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Tüm öğretmenlerimizin hazır bulunduğu 
toplantıda;

9 ve 10.sınıflarda okuyan tüm öğrencileri-
mizin genel durumları, başarısız olan öğ-
rencilerimizin özel durumları ve bu başa-
rısızlıklarını ortadan kaldırabilmek adına 
bugüne kadar yaptıklarımız ve bu günden 
itibaren yapacaklarımız toplantımızın ana 
gündemini oluşturdu. Bu konuların yanı 
sıra toplantıda; disiplinle ilgili konular, 
devam – devamsızlık durumları; İkinci dö-
nem veli toplantısı tarihi, zümre başkanları 
toplantısında yazılı tarihlerinin belirlenme-
si ve sosyal - sportif faaliyetler gibi konu-
lar görüşüldü.

Toplantıda öğrencilerin özgüvenlerini 
kazanmaları bakımından son derece 

faydalı olduğuna inandığımız kariyer gün-
lerinin düzenlenmeye devam edileceği, 
soysal etkinliklere önem verileceği, öğ-
rencilerimizin enerjilerinin bu tür sosyal 
ve sportif faaliyetlerde yoğunlaştırılması-
nın ahlaklı ve erdemli bireyler yetiştirilme-
si noktasında bize katkı sağlayacağı ifade 
edildi.

2015 – 2016 Eğitim – Öğretim
Yılı 2. Dönem Bağı Öğretmenler
Kurulu Toplantısı 7 Şubat 2016

Pazar günü gerçekleştirildi.

KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İKİNCİ DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER 
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2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete açılan 2015-2016 eğitim öğretim 
yılında ise yeni eğitim binasında hizmet vermeye başlayan OSB Rahmiye & Sare 
Palalı Teknik Koleji bünyesinde öğrenim gören 780 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

ÖĞRENCİLERİMİZİN KARNE HEYECANI

Geçtiğimiz eğitim öğretim 
yılı başında açılan OSB 

Rahmiye & Sare Palalı Teknik 
Koleji’nde karne heyecanı 250 
öğrenci ile yaşanmıştı. 2015-
2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda 
yeni kayıt yaptıran öğrencilerle 
birlikte büyüyen OSB Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Koleji’nde 
öğrenim gören 780 öğrenci 
okul idaresi tarafından düzen-
lenen törende karnelerini aldı.

“ÖĞRENCİLER UMRE 
ÖDÜLÜ VERECEĞİZ”

OSB Rahmiye & Sare Pa-
lalı Teknik Koleji’nde dü-

zenlenen karne töreninde ko-
nuşan Okul Müdürü İbrahim 
Çakal, yorucu ama bir o kadar 
da keyifli bir 4 ayı geride bırak-
tıklarını, bu süre zarfında öğ-
rencilerin okula adaptasyonu 
ve derslerindeki başarılarının 
kendilerini mutlu ettiğini söy-
ledi. Öğrencilere ‘Peygamber 
Efendimizin Hayatı’ adlı bir de 
kitap dağıttıklarını belirten Okul 
Müdürü İbrahim Çakal: “Sizlere 
dağıttığımız kitabı okuyun çün-

kü ikinci dönemde bu kitaptan 
sınav olacaksınız. Sınavda en 
başarılı olan 3 sponsor bula-
bilirsek 5 öğrencimizi umreye 
götüreceğiz. Bu sınav aynı 
zamanda Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Dersi’nde de sizin için 
ders notu niteliği taşıyacak.” 
dedi.

“EŞOFMANLARINIZI
TATİL DÖNÜŞÜNDE 

DAĞITACAĞIZ”

Öğrenciler için eşofmanlar 
hazırlattıklarını ancak ilk 

döneme yetişmediğini bu ne-
denle öğrencilere dağıtımını 
gerçekleştiremediklerini belir-
ten OSB Rahmiye & Sare Pa-
lalı Teknik Koleji Okul Müdürü 
İbrahim Çakal; “Spor yaparken 
ve Beden Eğitimi derslerinde 
kullanmanız için ücretsiz eşof-
man dağıtmayı planlamıştık. 
Eşofmanların hazırlanması za-
man aldığı için ilk döneme ye-
tişmedi ancak ikinci dönemin 
ilk gününde sizlere bedenlerini-
ze göre dağıtımları yapılacak” 
ifadelerini kullandı.
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“15 GÜN İYİ DİNLENİN 
DERSLERİNİZİ DE 

BOŞLAMAYIN”

4 aylık eğitim döneminin sona er-
diğini belirterek öğrencilere nasi-

hatlerde de bulunan OSB Rahmiye & 
Sare Palalı Teknik Koleji Okul 

Müdürü İbrahim Çakal: “Bir 
eğitim öğretim yılının yarı 

dönemini tamamladınız. 
Başarılı olan öğren-

cilerimizin yanı sıra 
karnesinde zayıfı 

bulunan öğrenci-
lerimiz de var 
ancak başarılı 
olan öğrencile-

rimiz kendilerini 
bırakmamalı, zayıfı 

olan öğrencilerimiz ise 
kendilerine olan güvenlerini yitirmeme-
li. 15 günlük tatilde kendinize zaman 
ayırın ancak derslerinize de göz atma-
yı unutmayın. İyi bir dinlenme dönemi 

sonrasında yoğun bir eğitim döne-
mine gireceksiniz. Her birinizin 
başarılı olacağına olan inan-
cımız tam. Sizlerde kendinize 
inancınızı kaybetmeyin.” dedi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER
BELGELERİNİ TÖRENLE ALDI

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 
OSB Rahmiye & Sare Palalı Tek-

nik Koleji’nde öğrenim gören 780 öğ-
renciye karneleri takdim edildi.  Karne 
takdim töreninde her sınıfın en başarılı 
öğrencilerine sınıf rehberlik öğretmen-
leri tarafından onur belgeleri verildi. 10. 
Sınıflar düzeyinde 11 öğrenciye, 9. Sı-
nıflar düzeyinde ise 17 öğrenciye onur 
belgesi takdim edildi. Törende yine 10 
ve 9. Sınıflar düzeyinde takdir belgesi 
almaya hak kazanan 48 öğrenciye de 
belgeleri okul idarecileri ve öğretmen-
leri tarafından verildi. 9. Sınıflar düze-
yinde 94,98’lik ders notu ortalaması 
ile okul birincisi olan Şerife Çetin, yine 
94,59’luk ders notu ortalaması ile Eren 
Mahmut Kundak ve 91,35 ile Büşra 
Ballıkaya ile 10. Sınıflar düzeyinde ise 
91,45’lik ders ortalaması ile okul birin-
cisi olan Yusuf Kayık, 90,88 ile Zehra 
Ölmez ve 90,30 ile Meryem Betül Çav-
dar’a belgeleri ve ödülleri takdim edildi. 
Tören İstiklal Marşı’nın okunması ile 
birlikte sona erdi. 
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Kolejimiz öğrencilerini, özellikle hayvan-
larla ve çocuklarla iyi sosyal ilişkiler 

kurabilen diğer barınak hayvanlarıyla bu-
luşturarak, belki de bazı öğrencilerin hayat-
larında ilk defa bir hayvanla sosyal bir ilişki 
kurabilmeleri sağlamaktır. Bu tip faaliyetlerde 
ki amacımız,  kimlik ve karakterleri henüz 
oluşma aşamasında olan geleceğinin büyük-
lerinin yüreklerine hayvan sevgisi, diğer can-
lılara saygı, merhamet, duyarlılık ve hoşgörü 
tohumlarını genç yaşta serpebilmektir. Böy-
lelikle, gelecek nesillerin, insan ve hayvan 
sevgisi ile yetişmiş, onlara merhamet ve hoş-
görüyle yaklaşan, sokak hayvanları sorunu-
na daha insani çözümler üretebilen bireyler 
yetiştirebilmektir.

Her köpeğin ayrı bir hikâyesi, ayrı bir gönül 
yarası var. Birbirinden farklı duygu silsi-

lesi yaşıyorsunuz. Onları sahiplenip umarsız-
ca, duygusuzca sokağa bırakan sahiplerine 

hiddetleniyorsunuz. Evde 
yaşadığı ve sokaktaki 
yaşama yabancı olduğu 
için evine ve sahibine ka-
vuşmaya çalışırken trafik 
kazası geçirip hayatının geri kalan kısmını 
sakat olarak geçirmek zorunda olduğunu 
görüp daha da hırslanıyorsunuz. Barınaktaki 
köpekler şanslılar çünkü artık güvenli, koru-
naklı bir mekândalar. Artık kimse canlarını 
yakamaz, taş atamaz ve çocukları eğlensin 
diye oyuncak olarak kullanamaz. Hiç suçları 
olmadığı halde kaybettikleri ve hak ettikleri 
sevgiyi tekrar verebiliriz.

Sokak hayvanlarını korumanın, onların 
doğal ortamlarında sağlık, güven ve hu-

zurla yaşayabilmelerine olanak tanımanın, 
daha da önemlisi, insanların ve çevrelerinde-
ki hayvanların “birlikte”, uyum içinde yaşaya-
bilmelerini sağlamak…

AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinin en 
temiz sınıfı seçilen 9-C ve 9-P sınıfları sınıf  rehber 
öğretmenleri Pelin Atmaca ve Hasan Boyar 
rehberliğinde Afyon Belediyesi Hayvan 
Barınağını ziyaret ettiler. Barınak ziyaretinin 
keyfini çıkaran öğrenciler doyasıya eğlendiler.

KOLEJİMİZDEN HAYVAN
BARINAĞINA ZİYARET
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Gelenek; bir toplumun inanışı, ya-
şam biçimi, kılık kıyafeti, şiir dili, 

örf ve adetleridir. Milleti millet yapan 
değerlerdir. Bu değerleri ayakta tuta-
bilmek, genç nesillere aktarılarak ve 
yaşatılarak gerçekleştirilebilir. Âşıklık 
geleneği de, kültür varlığımızın önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Bir toplulukta eskiden olmalarından 
ötürü saygın tutulup, kuşaktan 

kuşağa iletilen kültürel kalıntılar, alış-
kanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar ola-
rak ifade edilen aşıklık geleneği diğer 
kültür değerlerinde olduğu gibi, belirli 
bir işlevi yerine getirmek, bir ihtiyacı 
karşılamak üzere geleneksel kültürün 
yarattığı kültür değeridir. 

Sözlü kültür mahsullerimizin birço-
ğunda olduğu gibi, âşık tarzı şiir 

geleneğinde de büyük bir gerileme ve 
yok olma tehlikesi vardır. Bu yok ol-

mayı durdurabilmek ve geleneğin sür-
dürülebilirliğiyle alakalı olarak önce, 
yaşayan âşıklara sonra biz öğretmen-
lere görev düşmektedir. 

Bende okulumuzda bir nebzede 
olsa Türk Edebiyatı dersinde 

5000 yıllık Türk Tarihi ile aynı yaşta 
olan ve önemli geleneklerimiz arasın-
da aşıklık geleneğini öğrencilerime 
yansıtmayı, sevdirmeyi amaç edine-
rek bu geleneğimize sahip çıkmaları-
nı sağlamaya çalıştım.

Konumuz gereği o haftayı 
aşıklar haftası olarak 

seçtik. Sınıfımızda öğren-
cilerimizden Ömer Faruk 
Gökçimen önemli aşıkla-
rımızdan olan Aşık Vey-
sel’i giydiği kıyafet, sazı 
ve okuduğu şiirle canlan-
dırmaya çalıştı.

Öğrencilerimiz bu haftada öz de-
ğerlerimizden olan aşıklık gele-

neğini tanıdılar. Bir aşığın nasıl giyin-
diğini, aşıkların duygularını şiirlerinde 
nasıl ustaca dile getirdiğini gördüler.

ÂŞIKLIK 
         GELENEĞİ

ÖMER FARUK GÖKÇİMEN FATMA YILMAZ KARAKURT
EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
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Tüm Öğrencilerimize

ÜCRETSİZ EŞOFMAN TAKIMI
Afyon Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji olarak geçen 

yıl olduğu gibi bu yılda tüm öğrencilerimize ücretsiz 
eşofman takımı dağıttık. Tüm öğrencilerimizin beden öl-
çüleri alarak her öğrencimize özel olarak üretilen eşof-
manlar öğrencilerimiz tarafından beğeni ile karşılandı.

