecek kapasiteye sa-
hiptir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı 
için aynı bahçe içerisinde bodrum ve 
3 kat olacak şekilde 11. ve 12. sınıfla-
rın alan uygulama atölyeleri, spor sa-
lonu, konferans salonu, derslikler ve 
diğer ihtiyaç duyulan alanların içinde 
bulunduğu ek binamız 1 yıl sonra hiz-
mete açılmış olacak. Bu yıl okulumuz-
da en az 45 öğretmen, öğrencilerimi-
ze eğitim öğretim hizmeti verecekler. 
9. Sınıflarda 510, 10. Sınıflarda 300 
olmak üzere 810 öğrenci okulumuzda 
eğitim görecek. Bu sayıya her okulun 
kolay ulaşması mümkün değil. Ortaya 
çıkan bu tablo bizlere itimat edilmesi, 
güven duymaları, öğrencilerin ve veli-
lerin olumlu beklentilerinin bir yansı-
masıdır.” diye konuştu.



Öğrencilere hitaben de bir ko-
nuşma yapan AOSB Rahmi-
ye Sare Palalı Teknik Koleji 

Okul Müdürü İbrahim Çakal; “Sevgili 
öğrenciler, sizlerin bu okula seve-
rek geleceğiniz şekilde tüm yönetici 
ve öğretmenler olarak hep hazır-
lıklı olacağız. Sizlerin iyi bir eğitim 
öğretim almanız noktasında bizler 
sizlere hep örnek olacağız. Kaina-
tın yaradılış amacı muhabbet ve 
sevgidir. Yüce yaratıcımızın kulları 
olarak bizler de eğitim ve sorumlu-
luğumuz gereği bize emanet edilen 

tüm öğrencilerimizi muhabbetle ku-
caklamak, sevgi göstererek kaynaş-
tırmak suretiyle eğitim ve öğretimi 
amacı doğrultusunda gerçekleştir-
mek istiyoruz. Öğrencilerimizi yük-
sek öğretime yerleştirmeyi amaç-
layan Fen-Matematik müfredat 
ağırlıklı Anadolu Teknik programı, 
iş ve meslek hayatını yönlendirmeyi 
amaçlayan Anadolu Meslek prog-
ramları uygulanmaktadır. Öğrencile-
rimizi öncelikli olarak mesleki ahlak 
değerlerini kazanmış, geliştirilmiş 
kişiliğe sahip bireyler olarak eğitme-

yi, hedefli ve başarılı öğrencilerimi-
ze 4 yıllık fakülteleri kazandırmayı, 
yeteneklerine ve tercihlerine göre 
de günümüz teknolojik ortamların-
dan nitelikli teknik bireyler olarak 
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bizlere bu 
hedeflerimizi gerçekleştirmemiz sı-
rasında her türlü desteği sağlayan 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay’a da 
sizlerin huzurunda teşekkürü bir 
borç biliyorum.” dedi.

810 ÖĞRENCİYLE    EĞİTİME BAŞLADIK
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“OKULUMUZDA ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU 
MESLEK PROGRAMLARI UYGULUYORUZ”
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“BAŞARININ TEK ANAHTARI ÇALIŞMAKTIR”

AOSB Rahmiye Sare Pala-
lı Teknik Koleji Okul 

Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Çola-
ker de yaptığı konuşmada yeni eğitim 
öğretim yılında en önemli sınıfların 
9. Sınıflar olduğunu, yeni bir okulda, 
yeni dersler ve yeni arkadaşlarla bir 
arada olacaklarını söyledi. Sınıf sayı-
sında 17 tane 9. sınıf oluşturulduğunu 
ve her sınıfta 26 öğrencinin ders gö-
receğini ifade eden Çolaker; “Eğitim 
öğretimde başarıyı sağlamak ve her 
öğrenciyle yakından ilgilenebilmek 
için sınıflardaki öğrenci mevcudunu 
asgari sayıda tuttuk. Bu yıl 10. sınıfta 
eğitim alacak olan öğrencilerimiz bu 
yıl elektrik elektronik, makine tekno-
lojileri ve gıda teknolojileri alanların-

da mesleki eğitim alacaklar. Sizlerin 
başarılı olmanızı çok arzu ediyoruz. 
Başarının tek anahtarı çalışmaktır. 
Programlı olarak günde en az 2 saat 
ders çalışmak zorundasınız. Devam-
sızlık yaparsanız derslerin bağlantısı-
nı kesersiniz ve başarısız olursunuz. 
Ben sizlerin bu yıl iyi bir eğitim yılı ge-
çirerek önümüzdeki yıl bir üst sınıfta 
eğitim alacağınızdan eminim. 2015-
2016 yılı hepinize hayırlı uğurlu olsun” 
ifadelerini kullandı.

“VATANA MİLLETE HAYIRLI 
EVLATLAR YETİŞTİRECEĞİZ”

        Özel AOSB Rahmiye Sare Pa-
lalı Teknik Koleji Kurucusu Önder 
Artuk da kısa bir konuşma yaptı. Ar-

tuk; “2015-2016 Eğitim Öğretim yılını 
bugün yeni eğitim binamızda sizlerle 
birlikte açıyoruz. Geçtiğimiz yıl eğitim 
öğretim hayatına başlayan okulumuz 
önemli başarılar elde etti. Ve bu yıl 
da bu başarılarımızı artırarak devam 
ettirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefte 
bizlerle birlikte gayret sarf eden ça-
lışma arkadaşlarıma da ayrıca teşek-
kür ediyorum. Yeni ve konforlu olan 
okulumuzda vatana, millete hayırlı 
evlatlar yetiştireceğiz. Yıllar geçtikçe 
gururumuz katlanarak büyüyecek bu 
okulumuz sayesinde. 2015-2016 eği-
tim öğretim yılının Afyonkarahisar ve 
Türkiye için başarı dolu bir yıl olarak 
geçmesini arzu ediyorum” dedi.
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     Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji’nin temellerinin atıldığı 
günden bu yana verdiği katkılarla dik-
kat çeken Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay 
da yaptığı konuşmada; “Geçtiğimiz yıl 
açıldığı günden bu yana her konuda 
üzerimize düşen ne varsa yapmaya 
çalıştık ve bundan sonra da yapmaya 
devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl oku-
lun açıldığındaki öğrenci sayısı ile bu 
yılki öğrenci sayısına bakıldığında çok 
ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bu 

artışla beraber Organize Sanayi Yö-
netimi olarak ve sanayiciler olarak 
bizlerin de sorumluluğunun arttığı-
nı görüyoruz. Bu okulun yapımında 
emeği geçen herkese, şu anki yöne-
timine ve okul müdürüne şimdiden 
teşekkür ediyor başarılar diliyoruz. 
Organize yönetimi olarak da üzeri-
mize ne düşüyor ise özellikle öğren-
cilerden gelecek tenkit ve eleştirilere 
açık olacağız. Kapımız da her zaman 
sizlere açık olacak. Organize sanayi-
cileri adına üzerimize düşeni yapmak 

için sizlere söz veriyorum. Yeni eğitim 
öğretim yılının hepinize hayırlı uğurlu 
olmasını cenab-ı haktan niyaz ediyo-
rum” diye konuştu.

