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      Kolejimizin faaliyetlerini anlattı-
ğımız okul dergimizin 8’inci sayısıyla 
karşınızdayız. 2014 – 2015 eğitim öğ-
retim yılında yayın hayatına başlayan 
okulumuzun  ‘Teknik Kolej Gazetesi’ 
bu yıl isim ve boyut değişikliğine gide-
rek Teknik Kolej Dergisi’yle toplamda 
7’nci sayısını yayınladı. 1’inci Kolej 
gazetemize 15 haber ve 12 sayfa ile 
‘Merhaba’ dedik. 2’inci gazetemizde 
18 haber, 3‘üncü gazetemizde 19 ha-
ber ve 4’üncü gazetemizde 15 haber 
ve etkinliğimizi sizlere duyurduk. 

    Bu eğitim yılında bomba bir çıkış 
yaparak 26 haberle 5’inci sayımızı 
çıkardık. 6’ıncı dergimizde 29 haber 
7’inci dergimizde 27 haberle ve son 
sayımızda 34 haberle bu eğitim öğre-
timi bitirmiş bulunmaktayız.

    Afyonkarahisar’ımızda günlük 10 
yerel gazete ile Kanal 3 ve Karahisar 
TV kanalları bulunmakta. Yaptığımız 
her etkinliğimiz yerel gazeteler ve 2 
televizyon kanalında yer aldı. Yerel 
gazetelerde 2014 – 2015 eğitim öğ-
retimde kolejimiz hakkında 16 haber 

yer aldı. 14 Eylül 2015 ile 10 Haziran 
2016 tarihleri arasında 34 haberle 
Afyonda Teknik kolejin adını ve etkin-
liklerini Afyon merkez ve ilçelerinde 
duyurmaya çalıştık. Bu konuda bize  
her türlü desteği sağlayan AFYON 
BASININA sonsuz teşekkürlerimizi 
sunarız.  

    Bir yıl boyunca öğretmenlerimiz 
derslerinde en iyi bilgiyi vermeye ça-
lıştı, öğrenciler ise bilgiye ulaşmak 
için ter döktü. 

   Okulumuz, eğitim ve öğretimin; 
uygulamalarla kavramların birlikte 
yürüdüğü özel bir kolej olarak öğ-
rencilerimizi hayata hazırlarken, aynı 
zamanda sosyal faaliyetlerimizle de 
görsel ve işitsel iletişim sağlıyoruz. 

     Kariyer günlerinde kimi zaman 
şehrin yöneticilerini, kimi zaman 
üniversitedeki bilim adamlarını, kimi 
zaman da başarılı işadamlarını da-
vet ederek tecrübelerini öğrencilerle 
paylaşmasını sağlıyoruz. Kariyer gü-
nünü düzenlememizin amacı; hayat-
larında rol model alabilecekleri kişile-
ri bir araya getirerek, kariyer hedefleri 
için farkındalık yaratacak, vizyonları 
görmelerini sağlamak, söyleşi düzen-
leyip sektör ve firmaları tanıtmalarını 
sağlamaktır. Bu çerçevede 6 kez ka-
riyer günü düzenledik. 

    Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar 
Valisi Hakan Yusuf Güner, İşadamı 
Melih Yurter ve Eğitim Koçu Eren 
Gökyer Kişisel eğitim koçu Sıtkı As-
lanhan ve Ankara Güven Hastanesi 
yetkilileri, Kariyer Günleri’nde ko-
nuğumuz oldular. 6 defa kültürel ve 
eğitici geziler düzenledik. Başarılı 
öğrencilerimiz yaz tatilinde ve Kasım 
ayında olmak üzere 2 defa yurt dışına 
çıkma imkânına sahip oldu. 

Önceliğimiz öğrencilerimiz.
    Yola çıkarken hedeflediğimiz, 
“sektörü tanıyan, gelişmelerden ha-
berdar olan” öğrenci profiline doğru 
emin adımlarla yürüyoruz. Okulu-
muzun öğrencileri, bir taraftan kolej 
niteliğinde eğitim ve öğretim alırken, 
diğer taraftan da okulda öğrendikle-
rini uygulama imkânına sahip oluyor-
lar. Okulumuz bu yönüyle, geleceğin 
başarılı nesillerini, büyük mucitlerini, 
sorgulayan bireylerini yetiştirecek.

     Şu soruyu soruyoruz: Bizim öğ-
rencilerimiz neden Nobel Ödülü 
alacak kişiler olmasın?

      Faaliyetlerimize bundan sonra da 
devam edeceğiz. 2016 – 2017 eğitim 
öğretim yılında yeni Teknik Kolej der-
gisi sayılarında buluşma üzere...

Saygıdeğer Veliler,
Değerli Meslektaşlarım,

Sevgili Öğrenciler
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Herkesin de bildiği üzere okumak 
insan için çok önemli bir yere sa-

hiptir. Okumanın özellikle öğrenciler 
üzerinde olumlu anlamda birçok etkisi 
getirilmeli. Kitap okumak onların her 
yönden gelişmesi için bir fırsattır.

İşte bu açıdan okulumuzda bulunan 
kütüphaneyi kitaplarla zenginleş-

tirmek bir hedefimiz. Özellikle öğren-
cilerimizin ve öğretmen arkadaşları-
mızın kütüphaneye kitap bağışında 
bulunmasını teşvik ederek hem ar-
kadaşlarıyla paylaşımda bulunması-
na hem de öğrencilerimizin fazlaca 
kitap okumasına yardımcı oluyoruz. 
Kütüphanemizde ayrıca öğrencilerin 
tenefüs aralarında ve öğle aralarında 
oynaması için satranç oyunu da mev-
cut. Böylelikle öğrenciler kütüpha-
nede yalnızca kitap okumak ve ders 
çalışmakla kalmıyor aynı zamanda 
eğleniyor da. Satranç oyunu bilindiği 
üzere düşünce gücünü harekete ge-
çirdiği için özellikle bu yaştaki gençler 
için oldukça uygun bir oyun. Bir de kü-
tüphanede hem öğrencilerimizin hem 
de öğretmen arkadaşlarımızın gerekli 

durumlarda faydalanması için bir foto-
kopi makinesi da bulunmaktadır. Bu 
amaçla öğrencilerimiz ve öğretmen 
arkadaşlarımız okul içinde gerektiği 
durumlarda fotokopi makinesini iste-
diği zaman kullanabiliyor.

Kütüphanemizde  öğrencilerin  oku-
ması için verilen kitaplar için bir 

hafta süre tanıyoruz. Bu sayede öğren-
cilerin daha az zamanda en azından bir 
kitap bitirmesini sağlıyoruz ve tüm öğ-
rencilerin de kitaplardan eşit bir şekilde 
faydalanmasını istiyoruz. Her kitapta 
bir numara var ve kitapların belli say-
falarının arasına okulumuzun damgası 
bulunmakta. Bu sayede kaybolan kita-
bın bizim kütüphanemize ait olduğunu 
rahatlıkla tespit edebiliyoruz. 

Öğrencilerimize ve öğretmen arka-
daşlarımıza kitap verirken kitap 

numarası, verildiği tarih ve isim soy 
isim gibi bilgileri kayıt altına alıyorum. 
Hangi kitap ne gün alınmış ve kimde 
ise bulmak zor olmuyor.  Ayrıca her ki-
taba ait bilgiler, kitap numarası ve ya-
yın evi dahil kayıt altında bulunmakta. 
Bir haftanın sonunda kitabı gününde 

teslim etmesi için öğrenci-
lerimizin isim ve sınıflarını 
yazarak öğrenciyi kitabı 
ertesi gün getirmesi gerek-
tiği konusunda uyarıyorum. 
Kütüphane kuralları gereği 
uyarımın içinde bir hafta-
nın sonunda getirmediği 
her gün için 1 TL ödemesi 
gerektiği de var.   Öğrenci 
böylelikle okul içinde kü-
tüphanede var olan bir ku-

ral dolayısıyla sorumluluk bilincinde 
olduğunun farkına varıyor. 

Öğrencilere çoğu zaman kütüp-
hane içinde de rehberlik yapıyo-

rum. Onları kütüphane içinde sessiz 
durması gerektiği, ders çalışan veya 
satranç oynayan arkadaşlarını rahat-
sız etmemesi gibi konularda uyarıyo-
rum. Böylelikle onların sadece ders içi 
değil ders dışında da birbirlerine ve 
öğretmenlerine karşı sorumlu olduk-
larını hissettirmeye çalışıyorum. Öğle 
aralarında yemek sonrası kütüphane-
de kitap okuyarak öğrencilere örnek 
olmaya çalışıyorum. 

Kısacası her okulda olması gere-
ken kütüphanenin sıkıcı ve bom-

boş bir ortam olması değil de daha 
çok eğlenceli öğrenci dolu ve gerekti-
ği gibi bir ortam olması için elimizden 
gelen her şeyi yapıyoruz. Öğretmen 
arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz ile 
işbirliği içinde olarak bu planı gerçek-
leştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda 
öğrencilerimize kitap okuma alışkanlı-
ğı ve bu alışkanlığı hayatına geçirme-
yi kazandırmaya çalışıyoruz. 
Her şey onlar için… 

kİTAPLAR EN İYİ ‘REHBER’DİR
ŞEN
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Teknik Kolej öğrencilerimizin, 
okulumuzun sosyal etkinlikler 

programı kapsamında, Rehber-
lik Araştırma Merkezi’nde (RAM) 
“Kanlı Nigar” adlı tiyatro oyununu 
izleyen öğrencilerimiz hem kah-
kalarla güldü hem de bir bayanın 
hayat şartlarında yaşamış olduğu 
dramatik bir yaşamını izlediler. Ne-
şeli saatlerin geçtiği tiyatro son-
rasında sahneye çıkan öğrenciler, 
oyuncularla sohbet etti ve birlikte 
anı fotoğrafı da çektirdi.

Tiyatro kulüp öğretmenlerinden 
Sultan Diril ve Fatma Yılmaz 

Karakurt açıklamalarında; öğren-
cilerin bu tür etkinliklere katıl-
malarını teşvik ettiklerini belirtti. 
Öğrencilerimizin tiyatro izleme bi-
lincini aşılamak ve onların eğlen-
celi zaman geçirmelerini sağlamak 
istediklerini ifade eden öğretmen-
lerimiz, “Aynı zamanda çocukları-
mızın sosyal ortamlara sıkça gire-
rek grup olarak hareket etmelerini 
özendirmek istiyoruz. Bu tür grup 
faaliyetler öğrencilerimizin sosyal-
leşmeleri açısından büyük önem 
taşımaktadırlar.” diye konuştular.

Dünya Tiyatro günü nedeniyle
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı

Teknik Kolej tiyatro kulübü
öğretmen ve öğrencileri,

tiyatro keyfi yaşadı.