Dönem içerisinde beden eğitimi derslerinde tüm öğ-
rencilerimizin bireysel veya takım sporlarında spor-

cularımızın kullanacağı eşofmanlar toplam 800 adet ola-
rak bir firmada yaptırılmıştır.

Beden Eğitimi öğretmenimiz İshak ATCI tarafından da-
ğıtımı organize ettiği eşofmanlar şıklık ve rahatlıkları 

ile öğrencilerimizden tam not aldı. 

Eşofman dağıtımı sonrası bir açıklama yapan Beden 
Eğitimi öğretmenimiz İshak ATCI: “Böyle hayırlı bir 

işte emeği olan herkese çok teşekkür ederiz. Böyle hedi-
yeler hem öğrencilerimizi motive edecek hem de beden 
eğitimi dersinin bütünlüğünün sağlanmasına faydalı ola-
caktır.” dedi.
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Okul Müdür Başyardımcısı İsmail 
Hakkı Çolaker, Tanıtım ve Turizm 

Kulübü sorumlusu ve Biyoloji öğret-
meni Pelin Atmaca ve Almanca Öğret-
meni Sultan Diril ile birlikte 60 öğrenci 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet 
Necdet Sezer kampüsü içeresinde bu-
lunan ve Türkiye’nin en büyük Müzik 
Müzesi olma özelliğine sahip Alimoğlu 
Müzik Müzesine gezi düzenledi.

“GELENEKSEL 
KÜLTÜRÜMÜZE KATKIDA

BULUNUYOR”

Gezi ile ilgili görüşlerini aldığımız 
biyoloji öğretmeni Pelin Atmaca; 

“Afyonkarahisar Kocatepe Üniversite-
si konservatuvarı bünyesinde bulunan 
İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi ülke-
mizin en büyük müzik müzesi olma 
özelliğine sahip. Alman koleksiyoner 
Wolfgang Ott’ un farklı kültürlerin mü-
zik enstrümanlarını toplayıp müzeye 
bağışlamasıyla oluşturulan müze aynı 
zamanda geleneksel kültürümüze kat-
kıda bulunan birçok sanatçımıza ait 

eserleri de barındırmaktadır.  Konser-
vatuvar 3 yıldır aktif olarak halka açık 
bir şekilde eserleri sergilemeye devam 
etmektedir.  Okulumuz öğrencilerinin 
genel kültürlerini artırmak, şehrimiz-
de bulunan değerlerimizi öğrenmeleri 
için ilk dönemin son haftasında 60 öğ-
rencimiz ve 3 öğretmenimizle beraber 
müzemize gezide bulunduk. Hem ken-
di kültürümüze ait hem de farklı kültür-
lere ait farklı çalgı aletlerinin ve müzik 
aletlerinin bulunduğu müze görsel 
olarak öğrencilerimizin oldukça dik-
katini çekti. Radyo, gramofon, pikap, 
saksafon, saz, ut gibi bilinen eserlerin 
yanında yurtdışından gelen eserler 
çocukların ayrıca dikkatini çekti” dedi. 

“ÖĞRENCİLERİMİZİN 
DAĞARCIĞINA FAYDA 

SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Alimoğlu Müzik Müzesi’ne yaptıkla-
rı geziden öğrencilerin de oldukça 

fazla etkilendiğini belirten Atmaca; “İki 
katlı olan müze binasının koridorlarında  
 

 

duyulan müzik sesleri müzeye canlı 
bir his verirken öğrencilerimiz için yarı-
yıl tatili öncesi farklı bir deneyim oldu. 
Çocuk müzik aletlerinin ayrı bir oda-
da bulunduğu müzede öğrencilerimiz 
kendini çocuk gibi hissettiler. Çok eski 
radyoların bulunduğu bir diğer odada 
ise birçok öğrencimiz şaşırdılar; çünkü 
birçok öğrencimiz eski radyo kutularını 
hiç görmedikleri için bilmiyordu. Eser-
lerin içerisinde bulunduğu cam vitrin-
lerde eserlerin açıklamaları ve isimleri 
de aynı şekilde öğrenciler için dikkat 
çekiciydi. Dünyada da sayılı müzeler 
arasında bulunan müze öğrencilerimiz 
tarafından çok fazla bilinmemekteydi 
bu yüzden gezimizin her anlamda fay-
dalı olduğunu düşünüyoruz. Gezi Ta-
nıtım ve Turizm Kulübü olarak amacı-
mız öğrencilerin bilmediği, duymadığı, 
merak ettiği, genel kültürlerine ve bilgi 
dağarcıklarına faydalı olacak yerleri 
tanıtmaktır ve gezilerimiz devam ede-
cek” diye konuştu. 

Gezi sonrası çok mutlu oldukları 
gözlemlenen öğrenciler hiç gör-

medikleri enstrümanları gördüklerini 
ve Afyon’da olmasına rağmen çok bi-
linmeyen böyle bir müzeyi gezmenin 
kendilerine çok şey kattığını belirtiler. 

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Tanıtım ve 
Turizm Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında
AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsü içerisinde bulunan ve
Türkiye’nin en büyük müzik müzesi olan Alimoğlu Müzik
Müzesine gezi düzenlendi.

TEKNİK KOLEJ

MÜZİK MÜZESİNİ GEZDİ
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Ziyaretten dolayı öğretmenlerine 
teşekkür eden Selahattin Gün-

gel’in babası Mehmet Güngel, Se-
lahattin’in Teknik Kolej öğrencisi ol-
masından dolayı büyük memnuniyet 
duyduğunu dile getirdi. Teknik Kole-
ji’n eğitiminin gayet iyi olduğunu ifa-
de eden Mehmet Güngel “Oğlumun 
derslerine giren öğretmenlerinin hep-
sinden memnunuz. Çocuğumun iyi 
yetiştirildiğine inanıyorum.” dedi.

“AİLECEK SPORA ÖNEM 
VERİYORUZ”

Ailecek spora hobi olarak baş-
ladıklarını vurgulayan Mehmet 

Güngel şunları söyledi: “Selahattin’i 
küçük yaşta spora başlattım. Sabah 
saat 07.00’da evden çıkıp, akşam 
23.00’da eve geliyorduk. Selahat-
tin’in dünya 3’üncüsü, Balkan 2’ncisi 
ve Türkiye şampiyonu olması için çok 
çalıştık. İnşallah hedefimiz daha bü-
yük. Antrenörlüğe profesyonel olarak 
Anadolu Gençlik sporda başladım. 
11 yıl sözleşmeli antrenör olarak ça-
lıştım. Şimdi ise Türk Milli takım ant-
renörüyüm. Afyon’da yetenekli birçok 

öğrenci var. Ege bölgesinde çevre 
illere göre karatede iyi yere sahibiz. 
Afyon’da antrenman yapılacak alan-
lar çok kısıtlı. 12 öğrencim var hepsi 
de birbirinden yetenekli ama spon-
sor bulmakta zorlanmakla birlikte ve 
antrenman yapılacak yer sıkıntısı da 
çekmekteyiz. Afyon’un önde gelen 
isimleri maalesef bizlere destek olmu-
yor. Kısıtlı imkanlarla başarılı olanlar 
Kocaeli ve Düzce gibi büyük spor ku-

lüplerine giderek hem spor hayatlarını 
burada devam ettiriyor, hem de maddi 
imkâna kavuşuyor. 1990’da Türkiye 
Karate Federasyonu kurulmasına 
rağmen Avrupa ve Dünya yarışmala-
rında gençlerde ve ümit kata dalında 
2010 yılına kadar hiç başarımız olma-
dı. Son yıllarda devletin spora büyük 
destek vermesi sonucunda Selahattin 
gibi başarılı çocuklarımız ön plana 
çıktı.” İfadelerine yer verdi.

Teknik Koleji’nin spor alanında en başarılı öğrencisi Selahattin Güngel’i evinde 
ziyaret etti. Kolej Kurucusu Önder Artuk, Okul Müdürü İbrahim Çakal, Onur 

Kurulu Başkanı Ali Şahin ve Sınıf Rehber öğretmeni Güssüm Deveci ile 
“Öğrencimin Evindeyim” projesini kapsamında güzel bir sohbet gerçekleştirildi.
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10 ATP - İ SINIF 
REHBER ÖĞR.
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“Öğrencimin evindeyim” projesi 
kapsamında Güngel ailesini 

ziyaret eden okul müdürü İbrahim Ça-
kal, 10 ATP İ sınıfı öğrencisi Selahat-
tin Güngel’in Türkiye’de ve dünyada 
ki başarısından dolayı baba Mehmet 
Güngel’i tebrik etti. 

“Öğrencimizin başarısı Kolej’e 
olumlu yönde yansıyor” di-

yen Müdür İbrahim Çakal, “Her okul-
da olduğu gibi bizim okulumuzda da 
sıkıntılı öğrenciler var. Selahattin gibi 

başarılı öğrenciler onlara rehberlik 
ediyor ve diğer arkadaşlarına örnek 
oluyor.” ifade etti.

Öğrencilerimizin ders başarısı 
yanında değerler eğitimini de 

önemsediklerini belirten Çakal; “Bu 
bağlamda, sevgi, saygı, dürüstlük, 
paylaşma, işbirliği, hoşgörü, ön yar-
gısız yaklaşma, şiddetten kaçınma 
gibi konuları ele alıyoruz. Buna örnek 
olarak sömestr tatilinden önce 800 
adet peygamber efendimizin hayatı-

nı anlatan kitap dağıttık. Bu kitapların 
okunmasını sağlayarak öğrencileri-
mizin sünneti seniyye’yi öğrenmesini 
amaçlamaktayız. Okuma programı 
çerçevesinde özellikle toplumumuzun 
en büyük eksiği olan okuma seviyesi-
ni arttırarak, hem bu dünyada hem de 
uhrevi hayatları içerisinde gerekli do-
nanıma sahip olabilmeleri adına çok 
güzel bir proje olduğuna inanıyoruz. 
Sizin gibi sorumluluk sahibi velilerimi-
zin artmasını temenni ediyoruz.” şek-
linde konuştu.

PROJESİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

ZİYARET “ÖĞRENCİMİN EVİNDEYİM” 
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Vali Hakan Yusuf Güner, Afyon 
OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik 

Koleji Okul Kurucusu Fizik Öğretme-
ni Önder Artuk, Okul Müdürü İbrahim 
Çakal, Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı 
Çolaker, Tarih Öğretmeni Güssüm De-
veci, Basın Danışmanı Baki Deveci, 
Karate yarışmasında Dünya 3’üncüsü 
Balkan 2.si Avrupa 1.si olan A Milli Ta-
kım Oyuncusu Selahattin Güngel, Vo-
leybol Afyonkarahisar il birincisi olan 
okul takımının kaptanı Yılmaz Takmak 
ile Eğitim başarı sıralamasında Okul 
1.si olan Zehra Ölmez ve geçen ay 
Polonya gezisine katılan Aleyna İşbi-
len makamında kabul etti.

2015-2016 eğitim öğretim yılı içe-
risinde Türkiye genelinde sadece 

OSB’ler içerisinde bulunan ve %100 
devlet destekli olarak faaliyet göste-
ren 23 okuldan biri olduğunu belirte-
rek sözlerine başlayan Okul Müdürü 
İbrahim Çakal ; “Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi olarak okulumuzda 
iki program var. Bunlardan biri Üni-
versiteye hazırlık programı, diğeri 
mesleki eğitime yönelik proğramdır. 
2 programla eğitim öğretime devam 
eden lisemiz OSB bölgesinde yer 
almaktadır. Bu ortam ve şartlarda 
açılan okulumuzda öğrencilerimizin 
eğitim giderleri 4 yıl boyunca devlet 
tarafından karşılanıyor. Hiç bir şekilde 
veliden ücret alınmıyor. Geçen yıl 240 
öğrenciyle eğitim ve öğretim yılımızı 
tamamladık. Bu yıl yoğun bir ilgi ve 
alaka ile yeniden yapılanmaya gidile-
rek 10 Bin Metrekarelik bir alana yeni 
bir 37 derslikli bina yapılarak, 800 öğ-
renciye eğitim ve öğretim vermekte-
yiz. Bu öğrencilerimizin içerisinde 220 
tane kız öğrencimiz bulunmaktadır. 
Yani okulumuza kız öğrencilerin ilgisi 
çok iyi durumdadır. Okulumuzda gıda, 
elektrik-elektronik ve CNC bölümleri-
miz bulunmaktadır.”dedi.