       Konuşmaların ardından AOSB Yö-
netim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, 
AOSB Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu, 
Teknik Kolej kurucuları Celal Palalı, 
Önder Artuk, Okul Müdürü İbrahim 
Çakal ve Okul Müdür Yardımcısı İs-
mail Hakkı Çolaker, yeni eğitim bina-
sını gezerek incelemelerde bulundu.
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“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”
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Afyonkarahisar Organize Sana-
yi Bölgesi Ramiye Sare Palalı 
Teknik Kolejinde düzenlenen 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutla-
maları Saygı Duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başladı. Daha 
sonra günün anlam ve önemini belir-
ten konuşmayı AOSB Ramiye Sare 
Palalı Teknik Koleji Okul Müdürü 
İbrahim Çakal yaptı. Çakal,  mille-
tin ruhuna, karakterine en uygun ve 
dünyanın en çağdaş yönetim biçimi 
olan Cumhuriyete kavuşmanın kolay 
olmadığını söyledi.

BÜYÜK BİR ZAFERDİR

Milletin Kurtuluş Savaşında verdiği 
mücadelenin, ülke sınırlarını aşan, 
dünya çapındaki etkileriyle tüm maz-
lum milletlerin de kurtuluş mücade-
lesinin de başlangıcı olduğunu ifade 
eden Çakal, “ İstiklal Savaşı, onu 
idare eden Başkomutan Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk ve silah arkadaşla-
rından en küçük neferine, köylüsüne, 
kentlisine, kadınına, erkeğine, yaş-
lısına, gencine ve kısacası yediden 
yetmişe kadar tüm Türk halkının ca-
nıyla, kanıyla kazandığı, tarihe altın 
harflerle yazılması gereken büyük bir 
zaferdir.” dedi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 92’inci yılı Afyonkarahisar OSB 
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nde büyük bir coşku içerisinde kutlandı

CUMHURİYETİN 92. YILINI     COŞKUYLA KUTLANDIK
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CUMHURİYETİN 92. YILINI     COŞKUYLA KUTLANDIK
“ASLA VAZGEÇİLMEZ 

BİR DEĞERDİR”

Cumhuriyet’in kuruluşu hak-
kında bir konuşma yapan Ta-
rih Öğretmenimiz Yasemin 

Gökduman Türk, “9 Mayıs 1919’da 
Atatürk’ün Samsun’a çıkıp Milli Mü-
cadeleyi başlatması, 29 Ekim 1923 
tarihinde de “Türk Milletinin karakteri-
ne ve adetlerine en uygun olan idare 
biçimi, Cumhuriyet idaresidir” diyerek 
ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Ulusuna 
bırakılmış en büyük miras ve asla 
vazgeçilemez bir değerdir” dedi.

OKUNAN ŞİİRLERİN 
ARDINDAN PROGRAM 

SONA ERDİ
“Cumhuriyet rejiminde egemenlik ka-
yıtsız şartsız milletin kendisine aittir” 
diyen Gökduman Türk, “Bu rejimde 
halk yetkisini, kendisini yönetecek ki-
şileri yine kendisinin seçimle iş başı-
na getirdiği temsilciler vasıtasıyla kul-
lanır. Cumhuriyet rejimi vatandaşların 
seçme ve seçilme hakkını özgürce 
kullandığı rejimin adıdır. Bu rejimde 
devlet yönetimi, sınıfların, kişilerin 
ailelerin veya belirli ve ayrıcalıklı bir 
zümrenin eline bırakılamaz. Cumhu-
riyette milletin bütün fertleri yönetime 
iştirak edebilir ve yönetimde söz sahi-
bi olabilir” ifadelerini kullandı. Yapılan 
konuşmaların ve okunun şiirlerin ar-
dından program sona erdi.

         www.afyonteknikkoleji.com  0 272 290 17 17  info@afyonteknikkoleji.com
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1 haftalık süren seçim çalış-
malarında okul başkanı belli 
oldu. Çok çekişmeli geçen 

seçim sürecinde toplamda 4 san-
dıkta,810 öğrenci oy kullandı. Kı-
yasıya rekabet içerisinde geçen 
başkanlık yarışmasında Ahmet 
Babayiğit 188 oy alarak ipi göğüs-
ledi. 2’nci sıradaki Emre Karpuz 
151 oy ile başkan yardımcısı ve 
10’uncu sınıfların temsilcisi seçilir-
ken, 3’üncü sırada yer alan Nilay 
Yenilmez ise 114 oy alarak 9’uncu 
sınıfların temsilcisi seçildi.

AOSB Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Ko-

leji Okul Müdürü İbrahim Çakal, 
seçimin demokratik bir ortamda 
heyecanlı bir şekilde geçtiğini be-
lirterek, bu yılki seçimlerde baş-
kan olan Ahmet Babayiğit’e her 
türlü desteği vereceklerini dile ge-
tirdi. Daha sonra konuşma yapan 
AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Koleji Okul Başkanı Ahmet Baba-
yiğit, böyle onurlu bir görevi ken-
disine layık gördükleri için öğrenci 
arkadaşlarına teşekkür ederek, 
okul için elinden gelenin en iyisini 
yapacağını ve vermiş olduğu va-
atleri yerine getireceğini ifade etti.

KOLEJİMİZDE BAŞKAN SEÇİMİ YAPILDI
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde okul başkanlığı için demokratik 

bir seçim gerçekleştirildi. Okul Başkanlığına talip olan 10 adayın yarışında 
kazanan ATP10-B sınıfından Ahmet Babayiğit oldu.
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Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Ko-
lejinde 27 sınıf arasında en iyi sınıf ve en 
dağınık sınıf seçildi. 10 Kasım Atatürk’ü-

müzün anma programı sonrası Okul Müdürü-
müz İbrahim Çakal bir konuşma yaptı. Projenin 
amacı hakkında bilgiler veren Çakal, Okulumuz 
öğrencilerine temizlik bilincinin kazandırılması, 
daha temiz bir sınıf ortamı oluşturması, sorumlu-
luk bilincinin aşılanması, “okulumuz evimizdir dü-

şüncesini kabullenmesi ve ona göre okula aidiyet 
duyguları gelişmiş bireyler yetiştirmek olduğun 
sözlerine ekledi. Temizlik komisyonunda Müdü-
rümüz İbrahim Çakal, 3 öğretmenimiz ve okul 
başkanı yer almaktadır. Temizlik komisyonunda 6 
kategoride 10 üzerinden puan vermektedir. Ekim 
ayının en temiz sınıfı 9-J en dağınık sınıfı ise ATP 
10-C olmuştur.

EKİM AYININ EN TEMİZ SINIFI 9-J

ÇİĞDEM AKAN
TARİH ÖĞRETMENİ

19

         www.afyonteknikkoleji.com  0 272 290 17 17  info@afyonteknikkoleji.com



Doku Organ Bağışı Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde 
organize edilen eğitim-

ler kapsamında Afyonkarahisar 
OSB Rahmiye-Sare Palalı Tek-
nik Kolejinde öğrencilere yönelik 
olarak organ bağışı konusunda 
gelecek nesillerin bilinçlendiril-
mesi amacıyla bir eğitim semi-
neri gerçekleştirildi.

GÖRSELLERLE ORGAN 
BAĞIŞI ANLATILDI

Doku ve organ bağışına dikkat 
çekmek amacıyla Afyonkarahi-
sar Devlet Hastanesi Organ ve 
Doku Nakli Koordinatörü Battal 
Mertgenç tarafından verilen eği-
timde organ bağışının önemi, 
dinimizde organ bağışı, kimler 
bağışta bulunabilir, bağışlanan 
her organın kullanılıp, kullanıla-
madığı konusunda bilgiler ak-
tarıldı. Afyonkarahisar Devlet 
Hastanesi Organ ve Doku Nakli 
Koordinatörü Battal Mertgenç 
organ nakli bekleyen hastalar 

ile nakil yapılmış olan hastaların 
son durumlarını gösteren fotoğ-
raf ve video görüntülerden olu-
şan sunum ile öğrencileri görsel 
ve sözlü olarak bilgilendirdi.