ÖĞRENCİLERİMİZ 
‘KANLI NİGAR’

TİYATROSUNU İZLEDİ
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Mesleki alanda teknik ve ara ele-
man yetiştirmek amacıyla Afyon-

karahisar Organize Sanayi Bölgesi 
içerisinde kurularak 2014-2015 eğitim 
öğretim yılında hizmet vermeye baş-
layan OSB Özel Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji’nin kurucuları İsmail Pa-
lalı ve Önder Artuk ile Okul Müdürü 
İbrahim Çakal, Okul Müdür Yardımcısı 
İsmail Hakkı Çolakel’den oluşan heyet, 
okulun kuruluşu sırasındaki arazi tah-
sisi başta olmak üzere maddi ve ma-
nevi katkılarından dolayı OSB yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay’a neza-
ket ziyaretinde bulunarak teşekkür pla-
keti takdim etti.

“SİZDEN ÇOK CİDDİ
DESTEK ALIYORUZ”

Ziyarette konuşan okul kurucuların-
dan İsmail Palalı: “Geçtiğimiz yıl 

hizmete açtığımız OSB Özel Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Kolejimizde eğitim 
öğretim hizmetlerimiz bu yıl da hızlı bir 
şekilde devam ediyor. Organize Sa-
nayi Bölgesi yönetimi olarak sizlerden 
de çok ciddi destekler alıyoruz ve bu 

desteklerinizden 
dolayı da sizin nez-
diniz de yönetim 
kurulu üyelerinize 
teşekkür ediyoruz. 
Sizlerin destekleri 
ve katkılarıyla hiz-
metlerini sürdüren 
okulumuz, Organi-
ze Sanayi Bölgesi-
ne yakışır bir okul 
olmaya da devam ediyor. Okul kurucu-
su Önder Artuk, Okul Müdürü İbrahim 
Çakal ve öğretmen arkadaşlarımız en 
iyiyi oluşturma adına gayretli çalışma-
larını sürdürüyorlar.” dedi.

“BU OKULU KURMAYI
SİZİN SAYENİZDE BAŞARDIK”

Okul kurucularından Önder Ar-
tuk’da, öğrencilere yönelik olarak 

Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik 
olmak üzere iki programı birden uygu-
ladıklarını ve ilk mezunlarını verdikle-
rinde üniversiteye yerleşme katsayı 
puanlarında öğrencilerinin avantajlı 
olduğunu söyledi. Artuk: “Okulumuzda 

iki programı birden uygularken mesle-
ki eğitim programlarını ve üretime da-
yalı atölyelerde pratik eğitimleri doğru 
bir şekilde veriyoruz. Akademik ders-
lerde de dersanecilik tecrübesi olan 
öğretmenlerimiz tarafından eğitimler 
veriliyor. 2 yıl sonra çocuklarımızdan 
ilk mezunları verdiğimizde Afyonka-
rahisar’a mutlaka çok faydası olacak-
tır. Burada sizin de emeğiniz çok her 
konuda okulumuza vermiş olduğunuz 
destekleriniz var. Afyonkarahisar’da 
eğitim anlamında yapılabilecek en bü-
yük desteklerden bir tanesi bu okulun 
kurulmasıydı. Bunu da sizin sayenizde 
başardık.” dedi.

BEKİR YEŞİLAY’A
TEKNİK KOLEJ’DEN PLAKET

Geçtiğimiz yıl açılan ve eğitim öğretim 
hizmeti veren OSB Özel Rahmiye Sare
Palalı Teknik Koleji Kurucuları İsmail

Palalı ve Önder Artuk ile okul 
idarecileri, kendilerine arazi 

tahsisinin yanı sıra maddi ve manevi 
desteklerde bulunan OSB Yönetim  

Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay’a 
teşekkür plaketi takdim etti.
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“PROJELERLE AVRUPA’DAKİ
İŞLEYİŞİ TÜRKİYE’YE
ENTEGRE EDECEĞİZ”

Yeni projeler hazırlayarak öğrenci-
ler ve öğretmenlerin ufkunu ge-

nişletmek, uluslar arası ilişkiler kurarak 
kaliteyi artırmak amacıyla 3 tane Avru-
pa Birliği Projesi hazırladıklarını da ifa-
de eden Önder Artuk: “Hazırladığımız 
projelerden 2 tanesi öğrenciler, 1 ta-
nesi ise öğretmenlere yönelik değişim 
programları. Yaz ayından itibaren 3 yıl-
da yaklaşık 60 öğrenci ve öğretmeni-
mizin Avrupa’daki bu tarz okullara gidip 
yerinde inceleyip gözlemleme şansları 
olacak. Bu tür çalışmalar çocuklarımı-
zın hem kendine olan özgüvenini artırı-
yor hem de oradaki vatandaşların nasıl 
iş yaptığını inşallah Türkiye’ye entegre 
edeceğiz.” diye konuştu.

“İŞLETMELERİMİZLE
BİRLİKTE BÜYÜK BİR

AİLE OLACAĞIZ”

Ziyarette konuşan OSB Özel Rah-
miye Sare Palalı Teknik Koleji Okul 

Müdürü İbrahim Çakal da 3 yıl önce ilk 
kez sizinle yaptığımız konuşmada im-
kanlar dahilinde destek olabileceğinizi 

söylemiştiniz ve birkaç ay sonra da 
talebimiz üzerine arazi tahsisi yaparak 
okulumuzun kurulmasına ciddi katkı 
sağladınız. Bizim ufkumuzu açtınız 
ve bizler de sizlerin vermiş olduğunuz 
maddi ve manevi destekle mesleki an-
lamda kalifiyeli eleman ve ara eleman 
yetiştirmek için çalışmalarımıza başla-
dık. Hedefimiz üreten bir ülke için kalifi-
yeli eleman ve ara eleman yetiştirmek. 
Elbette bunu yaparken de karakterli, 
işini seven ve ahlaklı bireyler yetiştir-
mektir. Öğrencilerimizi işletmelerimizle 
birlikte mesleğe adapte etmek için bazı 
ziyaretlerde de bulunacağız. İşletmele-
rimizle birlikte büyük bir aile olacağı-
mızı ve işletmelerimizin teknik eleman 
ihtiyacını karşılayan bir yapıyı oluştu-
racağımızı düşünüyoruz.” dedi.

“MEMLEKETE VE ÜLKEYE
HİZMET EDENE HER

ZAMAN DESTEK VERİRİZ”

OSB Özel Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Koleji ku-

rucuları ve okul idarecileri tarafından 
gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren OSB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay ise 

konuşmasına Palalı ve Artuk ailelerini 
gıpta ile izliyorum Allah onlardan razı 
olsun. Ben okulun önünden geçerken 
inanın heyecanlanıyorum. Bu okula 
nasıl katkımız olur diye de düşünüyo-
ruz çünkü okulumuz bu şehre ve bu 
ülkeye hizmet için kuruldu. Sanayici-
mizin durumu belli, imkanlarımız belli. 
İyi bir organizasyonla taşın değil dağın 
altına elini soktu Palalı ailesi. Güzel bir 
şeyi başarıyor olmaları da ayrı bir mut-
luluk. Biz de yönetim ve müdürlük ola-
rak nasıl bir katkı sunabiliriz diye fikirler 
üretmeye çalışıyoruz. Burada Afyon-
karahisar’a bir hizmet yapılıyor, sana-
yiciye bir hizmet yapılıyor. Gelecekte 
sanayiciye çok büyük katkı sunacak 
bir altyapı çalışması var. Yürütülen 
çalışmanın daha da ileriye gideceğine 
inanıyoruz. OSB Yönetimi olarak kat-
kı sunmaya bundan sonra da devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Fikirlerin paylaşıldığı ziyaretin so-
nunda OSB Özel Rahmiye Sare 

Palalı Teknik Koleji Okul Müdürü İbra-
him Çakal tarafından eğitime verdiği 
katkılarından dolayı OSB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Bekir Yeşilay’a bir plaket 
takdim edildi.
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Yaşlılar Haftası nedeniyle Valiliği 
koordinatörlüğünde Aile ve Sos-

yal Politikalar İl Müdürlüğü ile Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tara-
fından yürütülen bir çalışmasına ile 
Huzurevleri arası 1. Yetişkin Gençler 
Bocce Oyunları Şenliği düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürlüğü kapalı spor salonunda 

gerçekleştirilen şenliğe Vali Hakan 
Yusuf Güner’in yanı sıra Vali Yardım-
cısı Erhan Günay, Aile ve Sosyal Po-
litikalar İl Müdürü Alper Sezer, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus 
Tortop, ilimiz merkez ve ilçelerinde bu-
lunan huzurevleri müdürleri, huzurevi 
sakinleri ve Afyon OSB Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Kolejin öğrenciler katıldı. 

Turnuvada müsabakalara katılacak 
olan Afyon Yaşlı Bakım ve Reha-

bilitasyon Merkezi, Bolvadin Huzurevi, 
Emirdağ Huzurevi, Sandıklı Hüseyin 
Develi Huzurevi sakinlerinin salonda 
yerlerini alması, saygı duruşunda bu-
lunulması ve istiklal marşının okunma-
sıyla program başladı.

ÖĞRENCİLERİMİZ, 
HUZUREVİ SAKİNLERİNİN 

YARIŞMASINA KATILDI
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej
öğrencileri Huzurevleri arası 1. Yetişkin
Gençler Bocce Oyunları Şenliği katıldı.
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“Teknik Koleji rehberlik servisi olarak ilk saatten itibaren derse gelme-
yen ya da girmeyen öğrencilerin velilerini arayarak bilgi alışverişin-

de bulunuyoruz” diyen Rehber Öğretmenimiz Esra Türkan Akosmanoğlu: 
“Öğrencimizin neden okula gelmediğini öğreniyoruz. Velinin bilgisi dâhilin-
de değilse veli tarafından nedeni öğrenilip öğrencinin durumuyla ilgili okul 
- aile işbirliği ile problem çözümüne gidiyoruz. Okul idaremiz ve velilerimiz 

olarak böyle bir uygulamadan memnun olmakla birlikte kısa sürede çö-
zümler üretmeye çalışıyoruz.” dedi.

Derse geç kalan öğrenci derse alınmakta ve geç kaldığı 
ailesine bildirilmektedir. Okula gelmeyen öğrencinin 

velisi telefonla aranır, bilgi verilir aile ile işbirliği yapılır. 
Günün hangi saatinde olursa olsun izin almak isteyen

öğrencinin ailesi ile görüşülmeden izin verilmez.

DEVAMSIZLIĞA DEVAMLI 
ÖNEM VERİYORUZ
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ORTAOKULLARI TEKNİK 
KOLEJİMİZDE MİSAFİR ETTİK

Afyon OSB Rahmiye Sare Pa-
lalı Teknik Kolej Müdür Yar-

dımcımız Ömer Mürsel Bilik, Af-
yon OSB Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Kolejinde hizmet veren 
Elektrik - Elektronik, Makine ve 
Gıda Bölümleri ile 2016 - 2017 
eğitim öğretim yılında açılacak 
olan Motor Bölümü hakkında bilgi 
verdi.

Öğrencileri tanıtım videomuz 
ve slayt gösterileriyle bilgi-

lendiren Müdür Yardımcımız 
Ömer Mürsel Bilik, Meslek Lisesi 
öğrencilerinin üniversite sınav sis-
teminde Anadolu Lisesi, Fen Lise-
si gibi birçok okul mezunlarının 
haklarına sahip olmakla birlikte 
sınavsız geçiş ve ekstra puan gibi 
avantajlarının olduğunu da belirtti.