Okul öğrencilerinin ulusal ve ulus-
lararası başarılarına da değinen 

Okul Müdürü İbrahim Çakal; “Okulu-
muz akademik başarısının yanında 
sosyo-kültürel alanda da başarılar 
elde etmektedir. Karate Yarışmasında 
Dünya 3’üncüsü Balkan 2.si Avrupa 
1.si A Milli Takım Oyuncusu Selahat-
tin Güngel, Voleybol Afyonkarahisar il 
birincisi olan okul takımımızın kaptanı 
Yılmaz Çakmak ile eğitim başarı sıra-
lamasında Okul 1.si olan Aleyna İşbi-

len ve Okul 2.si olan Zehra Ölmez bu 
başarılardan bazılarıdır.” dedi.

Okulumuzun bu başarısında Vali 
Hakan Yusuf Güner’in büyük 

destekler verdiğinin altını çizen Çakal; 
“Biz bu sene eğitim ve öğretime 800 
öğrenciyle başladık, ama bir sonraki 
sene 1200 ve daha sonraki senede 
1600 kapasiteli bir okul olacağız in-
şallah. Burada amaç öncelikle ço-
cuklarımızı ahlaki, karakter ve kişilik 
noktasında inancımıza, kültürümüze 
ve toplumumuza yakışır birer fertler 
olarak yetiştirmektir. Bu anlamda da 
mesai mefhumu gözetmeksizin çalışı-
yoruz ve öğrencilerimizi sürekli teşvik 
edici şekilde ödüllendirme yöntemini 
benimsedik. Bu anlamda başarımıza 
ortak olduğunuz ve bizleri makamınız-
da kabul etme nezaketi gösterdiğiniz 
için şahsim, okulumuz öğretmen ve 
öğrencilerimiz adına şükranlarımı ile-
tiyorum.”dedi.

TEKNİK KOLEJİN BAŞARISI
BİZİM BAŞARIMIZDIR
İlimizin Teknik Lise başarısı anlamında
ilk sıralarda yer alan Afyon OSB Rahmiye
Sare Palalı Teknik Koleji başarısını 
Vali Hakan Yusuf Güner ile paylaştı.



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

TEKNİK KOLEJ  DERGİSİ  YIL:2   SAYI:7  13

Ziyarette teknik lise başarısı anla-
mında ilk sıralarda yer alan Afyon 

OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Ko-
leji Müdürü öğretmeni ve öğrencileri-
ni makamında ağırlamanın mutluluk 
verici olduğunu söyleyerek sözlerine 
başlayan Vali Hakan Yusuf Güner; 
“Uluslararası anlamda teknik perso-
nelin öneminin artığı şu günlerde, 
ülkemizde de yetişmiş ve nitelikli ara 
eleman bulmanın önemi de büyük-
tür. Bu anlamda teknik eğitim veren 
eğitim kurumlarımızın bizlerin naza-
rında başarılı çalışmalar yürütmesi 
anlamında öncelikli takip ettiğimiz 
konulardan birisidir. Tabi eğitim-öğre-
tim vazgeçilmez bir unsur olduğu gibi 
tüm okullarımıza destek verdiğimiz ve 
yakından takip etmemiz aşikardır. Bu 
nedenle teknik liselere de destek ol-
mak bizim asli görevlerimiz içerisinde 
yer almaktadır. İlimizdeki tüm okul-
ların başarısı bizim başarımızdır. Bu 
başarının artması için Valilik olarak 
elimizden gelen gayreti göstermeye 
devam edeceğiz. Ben ilin Valisi ola-
rak Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji’nin başarılarından dola-
yı tüm yöneticilerini, eğitimcilerini ve 
öğrencilerini kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum.”dedi.

Ziyaret sırasında ulusal ve ulusla-
rarası başarılar elde eden öğren-

cilerle de yakından ilgilenen ve başarı 
öykülerini kendilerinden dinleyen Vali 
Güner günün anısına öğrencilere sat-
ranç takımı hediye etti.

Ziyaret Tarih Öğretmeni Güssüm 
Deveci ve eşi Basın Danışma-

nı Baki Deveci tarafından içerisinde 
okulun bilgi ve başarılarının yer aldığı 
dergi ve basın duyurularını takdiminin 
devamında hatıra fotoğrafı çekilmesi 
ile sona erdi.
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43. Avrupa Ümit, Genç 
ve 21 Yaş Altı Ka-

rate Şampiyonası’nda Türk 
karateciler, tarihi bir başarının 
altına imza attı. 48 ülkeden 
943 sporcunun katılımıyla ger-
çekleşen organizasyonda tüm 
kategorilerde ülkemizi temsil 
eden Karate Milli Takımımız, 

şampiyona tarihindeki en çok 
madalyayı kazandı. Ümit 

Bay Kata’da Dünya üçün-
cüsü milli sporcumuz Se-
lahattin Güngel, zorlan-
madan geçtiği ilk turların 

ardından finalde Makedon 
Abdurahim Idriz ile karşılaş-
tı. Rakibini 5-0 yenen öğren-
cimiz, kürsünün zirvesine 

çıktı.

Teknik Kolej öğrencimiz Se-
lahattin Güngel; 2015 yılı 

benim için başarılı bir yıl oldu. 
Dünya 3’üncülüğü ve Balkan 
2’inciliğinden sonra 2016 yılın-
da da Avrupa’nın 1’incisi olma-
sı hem aileme hem de Teknik 
Kolej Öğretmen ve arkadaş-
larıma armağan ediyorum. Bu 
başarıyı devam ettirmek isti-
yorum ve bu azimle çalışmala-
rımıza devam ediyorum. gurur 
verici bir durum fakat rehavete 
kapılmadan düzenli olarak çalı-
şacağım. Karate Federasyonu 
olarak Avrupa ülkeleri arasında 
en iyi ülke olduk. 2020 yılında 
Tokyo’da yapılacak Yaz Olimpi-
yat Oyunları’nda karatenin yer 
alacağını ümit ediyorum.” dedi.

Karate Milli Takımımız, 5-7 Şubat tarihlerinde Kıbrıs
Rum Kesimi’nde yapılan 43. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı 

Karate Şampiyonası için Limasol şehrinde gerçekleşti. 
Ay Yıldızlı ekibimizde yer alan Afyon OSB Rahmiye Sare 

Palalı Teknik Kolej öğrencimiz Selahattin Güngel ve 
arkadaşları Avrupa’nın en iyisi olduğu organizasyonda 

10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz ile genel klasmanda Avrupa 
şampiyonluğunu elde etti.

ÖĞRENCİMİZ SELAHATTİN 
GÜNGEL AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
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ÖĞRENCİLERİMİZE KIRIM KONGO UYARISI

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 
başlıca kene tutunması veya keneyle 
temas sonucu bulaşabilen ve ölümle 
sonuçlanabilen bir hastalıktır. Hava-
ların ısınmaya başlamasıyla birlikte 
hastalığın bulaştırıcısı olan keneler ak-
tif hale gelmekte, bu sebeple hastalık 
bahar ve yaz aylarında görülmektedir. 
Hastalığın önlenmesinde en önemli 
husus kişisel korunma tedbirlerinin 
alınmasıdır.
Bu kapsamda, hastalıktan korunmak 
için aşağıda belirtilen önlemlere mu-
hakkak suretle uyulması hayati önem 
taşımaktadır:
• Hastalığa sebep olan mikrobun bu-
laştırıcısı olan keneler uçmazlar, zıp-
lamazlar, yerden yürüyerek vücuda 
tırmanırlar.
• Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanla-
rı gibi kene yönünden riskli alanlara 
gidilirken kenelerin vücuda girmesini 
engellemek maksadıyla mümkün ol-
duğu kadar vücudu örten giysiler giyil-
meli, pantolon paçaları çorapların içine 
sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise 
üzerinde rahat görülebilmesi için açık 
renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
• Kene yönünden riskli alanlardan dö-
nüldüğünde kişi kendisinin ve çocukla-
rının vücudunda (kulak arkası, koltuk 
altları, kasıklar ve diz arkası dahil) 
kene olup olmadığını kontrol etmelidir.
• Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit 
kaybetmeden çıplak el ile dokunma-
dan uygun bir malzeme ile (cımbız, 

eldiven, bez ve naylon poşet gibi) çı-
karılmalıdır. Kene ne kadar erken çıka-
rılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o 
kara azalacağı unutulmamalıdır.
• Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı du-
rumlarda en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurmalıdır.
• Vücuda tutunan veya hay-
vanların üzerinde bulunan 
keneler kesinlikle çıplak el 
ile öldürülmemeli ve patla-
tılmamalıdır. Kenelerin üze-
rine sigara basılması, 
kolonya ve gaz yağı 
gibi maddelerin dö-
külmesi hastalığın 
bulaşmasına yol 
açabi leceğinden 
kesinlikle yapılma-
malıdır.
• Hastalık hayvanlar-
da belirti göstermeden 
seyrettiğinden hayvan-

lar sağlıklı görünse bile hastalığı bu-
laştırabilirler. Bu sebeple hastalığın sık 
olarak görüldüğü bölgelerde bulunan 
hayvanların kan ve idrar gibi vücut sı-
vılarına çıplak el ile temas edilmeme-
lidir.
• Hastalığa yakalanan kişilerin kan, 
vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık 
bulaşabileceğinden, hasta ile temas 
eden kişiler gerekli korunma önlemleri-
ni (eldiven, önlük, maske vb.) almalıdır.
• Kene tutunan veya kene ile temas 
eden kişiler kendilerini en az 10 gün 
süreyle; hasta insan ve hayvanların 
kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas 
eden kişiler kendilerini 2 hafta sürey-
le takip etmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, 
ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, 
kusma veya ishal gibi belirtilerin gö-

rülmesi halinde derhal en yakın 
sağlık kuruluşuna müracaat et-
melidirler.
• Hastalığın kontrolünde özel-
likle çiftlik hayvanlarında kene 
mücadelesi önemli olduğundan 

Tarım teşkilatının önerileri ve 
yardımları doğrultusunda 

kene mücadelesi yapılmalı-
dır.

• Kenenin bir çok çeşi-
di vardır. Ancak hangi 
kenenin hastalık 
yapıp yapmadığı an-
laşılamayacağından 

tüm kenelere karşı aynı 
önlemler alınmalıdır. 

FERİDE GÖKDENİZ 
BİOLOJİ ÖĞRETMENİ

Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 08 - 12 Şubat tarihleri arasında tüm okullara 
bilgilendirme notu gönderildi. Kırım-Kongo kanamalı Ateşi hastalığı hakkında bilgi 

notunu 9’uncu ve 10’uncu sınıfları tek tek bilgilendiren Biyoloji öğretmeni Feride Gökdeniz 
öğrenciler ile paylaşılarak bilgilendirdi. Bu notta aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.
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HEM KOLEJ, 

HEMDE TEKNİK OKUL

Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji, 
kurucu, idareci, öğretmen ve öğrencilerini 
makamında kabul etti

Geçen yıl 240 öğrenciyle başla-
dığı eğitim öğretim faaliyetlerini 

bu yıl 800 öğrenciyle sürdüren Afyon 
OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Ko-
leji, Belediye Başkanı Burhanettin Ço-
ban’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Okul Kurucuları İsmail Palalı ile Ön-
der Artuk başkanlığında gerçekleşen 
ziyarete, Okul Müdürü İbrahim Çakal, 
Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Çola-
ker, Tarih Öğretmeni Güssüm Deveci, 
Basın Danışmanı Baki Deveci, Kara-

te Dünya 3.cüsü Balkan 2.si Avrupa 
1.si Milli Takım sporcusu Selahattin 
Güngel, voleybolda Afyonkarahisar il 
birincisi olan okul takımının kaptanı 
Yılmaz Takmak ile okul birincisi Zeh-
ra Ölmez ve Polonya gezisine katılan 
Aleyna İşbilen katıldı 

“ VELİLERDEN HİÇBİR
ŞEKİLDE ÜCRET 

ALINMIYOR”

Ziyarette, okulun eğitim faaliyetle-
riyle ilgili Başkan Burhanettin Ço-

ban’a bilgi veren Okul Müdürü İbra-
him Çakal, Türkiye genelinde sadece 
OSB’ler içerisinde bulunan yüzde 100 
devlet destekli faaliyet gösteren 23 
okuldan biri olduklarını söyledi. Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak iki 
ayrı eğitim programı uyguladıklarını 
kaydeden Okul Müdürü Çakal; “Bun-
lardan biri üniversiteye hazırlık prog-
ramı, diğeri mesleki eğitime yönelik 

programdır. Bu ortam ve şartlarda 
açılan okulumuzda öğrencilerimizin 
eğitim giderleri 4 yıl boyunca devlet 
tarafından karşılanıyor. Hiçbir şekil-
de velilerden ücret alınmıyor. Geçen 
yıl 240 öğrenciyle eğitim ve öğretim 
yılımızı tamamladık. Bu yıl yoğun bir 
ilgi ve alaka ile yeniden yapılanmaya 
gidilerek 10 bin metrekarelik bir alana 
37 derslikli yeni bir bina yapılarak, öğ-
renci sayımızı 800’e çıkardık.” dedi.
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“ÖĞRENCİ SAYIMIZ 
KATLANARAK 

ARTACAK”

Öğrenci sayısını gelecek yıl bin 
200, daha sonraki yıl ise bin 

600’e çıkarmayı hedeflediklerini akta-
ran Çakal, “Burada amaç öncelikle ço-
cuklarımızı ahlaki, karakter ve kişilik 
noktasında inancımıza, kültürümüze 
ve toplumumuza yakışır birer fertler 
olarak yetiştirmektir. Bu anlamda da 
mesai mefhumu gözetmeksizin çalışı-
yoruz ve öğrencilerimizi sürekli teşvik 

edici şekilde ödüllendirme yöntemini 
benimsedik” diye konuştu. Çakal, ka-
bulü nedeniyle Başkan Burhanettin 
Çoban’a teşekkür ederek ziyaret anı-
sına bir şilt takdim etti.