“DÜNYAYA SAĞLIKLI
GELEBİLİRİZ AMA NAKİL 
SIRASINA GİREBİLİRİZ”

Organ bağışının önemini anla-
tan Mertgenç; “Her insan dün-
yaya sağlıklı birer birey olarak 
gelebilir ancak uzun soluklu bir 
yaşamda her insan günlük ya-
şamında karşılaştığı olaylarla 
bir anda organ bağışına muhtaç 
bireyler haline gelebilir. Sağlıklı 
bir birey olarak dünyaya gelmek 
elbette önemli ancak sağlıklı bir 
birey olarak yaşam sürmenin 
garantisi de yok. Türkiye’de do-
ğuştan organları gelişmediği için 
nakil bekleyen bebeklerden, iler-
lemiş yaşına rağmen nakil bek-
leyen hastalara kadar çok farklı 
yaş gruplarında insan var.” dedi.

“NAKİL BEKLEYEN HASTAYA    HAYAT VERMEK ELİNİZDE”
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından 

Afyonkarahisar OSB Rahmiye-Sare Palalı Teknik Koleji öğrencilerinin bilinçlendirilmesi 
amacıyla Organ Bağışı konulu eğitim semineri düzenlendi.
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“DİNEN BİR SAKINCASI
OLMADIĞI AÇIKLANDI”

“Organ nakli bekleyen insanlardan bir 
tanesinin yaşam içerisinde kendimiz 
veya bir yakınımız olabileceğini unut-
mamalıyız” diyerek sözlerini sürdü-
ren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 
Organ ve Doku Nakli Koordinatörü 
Battal Mertgenç; “Toplumda organ 
bağışı konusunda yeteri kadar bilinç-
lendirmenin yapılamadığını söyledi. 
Tüm alanlarda bilinçlendirme çalış-
ması yapılmasına rağmen dini açıdan 
insanların caiz olmadığı gerekçesiyle 
organ bağışı yapmadıklarını biliyoruz. 
Diyanet İşleri Başkanımız bu konuda 
bir açıklama yapmış ve dinen bir gü-
nahının olmadığını söylemişti. Nakil 
bekleyen bir insana hayat vermek en 
büyük sevaplardan bir tanesidir” ifa-
delerini kullandı.

“ÜLKELER SIRALAMASINDA 
SONUNCUYUZ”

Organ bağışı konusunda Türkiye’de 
yeteri kadar duyarlılığın sağlanama-
ması nedeniyle organ nakli bekleyen 

birçok insanın hayatını kaybettiğine 
dikkat çeken Battal Mertgenç, dün-
ya ülkeleri arasında organ bağışının 
yaygın olduğu ilk ülkenin yüzde 80 ile 
İspanya olduğunu belirtti. Yine veriler 
ışığında organ bağışı konusunda Tür-
kiye’nin yüzde 18 gibi bir yüzde ile son 
sırada yer aldığını belirten Mertgenç, 
toplumda organ bağışını artırmak ve 
nakil bekleyen insanlara yeniden ha-
yat vermenin duyarlı insanların elinde 
olduğunu belirtti.

“HER ÖLÜ DONÖRDEN
ORGAN NAKLİ YAPILMAZ”

Toplumda yanlış algıların da oluştu-
ğuna dikkat çeken Afyonkarahisar 
Devlet Hastanesi Organ ve Doku 
Nakli Koordinatörü Battal Mertgenç, 
her organın naklinin gerçekleşmedi-
ğini söyledi. Mertgenç; “Nakil için do-
nörlerden alınacak olan organla mut-
laka hastane ortamında gerçekleşen 
ölümlerden sonra gerçekleştirilebilir. 
Trafik kazası ve benzeri sebeplerle 
hastane dışında yaşamını yitirmiş bir 

donörün organları hayati fonksiyon-
larını kaybettiği için sağlıklı bir nakil 
gerçekleşmez. Toplumda yanlış algı-
lanan bir başka konu ise bitkisel ha-
yattaki bir hastanın beyin ölümünün 
gerçekleştiği yönündedir. Bitkisel ha-
yattaki bir hastanın beyin ölümü ger-
çekleşmiş sayılmaz ve bu nedenle bu 
hastalardan nakil işlemi yapılmaz.”  
dedi.

ÖĞRENCİLER SORDU, 
MERTGENÇ YANITLADI

Sunumun ardından öğrenciler tara-
fından yöneltilen soruları da yanıtla-
yan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 
Organ ve Doku Nakli Koordinatörü 
Battal Mertgenç, Organ Bağışı konu-
sunda genç nesilleri bilinçlendirmek 
amacıyla daha önce 23 lisede se-
minerler verdiklerini ve 24’üncü okul 
olarak Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Kolejinde öğrencilerle buluştuklarını 
belirtti.

“NAKİL BEKLEYEN HASTAYA    HAYAT VERMEK ELİNİZDE”
21
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27 Ekim 2015 tarihinde 810 seç-
menden 188 öğrencinin oyunu 

alarak Okul Meclis Başkanı seçilen 
Ahmet Babayiğit, 9. sınıflar temsilcisi 
Nilay Yenilmez, 10. sınıflar temsilcisi 
Emre Karpuz, kâtip üye Ummahan 
Avcı ve tüm sınıf temsilcilerin katılımı 
ile ilk toplantısını Afyon Batı Kurs Mer-
kezi’nin konferans salonunda yaptı.

Toplantıda eğitimde başarı düzeyi-
nin artırılması, zararlı alışkanlık-

lar, yemekhane sorunları, mavi kapak 
ve pil kampanyasına destek verilmesi, 
derste huzuru bozan öğrencilerin be-
lirlenmesi, sportif ve kültürel sosyal 
faaliyetler, öğrenci problemleri konu-
şuldu. Okul sağlığı ve çevre temizli-
ğinden konuşularak bunlarla ilgili ka-
rarlar alındı.  

Okul meclisine ve meclis başkanı 
seçilen Ahmet Babayiğit’in top-

lantı öncesi bir konuşma yaptı. Ba-
bayiğit, “yeni okulun bazı eksiklerini 
tamamlamak için sınıf temsilcileriyle 
ayda bir toplanmak üzere bir karar 
aldık. Okulumuzdaki bazı eksikleri 
gidermek için kolej kurucularına ve 
Okul Müdürümüz İbrahim Çakal ve 
müdür yardımcılarına ileteceğiz” dedi.

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde Okulu Meclis Başkanı seçilen 
Ahmet Babayiğit başkanlığında 1. dönem ilk Okul Meclis toplantısı yapıldı.

22
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TOPLANTISI YAPILDI
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Okulumuzda öğrencilerimizin cep te-
lefonu kullanımı ve cep telefonlarını 
yanlarında bulundurmaları konusun-

da çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Cep tele-
fonu bilhassa gençlerin üzerinde sağlık so-
runlarına neden olmaktadır. Bununla birlikte 
derslere karşı ilgiyi azaltmakta, motivasyonu 
düşürmektedir. 

Öğrenciler cep telefonuyla uygun ol-
mayan fotoğraflar çekerek sosyal 
medyada paylaşabilmekte ve bu se-

beple bilişim suçları da işlenebilmektedir. 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen bazı öğren-
cilerimizin okul dışında velisiyle irtibat kurma 
zorunluluğu da olduğundan cep telefonunun 
kullanılmasıyla ilgili olarak yaşanan sıkıntılar, 
birçok boyutuyla çeşitli zeminlerde değerlen-
dirilmiştir. 