    Yunus Emre Ortaokulu, 
Ayşegül Arsoy Ortaokulu, 

Hüseyin Sümer Ortaokulu, 
Mehmet Yağçıoğlu Ortaokulu,

Hamidiye Ortaokulu  ve 
Akçin Yörükoğlu Atilla Millik 

Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri 
Teknik Kolejimize konuk oldu.
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Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirle-
nen tema üzerinden insanların bilinçlendiril-

mesi amacıyla yürütülen Kutlu Doğum Haftası 
etkinlikleri bu yıl Hz. Peygamber, Tevhid ve 
Vahdet konuları üzerinden yürütülürken için-
de bulunduğumuz dönemde yaşanan savaş-
lar ve terör nedeniyle ‘İnsanlığı Diriltmek için 
Gelin Birlik Olalım’ teması üzerinden yürütü-
lüyor. 

PROGRAM KUR-AN’I 
KERİM TİLAVETİ İLE BAŞLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 
temanın işlendiği Kutlu Doğum Haftası etkin-

likleri kapsamında Afyonkarahisar İl Müftülüğü ta-
rafından hazırlanan konferanslar kapsamında İl 
Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun katılımı ile OSB 
Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji öğren-
cilerine bir konferans verildi. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan prog-
ramda ilk olarak OSB Özel Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bil-
gisi Öğretmeni Sadık Doğan tarafından Kur-
an’ı Kerim Tilaveti sunuldu. 9/A sınıfı öğrencisi 
Ayyüre Altınsoy tarafından ise Kur-an’ı Kerim 
meali okundu.

“FEN VE DİN İLMİ
BİRLİKTE İDRAK EDİLMELİ”

Günün anlam ve önemine ilişkin bir 
konuşma yapan OSB Özel Rah-

miye Sare Palalı Teknik Koleji Okul 
Müdürü İbrahim Çakal ise ilim ve irfan 

sahibi olmanın insan için yeterli olma-
dığını dini ilimlerin de ilmi bilgilerden çok 

daha önemli olduğunu söyledi. Okul Müdü-
rü İbrahim Çakal: “Kur-an da ilk ayet ‘İkra’ yani 

Oku’dur.  Peygamber efendimizin de sözü ise 
‘İlim Çin’de de olsa gidiniz, arayıp, bulunuz, 

alınız’ ifadesinden de anlaşılacağı üzere 
ilim madde ve mana, fen ile din ilmiyle 
birlikte idrak ettirmedikçe gerçekte ba-
şarıyı yakalamasının mümkünatı yok-
tur. Kendisine bir yol haritası çıkarmak 
ve başarıya ulaşmak isteyen gençleri-
miz kendilerine Peygamber efendimizi 

ve onun yaşamını, anlayışını örnek al-
ması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in anlatılmasının amaç-
landığı, 1989 yılından beri gerçekleştirilen ve bu yıl “Gelin bir-
lik olalım” teması ile kutlanan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 
kapsamında, OSB Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
öğrencileri İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ile buluştu.

TEKNİK KOLEJ’DE 
KUTLU DOĞUM 

HEYECANI
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PEYGAMBER EFENDİMİZİN
HAYATINI ANLATAN 
NAAT SESLENDİRİLDİ

Okul Müdürü İbrahim Çakal’ın günün 
anlam ve önemine ilişkin konuşma-
sının ardından OSB Özel Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Koleji Gıda Tekno-
lojisi bölümü öğretmeni Kübra Pay-
toncu tarafından Peygamber efendi-
mizin hayatından kesitlerin dizelerle 
anlatıldığı ‘Kırk Yaşındasın’ adlı naat 
seslendirildi. Programda Din Kültü-
rü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet 
Sevim ve öğrencilerden Muhammet 
Kümekaya tarafından okunan ilahiler-
le devam eden programda İl Müftüsü 
Şükrü Kabukçu da öğrencilere hita-
ben bir konuşma yaptı.

“PEYGAMBER ÜMMETİNE
LAYIK DAVRANIŞLAR

SERGİLEYİN”

“Siz bizim için önemlisiniz, bunu bü-
tün kalbimle söylüyorum” diyerek 
sözlerine başlayan İl Müftüsü Şük-
rü Kabukçu: “Allah bizi insan diye 
yaratmış, insan diye yaratılan her 
varlık özeldir, mükerrerdir. Savaşta 

düşmanınız ölmüş ise insan olduğu 
için eziyet edemezsiniz ve onu top-
rağa gömmek zorundasınız insan bu 
kadar önemli. Sizler tertip ve düzen 
konusunda hassas olan bir Peygam-
ber ümmetisiniz. Yurtta kalıyor veya 
ailenizle yaşıyor olabilirsiniz. Okula 
gelirken yatağınızı düzeltmiyorsanız 
Peygamber ümmetine layık bir davra-
nış sergilemiyorsunuz demektir. Yine 
annenize, babanıza ve öğretmenleri-
nize karşı yanlış davranışlar içerisin-
de iseniz yine layık bir davranış sergi-
lemiyorsunuz demektir.” dedi.

“SIRADAN ŞEYLER 
TAKDİR EDİLİR OLDU”

Peygamber tasavvuru konusuna da 
değinen Afyonkarahisar İl Müftüsü 
Şükrü Kabukçu: “Peygamber tasav-
vuru bize temizlikten, yemek yemeye, 
eve girme adabından, uyuma adabı-
na varıncaya kadar bir takım değerler 
manzumesini öğreten bir kavramdan 
bahsediyoruz. Peygamber nostalji 
değildir, Peygamber tarihin derinlik-
lerinde kalmış değildir. Günümüzde 
bir insan cüzdan buluyor ve sahibine 

veriyor herkes takdir ediyor. Aslında 
olması gerekeni yapıyor bu takdir 
edilmesi gereken bir şey değil aksi-
ne sıradan bir şey ama değerlerimiz-
de nasıl bir azalma var ki sıradan bir 
şeyi yapan insanlar ne kadar gıpta 
ile seyrediliyor. Sizler değerlerimizin 
azalmasının önüne geçin fırsat bul-
dukça günde 1 kez, haftada ise 2,3 
kez camilerin gölgesinde ibadet etme 
imkanı bulun.” diye konuştu.

YARIŞMADA DERECEYE 
GİREN ÖĞRENCİLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Programın son bölümünde ‘Peygam-
ber Efendimizin Hayatı’ adlı kitabı 
okuyan öğrenciler arasında 80 soru 
üzerinden yapılan sınav formatındaki 
yarışmada ilk 3 sırayı alan öğrencile-
re İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafın-
dan Kur-an’ı Kerim ve dini kitaplardan 
oluşan hediyeler takdim edildi. Yarış-
mada 4, 5, 6, 7 ve 8. olan öğrenciler 
ise madalya ile ödüllendirildi. Okul 
idaresi tarafından ise ilk 3 sırayı alan 
öğrenciler Umre ziyareti ile ödüllendi-
rildi.



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

TEKNİK KOLEJ  DERGİSİ  YIL:2   SAYI:8  12

“İlimin Kültür Elçisiyim” tanı-
tım projesi programı Halk Oyunla-

rı gösterileri, Yöresel Müzikler dinletisi, 
Yöresel Kıyafet Defilesi, Gelin alayı ve 
ritim gösterisi ve Semazen Gösterisi ile 
başladı.

Daha sonra “İlimin Kültür Elçisiyim” 
Projesi hakkında bilgiler veren İl 

Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: “Bu 
proje ile öğrencilerin geçmiş ile gele-
cek arasındaki bağı güçlü bir şekilde 
kurmayı sağlaması, tarihi ve kültürel 
değerleri koruma ve yaşatma bilin-
cine ivme kazandırması ve aynı za-

manda yaşadığı ilin kültür değerlerini 
bilen, ilini sosyal - kültürel olarak en 
iyi şekilde tanıyan ve bunları tanıt-
mak için gerekli yeterlilik ve girişim-
cilik becerilerine sahip gönüllü kültür 
elçileri yetiştirmek amaçlanmaktadır. 
Proje kapsamında, eylül ayından iti-
baren öğretmen ve öğrencilerimiz 
yoğun bir şekilde çalışarak İlimizin 
tarihî simgeleri, mimarî özellikleri, 
ilde gerçekleşen hikayeler, efsaneler, 
İlimizin yemek kültürü, online yemek 
kitabı oluşturma, ülkemizin millî ve 
dinî festivalleri, unutulmaya yüz tut-
muş maniler, deyimler, yemekler ve 

gelenekler, ilimin eski el sanatları, 
mahalledeki en yaşlı kişilerle röpor-
taj, ilimden veya bölgemden çıkmış 
değerler, kahramanlar gibi konularda 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar 
okullarda bu proje için oluşturulan e 
Twinning kulüplerindeki öğrenciler ve 
öğretmenler tarafından Bilgi ve İleti-
şim Teknolojilerinin kullanımı vasıta-
sıyla yapılmıştır. Yapılan çalışmalar, 
Avrupa’daki okullar için iletişim kur-
mak, işbirliği yapmak, projeler geliş-
tirmek adına oluşturulan bir topluluk 
olan e Twinning platformunda belirli 
periyodlarla paylaşılmıştır.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “İlimin Kültür Elçisiyim” Projesi’nin sergi açılışına Vali 
Yardımcısı Kamil Kıcıroğlu’nun yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İlçe Kaymakamları, 
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Protokol Üyeleri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

“İLİMİN KÜLTÜR ELÇİSİYİM” PROJESİNE 
TEKNİK KOLEJİMİZDEN DESTEK
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“İlimin Kültür Elçisiyim “projesinde öğret-
menlerimizin proje tabanlı öğrenme an-

layışını benimsemesidir” diyen Metin Yalçın, 
“Projedeki aylık aktiviteleri okullarında diğer öğ-
retmen ve öğrencilerle işbirliği içinde teknolojiyi 
aktif bir şekilde kullanarak ve okullarında çeşitli 
organizasyonlar düzenleyerek okul yaşantıla-
rına da farklılıklar kattılar. Projenin başarısını 
artırmak, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılma-
sını sağlamak adına Valimiz Hakan Yusuf Gü-
ner’in desteği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koor-
dinatörlüğünde proje süreci boyunca online ve 
yüz yüze toplantılar düzenlenmiş ve de birçok 
okul ziyareti gerçekleşmiştir. İşbirliği, iletişim ve 
bilgi alışverişini güçlendiren, öğrencilerimize ai-
leleri ve öğretmenleri ile iş birliği içinde çalışma 
ortamı hazırlayan ve okulların sosyal yönlerini 
de vurgulayan bu projenin sosyal sorumluluk 
noktası olarak sergide satışa sunulan ürünler-
den elde edilen gelirler “Türkiye Harp Malulü 
Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği, Afyon-
karahisar Şubesi’ne bağışlanacaktır.” dedi.