“İLİMİZ İÇİN ÖNEMLİ 
BİR KAZANIM”

Eğitimdeki başarılarından dolayı 
Teknik Koleji idarecilerini, öğret-

menlerini ve öğrencilerini tebrik eden 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 
ise başarılarının artarak devam etme-

si temennisinde bulundu. Okulun öğ-
rencisi sayısını iki yılda 800’e çıkart-
masının dikkat çekici olduğunu ifade 
eden Başkan Çoban, “Sanırım Türki-
ye’de bu şekilde eğitim veren çok az 
okulda bu kadar öğrenci vardı. Demek 
ki çok kısa bir sürede kendinizi sevdir-
miş ve ispatlamışsınız” dedi. Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Koleji’nin özel sek-
törün kalifiye eleman ihtiyacını karşı-
layacak nitelikli gençler  yetiştirdiğini 
belirten Başkan Çoban, bu yönüyle de 
ilimiz için önemli bir kazanım olduğunu 
söyledi. 
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OSB Özel Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji Sivil Savunma 

Kulübü tarafından organize edilen Sivil 
Savunma Günü ve Deprem Haftasına da 
denk gelen etkinlikte Afyonkarahisar Afet 
Acil Durum Müdürlüğü’nde görevli uzman-
ların katılımı ile öğrencilere olası deprem, 
yangın ve afet durumlarında neler yap-
maları gerektiği konusunda bilgiler verildi. 
Afetler sırasında doğru olarak bilinen ama 
yanlış olan uygulamalar hakkında da bilgi-
ler aktarıldı.

“TEDBİRSİZLİK İNSAN
HAYATINI TEHDİT EDİYOR”

AFAD uzmanları tarafından 
gerçekleştirilen eğitim 

ve tatbikata AFAD Müdürü Mehmet Bul-
dan, Okul Müdürü İbrahim Çakal, Müdür 

Yardımcısı İsmail Hakkı Çolaker, Sivil Sa-
vunma Kulübü Başkanı Emrah Murat, öğ-
retmenler ve öğrenciler katıldı. Sınıflarda 
teorik bilgilerin aktarıldığı eğitim bölümün-
de uzmanlar deprem ve deprem sırasında 
yaşananlara, depremde insanların nasıl 
zarar gördüğüne ilişkin bilgileri paylaştılar. 
Öğrencilere depremin doğal bir olay oldu-
ğunu ve insan hayatını tehlikeye düşüren 
şeyin aslında deprem değil, depreme da-
yanıklı olmayan binalar inşa etmenin ve 
gerekli tedbirlerin alınmamasının sonu-
cunda oluşan bir faktör olduğunu anlatan 
uzmanlar, özellikle sağlam konutlar inşa 
edilmesi gerektiğine ve bina içerisinde 
nesnelerin duvara sabitlenmesiyle insan 
hayatının daha az tehlike altında kalabile-
ceğine vurgu yaptılar.

TEKNİK KOLEJİ’MİZDE
YANGIN VE DEPREM TATBİKATI

1 – 7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla AFAD tarafından 
OSB Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nde tatbikat 

gerçekleştirildi. Sivil Savunma Kulübü öncülüğünde 
planlanan tatbikatta öğrencileri doğal afetlerde ne 

yapmaları konusunda uzmanlar tarafından bilgiler verildi



TEKNİK KOLEJ  DERGİSİ  YIL:2   SAYI:7  19

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

“DEPREM ANINDA KENDİNİZE 
YAŞAM ALANI OLUŞTURUN”

Deprem yaşanmadan önce de ge-
rekli tedbirlerin alınması gerek-

tiğine değinen uzmanlar acil durum 
çantaları hazırlanması gerektiğini ve 
içerisinde bulunması gereken temel 
malzemeleri de öğrencilerle paylaş-
tılar. Depremin yaşandığı anda ise 
bulundukları mekanlarda kendileri-
ni koruyacak ve yıkıntılar arasında 
kendilerine yaşam alanı oluşturacak 
tekniklerin neler olduğuna ilişkin ola-
rak da bilgiler veren AFAD uzmanla-
rı; “yaşanan depremde hayatta kal-
manın en önemli yolu bulunduğunuz 
mekanda kendinize bir yaşam alanı 
oluşturmanızdır. Çökerek küçülme 
yöntemiyle çevrenizdeki dolap, masa 
gibi yüksek ölçekli cisimlerin yanında 
korunma yöntemi sağlamanız düşe-
cek parça ile sizin alanınız arasında 
bir boşluk bırakacaktır. Bu alanda kur-
tarma ekipleri gelene kadar size uzun 
bir süre hayatta kalma olanağı sağlar” 
uyarısında bulundular.

UYGULAMALI YANGIN 
SÖNDÜRME EĞİTİMİ DE

ALDILAR

Eğitimsel sunumların ardından 
tatbikata geçildi. Senaryo gere-

ği çalınan sirenin ardından sınıflar 
hızlı bir şekilde boşaltılarak öğrenci-
ler okul bahçesinde güvenli bir alana 
alındı. Okul bahçesinde hazırlanan 
bir bölümde de olası yangında neler 
yapılması gerektiği konusunda öğ-
rencilere bilgiler aktarıldıktan sonra 
yangın tüpleri yardımı ile yangına mü-
dahale uygulamalı olarak tatbik edil-
di. Öğretmen ve öğrenciler yangını 

gördüklerinde önce ‘Yangın var’ diye 
bağırdı ardından da yangın tüpünü 
alarak rüzgârı arkalarına alarak yan-
gına müdahale ettiler. Tatbikatın sona 
ermesinin ardından görüşlerini aldığı-
mız OSB Özel Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji Coğrafya Öğretmeni ve 
Sivil Savunma Kulübü Başkanı Em-
rah Murat: “Afyonkarahisar deprem 
bölgesinde bulunan bir şehir ve öğ-

rencilerimizin büyük çoğunluğu da bu 
şehirde yaşıyor. Afet olaylarının insan 
hayatında ne zaman karşısına çıka-
cağı da bilinmez. Küçük yaştan iti-
baren öğrencilerimizi bilinçlendirmek 
amacıyla Sivil Savunma Kulübü ola-
rak böyle bir tatbikat planladık. Bizlere 
katkı sağlayan AFAD Müdürümüze ve 
personeline teşekkür ediyoruz” dedi. 
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Kolej Kurucuları İsmail Palalı ve Önder Ar-
tuk, Okul Müdürü İbrahim Çakal, Müdür 

Yardımcısı İsmail Hakkı Çolaker, Tarih Öğret-
meni Güssüm Deveci, Basın Danışmanı Baki 
Deveci, Karate Dünya 3.cüsü Balkan 2.si Avru-
pa 1.si Milli Takım sporcusu Selahattin Güngel, 
Voleybolda Afyonkarahisar il birincisi olan okul 
takımının kaptanı Yılmaz Takmak ile okul birin-
cisi Zehra Ölmez ve Polonya gezisine katılan 
Aleyna İşbilen katıldı.

Afyonkarahisar’da özel bir mesleki ve teknik 
lisenin kurulmasında öncülük eden kuru-

culara teşekkür eden Afyon İl Milli Eğitim Mü-
dürü Metin Yalçın: “Türkiye genelinde 23 tane 
bulunan bu okullardan ilimizde de yer alması 
bizleri ayrıca memnun etti. Teknik Kolej öğren-
cilere kaliteli bir eğitim vermekle birlikte güzel 
bir gelecekte de hazırlayacaktır. Okulunuzun, 
Afyon sanayisine ara eleman yetiştirme ve nite-
likli iş gücü sağlama açısından önemli katkıları 
olacaktır” şeklinde konuştu. 

Teknik Kolej hakkında bilgiler veren Kolej 
kurucusu Önder Artuk: “Öğrencilerimizden 

ücret almıyoruz. Türk sanayisinin ara eleman 
ihtiyacına cevap verecek, kendine güvenen, 
donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
Kolejimiz 3 dalda eğitim veriyor. Sadece eği-
tim öğretim değil ileriyi yıllarda organize sanayi 
bölgesinde bulunan iş yerinin CNS işlerini ala-
rak bir atölye bir iş yeri gibi çalışacak. Öğren-
cilerimiz daha 4’üncü sınıftayken ilgili firmalarla 
yakın temas kurarak, iş hayatına başlamaları 
için öncülük edilecektir” şeklinde konuştu.

EĞİTİME İHTİYACI VAR”
“TÜRKİYE’NİN MESLEKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı arasından yapılan üçlü protokol 

anlaşması ile sadece o ilin Organize Sanayi 
Bölgesinde kurulabilen ve Türkiye’de 

23’üncüsü olan Afyon OSB Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Koleji kurucuları,  idarecileri, 

öğretmen ve öğrencileri İl Milli Eğitim 
Müdürü Metin Yalçın’ı makamında ziyaret etti

İSMAİL 
PALALI

ÖNDER 
ARTUKİBRAHİM

ÇAKAL
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KOLEJİMİZDE BANDO TAKIMI KURULDU
Herkesin çok iyi bildiği gibi ülke-

mizde bayram törenlerine okul-
lar genelde bando takımları ile katılır. 
Anne - baba ve yakınları törenlerde 
kızının - oğlunun törene katılmasını 
heyecanla takip eder izler, çektirdikle-
ri video ve fotoğraflarla ölümsüzleştirir 
ve sonrada nostalji yaşarlar. 

Ayrıca okulda öğrenim gören tüm 
öğrencilerin törenlere bando ile 

katılmalarına bir ayrıcalık gibi bakılır,
Okulların bando takımı kurmaları bu 
tür etkinliklere katılmaları ekonomik 
yönden ve öğrencilerin TEOG-LYS 
gibi hazırlıkları sebebiyle sıkıntılar ya-
ratmaktadır,

Bu yıl 29 Ekim törenlerine Koleji-
mizi temsilen 24 kişilik öğrenci 

grubuyla katıldık. Törenlerde okul 
bandoları, Askeri ve Polis bandosu 
olmayışını gören öğrencilerimizin ar-
zusunu Kolej kurucumuz Önder Artuk 
beye anlattım. İl’de bando takımı ol-
madığını ve okulumuz öğrencileri için 
sosyal bir aktivite olabileceğini söy-
leyince, ilimizin en güzide özel okul-
larından Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Koleji bando takımı kurulması kararı 
verildi.

Beden Eğitimi Öğretmeni meslek-
taşım Ahmet Çeliktaş ile birlikte 

9. sınıflarda derslerde öğrencilerden 
istekli ve yetenekli olanlarla basit ka-

lıp çalışmaları yaptık. 
Öğrenciler arasından 
seçim yapmakta zor-
landık.

İlgi ve istek çok fazla 
olduğundan trampet 

- boru sesini duyan ve 
sesin geldiği yerde öğ-
renciler ve okul perso-
neli toplandı, Öyle an-
lar oldu ki provalarda 
dersi bırakıp gelen öğ-
rencilerin, okul yöneticilerinin ve per-
sonelin çalışmaları konserde gibi izle-
diklerini, ritim tuttuklarını gözlemledik.