Biz de okul yönetimi olarak ilçelerden ve 
köylerden gelen öğrencilerimizin cep 
telefonu ile kolejimize geldikten sonra 

okul idaresine teslim etmeleri kararı alarak 
öğrencilerin iletişim problemi çözmeye çalı-
şıyoruz.

KOLEJİMİZDE    CEP 
TELEFONU   KULLANIMI
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Öğrencilerimizden Geri 
Dönüşüme Dev Destek

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmayı 
amaçlayan Teknik Kolej öğrencileri, 2015 -2016 eğitim öğretim yılı 
boyunca topladıkları atık pil malzemeleri ile geri dönüşüme destek 

verecek. 

Gezi, Tanıtım, Turizm Kulübü 
“Geri dönüşümlü atıkların top-

lanması” kampanyası doğaya zarar 
veren bitmiş pilleri okul binasının 
farklı yerlerinde bulunan pil kutula-
rında topluyor.

TEKNİK KOLEJ OLARAK 
GERİ DÖNÜŞÜME 

TAM DESTEK

Doğal mirası koruyup atık malze-
meleri doğaya yeniden kazan-

dırmak istediğini belirten Biyoloji 
Öğretmeni Pelin Atmaca; yıl boyun-
ca kolejde bulunan geri dönüşüm 

kumbaralarında atık malzeme birik-
tireceklerini söyledi. Atmaca, Gezi, 
Tanıtım, Turizm kulübü olarak geri 
dönüşüm çalışmalarının içerisinde 
yer almak istedik. Kolejimizin için-
de ambalaj malzemeleri, plastikleri 
ve pilleri ayrı ayrı toplamaya çalı-
şacağız. Bu çalışmayla öğrencileri-
miz toprağı, ağaçları suyu koruma 
alışkanlığını da edinmiş olacaklar. 
Pil toplama kampanyamıza destek 
verecek olan başta öğrencilerimi-
ze, velilerimize ve öğretmenlerimize 
şimdiden teşekkür ederiz.” ifadeleri-
ni kullandı. 
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Tüm öğretmen ve öğrencilerinin 
katıldığı anma töreni okulun tö-

ren alanında yapıldı. Saat 09.05 te 
iki dakikalık saygı duruşu ve ardın-
dan istiklal marşının okunmasıyla 
başlayan program Teknik Koleji Ta-
rih Öğretmeni Çiğdem Akan günün 
anlam ve önemini belirten konuşma 
yaptı. Akan, “10 Kasım bir matem 
günü olmaktan çok Atatürk’ü anma 
ve düşüncelerini anlama günüdür. 
Hayatı boyunca Türk insanına ada-
yan bir imparatorluğun küllerinden 
yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan 
eşsiz bir lider, büyük bir komutan ve 
dahi bir adam olan Mustafa Kemal 
Atatürk ender insanlardan biri ola-
rak tarihe adını yazdırmıştır. Hem 
milli mücadelede hem de Cumhu-
riyetin işgal günlerinde daima ileri 
bakmış ve ileriyi görmüştür. Yeni 
geçmişini iyi bilmesi özümsemesi 
gerekmektedir. Bunun içindir ki her 
fert üzerine düşen sorumluluğu bi-
lincinde olmalıdır. Gelecekte ülke-
nin yönetimine devralacak, uygar 

ve saygın bir ulus olma bilincini 
daha pekiştirecek olan siz gençler 
ilke ve devrimlerinin ışığında ilerle-
melisiniz” dedi  

BAŞARILI ÖĞRENCİLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmanın ardından kürsüye 
gelen Türk Dili ve Edebiyat Öğ-

retmeni Hülya Şahin, ‘Atatürk’ün 
İcraatları’ adlı bir konuşma yaptı. 
Daha sonra 9-A sınıfı öğrencilerin-
den Can Ayatan “Atatürk’ü Hayatı” 
ve AMP 10-A sınıfı öğrencisi Mikail 
Göktepe “Atatürk’ün Gençliğe Hita-
besini” 9-J sınıfından Süheyla Meli-
se Altınay ise Atatürk’le ilgili bir şiir 
okudu. Tören sonunda Afyon OSB 
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
sınıfları arasında “Atatürk ve Vatan 
Sevgisi” adlı kompozisyon yarışma-
sında kolej birinci olan 9-B sınıfın-
dan Arife Nur Konuş’a hediyesini 
Okul Müdürü İbrahim Çakal taktim 
etti.

Afyon OSB Rahmiye – Sare Palalı Teknik Kolejinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete intikal edişinin 77. yıldönümü anma programı gerçekleştirildi.

ÇİĞDEM AKAN
TARİH ÖĞRETMENİ

HÜLYA ŞAHİN
EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
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Atatürk’ün milli, laik ve demokratik 
bir eğitim sisteminin oturtulabil-

mesi için önce mevcut sistem içindeki 
aksaklıkları dile getirdiğini söyleyen 
Aydın o dönem toplumunda yaygın bir 
bilgisizliğin olduğunu belirtti. Aydın, 
Atatürk’ün istikrarlı bir eğitim progra-
mının olmadığını, eğitimin milli olma-
dığını, bunun yanında da ailelerin de 
eğitim konusunda baskıda bulundu-
ğunu, insanların da hayatlarını ida-
me ettirme noktasında yeterli eğitimi 
almadıklarına yönelik düşüncelerinin 
olduğunu kaydetti. Aydın, konuşma-
sında, tüm bunların ışığında, Ata-
türk’ün eksiklikleri belirledikten sonra 
bunların nasıl giderileceği noktasında 
çalışmalara başladığını ifade etti.

“EĞİTİM MİLLİ OLMALI VE 
BİLİMSEL ESASLARA 

DAYANMALI”

    Cumhuriyetin korunması, bağımsız-
lığın savunulması ve refah seviyesinin 
yükseltilmesi için yetişmiş bireylere ih-
tiyaç duyulduğunu ifade eden Aydın, 
toplumun bilgisizlikten kurtarılırken 
ahlak düzeyinin de yükseltilmesinin 
ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması-
nın hedeflendiğini belirtti. Aydın, ko-

nuşmasında, Atatürk’ün, eğitimin milli 
olması ve bilimsel esaslara dayanma-
sı gerektiğini düşündüğünü ifade etti. 
Aydın, Atatürk’ün Türk eğitim sistemi 
ile ilgili düşünceleri de paylaştı. Aydın; 
“Atatürk’e göre, Türk eğitim sistemi 
kendi gücüne dayanmalıdır. Kendi 
derinliklerinden, tarihinden, dilinden, 
kültüründen, yaşam felsefesinden 
beslenmelidir anlayışı ön plana çı-
karılmıştır. Bu da şu demektir. Uzun 
bir süre Osmanlı döneminde pek çok 
kurumda olduğu gibi eğitim sistemin-
de de meydana gelen bozulmaların 

ortadan kaldırılıp, milletin kendi külle-
rinden, yeniden doğmasının sağlan-
maya çalışılması amaçlanarak baş-
lanacaktır. Cumhuriyeti yaşatmak, iyi 
eğitim görmüş, bilinçli, toplumun var-
lığını, inkılâpları benimseyen bu nesil-
lerin görevidir” dedi.

    Konferansın son bölümünde Afyon 
Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen - 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aydın 
öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtla-
masının ardından sona erdi.

ÖĞRENCİLERE “ATATÜRK 
VE EĞİTİM” ANLATILDI

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aydın “Atatürk ve 
Eğitim” başlıklı bir konferans verdi. Rehberlik ve Araştırma 
Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Yrd. Doç. Dr. 
Aydın, Atatürk’ün eğitim anlayışına ilişkin bilgiler verdi.