Program protokol tarafından sergi bölümü-
nün kurdelesi ile e Twinning pastasının ke-

silmesi ve sergilerin gezilmesi ile sona erdi.
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 Dünyada ilk kez 1856’da kutlanmaya baş-
layan, Türkiye’de ise 1923 yılında resmi olarak ilk 
kez kutlanan ve 2008 yılında ‘Emek ve Dayanışma 
Günü’ olarak TBMM’de kabul edilen 1 Mayıs İşçi 
Bayramı’nda OSB Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Koleji de farklı bir sosyal etkinlik gerçekleştirdi. Okul 
Müdürü İbrahim Çakal, Okul Müdür Yardımcısı İsma-
il Hakkı Çoloker ve Biyoloji Öğretmeni Feride Gökde-
niz ve öğrencilerden oluşan bir grup OSB’de yer alan 
firmaların sektörlerinde söz sahibi olan Oruçoğlu 
Yağ, Sesemak Mermer Kesme ve İşleme Makinaları, 
Alimoğlu Mermer ve Coşkun Et’i ziyaret etti. 

 Ziyaretin ilk durağı Oruçoğlu Yağ oldu. Fir-
ma yetkilileri 113 personelle yıllık 13 Bin ton ayçiçeği 
kırım yapıldığını ve 4.500 ton ayçiçek yağı elde ettik-
lerini söylediler. Afyon’da mermer sektörün önde ge-
len isimlerinden Alimoğlu Mermerin sahibi İbrahim 
Alimoğlu, eğitilmiş ara eleman ihtiyacının sektörde 
had safhada olduğunu belirtti. 

“ÖĞRENCİLER 
KARANFİL DAĞITTILAR”

 Coşkun Et kombinasını gezdiren yönetici 
Veli Gök, “Kırmızı et sektöründe dünya standartla-
rında üretim yapıyoruz. Afyon OSB’de yeni bir firma 
olduklarını ve kesilen etleri bu yıl sonuna kadar Et 
ve Balık Kurumuna vereceklerini söyleyen Gök, 82 
personelle ayda 400 büyük baş hayvan kesimi ya-
parak 35 ton etin satışının gerçekleştiğini söyledi. 
Gezinin en son durağı ise Sesemak Mermer oldu. 
27 yıllık profesyonel tecrübemizle sektörün ihtiyaç 
ve isteklerini en iyi biçimde hizmet verdiklerini belir-
ten makine mühendisi Turhan Ersoy, 60 personelle 
ayda 60 ton demir veya çeliği işlediklerini belirtti.

 Öğrenciler ‘1 Mayıs “Emek ve Dayanışma 
Günü’ öncesi işçilere karanfil vererek işçilerin gün-
lerini kutladı.

TEKNİK KOLEJ ÖĞRENCİLERİ 
ABİLERİNİN 1 MAYIS’INI KUTLADI

Kalifiyeli eleman ve ara eleman açığını kapatmak 
için üretime katkı sunmak amacıyla 2 yıl önce 
hizmete giren Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı 

Teknik Kolejinin öğrencileri 1 Mayıs İşçi 
Bayramı’ndaOSB’deki fabrikaları ziyaret ederek 

işçilere karanfil dağıtıp işçilerin bayramını kutladı.
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Okul Sporları 2015-2016 faaliyet programında 
yer alan bisiklet Gençler, Yıldızlar, Küçükler, 

Minikler müsabakaları tamamlandı.

ÖĞRENCİLERİMİZ BİSİKLET 
MÜSABAKALARINDA 
İL BİRİNCİSİ OLDU

 8 Mayıs’ta Erkmen –ATSO 
yolu arasında yapılan müsabakalara 
7 okuldan toplam 73 sporcu katıldı. 10 
kategoride yapılan müsabakalarda de-
receye giren öğrencilere ödüllerini öğ-
renci velileri, okulun beden eğitimi öğ-
retmenleri ve Bisiklet İl Temsilcisi Tevfik 
Raşitoğlu sundu. Genç A ve Genç B 
Erkeklerde Özel Rahmiye Palalı Koleji 
müsabakaları birincilikle tamamladı.

 Afyon okullar arası bisiklet 
yarışmasında AOSB Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Kolejini 6 kişilik bir ekip 

ile temsil ettik.” diyen kole-
jimizin Beden Eğitimi öğ-
retmeni Ahmet Çeliktaş, 

“Yarış sonunda okulumuz adına iki 
grupta da birinci olduk. Ve il birinciliği 
kupasını kaldırdık. Bize destek veren 
kurucumuz Önder Artuk’a, Okul Mü-
dürümüz İbrahim Çakal’a, Beden Eği-
timi öğretmeni İshak Atcı hocamıza 
ve bizi iyi şekilde temsil eden öğren-
cilerimiz Alperen Emet, Muhammet 
Güven, Şükrü Çankır Alperen, Ünal 
Bilal Sevilmiş ile Muharrem Karnıbü-
yük’e teşekkür ederim. Aldığımız bu 
birincilikleri tüm Teknik Kolej ailesine 
armağan ediyoruz” dedi.

Müdür Yardımcımız İsmail Hakkı Çolaker, 
Usta Eğitici Veysel Sarı ve Kolej kurucu-

muzun babası aynı zamanda Şeker Fabrikası 
emeklilerinden olan Hüseyin Artuk ile Afyon 
Şeker Fabrikası Müdürü Hasan Altunkalem’e 
ziyaret gerçekleştirdik.

Sıcak ve samimi bir havasında geçen zi-
yarette Müdür Yardımcımız İsmail Hakkı 

Çolaker, “Staj, iş hayatının nasıl olduğunun 
öğrenciyken görülmesi ve 
projelerde yer alınması, me-
zuniyet sonrasında iş arama 
sürecinde çok büyük avantaj 
sağlıyor. Henüz öğrenciyken 
kariyer planlaması doğrul-
tusunda staj yapılması, yeni 
mezun gençleri iş arama sü-
recinde bir adım öne çıka-
rırken işverenler de staj tec-
rübesi olanlara istihdamda 
öncelik tanıyor. Böyle imkân-
ları için Afyonumuzun büyük 
fabrika ve firmalardan destek 
istiyoruz.” dedi.

YAZ DÖNEMİNDE
STAJ İMKANI

11 sınıftan başlayacak olan staj imkânını 
Teknik Kolej olarak 10. sınıfta sağlamaktayız.
Bu bağlamda Afyon Şeker Fabrikası Müdürü

Hasan Altunkalem’i ziyaret ettik.

YAZ DÖNEMİNDE
STAJ İMKANI
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 Okul - sanayi işbirliğini 
geliştirmek ve okul öğretmenleri 
ile öğrencilerine Afyon OSB’deki 
sanayi işletmelerini tanıtmak ama-
cıyla düzenlenen geziye, bölüm 
öğretmenlerinden Makine Öğret-
meni Öner Özkan, Okul müdü-
rü İbrahim Çakal ve usta öğretici 
Veysel Sarı ile okulun Makine Bö-
lümü 11. sınıf öğrencileri katıldı. 
 Firmanın döküm ve maki-
ne atölyelerini gezen öğrencilere; 
model yapımı, döküm kalıplarının 
hazırlanması, ocakta hurda mal-
zemenin eritilmesi, eritilmiş demi-
rin kalıplara dökülmesi ve dökümü 
yapılan parçaların taşlanması gibi 
çeşitli konular uygulamalı olarak 
anlatıldı. 

 Üretimin bütün aşamaları-
nı yerinde ilgiyle izleyen öğrenciler, 
1300 santigrat derecede ısıtılıp su 
gibi akışkan hale getirilen hurda 
malzemelerin yeniden şekillen-
mesine tanık oldu. Teknik gezide 
öğrencilere ayrıca işletmenin yet-
kilileri tarafından mesleki ve teknik 
konular hakkında bilgiler verildi. 
Sanayi sektöründe, özellikle tek-
nik alanda kendini yetiştirmiş ele-
man sıkıntısı yaşadıklarını belirten 
Alaşım Döküm Sanayi yetkilileri, 
mesleki alanda kendini geliştirmiş 
meslek lisesi mezunlarına her za-
man kapılarının açık olduğunu ifa-
de ederek, öğrencileri yanlarında 
meslektaş olarak görmekten mut-
luluk duyacaklarını belirtti.

AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji teknik
gezisini OSB’de bulunan Alaşım Döküm Sanayisine yaptı.

TEKNİK GEZİ 
KAPSAMINDA

DÖKÜM FABRİKASINI GEZDİK
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 Makine bölümü öğrencilerini alaşım döküm 
sanayine götürdüklerini söyleyen Makine Öğretme-
ni Öner Özkan: “Öğrencilerimizin dökümün nasıl 
yapıldığını ne şartlar altında yapıldığını kullanılan 
malzemeleri iş güvenliği tedbirlerini yaşayarak 
öğrenmelerini sağladık. Döküm atölyesinde çelik, 
demir, alüminyum, bronz, pik dökümleri yapılmak-
tadır. Öğrencilerimizin kullandığı döküm malze-
melerinin nasıl şekillendiği metalin nasıl eritilerek 
kalıplara döküldüğünü, dökülen karışımın nasıl 
yapıldığını, karışımın içerisine ne tür malzemeler 
konulduğunu öğrencilerimiz gözlemleyerek ve firma 
yetkililerin sorular sorarak öğrendiler. Aynı zaman-
da öğrencilerimiz sanayinin ve çalışan işçilerin ne 
şartlar altında çalıştıklarını çalışmanın zorluklarını 
ve kolaylıklarını öğrenmiş oldular. Öğrencilerimiz 
kullandıkları döküm malzemelerinin satışa gelinc-
eye kadar nasıl işlemlerden geçtiklerini öğrenerek 
akıllarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdılar. Bizi 
kabul eden ve elinden gelen desteği gösteren alışım 
döküm sanayine çok teşekkür ediyor başarılarının 
devamını diliyoruz.” dedi.
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Gün FM Genel Yayın 
Yönetmen i 

Faruk Bangir’in sunduğu özel ya-
yında konuşan Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji Müdürü İbrahim Ça-
kal: çalışkan, disiplinli ve üretken bir 
eğitim anlayışını benimsediklerini 
kaydederek, “Ulu Önder Atatürk bir 
vecizesinde, ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız 
yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız var-

dır; çalışkan olmak’ demiştir. Bizler-
de bu anlamda çalışkan ve üretken 
bir genç nesil yetiştirmek adına oku-
lumuzda eğitimlerimizi uyguluyoruz. 
Alanlarında başarılı olmuş isimleri 
kariyer günleri söyleşileri adı altında 
okulumuza davet ederek öğrencile-
rimizle buluşturuyoruz. Öğrencileri-
miz kariyerinde başarılı olmuş isim-
lerin hikâyelerini kendi ağızlarından 

dinleyerek güzel örneklerle buluş-
muş oluyorlar. Kariyer günlerimize 
Valimizden Belediye Başkanımıza 
pek çok isim katıldı ve katılmaya 
da devam edecek. Bu vesile ile tüm 
gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramları-
nı kutluyorum” şeklinde değerlendir-
mede bulundu.