Şimdi Teknik Kolej bando takımı 
marşları çalmaya başladı, saha 

içi koreografi ve geçiş töreni provala-
rı tekrar ediliyor. Kısa sürede ortaya 
çıkan tablo Ahmet Çeliktaş hocamla 
beni çok mutlu etti.

Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej 
bando takımı kurulmasına verilen 

destekten dolayı başta Kurucumuz 
Önder Artuk - İsmail Palalı’ya ve okul 
müdürümüz İbrahim Çakal ile Müdür 
Yardımcılarımız İsmail Hakkı Çolaker 
ve Ömer Mürsel Bilik beylere, memur-
larımıza, bizlerle nostalji yaşayan yar-
dımcı personelimize ilgilerinden dola-
yı teşekkür ederken…

50 kişilik Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Kolej bando takımı öğ-

rencileri il çapında düzenlenecek milli 
bayram ve törenlerde göreve almaya 
hazırız. 

İSHAK ATCI
BEDEN EĞİTİM ÖĞR.
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Afyon Organize Sanayi Bölgesi 
konferans salonunda gerçekle-

şen kariyer ve söyleşi gününe diye-
tisyen Dr. Dyt. Evrim Güngör ve Kar-
diyoloji uzmanı Doç. Dr. Sinan Altan 
Kocaman katıldı.

Türkiye’nin ilk özel ve modern tıb-
bın gereksinimlerini bünyesinde 

barındıran Özel Güven Hastanesi 
3. kariyer ve söyleşi gününe konuk 
oldu. Kariyer gününde konuşmalarını 
gerçekleştiren Okul Müdürü İbrahim 
Çakal, okul hakkında katılımcılara 
bilgiler verdi. Çakal; “Organize Sa-
nayi Bölgesinin ihtiyacı olan nite-
likli teknik elemanlarının yerinde 
değerlendirilmesi ve okul sanayi 
işbirliği ile öğrencinin sanayi sek-
törüne doğrudan entegre 
edilmesi amacıyla devlet 
tarafından giderlerinin 
finansa edilmesinden 
dolayı özel okullardan 
bir tanesiyiz. OSB’lerin 
içinde kurulan 23 okul-
dan birisiyiz. Öğren-
cilerimizin geleceğe 
yönelik donamlı bir bi-
rey olabilmesi için kariyer 
günleri tertip etmekteyiz. 
Hem teknik hem de ilim 
irfan yönünde öğrencile-
rimizi hayata hazırlamayı 

hedefliyoruz. 3. Kariyer ve söyleyişi 
günümüz konusu “Sağlığınız Güven-
de” olmuştur.” dedi.

“ÜLKELERİN EKONOMİSİ
GELİŞMESİYLE OBEZİTE

RİSKİ ARTTI”

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Sinan 
Altan Kocaman, 3.kariyer günün-

de yaptığı konuşmada, kolej yönetimi-
ne bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür 
ederek sağlığın küçük yaştan itibaren 

korunması gerektiğini ifade etti. 
Kocaman,” İnsanların yüzde 
42’si kalp ve damar hastalı-
ğından ölüyor. Tüm dünyada 
olduğu gibi bizim ülkemizde de 

sanayi tipi beslenme mevcuttur. 
Ülkelerin ekonomisinin geliş-

mesiyle insanlarda obezi-
te’ye yakalanma riski arttı. 
Diğer bir faktör ise sigara. 
Genç yaşta sigaraya 
başlayan bir bireyin ileri 
ki 30 – 40 yıllar sonra 
kalp, damar tıkanıklığı, 
böbrek ve birçok hasta-
lığa sebep vermektedir. 

Kalp hatalıkları deyince 
sadece damar değil kan-

ların dolaştığı tüm yerlerde 
yaşanan sıkıntılar aklınıza 
gelebilir” diye konuştu.

ANKARA ÖZEL
GÜVEN HASTANESİ 

TEKNİK KOLEJDE 
RÜZGAR GİBİ ESTİ

1974 yılında Türkiye’nin ilk özel hastanesi olma 
unvanına sahip olan Ankara Özel Güven Hastanesi, 
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nin 
3’üncü kariyer ve söyleyişi etkinliğine konuk oldu. 
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“TELEVİZYONLARA ÇIKAN 
DİYETİSYENLERE 

İNANMAYIN”

Ankara Özel Güven Hastanesi 
Diyetisyeni Dr. Dyt. Evrim Gün-

gör, kariyer gününde diyet yapma 
konusunda öğrencileri uyararak, di-
yetin dikkatli bir şekilde yapılmasına 
değindi. Güngör, “Konumuz popüler 
diyetler. Televizyonlarda ve gazete-
lerde sıklıkla gördüğümüz diyetler 
var. Obezite olan arkadaşlarımız bir 
an önce kilo vermeyi ister. Her yıl 

bazı kesimler sayesinde diyetlere 
isim vererek ünlü olmak ister.  Düşük 
Karbonhidratlı Diyet akımı 1972 yılın-
da “Dr Atkins Diet Revolution”, 1992 
yılında güncellenerek “Dr Atkins New 
Diet Revolution” kitapları ile milyonla-
ra ulaşmış olan Dr Robert Atkins’dir. 
Bazı kesimlerde tahıllı ürünlerin me-
sela ekmeği hayatınızdan çıkarırsa-
nız çok hızlı bir şekilde enfeksiyona 
yakalanma oranı artıyor. Böbrek has-
talığı, ağzı kokusu artar, kalp damar 
sistemi hastalığı artar” 

Yüksek protein hakkında da bilgiler 
veren diyetisyen Güngör, “Yüksek 

Proteinli diyetlere gelirsek aklımıza 
son günlerde haber kanallarında hızlı 
bir yükselişi olan sözde diyetisyen ola-
rak tanıdığımız Prof. Canan Karatay 
hocamız aklımıza gelir. Geçen gün-
lerde bir röportajında “beyaz ekmeğin 
zehirden farkı yok” diyerek açıklama 
yapıyor ama birkaç gün sonra gaze-
telerde lahmacun yiyerek yakalanıyor. 
Siz siz olun televizyonlara çıkan diye-
tisyenlere inanmayın. Ekmeksiz, tahıl 
ürünleri olmadan beslenme ve yaşam 
olmaz. Gerçek doğal minareleri içeri-
sinde bulunduruyor.  Ben bir Emirdağlı 
olarak çocukluğumda 2 günde bir kuru 
pilavı ekmekle yerdik. Sonuçta ikisi 
de tahıl ürünü. Dünyada son yıllar-
da diyet konusunda meşhur olan Dr. 
Pierre Dukan denilen bir kişinin Canan 
Karatay hocamız gibi uçuk diyetleri 
var. Meyveyi yasaklayan bir diyet türü 
var” dedi. 3.Kariyer gününün sonunda 
OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Ko-
leji öğrencileri Özel Güven Hastanesi 
doktorlarına soru sorarak bilgilendiril-
diler ve daha sonra Kolej idarecileri ve 
öğrencileri hastane doktorları ile hatı-
ra fotoğrafı çektirdi. 



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

TEKNİK KOLEJ  DERGİSİ  YIL:2   SAYI:7  24

ÖNER  ÖZKAN
MAKİNE BÖLÜM ŞEFİ

KOLEJİMİZDE BİLGİSAYAR 
TEKNOLOJİ SINIFI KURULDU

Teknik Kolejimiz sürekli kendini yenilemeye devam edi-
yor. Gün geçtikçe teknolojide gelişen makine sana-

yisini daha yakından takip ediyor ve gelişmelere kayıtsız 
kalmıyoruz. Günümüzde artık CNC makinaları daha ön 
planda ve bu makinalar teknolojinin mükemmelliğini gözler 
önüne seriyor. Bu makinaların piyasada yer almasıyla be-
raber artık üretimler tamamıyla elektronik ortama taşındı. 
Bilgisayarlar diğer birçok alanda olduğu gibi makine sek-
töründe de olmazsa olmazlarımız arasında yerini almayı 
başardı.

Dolayısı ile çizim programları kendilerini geliştirme ko-
nusunda hız kazandı. Bugün birçok çizim programı-

mın son versiyonlarına baktığımızda çoğu bilgisayarın bu 
programları çalıştırmaya gücünün yetmediğini gözlem-
lemekteyiz. Biz bu durumların hepsini göz önünde bu-
lundurarak bilgisayarlarımızı ücret politikasını 2. Plana 
atarak Türkiye’de sayılı okullarda olan çizim programla-
rımıza uygun özelliklerde 8 GB Ram Intel Core İ5 
işlemci 4 GB Nvidia ekran kartı ve 21,5 inç 
monitör özelliklerinde bilgisayarlarımızı okulumuzun 
bünyesine kazandırdık. 

Öğrencilerimizin müfredatta bu dönem itibari ile baş-
layan çizim derslerini laboratuvarımızda işlemeye 

başladık. Aynı zamanda makine tasarım laboratuvarımı-

zı halkımızın hizmetinde en kısa zamanda açacağız. Bu 
doğrultuda AUTOCAD, SOLİDWORKS, CAD-CAM 
KURSLARI ve ilerleyen zamanlarda CNC kursları aça-
rak kurs bitiminde onaylı sertifika vereceğiz. 

Kolejimizin kurum kültüründe sadece eğitim değil hal-
kımızla ve sanayimizle bür bütün halinde iç içe ça-

lışmak olduğunu bilmenizi isterim. Bu doğrultuda Makine 
Atölyemiz ve Elektrik-Elektronik atölyemiz halkın ve sana-
yimizin hizmetine başlamış bulunmaktadır. Gün geçtikçe 
yenilenen Türkiye’de ve her dakika değişen teknolojiye 
ayak uyduran bir değeri Afyonkarahisar ilimize kazandıran 
kurucularımıza teşekkür ediyorum.
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Dünyada değişen iklim ve doğal 
yaşam koşulları, insanlar dışında 

var olan tüm canlılarında barınma ve 
beslenme ihtiyaçlarını karşılama nok-
tasında olumsuz yönde etkilemiştir. Bu 
konuda İnsanlık ve geçmiş tarihimizde 
üzerine eğilinmiş birçok çalışma mev-
cuttur.

Şöyle ki; Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde her türlü hayvana gös-

terilen merhamet ve şefkat Avrupalı 
gezginlerin seyahatnamelerinde de 
yer almaktadır. O dönemde Türkle-
rin hayvanlar için gösterdiği şefkat ve 
merhametin yanı sıra kurdukları vakıf 
ve tedavi merkezleri dünya ülkeleri ta-
rafından hayretle izlenmektedir. Aynı 
dönemde Avrupa da festival adı altında 
sokak hayvanlarının toplanıp yakılarak 
imha edildiği zamanlardır.

Bu bağlamda TEMA VAKFI ola-
rak sürdürülebilir bir gelecek için 

doğanın teması canlıların, iklime bağlı 
olarak; yaşamlarını idame ettirebilme-
leri için gerekli besin maddeleri tedarik 
edememeleri üzerine, yerleşik halkın 
az olduğu organize sanayi bölgesine 
gönüllü ekibimizle beraber hazırladığı-
mız 250 adet yemlik dağıtımı gerçek-
leştirdik. 

Bu süreçte çalışmalarımıza verdik-
leri destekten dolayı, Afyon Orga-

nize Sanayi Bölge Müdürü Sayın Ali 
Ulvi Akosmanoğlu’na, Afyonkarahisar 
OSB Özel Rahmiye Sare Palalı Ana-
dolu Teknik Koleji Müdürü İbrahim Ça-
kal’a ve öğretmenleri ile Afyonkarahi-
sar TEMA Vakfı gönüllülerine teşekkür 
ederiz.