26
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Bu özel ve anlamı büyük olan günde Teknik Kolej 
öğretmenleri ve öğrencileri okulun bahçesinde bir 

program gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve istiklal Mar-
şı’nın ardından, Teknik Kolej öğrencilerden 10 ATP 
– A sınıfından Aleyna Nur Sevimgil ‘Öğretmenim’, 10 
ATP – İ sınıfından Ahmet Taner Akman’ Atatürk’ün 
Öğretmenlere Hitabı’ ve 9 - H sınıfından  Enes Şen 
‘Öğretmen’ şiirini okudu. 

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma 
yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 

Ahmet Sevim, “Biz Atatürk’ümüzün gösterdiği yolda 
verdiği mesajlar doğrultusunda yürümeye devam 

edeceğiz. Ülkemizde öğretmenler günü olarak 24 
Kasım’ın seçilmesi elbette ki tesadüf değildir. Ülke-
mizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak 
için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran 
asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran 
irfan ordusudur. Öğretmenler ulusumuzun geleceğini 
yoğuran irfan ordusunun rütbesiz kahramanlarıdır” 
dedi. 

Müzik Öğretmeni Sertan Çeşmeci önderliğinde 
öğretmenlerle ilgili birbirinden güzel şarkıların 

söylenmesiyle program sona erdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 yılında Bakanlar Kurulu 
kararıyla “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını almasının 
yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Afyon 
OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejde bir etkinlik düzenlendi.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN 24 KASIM 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ 27



Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 1928 yılında Bakanlar 

Kurulu kararıyla ‘Millet Mektepleri Ba-
şöğretmenliği’’ unvanını almasının yıl-
dönümü olarak kutlanan anlamlı gün 
için düzenlenen geceye Kolej Kurucu-
ları Önder Artuk ve İsmail Palalı ön-
derliğinde düzenlenen programa 60 
kişilik öğretmen kadrosuyla bir araya 
geldi. Yemeğe eşleri ve çocuklarıyla 
katılan öğretmenleri restorandın giriş 
kapısında Kolej Kurucuları ve Okul 
Müdürü İbrahim Çakal karşıladı.

Yemeklerin yenilmesiyle birlikte 
bir konuşma yapan Okul Müdürü 

İbrahim Çakal, birlik beraberlik vurgu-
su yaparak, iki yılda Afyon’da eğitim 
alanında büyük işler başardıklarını 
bu başarılarının sadece kolej yöne-
ticileri değil, tüm öğretmenlerinin ve 
diğer personellerinin sayesinde oldu-
ğunu ifade etti. Çakal konuşmasında 
“Teknik Kolej ailesi olarak bir arada 
kurucularımızla birlikte olmaktan son 
derece gurur duydum. Sadece bu gün 
değil tüm günümüz ve gecemizde bu 
şekilde oluruz. 2014 – 2015 eğitim 
öğretim yılında 240 öğrenci ile çıktı-
ğımız bu yolda 800’ü aşkın öğrenci ile 
devam eden özel bir okuluz. Geçen 
yıla göre bu eğitim öğretim yılında öğ-
retmenlerimizin biraz daha çok yorul-

masına rağmen, ihlasla, sadakatle ve 
içtenlikle görev yaptıklarını okul yöne-
timi olarak biliyoruz.” dedi. “Özel bir 
teknik okul olarak Afyon kamuoyunda 
ve özellikle Afyon Organize Sanayi 
bölgesinde iyi iz, iyi hatır bıraktığımızı 
düşünüyoruz” diyen Çakal, “Öğrenci-
lerimizin 4 yıllık eğitim sonunda iyi bir 
yerlere gelmesi için birlik beraberlik 
içinde bir takım oyunu gibi hep birlikte 
çaba göstermeliyiz” şeklinde konuştu. 
Çakal, Cumhuriyetin değerlerini gele-
cek nesillere aktarmaya devam ede-
ceklerini ve Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 24 Kasım, 1928’de Millet 
Mektepleri Başöğretmeni unvanını al-
dığı gün olan 24 Kasım 1981’den bu 
yana öğretmenler günü olarak kutlan-
dığını söyleyerek, programa katılan 
tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Çakal’ın konuşmasının ardından 
müzik öğretmeni Sertan Çeş-

meci’ birbirinden güzel şarkılarıyla 
meslektaşlarını eğlendirdi. Gecenin 
geç saatlerine kadar müzik eşliğinde 
eğlenen öğretmenler okulun verdiği 
stres ve yorgunluklarını bir nebze de 
olsa üzerlerinden atmaya çalıştılar. 
Afyon Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Kolej Kurucusu Önder Artuk ve züm-
re liderleriyle birlikte pasta kesilerek 
program sona erdi.

EĞİTİM KADROMUZLA 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADIK

28
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Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji eğitim kadrosu 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
bir restoranda düzenlenen yemekle kutladı. Okul Müdürü İbrahim Çakal, senede bir 
kez de olsa mesai dışında bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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   Herkesin bildiği gibi bu yaz 3 öğren-
cimizi ki bu öğrenciler en yüksek kar-
ne notuna sahip öğrencilerdir Viyana, 
Prag ve Budapeşte turu yaptılar. 
   Kolejimizi açtığımız günden beri 
yüksek bir hedefimiz var mümkün 
olduğu kadar öğrencimizi yurtdışı-
na göndermek ve ufku geniş nesiller 
oluşturmak. Bunun ilk adımı bu yaz 
attık ve atmaya da devam ediyoruz. 
Bu misyonumuz çerçevesinde Aralık 
ayında yine 3 öğrencimizi Polonya’ya 
yolluyoruz. Meslek Liselerinde  De-
vamsızlık Nedenleri konulu ulusla-
rarası seminere okulumuz öğrenci-
lerinden Ebrar Kadir Çetin,  Aleyna 
Akman ve Aleyna İşbilen seminere 
katılacaklardır. 
   Bu etkinlik öncesi kurulunu yurtdışı 
projeler ekibi sorumlu öğretmenleri 
Pelin Atmaca, Sultan Dağlı, Öner Öz-
kan ile yaptıkları çalışmaları konuş-
tuk.

Avrupa Fethimiz 
Devam Ediyor...

     Öğretmenlerimiz proje için okulu-
muz öğrenci, öğretmen ve çalışanla-
rının rol aldığı bir kısa film çektiklerini 
bu kısa filme çok olumlu eleştiriler ol-
duğunu ve bundan dolayı çok mutlu 
olduklarını belirtiler.  Yine proje kap-
samında Afyonkarahisar Valiliği tara-
fından hazırlanan “Şimdi AFYONKA-
RAHİSAR’ı Keşfetme Zamanı” adlı 
tanıtım filmine İngilizce alt yazı oluş-
turulduğunu, RAM rehber öğretmen-
lerinden Murat Karaduman ile röpor-
taj gerçekleştiklerini ve bu röportajın 
İngilizceye çevrildiğini belirtiler.
   Ayrıca öğrencilerimiz Polonya’da 
seminer çerçevesinde düzenlene-
cek Türk Gecesinden Afyonumuza 
özgü kına gecesi canlandıracaklardır. 
Özellikle kız öğrencilerimizin bindallı 
giyecekleri bu gecenin seminere ayrı 
bir tat katacağını düşünüyoruz.
     Bundan sonra tüm projelerin ya-
kından takibini yapacak; okulumuz, 
başarılı tüm öğrencileri yurtdışı pro-
jelerine dâhil edecektir.