Gün FM’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir yayın düzenlen-
di. Yayına Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji müdür, öğretmen ve öğrencileri katılarak hem okulla 
ilgili bilgilendirme yaptılar hem de 19 Mayıs dolayısıyla duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

TEKNİK KOLEJ GÜN FM’E 
KONUK OLDU
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19 MAYIS’LA İLGİLİ 
DEĞERLENDİRMELER YAPILDI, 

ŞİİRLER OKUNDU

Okul Müdürü Çakal’ın ardından 19 Mayıs’ın ta-
rihçesi Kolejin Tarih Öğretmeni Gülsüm Deveci 
tarafından anlatıldı. Deveci 19 Mayıs’a giden 
süreci ve sonrasını değerlendirdi. Kolejin İngi-
lizce Öğretmeni Esin Kasabalı ile Kimya Öğret-
meni Gonca Artuk Keser de 19 Mayıs dolayısıy-
la düşüncelerini aktaran birer konuşma yaptılar. 
Kolej Müdürü ve öğretmenlerin ardından Rah-
miye Sare Palalı Teknik Koleji 10.sınıf öğrenci-
leri Muhammet Kümekaya, Sadiye Zümrüttaş, 
Alperen Emet, Ayten Şekerci ve Zehra Ölmez 
19 Mayıs dolayısıyla şiirler okudular ve tüm 
gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı kutladılar. Öğrenciler radyo 
yayınına katılmaktan dolayı oldukça mutlu ve 
heyecanlı olduklarını belirttiler. Muhammet Ka-
ya’nın yayının sonunda seslendirdiği Bülbülüm 
Altın Kafeste isimli türkü duygu dolu anların ya-
şanmasına neden oldu.

AKAR TÜRK BAYRAKLI
BİR PLAKET HEDİYE ETTİ

Yayın sonrası Rahmiye Sare Palalı Teknik Ko-
leji müdür, öğretmen ve öğrencileri ile görüşen 
Gün FM Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Akar 
gün anısına Kolej Müdürü İbrahim Çakal’a Türk 
bayraklı bir plaket hediye etti. Çakal ise Akar’a 
çiçek takdim etti. 
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji öğrencile-
ri şahsında tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan 
Akar, okul yetkililerine yayın dolayısıyla teşek-
kürlerini sundu. Kolej Müdürü İbrahim Çakal ise 
Akar’a konukseverliklerinden dolayı çok teşek-
kür ederek Gün FM’in başarılı yayınlarının de-
vamını diledi.

Kolej Müdürümüz İbrahim Çakal, Gün FM Yönetim Kurulu 
Başkanı Fadime Akar’a davetten dolayı çicek takdim etti

Gün FM Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Akar, Kolej 
Müdürümüz İbrahim Çakal’a plaket takdim etti.
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Rehberimiz ve Cami İmam Hatibi Sa-
dettin Yıldız gezimizin her anında yanı-
mızda olup bütün tarihi bilgileri bizimle 
paylaşarak gezimizin bu kadar güzel 
geçmesinin en büyük destekçileri ol-
muşlardır.

TARİHE YOLCULUK

Soğuktan birbirine sokulmuş çocukla-
ra benzeyen ikişer katlı ahşap evlerin 
önünden mabede doğru ilerliyoruz. Ca-
minin bulunduğu sokağa girdiğimizde 
manevî havanın tüm mahalleyi kapladı-
ğını hissediyoruz. Kısa süre sonra tüm 
sadeliği ve alçakgönüllülüğüyle Afyon 
Mevlevî Camii karşımızda duruyor. He-
men girişte Konya Mevlevihane’sinden 
sonra en köklü olan Afyon Mevlevîliğini 
anlatan küçük, şirin bir müze gözümüze 
çarpıyor. İki yıl önce açılışı yapılan mü-
zede Mevlevîliği temsil eden balmumu 
heykellerin yanı sıra Mevlevî törenlerin-
de kullanılan eşyalar, 500 yıllık gelenek 
olan şifalı aşure dağıtımında kullanılan 
yüzlerce yıllık kazanlar bulunuyor. 
Afyonkarahisar Mevlevihane’sinin en 
büyük özelliklerinden birisi de Asitane 
denilen çile çıkarılabilen 15 Mevlevîha-
ne’den birisi olması. Nefsi terbiye etmek 
için, manevî bir eğitim dönemi olan çile, 
sadece asitanelerde çıkartılıyordu.

ÖĞRENCİLERİMİZ MEVLEVİ
CAMİ VE MÜZE’SİNİ GEZDİ
800 yıllık bir cami olan ilimizdeki Mevlevi Camii’ne 
10 ATP G sınıfı ile sınıfın rehberlik öğretmeni 
Kübra Paytoncu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmeni Ahmet Sevim öncülüğünde bir gezi 
gerçekleştirilmiştir.



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

TEKNİK KOLEJ  DERGİSİ  YIL:2   SAYI:8  21

Konya Mevlânâ dergâhından sonraki önem de-
recelerine göre Afyonkarahisar Mevlevihane’si 
bu konuda da ilk sırada yer alır. Bu dönemde, 
insan ahlâkının olgunlaşması için bir dizi mer-
halelerden geçilir. Çile çıkarmak için Mevlevi-
hane’ye gelen, ‘can’ adı verilen şahıs, ilk 3 gün 
‘Matbah’ denilen Mutfak’ta bulunur, olan bitenle-
ri izler. Eğer çile için kalmaya karar verirse bunu 
Kazancı Dede’ye söyler. Kazancı Dede, Mevle-
vihane’nin şeyhinden sonra en önemli şahıstır. 
Mutfak, görünüşte yemek pişiriliyor gibi dursa 
da Kazancı Dede’nin rehberliğinde ham olan in-
sanın piştiği yerdir.
 Mevlevî Camii 1800’lü yıllarda birkaç ufak çaplı 
yangın geçirir. Ancak 16 Ağustos’ta 1902 yılın-
da Afyon’da büyük yangın olarak bilinen 2 gün 
süren yangında bin 300 ev ile birlikte cami de 
kül olur. Büyük yangın sonucu yanan Mevlevî-
hane, 1905’te II. Abdülhamid’in emriyle on dört 
bin altın harcanarak büyük bir onarım geçirir. 
Sultan Abdülhamid, saray mimarı Tanaş Us-
ta’yı göndererek kendi şahsî servetinden burayı 
yeniden inşa ettirir. Caminin iç kapısı da bizzat 
Sultan Abdülhamid tarafından gönderilir. Afyon-
karahisar Mevlevî Camii ve Dergâhı birçok tarihî 
olaylara da şahitlik eder. Büyük Taarruz’dan yak-
laşık 1 ay önce 25 Temmuz 1922 tarihinde Af-
yonkarahisar’da Yunanlılarca düşürülen bir Türk 
uçağında şehit olan Ahmet Bahattin Bayram ve 
Cemal Bey isimli iki pilotumuzun cenaze tören-
leri burada yapılır. O dönem şehir işgal altında 
olmasına rağmen binlerce kişi de camide hazır 
bulunur. Törene Yunan subaylar bile katılır.

GEZİMİZDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Gençlerin bu ziyaretinden son derece memnun 
olduğunu ifade eden Mevlevi Camii İmamı Sa-
dettin YILDIZ bir sürpriz yaparak camide bulu-
nan ve belli gün ve gecelerde açılan peygam-
berimize ait Sakal-ı Şerif ve kabrinin toprağını 
görebilme fırsatı verdiler. Daha sonra öğrencile-
rimize kek ve meyve suyu ikram ettiler.
Camiden ayrılırken çıkış kapısındaki bir levhada 
yazılı olan Mevlana’nın şu sözü sanki hala kulak-
larımızda çınlıyor; “Bulanlar ancak arayanlardır.” 
Gezimizde emeği geçen herkese çok teşekkür 
ederiz.
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Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde dü-
zenlenen 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı kutlamaları Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının 
okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı Teknik Koleji Edebiyat öğretmeni Fatma Yılmaz 
Karakurt yaptı. Karakurt konuşmasında şunları söyledi: 
“Mustafa Kemal ìn Samsun`da tutuşturduğu kurtuluş meşa-
lesinin Anadolu`da elden ele gönülden gönüle ulaşmasının 
97. yıl dönümü. O gün Samsun`un vatansever insanlarını 
selamlayan Atatürk`ün taşıdığı duygularla sizleri selam-
lıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk`ün önderliğinde tarih sahnesinde 
bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. Bu-
gün sadece Türk Milli Kurtuluş Hareketinin başlangıcı değil, 
Türk Devleti`nin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içeri-

sinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs 
gençlik ve gelecek demektir.” 

BAŞARILI ÖĞRENCİLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

10 ATP C sınıfından Buse Çevik’nin “Şu Sonsuz Koşu” 
isimli şiiri okunmasının ardından 10 ATP F sınıfın-

dan Şifa Özdemir Atatürk Samsun’da, 9 – F sınıfından 
Ömer Çınar ise Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu. 
Teknik Kolejde yapılan Nutuk sınavları sonucunda 1’inci 
Ömer Faruk Ölmez’e ödülünü Kolej Kurucusu Önder Ar-
tuk, 2’nci Ahmet Yılmaz’ın ödülünü Okul Müdürü İbrahim 
Çakal ve 3’üncü Yağızhan Altuntaş’ın ödülünü ise Edebi-
yat öğretmeni Hülya Şahin verdi. Ödül törenin ardından 
kolejin bando takımının sunduğu gösteri beğeni topladı.

19 MAYIS KURTULUŞ 
HAREKETİMİZİN 
BAŞLANGICIDIR

19 Mayıs Atatürk`ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
97. Yılı Afyon OSB Rahmiye
Sare Palalı Teknik Kolej’inde 
coşkuyla kutlandı.

Fatma Yılmaz Karakurt 
Edebiyat Öğretmeni

NUTUK SINAVINDA BAŞARILI OLAN
ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖDÜLLENDİRDİK
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Elektrik-Elektronik Alan Şefi Mü-
cahit YILMAZ ve 16 öğrenciyle 

06.00 da Batı Dershanesi’nin önün-
den yola çıktık. Saat 08.00’de Akşe-
hir’de Nasreddin Hocamızı ziyaret 
ettik. Öğrencilerimizin Nasreddin Ho-
caya olan ilgi, sevgi ve saygısı beni 
şaşırttı. Orada çevre illerden de gelen 
ziyaretçileri gördük. Zira bu devirde 
Nasrddin Hocayı eski bir komedyen 
sananlar da var. Ayrıca Akşehir Bele-
diyesine Nasreddin Hocamıza verdi-
ği önemden dolayı teşekkür ederim. 
Nasreddin Hoca Fıkralarından düzen-
lenmiş heykelleri gezip fotoğraf çek-
tirdik ve yola devam ettik. 