TEMA KUŞLAR İÇİN
 YEM DAĞITTI
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Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıy-

la başlayan programda 
Türkçe öğretmeni Özlem 
Demirel, günün anlam 
ve önemine ilişkin bir 

konuşma yaptı.  
“İstiklal Marşı’nı 
anlamak için Meh-
met Akif’i anlamak 

gerekir” diyen Demirel, “İstiklal Marşını coşkuyla söyle-
mek, ülkemize bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. İstiklâl 
marşı ve bayrak törenlerinde bizlerin göstereceği ciddiyet 
ve coşkunun derecesi bize bırakılan yüce bir mirastır. Mi-
rasa ne denli sahip çıktığımızın göstergesi olduğundan; 

bayrak törenlerine karşı her zamankin-
den daha duyarlı olmak, bağımsız-

lık sevdası ile bu toprağa düşmüş 
şehitlerimize karşı boynumuzun 
borcu olmalıdır. Ancak o za-
man İstiklâl Marşımızın yazarı 
Mehmet Akif Ersoy´un ‘Allah bu 
millete bir daha İstiklâl Marşı 
yazdırmasın’ duası gerçekleşir” 
şeklinde konuştu.

Ardından 9. sınıf öğren-
cisi İrem Ün Mehmet 
Akif Ersoy’un hayatını 

anlattı. Emine Arısoy 
isimli öğrenci ise 
İstiklal Marşı’nın 

kabulünü o günkü şartlarda 
nasıl yazıldığını öğren-
cilerle paylaştı. İstiklal 
Marşı’nın tamamını 
ise 10 ATP sınıfından 
Aleyna Nur Sevimgin 
okudu. 

Program sonun-
da hafta içinde 

İstiklal Marşı temalı 
yapılan kompozisyon yarışmasında 27 sınıf arasında 1. 
olan Rıdvan Büber de yazdığı kompozisyonu arkadaşları 
ve öğretmenleri ile paylaştı. Son günlerde Doğu ve Gü-
neydoğu’da yaşanan terör olaylarının 10 katının Kurtuluş 
Savaşında, Çanakkale Savaşında yaşandığını belirten 
Büber, 100 yıl önce daha 18 yaşını doldurmamış genç-
ler savaşırken şimdi ise yaşı 30 olan büyüklerimiz bedelli  
askerlik yapıyor. Vatan borcu öde-
memek için Türk vatandaşlığından 
çıkanlar oluyor. Her Türk gencinin 
şu yıllarda ulusal ruh ve bilincini 
tekrar uyandırmak gerekir” şeklin-
de konuştu. 

İstiklal Marşı’nın kabulü prog-
ramında kolej kurucusu 

Önder Artuk, okul müdürü 
İbrahim Çakal ve müdür 
yardımcıları İsmail Hakkı 
Çoleker ve Ömer Mür-
sel Bilik hazır bulundu.
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12 Mart 1921’de kabul edilen İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 95. yıldönümü dolayısı 
ile Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik

Kolejinde program düzenlendi.

ÖĞRENCİLERİMİZ 
AKİF’İ ANDI
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18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
münasebetiyle Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı

Teknik Koleji, Türkiye Harp Malulü, Gaziler,
Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti

Türkiye Harp Malulü, Gazi-
ler, Şehit,  Dul ve Yetimle-

ri Derneği Başkanı İsmail Ku-
martaşlı, Teknik Kolej eğitim 
öğretim gören 40 öğrenci ile 
Kolej Kurucusu Önder Artuk, 
Okul Müdür Yardımcısı İsmail 
Hakkı Çolaker, Türkçe Öğret-
meni Hülya Şahin ve Tarih 
Öğretmeni Güssüm Deveci’yi 
makamında kabul etti. Gazi 
ve şehitliğin tanımı ile başla-
yan İsmail Kumartaşlı, Doğu 
ve Güneydoğu’da son günler-
de yaşanan olaylara değindi.

“KARARLI BİR ŞEKİLDE 
MÜCADELE DEVAM EDECEK”

Kumartaşlı, “Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve 
Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, 20 Temmuz 
2015 yılından bu güne kadar 222 asker, 134 polis olmak 
üzere toplam 356 şehit verilmiştir. 1915 – 1916 yıllarında 
Çanakkale Savaşlarında 250 Bin kişi vermesine rağmen, 
ülke olarak hala şehit vermeye devam ediyoruz. 1981 yı-
lında ülkemizin bazı illerinde eylem yapan ve adını duyura-

bilmek için silahlı eylemlere 
başlayan terör örgütü genç 
yaşlı demeden o şehirlerde 
o bölgelerde yaşayan va-
tandaşları katlederek 40 
bin vatandaşımız şehit 
verilmiştir. 35 yıldan bu 
yana terör örgütüyle 
bir bütün olarak müca-
dele ediyoruz. Bu ülke 
var olduğu müddetçe dev-
letimizle kararlı bir şekilde 
son bir terörist kalana kadar 
devam edilecektir” dedi.

ASKER VE POLİSE YAZDIKLARI 
MEKTUPLARI TESLİM ETTİLER

1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtına katıldığını anlatan 
Gazi Tahsin Koç ise, Teknik Kolej öğretmen ve öğrencilerine 
böyle anlamlı günde ziyaret etmelerinden dolayı mutlu ol-
duğunu ifade etti. Daha sonra Teknik Kolej öğrencileri Doğu 
ve Güneydoğuda görev yapan asker ve polislere yazdıkları 
mektupları Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetim-
leri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaş-
lı’ya teslim ettiler. 

ÖĞRENCİLERİMİZDEN ŞEHİTLER
DERNEĞİNE ZİYARET

ÖĞRENCİLERİMİZDEN ŞEHİTLER
DERNEĞİNE ZİYARET
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Afyonkarahisar’da bulunan bir dü-
ğün salonunda düzenlenen OSB 

Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji ta-
rafından düzenlenen 4. Kariyer Günü 
etkinliğinde konuşmacı olarak katılan 
Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıt-
kı Aslanhan, alanında birçok seminer 
veren, kitap yazan ve bir çok büyük 
firmalara danışmanlık yapan bir kişi 
olarak ortaya çıkıyor.

Sunumları ve öğütleri ile devam 
eden programda kendine has üs-

lubu ile gençler üzerinde olumlu bir 

etki bırakan Aslanhan, “ Ülkesini 
çok seven bir kişi olarak gençle-
rin son halini görünce çok üzülü-
yorum. Birbirlerine karşı üslup ve 
hareketleri, dışarıda sergiledik-
leri davranışlar gerçekten ken-

dilerine yakışmıyor. Önce ahlak 
olmalı kişilerde. Bir kişinin onuru 

ve karakteri olmalıdır. Önce adam 
ve insan olmak gerekir. Kişilerin dav-
ranışı kendisini belli eder ve nasıl bir 
kişi olduğunu sergiler” dedi.

“SOSYAL PAYLAŞIM 
SİTELERİNİ KULLANMAYIN”

İnternet ve internet kullanımında 
uygunsuz sitelere girme oranının 

Brezilya’dan sonra Türkiye’nin 2’inci 
sırada geldiğini ifade eden Aslanhan, 
öğrencilere seslendi: “İnternet doğru 
şekilde kullanıldığında önemlidir. An-
cak internet bir bıçak gibidir. Ekmek 
kesmek için kullanıldığında doğru, in-
san kesmek için kullanıldığında yan-
lış bir hal alır. Eğer sosyal paylaşım 

sitelerini kullanıyorsanız bugünden iti-
baren o kullanıcılarınızı kapatın” diye 
konuştu. 

“GENÇLERİMİZ İÇİN
TEHLİKELİ BİR HALE

GELİYOR”

Eğlenceli esprileriyle, öğrencilere 
ders çalışma metotlarını anlatan 

Aslanhan Öğrencilere okulda gördük-
leri dersleri muhakkak evde tekrar et-
meleri gerektiğini söyledi. Aile içi ile-
tişimin çocukların hayatlarında büyük 
önem taşıdığını anımsatan Aslanhan, 
“Anne ve babanın çocukla iletişime 
geçmesi onun sorunlarını dinleyerek 
sohbet etmesi büyük önem taşımak-
tadır. Çocuk evdeyken anne ve ba-
basıyla sohbet edemeyince sorunla-
rını anlatamayınca çareyi internete 
girmekte sanal arkadaşlar edinmekte 
buluyor. Bu da gençlerimiz için tehli-
keli bir hale geliyor” ifadelerini kullan-
dı. 

Bir düğün salonunda düzenlenen OSB Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji tarafından düzenlenen 4. Kariyer Günü 

etkinliğinde konuşmacı olarak katılan Kişisel Eğitim ve 
Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, alanında birçok se-

miner veren, kitap yazan ve bir çok büyük firmalara  
danışmanlık yapan bir kişi olarak ortaya çıkıyor.

TEKNİK KOLEJ ÖĞRENCİLERİNE EMANET ”
“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ SİZ
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“ÖNCELİKLE HEDEFİNİZİ 
ORTAYLA KOYUN”

Öğrencilerin öncelikle bir hedef be-
lirleyerek o hedef doğrultusunda 

hareket etmesi gerektiğini vurgulayan 
Aslanhan, “Hedefiniz, hayaliniz, gaye-
niz olmazsa çalışamazsınız. Hedefini 
belirleyerek bu hedef doğrultusunda 
ilerleyenler başarıya ulaşacaktır. Ders 
çalıştıktan sonra yarım saat televizyon 
izlemek bile motivasyonunu bozarak, 
öğrendiğin şeyleri unutmana neden 
olabilir. Dağıtmak kolay toplamak her 
zaman zordur. Bu sebeple ders çalı-
şırken, televizyon izlemek, internete 
girmek verdiğiniz emeklerin boşa git-
mesine neden olur” şeklinde konuştu.

 “MESLEK LİSESİ HAYATİ
ÖNEM TAŞIYOR”

Meslek Liselerinin hayati bir önem 
taşıdığını anlatan Aslanhan, “Hiç 

özverinizi kaybetmeyin bu ülkenin siz-

ler gibi kaliteli öğrencilere ihtiyacı var. 
İstanbul Kartal’da askeriye’nin Ordue-
vinin dikim evi vardır kapısında 1979 
yazıyor. Bu ne demek biliyor musu-
nuz? Bu millet askerinin pantolonunu 
1979 yılında dikmiş. Toplum iğne 
üretemeyen bir millet haline geldi, 
siyaseten söylemiyorum” dedi. 

Konuşmanın ardından OSB 
Rahmiye Sare Palalı Tek-

nik Koleji Okul Müdürü İbrahim 
Çakal, 4. Kariyer ve Söyleyişi 
Gününe konuşmacı olarak ka-
tılan Kişisel Gelişim ve Eğitim 
Uzmanı Sıtkı Aslanhan’a verdiği 
değerli bilgilerinden dolayı te-
şekkür etti. 4 Kariyer ve Söyleşi 
Günü öğretmen ve öğrenciler ile 
birlikte çekilen hatıra fotoğrafının 
ardından sona erdi. Öte yandan Ki-
şisel Gelişim ve Eğitim Uzmanı Sıtkı 
Aslanhan günün ikinci programını öğ-
renci velileri ile yaptı. 
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2015 – 2016 Yılı Afyon liselerarası voleybol şampiyonasında B erkek kategorisinde birinci olan 
takımımız 25 - 29 Şubat tarihleri arasında yapılan bölge şampiyonası gruplarına katıldı.