KISA FİLM 
ÇEKTİK
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    Everyone knows that our three 
students who have the highest 
point traveled Viyana, Praq and 
Budapest.
    As for as possible, we have 
wanted to send our students 
abroad since our school opened. 
We took the first step in this sum-
mer and we continue. We will are 
consigning our three students to 
Polond on December. Ebrar Kadir 
Cetin, Aleyna Akman and Aley-
na Isbilen will join the seminar 
which contests Lock of continuity 
at vocational high school. We tolk 
about studies with the teachers 
who responsible in abroad proj-
ects Pelin Atmaca, Sultan Daglı 
and Oner Ozkan.
     Our teachers, our school proj-
ect for students, teachers and 
their short film starring the em-
ployees and said that the film 
positive reviews. Therefore they 
said they were very happy. They 
said  it created english subti-
tles for  project prepared by the 
AFYONKARAHİSAR governor’s 
office “Afyonkarahisar now time to 
discover” the promotion film. Our 
teachers were also interviewed 
Murat Karaduman the RAM coun-
selor and said that they translate 
into English. 
    However, our students will be 
held in Poland will boost night 
condemned the Turkish night. We 
believe our students, especially 
girls, would be effective tonight 
they wear worn a Bindallı. 
    Our school will then keep track 
of all projects will be added to all 
successful students overseas 
projects.

Our European 
Conquest Continue…30
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2015 - 2016 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Teknik Kolej olarak 
geleneksel kitap okuma etkinliği devam etmektedir. 

       Okulumuzda bulunan 810 öğrenciye kitap 
okutturmak için 100 Temel Eser de dahil top-
lamda 350 kitap belirledik. Bu kitaplar sınıf 
panolarına asıldı ve öğrencilerimiz böylece 
istedikleri kitabı alıp okuma şansına sahip 
oldu. 
            Türk Dili ve Edebiyatı zümresi 

olarak belirlediğimiz okuma çizelge-
si doğrultusunda her hafta farklı bir 
ders saatinin ilk yirmi dakikası oku-
maya ayrılmıştır. Böylelikle öğren-
ciler hem derslerinden geri kalma-
makta hem de okuma alışkanlığı 
edinmektedirler. Öğrenciler kendi 
seçmiş oldukları kitapları okuyup 
bitirdiklerinde özet çıkarmakta 
ve okuduklarını yazıya aktarabil-
mektedirler. Kitap okumanın on-
lar için ne kadar yararlı olduğu 
girecekleri üniversite sınavında 
bir kez daha anlayacaklardır. 

Okuma saatleri bütün öğretmenlerin ve okul yö-
netiminin iş birliği ile başarılı bir şekilde devam 
ettirilmektedir.

    Sene sonunda bir önceki yıl olduğu gibi en 
çok kitap okuyan öğrenciler okul yönetimi ta-
rafından ödüllendirilecektir. Okuma alışkanlığı 
edinme yolunda ilerleyen öğrencilerimize bu 
konuda bütün öğretmenlerimiz yardımcı olmaya 
devam edecektir.
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OKULUMUZUN BÖLÜMLERİ TANIYALIM

Gıda Teknolojisi Alanı
    Tarım ve hayvancılığa dayalı ham 
maddeleri modern teknolojileri uy-
gulayarak işleyen ve güvenli gıda 
üretimini sağlamak için duyusal, 
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
yönden gıda kontrol hizmetlerini 
gerçekleştirerek tüketime uygun 
gıda maddeleri üreten ve insan 
beslenmesine sunan bir teknoloji 
dalıdır.
    Gıda Teknolojisi alanı altında yer 
alan mesleklerde, sektörün ihtiyaç-
larına ve gıda mevzuatlarına uy-
gun üretim yapabilen, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler doğrultusun-
da gerekli olan mesleki yeterlikleri 
kazanmış nitelikli meslek eleman-
ları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    Gıda sektörü, Türk ekonomisi-
nin gelişmesinde nüfus, istihdam, 
beslenme, hammadde ve dış satı-
ma katkısı nedeniyle önemli bir rol 
oynamaktadır. Gıda güvenliği dev-
letlerin en önemli konusudur. Dün-
yada son 10 – 15 yıl içinde gıda ka-
lite ve güvenliği konusunda önemli 
yasal değişikliklere gidilerek gıda 

güvenliği açısından tüketiciyi daha 
ciddi biçimde korumayı hedef alan 
yasalar oluşturulmuş, gıda üreten 
firmalara işletme koşullarını geliş-
tirmek ve iyileştirmek yolunda zo-
runluluklar getirilmiştir.   Gıda en-
düstrisi, çeşitli gıdaların üretimini 
kapsayan geniş bir endüstri dalıdır. 
Önceleri şeker, ekmek, peynir, yo-
ğurt, un ve zeytinyağı gibi bilinen 
belli başlı birkaç gıdaya yönelik 
basit üretimler, daha sonra her biri 
kendi içinde uzmanlaşarak farklı 
endüstri dalı haline gelmiştir. 
     Türkiye’de gıda sanayinin ge-
lişmesi, bilimsel ve teknolojik ge-
lişmelerin yakından izlenmesi ve 
uygulanabilmesine bağlıdır. Gıda 
sanayisinde dünya standartlarını 
yakalayabilmemiz için; vizyon ve 
hedefleri iyi belirlememiz, kaynak-
larımızı, enerjiyi, iş gücünü, bilgiyi 
ve teknolojiyi etkin kullanmamız 
gerekmektedir. Bunun için, gıdanın 
üretiminden tüketiciye ulaşıncaya 
kadarki süreçte ve kalite yönetim 
sistemlerinde çalışacak nitelik-

li elemanlara ihtiyaç vardır. Gıda 
sektörü için nitelikli öğrenci yetiştir-
mek en büyük hedeflerimizdendir.
     Okulumuzda bulunan Gıda 
Teknolojisi uygulama atölyemizde 
uygulamalarla, projelerle, en iyi 
şekilde öğrenci eğitimini gerçek-
leştirmekteyiz. Okulumuz Gıda 
Teknolojisi alanındaki öğrencile-
rimizi; öğretim programının temel 
prensipler ile teorik bilgilerin pra-
tiğe dönüştürülmesini sağlayacak 
uygulamaları dengeleyen, gıda en-
düstrisinde yeni imkânlar doğduk-
ça işini daha ileriye taşıyabilmesini 
temin eden, bilimsel araştırma me-
rakını uyandıracak ve bilime yak-
laşmasını sağlayacak bir nitelikte 
hazırlamaktadır.
İşlevi planlanan uygulamaya ge-
çilen projelerimiz;
-  Zenginleştirilmiş ekmek üretimi
-  Meyveli nişasta üretimi- üretilen 
nişastadan şekerleme imalatı
-  Probiyotik bakteri içeren meyveli 
yoğurt
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Food Tecnology Department is 
a tecnological department that 
processing production gaolying 
modern tecnology on raw materi-
al basis on agricultırel and stock-
breeding. 
     It is aimed that students are 
trained as qualified employee who 
are able to produce suitable food 
according to subjects and needs 
of sector, who are able to gain Pro-
fessional sufficiency on tecnologi-
cal and scientific developments.
      Food sector plays an import-
ant part in development of Turkish 
Economy. Because it has an conti-
bution on population, nourishment, 
and raw material. Food security is 
the most important matter at gov-
ernment. Some lows are formed 
that aim to protect consumer about 
food security and food quality, also 
some obligations are taken about 
development and improvement 
of undertaking condition. Food 
industry is an indıstry which com-
prises various food production.