Yol üstünde Türkiye’nin havacılık 
konseptli ilk parkı olan Konya Türk 

Yıldızları parkına uğradık. Saat 10.00 
da Konya TÜYAP Uluslararası Fuar 
merkezine vardık. Fuar alanı Konya 
Endüstri Zirvesi adı altında 28 Nisan  
01 Mayıs 2016 tarihleri arasında 24 
ülkeden, 504 Firma, 1236 Markanın 
katıldığı; KONMAK 2016 (Metal İşleme 
Makineleri, Kaynak, El Aletleri Fuarı), 
Konya Sac İşleme Fuarı ve KONELEX 
2016 (Konya 11. Elektrik, Elektronik, 
Elektromekanik, Enerji Üretimi ve Oto-
masyon Fuarı)’ ya ev sahipliği yaptı. 4 
saat boyunca fuarda gezdik. Fuarda 
Akınsoft’un insansı görünümlü hizmetçi 

robotlarını, lazer demir kesme makine-
sinin bir üst versiyonu plazma kesim 
makinesini ve çeşitli otomasyon maki-
nelerini gördük. Fuarda ayrıca Okulu-
muz Makine bölümünün CNC makine-
lerini temin ettiğimiz Yuntes Makine’nin 
sahibi Mehmet Ali Koparan’ı da ziyaret 
ettik. 

Yemek için şehir merkezine git-
tik ve sonra yürüyerek Mevlana, 

Kapı Cami, İnce Minareyi gezdik. 
Daha sonra yine yürüyerek Alâeddin 
Tepesine gittik. Orada Ut çalan ve 
türkü söyleyen bir dedeyle karşılaştık. 
Dedeyi dinledikten sonra orada çay 
içtik. Alâeddin tepesinde buluşmak 
üzere 1 saatlik serbest zaman etkin-
liği yaptık. Daha sonra saat 18.00’de 
Afyon’a dönüş için yola çıktık.

TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Konya Ticaret Odası, Konya 
Sanayi Odası ve KOSGEB desteği ile düzenlenen KONELEX 2016
Konya 11. Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi
ve Otomasyon Fuarı 28 Nisan – 01 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında KONMAK, İSKON 2016 ve Konya Sac İşleme
Teknolojileri Fuarları ile eş zamanlı olarak Konya Ticaret 
Odası - TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’ni gezdi.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK BÖLÜM 
ÖĞRENCİLERİ KONYA FUARINI GEZDİ
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Salonda velilere hitaben ilk ko-
nuşmayı Okul Müdürü İbrahim 
Çakal yaptı. Yaptığı konuşma-
da;
    “Değerli velilerimiz, toplantıya gös-
termiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı 
hepinize çok teşekkür ederim. Okulu-
muzun ana ilkesi öğrencilerimizi ahlaki 
değerlerini almış ve bu değerleri ya-
şatan iyi insanlar olarak yetiştirmektir.  
Bunun yanında öğrencilerimizi iyi bir 
meslek sahibi yapmak istiyoruz. İyi bir 
akademik eğitim veriyoruz, öğrencile-
rimizi üniversitelere hazırlıyoruz. Ya-
bancı dil eğitimine de öğrencilerimizin 
dünya ülkelerinde kendilerini ifade ede-
bilmeleri amacıyla daha büyük önem 
gösteriyoruz. Öğrencilerimiz geçtiği-
miz altı ay içerisinde geleceğe kendi 
hazırlama, çalışma, ahlak ve disiplin 
gibi noktalarda büyük gelişmeler ya-
şandığına inanıyoruz. Ancak başarıda, 
kazanmada sınır yoktur. Çıtayı büyük 
tutmak, daha başarılı olmak bizi hedef-
lediğimiz noktaya götürecektir.  
     Öğrencilerimize mutlaka kitap oku-
ma alışkanlığı kazandırmamız gereki-
yor. Kitap okuma ailede başlar. Çocuk 
ailede yaşanan davranışları alışkanlık 
olarak uygular. Bu noktada ilk algıla-
malar çok önemlidir. 
   Bu noktada tüm öğrencilerimize 

“Peygamberimizin Hayatı” adlı kitabı 
dağıtarak hem tüm öğrencilerimize bu 
kitabı okuttuk hem de öğrencilerimizi 
ödüllendirdik. 
     Öğrencilerimize ders çalışmayı sev-
dirmemiz gerekiyor. Ders çalışma as-
lında zevksiz fakat gerekli bir uğraştır. 
Hiçbir başarı tesadüfen gelmez. Var-
mak istediğimiz noktaya yol katetme-
den yürümeden varmamız mümkün 
değildir.  Dersi dinleme, örnek çözme, 
evde tekrar etme, ödev yapma, planlı 
çalışma olmadan başarı gelmez. 
     Bizim öğrencilerimizin bir cep tele-
fonları bir de saçları çok kıymetli. Küfür, 
argo konuşma, saç, kılık - kıyafet, be-
den ve dil temizliği noktalarında öğren-
cilerimizi ihtiyatla takip ediyoruz. 
    Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel 
yönlerini geliştiriyoruz. Alanında uz-
man eğitimciler ile konferanslar, semi-
nerler düzenliyoruz.
     Sayın velilerimiz, öğrencilerimizle 
ilgili okulda gelişen herhangi bir prob-
lem olduğu zaman lütfen çocuklarını-
zın anlattıklarını tek taraflı dinleyerek 
hiddetlenmeyin. Öğretmen ve okul ida-
resini dinlemeden sonuca varmayın ve 
sorunları mutlaka bizimle paylaşın. 
Sağlık problemi olan öğrencilerimizi 
okula hiç göndermeden hastanelere 
götürün.

     Sayın velilerimiz başarılar ödüllen-
dirilmelidir ancak bu noktada denge 
çok önemlidir. Teşekkür alırsan en iyi 
telefonu alacağım gibi bir ödüllendirme 
yöntemi olmamalıdır.
     Üçüncü dergimizi de sizlere bugün 
takdim ettik. Bu noktada emeği geçen 
Güssüm Deveci hocamıza ve eşi Baki 
beye, derginin içini dolduran öğretmen 
ve öğrencilerimize, maddi desteklerini 
esirgemeyen kurucularımıza ve bu de-
ğerli evlatlarını bizlere emanet eden siz 
değerli velilerimize çok teşekkür ede-
rim.” dedi.

2015 – 2016 Eğitim – Öğretim yılı ikinci dönem veli toplantısı
Afyon Lisesi konferans salonunda 17.04.2016 tarihinde saat 
10.00’da gerçekleştirildi. Toplantıya tüm öğretmenlerimiz ve 

velilerimizin büyük bir çoğunluğu iştirak etti.

OKULUMUZUN İKİNCİ DÖNEM VELİ 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK
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Gündem maddesi gereği konuş-
malarını yapmak üzere Okul Mü-
dür Başyardımcısı İsmail Hakkı 
Çoleker kürsüye geldi ve açıkla-
malarda bulundu. Yaptığı konuş-
mada;
     “Değerli velilerimiz, devam devam-
sızlık noktasında en büyük sorunumuz 
öğrencilerin derslere zamanında gireme-
yerek yok yazılması.  Bu noktada okula 
geldikten sonra derslere zamanında gir-
meleri gerektiği konusunda sizlerde öğ-
rencilerimizi mutlaka tembihleyiniz.
     Okulumuzda Anadolu Teknik ve Ana-
dolu Meslek olmak üzere iki farklı prog-
ram uygulanmaktadır. Anadolu Teknik 
Programında (ATP) Elektrik – Elektro-
nik, Gıda ve Makine Teknolojisi alanları, 
Anadolu Meslek Programında (ATP) ise 
yine Elektrik – Elektronik, Gıda, Makine 
ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanları bu-
lunmaktadır.
     Yılsonu ağırlıklı not ortalaması 55 
puan ve üzerinde olan öğrencilerimiz 
ATP programlarını tercih edebilecektir. 
Yılsonu ağırlıklı not ortalaması 55 pua-
nın altında kalan öğrencilerimiz ise AMP 
programlarına yerleştirilecektir. Program-
ların bölüm yerleştirmeleri ise Matematik, 
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Dil ve Anlatım 
derslerin yılsonu notlarının aritmetik orta-
lamasına göre yapılacaktır.” dedi ve bö-
lümlerin programlara göre kontenjanları 
hakkında slayt üzerinden bilgiler velilere 
aktarıldı.
     Öğrenci velilerine Bakanlığımız Mesle-
ki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 
seçmeli derslerle ilgili listesi tüm velileri-
mize sunuldu, bilgi paylaşımı yapıldı, bu 
değerlendirme sonucunda velilerimiz öğ-
rencileriyle bilgi paylaşımı yaparak hangi 
dersleri seçeceklerini Mayıs ayı sonuna 
kadar forma uygun bir liste halinde okul 
yönetimine bildirecektir. Velilerimizin ta-
lepleri doğrultusunda her seçmeli ders 
en az sekiz öğrencinin müracaatı dikkate 
alınarak önümüzdeki eğitim – öğretim yılı 
için seçmeli dersler belirlenecektir.
     İsmail Hakkı Çolaker’in konuşmasının 
bitiminden itibaren veli – öğretmen gö-
rüşmesine geçildi. Tüm branş öğretmen-
lerimiz, kendi gruplarına göre salonda 
belirlenen yerlerde veliler ile görüşmeye 
başladılar. Her öğrencinin ara karnesi, 
devamsızlık durumu gelen velilerimize 
dağıtıldı. Öğrencilerin genel davranışları, 
disiplin durumları hakkında bilgiler payla-
şıldı. Öğretmenlerimizin veliler ile görüş-
meleri yaklaşık üç saat sürdü.
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Kaliteli bir eğitim ve öğretimin peşinde koşan ve bunun-
la ilgili misyonlarının çoğunu gerçekleştiren RSP Teknik 

Kolejimiz sosyal aktiviteler ile de öğrencilerimizin özgüveni 
yüksek ve fiziksel gelişimlerini sağlıklı geçirmiş bireyler olma-
larını sağlamaktadır.
      Bu kapsam da toplam 27 sınıfımızın hepsinden toplam 32 
takımın katıldığı ve yaklaşık olarak 1 ay süren halı saha futbol 
turnuvası düzenledik
Dostluk çerçevesinde geçen turnuva da öğrencilerimiz futbol 
yeteneklerini sergilediler. 
      Birbirinden güzel maçların ve gollerin olduğu turnuvayı 10. 
sınıf Karması kazanırken 2. olan 9-F sınıfı da takdir kazandı.
       Kazanan takımın kupasını alan kaptan Berkay TOPÇU: 
Bu kupayı kolu kırılan takım arkadaşımız Mustafa Emre YA-
VUZ’a hediye ettiklerini söylediler.
      Kupayı Kazanan 10. Sınıf Karma Takımının Oyuncula-
rı Şöyledir:  Berkay TOPÇU, Kerem ÇAY, Mustafa Emre 
YAVUZ, Emre KARPUZ, Ahmethan KANTEKİN, Recep 
KAÇMAZ, Mevlüt KOÇYİĞİT, Berkant TAŞCI
      2. olan 9-F Sınıfının kadrosu; Birdal KAHVE, Salih Metin 
ERSÖZ, Yılmaz TAKMAK, Ramazan Arif GEZER, Bahir 
ÖZÇELİK, Oğulcan ARSLAN, Yusuf YİĞİT, Yusuf GÖR-
GÜLÜ, Muhammet Mehmet KALKAN

32 TAKIMLI DEV HALI SAHA TURNUVASI
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alimoğlu müzesini gezdik

Alimoğlu Afyonkarahisar ve Denizli’deki kendi mermer 
ocaklarından çıkan tarihi eserleri toplayarak fabrikasında 
oluşturduğu müzesini öğrencilerimize anlattı. Çocukluğun-
dan bu yana mermer işi ile uğraşan Alimoğlu, mermere ka-
zınmış fosilleri buldukça ilgisinin her geçen gün arttığını ve 
çıkarttıklarını bir oda da topladığını söyledi.  