ERKEK VOLEYBOL TAKIMIMIZ
BÖLGE 4’ÜNCÜSÜ OLDU

     12 voleybolcu, beden eğitimi öğret-
menlerimizden Ahmet Çeliktaş ve Müdür 
Yardımcımız Ömer Mürsel Bilik’in oluş-
turduğu kafile 25 Şubat günü öğle sa-
atlerinde yola çıktı. Hiç sorunsuz geçen 
yolculuğumuzu sayladığı için Şoförümüz 
Kemal Akdağ’a ve ulaşım ihtiyaçlarımızı 
karışlayan Yalçın Turizmin sahibi Yalçın 
Alıcı’ya çok teşekkür ederiz. 
     Yaklaşık  3 saat süren yolculuğumuz 
sonunda şampiyona boyunca konakladı-
ğımız Burdur Lisesi pansiyonuna ulaştık. 
Pansiyonda tüm ihtiyaçlarımızla yakın-
dan ilgilenen ve konforlu bir konaklama 
imkânını sunan Burdur Lisesi müdür 
yardımcısı Ramazan Akıncı bizi karşıla-
dı. Pansiyon da 8’er yataklı 2 oda takımı-
mıza özel hazırlanmıştı. Sporcularımız 
dinlenmeye çekilirken Müdür Yardımcı-
mız Ömer Mürsel Bilik ve Beden Eğitimi 
Öğretmenimiz Ahmet Çeliktaş kura çe-
kimine katılmak üzere, kuranın çekildiği 
Burdur Öğretmenevine gittiler. 
   Kura çekimini yapan Müdür Yardımcı-
mız Ömer Mürsel Bilik’in seçtiği grup B 
grubu idi. Bu doğrultuda A grubu Muğla 
Temsilcisi Fethiye Ömer Özyer Anadolu 
Lisesi, Uşak İzzettin Çalışlar Lisesi, izmir 
Özel Fatih Koleji ve Denizli Hasan Te-
kin Ada Anadolu Lisesi’nden oluşurken 
bizim de içinde bulunduğumuz B gru-

bunda bizim dışımızda Aydın Özel Fa-
tih Sultan Koleji, Antalya Aksu Anadolu 
Lisesi, Isparta Spor Lisesi yer aldı. Kura 
çekiminde ve sonrasında bize yardımcı 
olan, gerek ikramları gerekse tüm ekiple-
rin fikrine saygı duyan yapısı ile turnuvayı 
daha güzel bir hale getiren Burdur Genç-
lik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Şube 
Müdürü Resul Ay’a yürekten teşekkürler.
     Kura Çekiminin ardından öğrencile-
rimiz ile pansiyonda buluştuk. Yurtta ak-
şam yemeği yedikten sonra Burdur uru 
yaptık. Küçük ama hareketli bir şehir olan 
Burdur’u çok beğendik. Özellikle ilk ak-
şam Atatürk’ün bindiği treni gezmemiş 
çok hoş oldu. Daha sonra turnuvanın ya-
pılacağı salonda 1 saatlik kısa bir idman 
gerçekleştirerek dinlenmek için pansiyo-
numuza döndük.
 MAÇ GÜNÜ
      Maçlarımızı 26 Şubat saat 19.30’da 
27 ve 28 Şubat günleri 21.00’de olacak 
şekilde kura çekmiştik. Maç günü sabah 
7‘de kalkarak pansiyonda kahvaltı yap-
tık. Kahvaltıdan sonra Burdur gölüne 
gittik ve burada yaklaşık 2 saat süren 
sabah sporunun yaptık. Tertemiz hava-
sı ve doğa harikası görüntüsü eşliğinde 
yaktığımız spor hepimize iyi geldi ve 
maça tam hazır olmamızı sağladı. Ar-
dından gezmek için çarşıya çıktık öğleye 

kadar Burdur’u gezdikten sonra Meşhur 
Toros Lokantası’nda öğe yemeği yedik. 
Yemekleri gerçekten mükemmeldi. Ayrı-
ca garsonlar ve en önemlisi iş yeri sahibi 
bizimle yakından ilgilenerek çok iyi bir ye-
mek yememizi sağladılar. 
     Buradan Afyon’u kızlar B kategorisin-
de temsil eden Şuhut Kız Voleybol takı-
mının maçını izledik. Maalesef maçı 3-0 
kaybettiler. Ardından akşam yemeği ye-
mek ve dinlenmek için pansiyonumuza 
döndük. Akşam 19.30’da yapılan Antalya 
maçımız için yemekten sonra bir taktik 
toplantısı yaptık.

MAÇ BAŞLIYOR
      Antalya maçından önce diğer maç-
larda olduğu gibi ısınmak için çok az bir 
süre verildi. Turnuva da sanırım en olum-
suz durumda buydu. Maça bu nedenle 
çok tutuk başladık. Özellikle servis ha-
talarımız çok olunca ve rakibin 7 numa-
rasını durdurmakta zorlanınca ilk iki seti 
kaybederek 2-0 geriye düştük.
      Üçüncü setle birlikte toparlandık. Ke-
rem’in akıllı oyunu, Yılmaz sert smaçları 
ve Hulusi’nin etkili savunması ile 3. Seti 
25-16 gibi rahat bir skorla kazandık. Du-
rumu 2-1 getirdikten sonra kendimize 
olan güvenimiz arttı. Emre’nin oyunu iyi 
yönlendirmesi, Adem ve Hasbi Samet’in 
güzel oyunu 4. Seti 25-11 gibi bir farkla 
alarak beraberliği yakaladık durum 2-2 
Tie Break setinde işimiz daha kolay oldu 
ve rahat bir son set ile 3-2 maçı tamam-
ladık. Karşı takım şok olmuştu. Turnuva 
boyunca da 2-0 geriye düşüp maç çevi-
ren başka bir takım olamadı.
Aldığımız galibiyet sonrasında sahibinin 
de Afyonlu olduğunu öğrendiğimiz ve 
turnuva boyunca her maçtan sonra git-
tiğimiz Cadde Döner’e giderek yemek 
yedik. Hem fiyat hem lezzet noktasında 
bize sonsuz hizmet sundular. Kendilerine 
çok teşekkür ederiz.
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BURDUR GEZİ
REHBERİ GİBİYİZ

27 Şubat günü saat 21.00’de Antalya 
temsilcisi Aksu Anadolu Lisesi ile kar-
şılaşacaktık. Sabah erken kalkarak 
saat 07.00’de pansiyonumuzda açık 
büfe kahvaltı yaptık. Ardından İnsuyu 
Mağaralarını gezdik. Bir metrelik sar-
kıntının 10.000 ile 15.000 yıl arasında 
oluştuğunu öğrendiğimiz mağaralara 
hayran kaldık. Gerçekten harika bir or-
tam vardı. Mağaranın her noktasında 
ayrı bir doğal güzellik vardı. Maalesef 

su seviyesi geçmiş yıllara göre düşük 
olan mağarada yine de bolca ziyaretçi 
vardı. 
Buradan tüm Burdur’u ayaklarınızın al-
tına seren Susamlı Tepesine gittik ger-
çekten Burdur’u tepeden izlemek için 
mükemmel bir alandı.
Ardından Burdurlu olup vatanımız için 
şehit düşenlere özel yaptırılan Şehitler 
Tepesine çıktık. Burada şehitlerimiz 
için devasa bir anıt vardı. Bu vatan top-
rağı için şehit düşen tüm Mehmetçikle-
rimizi saygı ve rahmet ile andık. 

SALOGASUS İLE 
GEÇMİŞE GİTMEK

Daha sonrasında Burdurlu vatandaş-
ların mutlaka görmemizi söylediği 
“Salogasus antik kentine” gittik. Gidi-
şimiz zorluydu. Hem yeterli tabelanın 
olmaması hem de yolunun dar ve vi-
rajlı olması yolculuğumuzu zorlayan 
etkenlerdendi. 
 Antik Yunan’da Pisidya’nın başkenti 
olan bu şehir bazı bölümleri ayakta 
kalmıştı. İçeriye girer girmez sizi geç-
mişe götüren bir ortam vardı. Adeta 

2000 yıl geriye gitmiş ve ora-
da yaşayan halka karışmıştık. 
Heykelleri caddeler, anıtları, 
meydanları, hamamlar ve ev-
leri ile 2000 yıldır ayakta duran 
bu kent bizi içine çekmişti.
Antik tiyatrosu ve mezarları 
ise artık son derece yıkılmış 
haldeydi. Antik kent hakkında 
bilgi yazıları okudukça nasıl 
mükemmel bir şehir olduğu-
nu anladık. Kapalı tiyatro ala-
nı bile vardı. Hem de 2000 yıl 
önce yapılmış. 9000 kişilik an-
tik tiyatrosu da bize bu kentin 
geçmişteki nufüsü hakkında 
bilgi verdi.
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YENİLMEZ ARMA
     Yorucu gezimizden sonra maç sa-
atini beklemek üzere pansiyonumuza 
çekildik. Maça 2 saat kala spor salo-
nunda giderek bizden önceki maçları 
izledik. Maç saatimiz gelmişti. Maçın 
ilk setini geçen maç olduğu  gibi uzat-
mada 28-26 kaybettik. Ancak şunu 
biliyorduk biz Afyon’da hiç yenilme-
miştik ve şampiyonadaki ilk maçımızı 
2-0’dan gelerek almıştık. Bu düşünce 
ile 2. Seti rahat bir şekilde aldık.
    3.seti de zorlanmadan alan takımı-
mız durumu 2-1’e getirdi. 4. Set bizim 
zorlandığımız bir setti rakibin güçsüz 
olması bizi rehavete kapılmamıza ne-
den oldu. Ve skor 21-19 oldu. Bu du-
rumda Hulusi’nin kullandığı servis tam 
çizgiye düşünce rakibin 10 numarası 
hakem ile kavga etti. Spor ahlakına 
yakışmayan davranışlar sergileyen 
öğrenciye hakem önce sarı kart gös-
terdi. Terbiyesiz hareketlerine devam 
ederek hakemi protesto amaçlı alkış-

layan öğrenciyi hakem tüm ikazlarına 
rağmen sakinleştiremeyince oyun-
dan 2. Sarı karttan kırmız kart ile attı. 
Onun yerine voleybol kuralları gereği 
başka bir oyuncu girdi. Bu noktada 
takımımızın etkili servisleri devreye 
girince maçı 3-1 kazanarak gruptan 
çıkmayı garantiledik.

İLK YENİLGİ
   Turnuvanın 3. gününü kendimize 
ayırdık. Sabah geç kalkarak, yemek-
leriyle mükemmel bir yer olan Key-i Zi-
yafet adlı mekâna gittik. İlk başta açık 
büfe olmadığı için emin olamadığımız 
mekâna girince öncelikle çok kibar 
olan mekan sahibi bayan ile tanıştık. 
Ardından kahvaltı gelmeye başla-
dı. Tam 27 çeşit ürün geldi masaya. 
Tereyağları, reçeller, ballar, sucuklu 
yumurtalar, bişiler, pideler, sosisler, 
kızartmalar, soğan halkaları, sigara 
börekleri sınırsız çay aklınıza ne ge-
lirse masa da vardı. Daha önemlisi 
garsonlar masanın hemen yanında 

bir şeye ihtiyacı-
mız olur diye veya 
çayı tazelemek için 
hazır bekliyorlardı. 
Fiyat olarak da çok 
uygun olan Atatürk 
Caddesindeki bu 
mekânı Burdur’a 
giden herkese tav-
siye ederiz. 
     Bu kahvaltıdan 
sonra tüm takım 
serbest olarak Bur-
dur’da gezdik. Ak-
şam 6 da pansiyo-
numuza döndük ve 
yemeğimizi yedik 

ve taktik toplantımızı yaparak saat 
21.00’de başlayacak maçımız için sa-
lona gittik. Salona 7 de geldiğimizde 
daha 16.00 oynanması gereken maç 
oynanıyordu. Maçların 3-2 bitmesi ve 
Burdur’da tüm maçların aynı salon-
da oynanması nedeniyle turnuvanın 
en iyi takımı Isparta Spor Lisesi ile 
maçımız saat 00.30’da başlayabildi. 
Gerçekten çok iyi bir takım olan Ispar-
ta temsilcine baş başa giden maçta 
yenildik. Bu sene aldığımız ilk yenilgi 
idi. Maç sonrasında dostça rakip takı-
mı alkışladık ve onlarda bizi alkışladı 
beraber fotoğraf çekindik.

FİKSTÜR DEZAVANTAJI 
VE ŞAMPİYONA 4’ÜNCÜLÜĞÜ
      Gece 01.30 biten maçın ardın-
dan sabah 09.00’daki maçımızın top-
lantısını yapmamız, duş almamız fa-
lan gece saat 03:00’u buldu. Sabah 
9’daki maç için saat 06.30 buçukta 
kalktık. Yani sadece 3-3,5 saatlik bir 
uyku ile maça çıkmak zorunda kaldık. 
Rakibimiz ise bizden çok daha fazla 
dinlenme fırsatı buldu. Maça iyi baş-
layan takımımız 6 sayı fark attı. Ancak 
yorgunluk ile uzatmada seti 27-25 
kaybettik. Buradan Denizli temsilcisi 
Denizli Hasan Tekin Ada Anadolu Li-
sesi’nin çok iyi bir takım olduğunu söy-
lemek gerek. İkinci set tüm enerjimizi 
maça vererek seti 25-18 aldık. Ancak 
yorgunluk her geçen dakika bizi daha 
fazla etkiledi. Servislerimiz kısa düş-
meye başladı. Parmak pas hataları da 
yapmaya başlayınca iyi hücum yapa-
madık ve diğer 2 seti de kaybederek 
turnuvayı ilk kez katılan bir takım ola-
rak üstün başarı göstererek turnuvayı 
4’üncü olarak tamamladı.