    Firstly, simple production was 
made on sugar, bread, cheese, 
yoghurt, flour and olive oil, the 
each one become different indus-
try brunch.
    Development of food industry 
dependent on applying and follow-
ing the tecnological and scientific 
progress.
    We should use tecnology, in-
formation, power of work, ener-
gy sources effectively, also  we 
should identfy aims and vision. So 
we can catch the World standadi-
zation on food industry.
For that reason qualified employee 
needs who work on food process-
ing on food production 
and arrival to consumer. 
To train qualified stu-
dents for food indutry is 
our big goals.
      We come true the 
education of good stu-
dents with applications 
and projects in Food 
Tecnology ap-

plication class. We educate the 
students according to scientific 
resources, curiosity about search-
ing the science ensure their Works 
forword with new opportunity and 
supply to change pedagogy pro-
gram into theoretic information. 
     Projects that apply into our 
school;
- Production of miscelloneous 
bread
- Production of fruitful starch, pro-
duction of candy from starch
- Fruitful yoghurt consists of prebi-
otics bacterium

Food Tecnology Department
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Türkiye sanayisine genel olarak 
baktığımızda makine sektöründeki 
çalışan elemanların giderek azal-
dığını görüyoruz. Bu durum Türki-
ye’nin sanayi gücünü büyük ölçüde 
azaltıyor. Makine bölümü olarak ara 
kademe eleman açığına çözüm ge-
tiriyoruz.
 Bölümümüz;
•   Bilgisayar Destekli Makine İma-
latı(CNC);  Klasik ve bilgisayar 
kontrollü talaşlı imalat tezgâhlarını 
çalıştırıp sayısal kod üreterek kulla-
nabilen, makine parçalarını işleyebi-
len, bu makinelerin her türlü ayar ve 
kontrollerini yapabilen, makinelerin 
üzerindeki tüm sistemlerin bakım ve 

onarımını yapabilen nitelikli kişi ye-
tiştiren bölümdür.
•   Makine Bakım ve Onarımı; tez-
gah kurulumunu yapan, tezgahların 
bakım kataloglarını inceleyerek arı-
za tespitini yapan, arızalı parçayı 
onaran ya da yenisi ile değiştiren 
tezgah ve makinelerin periyodik ba-
kımlarını yapan nitelikli bölümdür.
     Öğrencilerimiz bu bölümlerin her-
hangi birinden mezun olduklarında 
sanayilerimizde hiç zorlanmadan iş 
bulabileceklerdir.
    Öğrencilerimizin tam donanımlı 
atölyelerimizde uzman kadromuz 
ile kendi alanlarında uzmanlaşma-
larını sağlıyoruz. Okulumuzun Or-

ganize Sanayi Bölgesinde olması 
öğrencilerimizin tecrübelerini iki kat 
artırıyor. Makine atölyemiz Organize 
Sanayi Bölgesindeki esnaflarımızla 
koordineli bir şekilde çalışıyor. Öğ-
rencilerimiz esnaflarımızın getirdiği 
işlerle sanayi tecrübelerini halkımı-
zın hizmetine açtığımız atölyemizde 
geliştiriyorlar. Bölümümüz alanında 
uzman, tecrübeli ve geleceğe yön 
verecek bireyler yetiştirmeyi kendi-
ne ilke edinmiştir. Bu nedenle maki-
ne bölümü olarak sürekli kendimizi 
yeniliyor ve kendimize yeni hedefler 
koyuyoruz. 
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    When we observe the Turkish 
Industry we see that the people 
working on machine industry de-
crease day by day. This situation 
reduce power of Turkish industry 
on a large scale.
In our department ;
•  Computer aided Machinery 
Manufacturing: In this part, peo-
ple are educated on maintaining 
and repairing the machine system, 
regulating and controlling the all 
machines, working on pieces of 
machine, using sawdust produc-
tion workbench (producing nu-
menical code) 

•  Maintaining and Repairing of 
Machines: The person educated 
on this part is able to setting up 
workbench, establishing the fail-
ures of workbenchs, fixing the out 
of order piece or changing a new 
one, and also who is able to mak-
ing periodic maintenance of ma-
chines.
    These are our two departments. 
Our students can find a job easily 
when they study on these two de-
partments. 
We ensure that our students be-
came an expert on their own de-
partment in equipped workshops. 

Our school is in organized industry 
and this increase and make dou-
ble our students’ experience.
   Our machine workshop work on 
coordinated with trades working in 
organized industry. Students im-
prove their industry experiments 
with the Works come from trades. 
Our department adopt as an prin-
ciple which is to raise individuals 
who are specialist, experienced 
and shoping the future in their 
fields. So we always renovate our-
selfs and set new goals. 

Departmant of Mechanical Tecnology
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ALANIN AMACI: Elektrik-Elektronik 
Teknolojisi alanı altında yer alan mes-
leklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel 
ve teknolojik gelişmeler doğrultusun-
da gerekli olan mesleki yeterlikleri 
kazanmış nitelikli meslek elemanları 
yetiştirmek amaçlanmaktadır.  
    Elektrik-elektronik alanındaki ürün-
ler ve kullanılan teknoloji hızla değiş-
mektedir. Dolayısıyla bu alan sürekli 
gelişen, dinamik bir yapıya sahiptir. 
Alanın bu özellikleri Ar-Ge (Araştır-
ma-Geliştirme) çalışmalarının ve ni-
telikli personel istihdamının önemini 
artırmaktadır. Elektrik elektronik ala-
nında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü-
nün yetiştirilmesi için kamu kurumları 
ve özel kuruluşların işbirliği yapması 
son derece önemlidir. Teknik eleman-
dan mühendise kadar her kademede 
görev yapacak elemanın eğitilmesi 
hedeflenmeli, ortak projeler yapılma-
lıdır. Hızla gelişen bu alanda mevcut 
teknik elemanların ve mühendislerin 
güncel gelişmelerden haberdar ol-
maları için de sürekli eğitim imkânları 
sunulmalı, bunun için kaynak ayrılma-
lıdır. Türkiye’deki elektrik - elektronik 
sektörü hazır olarak gelen parçaların 
montajıyla başlamıştır. Zaman içinde 
gelişen ve özellikle 1990’lı yıllardan 
itibaren hızlı bir şekilde büyüyen sek-
tör, 2002 yılında büyük bir ihracat ge-

lirine ulaşmıştır. Günümüzde, özellikle 
Marmara ile Ege bölgesine yayılan bu 
sektörde genellikle orta ve büyük öl-
çekli firmalar faaliyet göstermektedir. 
Elektrik-elektronik alanı Türkiye’de 
teknik ve yapısal açıdan altı alt sek-
törden oluşmaktadır. Bu alt sektörler 
ve içerdikleri alanlar şunlardır:
 • Bilişim    
• Tüketim cihazları  
• Telekomünikasyon  
• Profesyonel endüstri cihazları  
• Askerî elektronik cihazlar 
• Bilgisayar   
    Elektrik-Elektronik alanı üretim, ih-
racat ve istihdamıyla ülke ekonomisi-
ne yaptığı birinci derece katkının ya-
nında diğer sektörlere olan etkileriyle 
ikinci derece katkılarda da bulunmak-
tadır. Bu alanındaki teknoloji değişi-
mi ve kalite artışı elektrik-elektronik 
ürünlerini girdi olarak kullanan birçok 
alanda da kalitenin artmasına olumlu 
etkide bulunmaktadır. Günümüzde, 
elektrik-elektronik alanındaki ürünler 
ve kullanılan teknoloji hızla değişmek-
tedir. 
    Dolayısıyla bu alan sürekli gelişen, 
dinamik bir yapıya sahiptir. Alanın bu 
özellikleri Ar-Ge (Araştırma-Geliştir-
me) çalışmalarının ve nitelikli perso-
nel istihdamının önemini artırmakta-
dır. 
    Özel Aosb Rahmiye Sare Pala-
lı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 

Elektrik-Elektronik Teknolojileri Ala-
nı’nda henüz sadece 10.sınıf öğren-
cilerimiz olduğu için henüz dallarımız 
aktif hale gelmemiştir. Okulumuzda; 

•  ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM 

•  ELEKTRİK TESİSATLARI VE 
PANO MONTÖRLÜĞÜ   
dallarında öğretim yapılması planlan-
maktadır.