Tarihi eserleri zamanla bir müze dolusuna ulaştıran Alimoğ-
lu, eserleri 3 katlı binanın 2 katında sergiliyor. 500’e yakın 
örneğin elinde bulunduğunu belirten Alimoğlu,  kazılarda 
yengeç fosili, köpek balığı dişi, gibi birçok antik eşyaların 
bulunduğunu söyledi. İşadamı Alimoğlu, mesleğinin mer-
mercilik olduğunu arkeologlar kadar bilgisinin olmamasına 
rağmen arkeologlardan aldığı bilgilere göre fosillerin en az 
2 milyon yaşında olduklarının tahmin edildiğini belirtti.

Öğrencilerimiz iş adamı İbrahim Alimoğlu’nun 
Afyon OSB’deki mermer işleme fabrikasının 
yanında bulunan özel müzesini ziyaret etti. 
Bu sayede müzedeki 2 milyon yıl öncesine ait 
olduğu tahmin edilen fosilleri ve antik eşyaları
görme imkanı bulduk. 
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18 – 24 Mayıs Müzeler Haftası 
kapsamında Tarih öğretmenle-

ri Güssüm Deveci, Yasemin Gökduman 
Türk ve Çiğdem Akan ile Fizik öğretmeni 
Hasan Boyar’ın rehberliğinde, ilk uygar-
lıkların arkeolojik buluntularının sergilen-
diği Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’ne 
gezi düzenlendi. AOSB Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Koleji 9. sınıf öğrencilerinin 
derslerde öğrenmiş oldukları konular, uy-
gulamalı olarak müzede gösterilmeye ça-
lışıldı.

TARİH HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR

Gezi hakkında bilgiler veren Tarih Öğ-
retmeni Çiğdem Akan, tarih eğitimi-

nin her şeyden önce geldiğini söyleyerek, 
böylelikle bireylerin ortak değerlere sahip 
çıktığını ifade etti. Akan, “Tarih eğitimi her 
şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl 
meydana geldiğini öğretirken, uygarlığın 
tüm katkısıyla meydana geldiği bilincini 
oluşturur. Böylelikle bireyler, ortak de-
ğerlere sahip çıkarak din, dil, ırk gibi ay-
rımlara girmeden barış içinde yaşamayı 
öğrenir. Teknik Kolej olarak okulda kutla-
mak yerine Arkeoloji Müzesindeki tarihi 
eserlere bir gezi düzenleyerek daha etkili 
ve yerinde bir anımsatma yapmak istedik. 
Farkındalık yaratmak ve zihinlerde göre-
rek, dokunarak öğrenmenin etkisini kulla-
narak öğrencilerimize farklı bir deneyim 
yaşatmak istedik.” dedi.

ARKEOLOJİ MÜZESİNİ GEZDİk
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji belirli gün ve haftaların daha iyi anlaşılması için 
etkinliklerine devam ediyor. 18 – 24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Teknik Kolej öğrencileri 
ilimiz Arkeoloji Müze’sini ziyaret etti.
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Öğrencilerimizin temiz ve hijyenik ortamda 
eğitim – öğretim görmeleri, sınıflarının 

araç ve gereçlerini sahiplenmeleri ve sorum-
luluk duygularını geliştirme amacıyla iki yıldır 
süregelen ve komisyonca her ay tespit edi-
len en hijyenik sınıf projesi kapsamında 2016 
Nisan ayı en hijyenik sınıfları, projeyi daha 
aktif ve öğrencilerce özenilir hale getirmek 
amacıyla 9G, 9H, 9L şeklinde üç sınıf olarak 
komisyon tarafından belirlenmiştir. Üç şube 
öğrencileri yemekhane salonunda bir araya 
getirilerek hijyen konusundaki göstermiş ol-
dukları gayretlerinden dolayı okul yönetimince 
ve öğretmenlerimizce tebrik edilmişler aynı 
zamanda maddi ve manevi olarak ödüllendi-
rilmişlerdir.

EN HİJYENİK SINIFLARI BELİRLEDİK
Her sınıf, bir ay boyunca sınıfını temiz tutarak en temiz sınıf olmak için özen göstermektedirler. 

Daha tertipli, düzenli olmasının yanında kolej içindeki eşyalarının bakımı ve korunması da 
denetimlerde değerlendirme kapsamında oluyor.
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Proje öğrencilerimizin atölye tec-
rübelerini geliştirmesini sağla-
yarak, kullanılabilirlik açısından 
verimli bir makine tasarladık. 
Öğrencilerimiz bu uygulamada 
makine atölyesinin tüm imkan-
larından yararlanarak makine-
nin hayata geçmesini sağladılar. 
Proje çalışmaları boyunca öğ-
renciler makinenin tasarımında 
ölçülü parçaların kesiminde bu 
parçaların birleştirmesinde bire-
bir ilgilendiler. Öğrenciler ürettik-
leri ve geliştirdikleri bu makine ile 
özgüvenlerine çok büyük katkıda 
bulundular. Makine alanında bu 
şekildeki projeler öğrencilerimi-
zin el becerilerini geliştirmekle 
kalmıyor öğrencilerimizi hayata 
hazırlıyor. Bir makinenin veya 
makine parçasının kullanılabi-
lirliğini, makine üzerinde çalışıp 
çalışmayacağını birebir uygu-

layarak öğreniyor. İş hayatında 
karşılaşılabilecek sorunları kıs-
men de olsa bu ve bunun gibi 
projelerde öğreniyorlar. 
Projemizde yaptığımız smaç 
makinesi voleybol alanında kul-
lanılabilecek çok etkili bir maki-
ne tasarımıdır. Öğrencilere ant-
renmanları sırasında çok büyük 
kazanç sağlayarak daha etkili 
bir öğrenme süreci sağlamak-
tadır. Okulumuz spor alanına 
çok önem vermektedir. Bizimde 
makine bölümü olarak voleybol 
takımına azda olsa katkıda bu-
lunduk. Afyonkarahisar birincisi 
olan voleybol takımımızın daha 
iyi şartlarda daha etkili çalışması 
için bu makineyi voleybol takı-
mımıza hediye ettik. Takımımıza 
başarılar dileyerek her daim gü-
vendiğimizi ve yanında olduğu-
muzu bilmelerini isterim.

ÖĞRENCİLERİMİZ
SMAÇ MAKİNASI YAPTI
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Teknik Kolejimizde 1’inci dönemin 
sonunda Diyanet Yayınevi’nin 

‘HZ. Peygamberin Hayatı’ kitabını tüm 
öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. Bu 
kitaptan 80 soruluk bir sınav yaptık 
Yarışmamızın amacı Peygamber Efen-
dimiz ’in (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) 
hayatını okumak, anlamak, hayatımı-
za rehber kılmak ve kitap okunmasını 
teşvik etmektir. Ödül olarak mademki 
onun hayatını okuttuk. Onu kendi ye-

rinde mukaddes Mekke ve Medine’yi 
görmek lazımdır dedik. İlk 3 öğrenci-
mize umre ödülü sözü verdik. Öğren-
cilerimizin büyük ilgi gösterdiği bu ya-
rışmada emeği geçen herkese başta 
kurucumuz Önder Artuk’a, okul müdü-
rümüz İbrahim Çakal’a, kitabın özenle 
okunması için gayret gösteren kıymetli 
öğretmen arkadaşlarıma ve iki cihan 
güneşinin hayatını ilgiyle okuyan öğ-
rencilerimize sonsuz teşekkür ederim.

Umre ödülünü kazanan
öğrencilerimiz 

1-) OĞUZ ŞÜKRÜ 9 - P
2-) MAHMUT EREN KUNDAK 9 - A
3-) GÜL AYDOĞMUŞ DAMLA 9 - C 

olmuşlardır. Kendilerini bir kez daha 
tebrik ediyorum. Derslerinin aksama-
ması için 2016 - 2017 sömestr tatilin-
de umreye gitmeleri planlanmaktadır. 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN 
HAYATINI OKUDULAR

UMRE ÖDÜLÜNÜ KAZANDILAR

ŞÜKRÜ KABUKÇU
AFYON İL MÜFTÜSÜ
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Teknik Kolej, öğrencilerinin hedeflerini net-
leştirmelerinde yardımcı olabilmek, motivas-

yonlarını arttırmayı sağlamak, istedikleri ve he-
defledikleri üniversitelerin ortamlarını tanıtmak 
amacıyla hafta sonu ODTÜ, BİLKENT TBMM 
Anıtkabir ve Özel Güven Hastanesine gezi dü-
zenledi. 

10 öğretmen eşliğinde düzenlenen geziye 
toplam 170 öğrenci katıldı.  Afyon Batı 

Kurs Merkezi önünden saat 06.00’da hareket 
eden kafilenin Ankara’daki ilk durağı ODTÜ VE 
BİLKENT Üniversiteleri oldu. Üniversitelerin ta-
nıtım biriminde görevli olan son sınıf öğrencileri 
Buket Özdemir, Gözde Özcan ve Onur Hökelekli 
tarafından kampüs olanakları, sosyal etkinlikleri 
ve burs olanakları hakkında bilgi vererek üniver-
sitelerinin genel tanıtımını yaptılar. Teknik Kolej 
gezi kafilesinde yer alan öğrencilerde merak 
ettikleri konularla ilgili soruları sorma imkanı 
buldular. Gezi kafilesi daha sonra üniversitenin 
fiziki yapısının tanıtılması amacıyla bir kampüs 
turu düzenlendi. 

Afyon OSB Rahmiye – Sare Palalı 
Teknik Koleji öğretmenleri, 

öğrencileriyle beraber Ankara’ya 
eğitim ve kültür gezisi düzenledi.

TEKNİK KOLEJ’DEN 
ANKARA ÇIKARTMASI

ÖĞRENCİLERİMİZ ANKARA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 
AYLİN NAZLIAKA İLE TOPLU FOTOGRAF ÇEKTİRDİLER
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Üniversitelerin gezisinin ardından Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne geçen gezi kafilesi, Milletvekillerinin 

toplandığı salonu görme imkanı buldular. Öğrenciler bu-
rada hatıra fotoğrafı çektirerek o anları ölümsüzleştirdi.  
Meclisin bahçesinde dolaşıldığı sırada Ankara Bağımsız 
Milletvekili Aylin Nazlıaka ile görüşme imkanı da buldu-
lar. Öğrencilerin fotoğraf çekinme isteğini kırmayan Naz-
lıaka, öğrencilere nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi. 