TEKNİK KOLEJ  DERGİSİ  YIL:2   SAYI:7  33

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

Teknik Kolej kurucusu Önder Artuk, okul müdürü İbrahim 
Çakal ve Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Çoleker kolejde 

görev yapan tüm bayan öğretmenlerin tek tek 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü kutlayarak, başarılı bir eğitim dönemi geçir-
meleri dileklerinde bulundular.

Okul idaresinin bu güzel jestinden memnun kalan bayan 
öğretmenler, “Hatırlanmak güzel bir duygu. Bu anlamlı 

davranışlarından dolayı Kurucumuz, Müdür ve Müdür Yardım-
cılarımıza çok teşekkür ediyoruz.” dediler.

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej 
idarecileri Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
okulda görev yapan tüm  bayan öğretmen-
lerimize karanfil ve çikolata hediye etti.

BAYAN ÖĞRETMENLERİMİZİN
KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADIK
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Fizik öğretmeni Hasan Boyar eş-
liğinde 2 öğrenci ile beraber İz-

mir’e giderek yarışmaya katıldı. 
Yarışmaya yoğun katılımın olduğu li-
seler arsından öğrencilerimizin geri-
de bıraktığı liseler arsından bazıları… 

• Muğla Ortaca Özel Özalp Fen Lisesi 
• İzmir Özel Bornava Fen Lisesi 
• Manisa Özel Akhisar Koleji Fen Lisesi
• İzmir Özel Amerikan Koleji – Konak
• Menemen Özel Çapa Fen Lisesi 
• Manisa Özel Akhisar Koleji Fen Lisesi

Yarışma sonrasında İzmir’in altına 
üstüne getiren öğrencilerimiz ko-

nak meydanında düşmana ilk kurşun 
sıkan Hasan Tahsin’i tanıdılar. Saat ku-
lesinin önünde güvercinleri beslediler ve 
meşhur Kemeraltı çarşısını gezme fırsa-
tı bulduk. Konak’tan Karşıyaka’ya vapur 
keyfini çıkararak o günü boyunca bol bol 
fotoğraf çekinme imkânını bulduk.

Yarışmada ulaşım, konaklama, 
yeme içme ve etkinlik harcama gi-

derleri Teknik Kolej yönetimi tarafından 
karşılandı. Gezi hakkında bilgiler veren 
Fizik öğretmeni Hasan Boyar, öğrenci-
lerle birlikte çıktıkları yolda yarışmanın 
başarılı geçtiğini belirterek, matematik 
öğretmenlerimize teşekkürlerini iletti. 
Yarışmaya rehberlik yapmaktan dolayı 
mutlu olduğunu belirten Boyar, kurucu-
muz Önder Artuk’a sonsuz teşekkürler 
sundu.

Eğitim dünyasında yenilikler yaşatan Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji, 9’uncu ve 10’uncu sınıfta 
okuyan öğrencilerinden 9 - A’dan Eren Mahmut Kundak ve 10 ATP - A’dan Bekir Durmuş’la Özel 

Ege Lisesinin düzenlediği okullar arası 18. Matematik Yarışmasına katılma fırsatı tanıdı.

TEKNİK KOLEJ MATEMATİK OLİMPİYATLARINDA
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Seminerde Teknik Kolejin 780 öğrenci-
sine güvenli internet kullanımı, sanal 

dolandırıcılık ve siber suçlar konusunda 
slayt gösterimi gerçekleştirildi. Gençlerin 
son zamanlarda artan sosyal medyada 
fotoğraf paylaşımlarını dikkat çeken Af-
yon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki 
polis memurları, haberleşme ve iletişimin 
geldiği nokta, güvenli internet kullanımı ile 
bilişim suçları ve cezai müeyyideleri konu-
larında, bilgisayar ve internet kullanımının 
hayatımıza birçok kolaylıklar ve katkılar 
sağlandığını belirttiler.

Sosyal medyanın toplumları ve kültürle-
ri birbirine yakınlaştırdığını, suçluların 

daha kolay ve çabuk yakalanmasını sağ-
ladığını anlatan, emniyet görevlileri Face-
book ile ilgili uyarılarda da bulundu. Sanal 

âlemde özellikle sosyal paylaşım sitesin-
deki paylaşımlarda arkadaşlık edinme gibi 
konularda bilgiler veren polis memurları, 
kötü amaçlı insanlar bundan faydalan-
maya çalışıyor. Facebook’ta paylaşım 
yapacaksanız sizi sadece kendi arka-
daşlarınız görsün. Güvenlik duva-
rınızı ona göre ayarlayın. Uy-
gunsuz fotoğraf paylaşımını 
sakın ama sakın yapmayın. 
İnternet kullanımının çocuk 
ve gençler üzerinde zarar-
lı etkilerinin ileri yıllarda 
ortaya çıkıyor. İnternet; 
pek çok yararlı bilgi ve 
faaliyetlerinin yanı sıra 
şiddeti, terörü, ayrımcı-
lığı, nefreti ve bu yöndeki 
çeşitli tehlikeleri de beraberinde 
getirebilmektir denildi.

ÖĞRENCİLERİMİZE “SİBER SUÇLAR” 
KONULU SEMİNER VERİLDİ

Afyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Afyon Rahmiye

Sare Palalı Teknik Kolej öğrencilerine bilişim 
suçlarıyla mücadele konulu seminer verildi.
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5. Kariyer günün konuğu olan Kişisel Gelişim Uzmanı Hayrettin Özdel,
Derya düğün salonunda öğrencilerimize iletişim, dikkat eksikliği ve

konsantrasyon bozukluğu konularını hakkında bilgiler verdi.

Afyon OSB Rahmiye – Sare Palalı 
Teknik Kolej öğrencilerine, hayatla-

rında rol model alabilecekleri kişileri bir 
araya getirerek, kariyer hedefleri için far-
kındalık yaratacak, vizyonları görmelerini 
sağlamak için neler yapması gerektiği 
hakkında bilgiler verildi.

5’inci kariyer günün Nisan ayının ko-
nuğu, Kişisel Gelişim Uzmanı Hay-

rettin Özdel oldu. 1,5 saatlik seminer 
veren Özdel, Teknik Kolej öğrencilerine 
konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksik-
liği ve iletişim konulu seminer ve eğitim 
verdi.

Konsantrasyon bozukluğuna değinen 
Hayrettin Özdel, Konsantrasyon 

süresi, kişiden kişiye değişebildiği gibi; 
aynı kişide konu ve yapılan işe göre de 
değişiklik gösterebilir. Genellikle sevdi-
ğiniz, merak ettiğiniz, önemsediğiniz ve 

yapabildiğiniz işlere daha uzun süre kon-
santre olabilirsiniz. Derin konsantrasyon, 
dikkati hiçbir şey üzerine yöneltmeden, 
zihni bu sabit dikkat halinde tutmaktan 
ibarettir.” dedi. Öğrencilere seslenen 
Özdel; “Dikkat eksikliği olan öğrencilerle 
iletişim kurarken bir hayli sabırlı olmanız 
gerekiyor. Yeni bir bilgiyi öğrenince defa-
larca tekrarlama yapmalısınız.” şeklinde 
konuştu 

En çok gençleri ilgilendiren ve insan 
yaşamını olumsuz etkileyen yakın-

malardan biri olan konsantrasyon bozuk-
luğunun olumsuz etkilerinde bahseden 
kişisel gelişim uzmanı Hayrettin Özdel; 
“Kişinin performansını olumsuz etkile-
yerek, depresyona kadar sürükleyebi-
liyor. Daha çok, beyin yorgunluğu, aile 
içi iletişimsizlik, mutsuzluk, umutsuzluk, 
uyku bozukluğu ve gelecek kaygıları 
insanları konsantrasyon bozukluğuna 

itmektedir. Okunan kitaptan bir şey anla-
mama, çabuk sıkılma, düşünceleri topar-
layamama, isimleri unutma gibi durumlar 
konsantrasyon bozukluğunun işareti sa-
yılabilir.” ifadelerini kullandı.

ÖZDEL, ÖĞRENCİLERİMİZE DİKKATİ
ARTIRMA YÖNTEMLERİNİ ANLATTI
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2015-2016 Eğitim - öğretim Yılı, 2’inci 
şube öğretmenler kurulu Afyon OSB 

meclis salonunda gerçekleştirildi. Kolej 
kurucumuz Önder Artuk, müdürümüz 
İbrahim Çakal, müdür yardımcılarımız 
İsmail Hakkı Çolaker, Ömer Mürsel Bilik 
ile 27 sınıfın danışmanlığı olan öğret-
menler ve danışmanlığı olmayan diğer 
öğretmenlerimiz katıldı.

Gündem maddeleri şu şekilde:
Teknik Kolej öğrencilerinin başarı-

ları, özel durumları ve sorunları ile ilgili 
olarak yapılan çalışmalar ele alındı. 2. 
dönemde artan devamsızlık durumu ve 
alınabilecek önlemler üzerinde durul-
du. Öğrencilerin ödev yapmama, proje 
ödevleri ve sınıflar arası başarı durumla-
rının incelenmesi konusunda görüşüldü.

Müdürümüz İbrahim Çakal konuş-
masında, Rehberlik öğretmenle-

rinin sınıflarında etkin olmalarını eğitim 
faaliyetlerinin her aşamasında söz sahi-
bi olmaları gerektiğini söyledi. Özel eği-
tim kurumlarının içinde en aktif ve göz-
de bir kolej olduğunu bahsetti. Sınıfların 
başarı ortalamasının artması için işbirliği 
içerisinde hep beraber çalışmanın ge-
rektiğini vurgulayan Çakal, öğrencile-
rimizin daha iyi yerlere gelebilmesi ve 
kolej olarak hedeflerimize ulaşılabilmesi 
için tüm öğretmenlerimize görev düştü-
ğünü söyledi.

2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER
KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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Afyonkarahisar AOSB Rahmiye Sare Palalı Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İbrahim 

Çakal, her insanın değişik önem taşıdığına dikkat çe-
kerek, yaşlılığın hayatın çok özel bir dönemi olduğunu 
ifade etti. Çakal; “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında 
köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara 
taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaş-
lılık dönemi vefa gerektirmektedir. Bu aynı zamanda 
bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumlar bütün-
leşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları 
gerekir. Bizlerde bunu bir görev bilerek Afyon Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Koleji 10 ATP-İ sınıfı olarak Afyon 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 
kalan 60’a yakın büyüğümüzü ziyaret ettik” dedi.

OSB Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencleri, Afyon 
Huzurevine ziyaret gerçekleştirdiler. Öğrenciler huzur evindeki yaşlıların ellerini 
öperek onlar ile birlikte keyifli dakikalar yaşadılar.  Ziyarette öğrenciler 
Huzurevi sakinleri ile sohbet ederek hayat tecrübelerinden faydalandılar.

YAŞLILARIMIZI UNUTMUYORUZ
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Huzurevi yönetimi izin verdikçe okul olarak ziyaret 
edebileceklerini dile getiren Çakal, “Okulumuzun her 

şubesini belirli bir takvime göre ziyarete getirerek, tüm 
öğrencilerimizin bu ortamı yaşamalarını, sakinlerimizin 
de hayatlarını paylaşmayı arzu etmekteyiz. Bu tarz zi-
yaretlerin öğrencilere Huzurevi ortamını tanıması, bura-
da yaşayan sakinlerimizin geçmiş hayat tecrübelerinden 
yararlanması, sosyal ve beşeri münasebetlerin geliştiril-
mesi, değerlerimizin korunması ve yaşatılması, sosyal 
sorumluluk bilincinin kazandırılması amacı taşımaktadır” 
ifadelerini kullandı.

Son olarak Çakal sözlerine şunları ekledi, “Bizleri taşı-
yan Yalçın Taşımacılık İşletme Sahibi Yalçın Alıcı’ya, 

Huzurevini ziyaret etmemize müsaade eden ve yardımcı 
olan Huzurevi Müdürümüz Muzaffer Erol’a ve çalışanları-
na çok teşekkür ederiz.” dedi.

Huzurevi Müdürü Muzaffer Erol ise, “Böyle ziyaretlerin 
yaşlıları oldukça mutlu ediyor. Huzurevinde bulunan 

teyzelerimiz ve amcalarımız kendilerini ziyarete gelen 
gençleri gördükçe mutlu oluyorlar. Bu tür ziyaretler ger-
çekten çok güzel ve özel bir davranış. Bizlerde bu ziya-
retten dolayı OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejindeki 
öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz.” şeklinde 
konuştu.