İSTİHDAM (ÇALIŞMA) ALANLARI 
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanın-
dan mezun olan öğrenciler, seçtikleri 
dal/meslekte kazandıkları yeterlikler 
doğrultusunda; 
1. Elektrik tesisatçılarında,
2. Elektrik pano kurulum atölyelerin-
de,
3. Asansör ve yürüyen merdiven tek-
nik servislerde
4. Güvenlik sistemleri teknik servisle-
rinde,
5. Haberleşme ve iletişim cihazları 
teknik servislerinde,
6. Televizyon ve radyo tamir atölyele-
rinde,
7. Seslendirme ve ışık sistemleri tek-
nik servisinde,
8. Endüstriyel fabrika ve atölyelerde,
9. Yüksek gerilim proje taahhüt firma-
larında,
10. Elektrik tesisatı proje taahhüt fir-
malarında vb. yerlerde çalışabilirler.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK 
TEKNOLOJİLERİ ALANI
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Objective of The Field: Pro-
fessions of the field of electric- elec-
tronic tecnologies aim raising who 
have Professional competence which 
needs.
     Nowadays, products in the fields of 
the Electric- Electronic Technologies 
change day by day. So this field has 
a pattern which is dynamic and al-
ways changes. These features of the 
field raise the importance studies of 
researc and development and qualıi-
fied staffing. In order to raise qualified 
members of profession who are need-
ed in the field of Electric- Electronic 
Tecnologies, cooperating with public 
enterprises and private institutions is 
highly important. 
It should be targeted to train the staff 
member who is going to work in each 
step from technical competent to en-
gineer. And colloborative projects 
sholuld be done. In this rapidly devel-
oping court, the opportunity of educa-
tion should be provided steadily to the 
current technical staffs and engineers 
to know the contemporary develop-
ments. Therefore sourcesshould be 
selected fort his. The electrical and 
electronic sector in Turkey started 
with the installation of the fragments 
incoming as ready made. The sector 

developing in the course of time and 
especially growing quickly beginning 
from the early 1990’s, reached a 
large export revenue. At the present 
day, mostly large and medium sized 
companies rustle in this sector that is 
spread out especially to the Aegean 
and Marmara region. The electrical 
and electronic court is made up of six 
sub-sectors and scapes that are in-
cluded:
• İnformatics
• Consumption devices
• Professional Industry devices 
• Military electronic devises
• Computer
• Telecommunications
     Electric – Electronic field contrib-
utes first class contribution for country 
economy with production export and 
employment also it contributes sec-
ond class contributions with impact to 
other sectors. Technological chang-
ing and quality increasing in this field, 
positively affcet to increase the quality 
that use electric- electronic produc-
tions as an input. Today, productions 
in electric- electronic field and Tecnol-
ogy, which is used, napidly change. 
So, this field has a dinamic structure 
constantly develop. These qualities 
of field increases its important abour 

ARGE Works and qualified worker 
employment. Our fields havent been 
activated yet. Because there is only 
10th grade in Rahmiye Sare Palalı 
Technical Anatolian School. It is pur-
posed that educate in fields that 

•   Industrial Servicing

• Reparation Electrical Sys-
tem and Panel Fittering in 
our school.

Working area: students who gradu-
ated from the department of Electric- 
Electronic have a chance to work at; 
•  Electric systems (electrician)
•  Installation of electrical panel
•  Technical servise of lift and esca-
lators 
•  Technical servise of communication 
and equipment of communication
•  Tv and radio repairing workshop
• Technical servise of vocalization 
and light system
• Industrial company and workshops 
•  Engagement Project of high voltage 
companies
• Engagement Project of electrican 
installation.

     The Field of Electric - Electronic
Tecnologies
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ÖNDER ARTUK 
KURUCU

İBRAHİM ÇAKAL
MÜDÜR

İSMAİL HAKKI ÇOLEKER
MÜDÜR BAŞYARDIMCISI

ÖMER MÜRSEL BİLİK 
MÜDÜR YARDIMCISI

CEMAL USLU
MATEMATİK ÖĞRT.

NURİ ARIKAN
MATEMATİK ÖĞRT.

AHMET KALKAN
MATEMATİK ÖĞRT.

NİHAL GÜLSEVEN
MATEMATİK ÖĞRT.

DİDEM PALALI
MATEMATİK ÖĞRT.

HÜLYA ŞAHİN 
TÜRK DİLİ VE EDB. ÖĞRT.

ŞENİZ DAĞÇI 
TÜRK DİLİ VE EDB. ÖĞRT.

ÖZLEM DEMİREL 
TÜRK DİLİ VE EDB. ÖĞRT.

ARZU DUDAK 
TÜRK DİLİ VE EDB. ÖĞRT.

PINAR ARTUK 
FİZİK ÖĞRT.

DUYGU BOZKURT
FİZİK ÖĞRT.

HASAN BOYAR
FİZİK ÖĞRT.

MURAT YAMAN
KİMYA ÖĞRT.

GONCA ARTUK
KİMYA ÖĞRT.

GÜLER BABÜRŞAH
KİMYA ÖĞRT.

ÖĞRETMEN KADROMUZ
38
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ALİ ŞAHİN
BİYOLOJİ ÖĞRT.

FERİDE GÖKDENİZ 
BİYOLOJİ ÖĞRT.

PELİN ATMACA 
BİYOLOJİ ÖĞRT.

GÜSSÜM DEVECİ 
TARİH ÖĞRT.

YASEMİN GÖKDUMAN TÜRK
TARİH ÖĞRT.

ÇİĞDEM AKAN 
TARİH ÖĞRT.

EMRAH MURAT
COĞRAFYA ÖĞRT.

ESİN KASABALI
İNGİLİZCE ÖĞRT.

SULTAN DAĞLI 
İNGİLİZCE ÖĞRT.

KÜBRA VURAL 
İNGİLİZCE ÖĞRT.

CEREN YÜCESOY
İNGİLİZCE ÖĞRT.

SULTAN DİRİL
ALMANCA ÖĞRT.

MÜCAHİT YILMAZ
ELEKTRİK - ELEKTRONİK ÖĞRT.

ÖNER ÖZKAN
MAKİNE ÖĞRT.

KÜBRA PAYTONCU 
GIDA TEKNOLOJİSİ ÖĞRT.

SERTAN ÇEŞMECİ 
MÜZİK ÖĞRT.

İSHAK ATCI
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRT.

AHMET ÇELİKTAŞ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRT.

TÜRKAN ESRA AKOSMANOĞLU
REHBERLİK ÖĞRT.

DİLEK KURT
REHBERLİK ÖĞRT.

ŞÜKRÜ ÜNVER
ELEKTRONİK ÖĞRT.

ÖMER AKGÜN
ELEKTRİK - ELEKTRONİK ÖĞRT.

ZEYNEP ÇAVDAR 
GIDA TEKNOLOJİSİ ÖĞRT.

EĞİT İM FARKI İLE GÜNÜMÜZÜ 
BAŞARIL I  B İR GELECEĞE TAŞIYORUZ

MEHMET ŞAHAN
COĞRAFYA ÖĞRT.



40. SAYFA
BU SAFYAYA 
KOLEJ VEYA 
BATI KURS 

MERKEZİNİN
REKLAMI 
GELECEK