Teknik Kolej öğrencilerinin 3’üncü durağı Anıtkabir’di. 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün “Tarihi-

ni bilmeyen milletler, başka milletlerin avıdır” sözünün ışı-
ğında bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Teknik Kolej 
çağdaşlığın ve ilericiliğin savunucusu, yarınların güvencesi 
olan geleceğin yeni nesilleri olarak Ata’ya olan bağlılığını 
ve saygısını yinelemek için huzuruna çıktı. Anıtkabir’deki 
askerlerin nöbet değişim törenini hayranlıkla izleyen öğren-
ciler, “Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve 
genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran” araştırmaları 
sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi olan Prof. 
Dr. Aziz Sancar’ın ödülünü de yakından görme imkânını ya-
kaladılar. 

Teknik Kolej öğrencilerinin son durağı ise Özel Güven 
Hastanesi oldu. 1974 yılında Türkiye’nin ilk özel has-

tanesi olma unvanına sahip olan Ankara Özel Güven Has-
tanesi, 25 Şubat tarihinde Teknik Koleji’ne gelerek 3’üncü 
kariyer ve söyleşi etkinliğine konuk olmuştu. Okul Müdür 
Yardımcısı Ömer Mürsel Bilik, Okul – Aile Birliği Başkanı 
Nurettin Zümrüttaş, Özel Güven Hastanesi Danışmanı Hü-
seyin Tutkun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Teknik Kolej 
öğrenci ve öğretmenlerini ağırlayan Özel Güven Hastanesi 
Genel Müdürü Dr. Aylin Yaman, Teknik Kolej için her türlü 
maddi ve manevi destekte bulunacaklarını söyledi.

YILDIRIM ELEKTRONİK’İN ÇALIŞMALARINI 
YERİNDE GÖRME ŞANSI YAKALADIK

ODTÜ VE BİLKENT ÜNİVERSİTELERİNE GİDEN ÖĞRENCİLERİMİZ
OKUDUĞU BÖLÜMLERİ HAKKINDA BİLGİLER ALDI 
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OSB    Özel Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Koleji 

okul idaresi tarafından öğrencilerin 
eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve 
sportif alanda da gelişmelerini sağla-
mak amacıyla yürütülen çalışmalara 
3 gün sürecek olan 2. Bahar Şen-
likleri’de eklenince okul bahçesinde 
keyifli anlar ortaya çıktı. Okul bahçe-
sinde organize edilen 2. Bahar Şen-
likleri’nde karaoke, müzik, tırmanma 
duvarı, langırt, boğa sırtında mata-
dor gibi eğlence aletlerinin yer aldığı 
aktiviteler ile basketbol turnuvası gibi 
faaliyetler de yer aldı. 

BİR YILIN YOĞUN VE YORUCU 
TEMPOSUNU EĞLENEREK

ATMALARINI İSTEDİK

      Öğrencilerin keyif aldığı şenlikle 
ilgili olarak açıklamalarda bulunan 
OSB Özel Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji Müdür Yardımcısı 
İsmail Hakkı Çolaker; “2015-
2016 Eğitim Öğretim Yılı’nın 
son günlerini yaşıyoruz. Öğ-
rencilerimizin bir yıl boyunca 
yoğun ve yorucu çalışma or-
tamının sonunda eğlenme ve dinlenme 
fırsatı vermek için OSB Özel Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Koleji olarak ‘Bahar 
Şenlikleri’ etkinlikleri düzenledik. Bir yılın 
yoğun ve yorucu temposunda enerjileri 
düşen öğrencilerimiz güzel bir aktivite 
ile moral ve motivasyon olarak yeniden 
üst seviyeye yükselmek için böyle bir 
etkinlik olmasını istiyor ve bekliyorlardı. 
Bizlerde öğrencilerimizin istek ve bek-
lentilerine düzenlediğimiz bahar şenliği 
ile cevap verdik. İnşallah bu etkinlikleri  

önümüzdeki yıllarda daha da ge-
liştirerek öğrencilerimizin motivasyo-
nu açısından, başarılarının artırılması 
açısından bu tür etkinliklerin önemli ve 
etkin olduğunu düşünüyoruz. Düzen-
lediğimiz şenlik vesilesi ile öğrencileri-
mize sportif faaliyetler, müzik, eğlence, 
lunapark oyun gruplarından oluşan bir 
aktivite hazırladık. Bu aktivitelerle de 
öğrencilerimizin enerjisini ve yıl sonu 
yorgunluklarını atmaları için elimizden 
gelen bütün gayreti sarf ediyoruz.” 
dedi. 
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TEKNİK KOLEJ’DE 2. BAHAR ŞENLİĞİ

Geçtiğimiz yıl eğitim öğretime başlayan Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
okul idaresi tarafından yoğun ve yorucu bir yılın sonunda öğrencilerin doyasıya 
eğlenebilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla 2. Bahar Şenlikleri düzenledi.
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BAHAR ŞENLİĞİ RAP MÜZİK
KONSERİYLE SONA ERECEK

Okul Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı 
Çolaker, kurulduğu günden itiba-

ren geride kalan 2 yıllık süre zarfında 
aktiviteleriyle dikkat çeken OSB Özel 
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nin 
yalnızca eğitim öğretim kurumu olarak 
hizmet vermek yerine öğrencilerini mo-
ral ve motivasyon anlamında, sosyal, 
kültürel ve sportif anlamda da destek-
lediğine dikkat çekti. Çolaker; “Okul 
Müdür Yardımcımız Ömer Mürsel Bilik, 
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ve 
organizasyonlar konusunda oldukça 
etkin bir idarecimiz. Bu yıl Bahar Şen-
liklerini de kendisi organize ederek öğ-
rencilerimizin moral ve motivasyonuna 
katkı sağladı. Düzenlenen etkinliğin ilk 
dakikasından bu yana da öğrencileri-
miz oldukça neşeli ve keyifli bir şekil-
de şenliğin tadını çıkarmaya devam 
ediyor. Bahar Şenliklerini 3 günlük bir 
planlama şeklinde hazırladık. Cuma 
günü yine okulumuz bahçesinde Rap 
müzik konseri ile bahar şenliklerimizi 
kazasız belasız sonlandırmayı hedefli-
yoruz” diye konuştu. 
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ÖĞRENCİLERİMİZ GÜLMECE’NİN 
BAŞKENTİ AKŞEHİR’DE

Teknik Kolej öğrencilerimiz gezi kapsamında Akşehir’in tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Dünyanın merkezi, gülmecenin 
başkenti ve Nasreddin Ho-

ca’nın şehri Akşehir’e kültür gezisi 
düzenledi. Elektrik – Elektronik öğ-
retmenimiz Mücahit Yılmaz öncü-
lüğünde ilk olarak Nasreddin Hoca 
Türbesi’ni gezen öğrencilerimiz, ar-
dından Akşehir’in tarihi evlerini ve 
Gülmece Parkını ziyaret etti.

Öğrenciler ‘Dünyanın Ortası Bu-
rasıdır’ yazılı platforma da çı-

karak hatıra fotoğrafları çektirdiler.
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ŞİMDİDEN ÜNİVERSİtE 
SINAVLARINA HAZIRLANIYORUZ

Teknik Kolej olarak öğrencilerimizi 9. sınıftan 12. sınıfa kadar kesintisiz ve bütünlük arz 
eden bir çalışmayla 4 yıla yayılmış bir zaman diliminde üniversite sınavına hazırlayacağız.

Sınıf geçme mantığıyla 4 yılı ge-
çiren ve lise son sınıfta YGS ve 

LYS yoğun ders çalışma programı ve 
4 yıllık müfredatı yükleme metoduyla 
öğrencilerin son sınıfta çektikleri sı-
kıntıları göz önünde bulundurup en 
başından işi sıkı tutuyoruz. Kolej öğ-
rencilerimizin istediği üniversitelerde 
okumasını sağlamaya çalışmaktayız. 

Öğrenciler 9. ve 10. sınıfta öğre-
nilen bir konunun YGS - LYS’de 

ne derece önemli olduğunun, kaç soru 
çıktığının ve bu konuyu öğrenmekle 
kalmayıp YGS - LYS’ye 4 yıl önceden 
yatırım yaptığının artık farkında ola-
cak. 

Böylece bizim öğrencilerimiz son 
sınıfta sadece üst düzey soru çöz-

me ve test teknikleri seviyesinde çalış-
malar yaparak gerçek hedeflerine ra-
hatlıkla ve keyifle yürüyebileceklerdir.
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     Herkesin çok iyi bildiği gibi ülkemizde bayram 
törenlerine okullar genelde bando takımları ile katı-
lır. Anne- Baba ve yakınları törenlerde kızının - oğ-
lunun törene katılmasını heyecanla takip eder izler, 
çektirdikleri 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 et-
kinliklere katılmaları ekonomik yönden ve öğrenci-
lerin TEOG - LYS gibi hazırlıkları sebebiyle sıkıntılar 
yaratmaktadır.

      Bu yıl 29 Ekim törenlerine okulumuzu temsilen 
24 kişilik Öğrenci grubuyla katıldık. Törenlerde okul 
bandoları, askeri ve polis bandosu olmayışını gören 
öğrencilerimizin arzusunu okulun kurucusu Önder 
Artuk Bey’e anlattım. İlde bando takımı olmadığını 
ve okulumuz öğrencileri için sosyal bir aktivite olabi-
leceğini söylememiz üzerine ilimizin en güzide özel 
okullarından Afyon OBS Özel Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji’nde bando takımı kurulması kararı ve-
rildi.

    Beden eğitimi öğretmeni meslektaşım Ahmet 
Çeliktaş ile birlikte 9’uncu sınıflarda derslerde öğ-
rencilerden istekli ve yetenekli olanlarla basit kalıp 
çalışmaları yaptık. Öğrenciler arasından seçim yap-
makta zorlandık. İlgi ve istek çok fazla olduğundan 
trampet - boru sesini duyan ve sesin geldiği yerde 
öğrenciler ve okul personeli toplandı. Öyle anlar 
oldu ki provalarda dersi bırakıp gelen öğrencilerin, 
okul yöneticilerinin ve personelin çalışmaları konser 
gibi izlediklerini ve ritim tuttuklarını gözlemledik.

PARK AFYON AVM’DE 
MUHTEŞEM BANDO GÖSTERİMİZ

Öğrencilerimiz, Park Afyon Alışveriş Merkezi ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşattı. 
21 okulun katılımıyla gerçekleşen “İlimizin Kültür Elçisiyim” proje sergisi sonrası
Alışveriş Merkezinin girişinde ve zemin katında yürüyüş yaptı. Alışverişe gelen

ziyaretçilerin büyük alkış alan bandomuz izleyicileri mest ettiler.
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      Şimdi RSP bando takımı marşları çalmaya başladı. 
Saha içi karegrafi ve geçiş töreni provaları tekrar edili-
yor. Kısa sürede ortaya çıkan tablo Ahmet Çeliktaş ho-
camla beni çok mutlu etti. Okul bandomuz il valiliği ta-
rafından Park Afyon AVM’de düzenlenen “İlimin Kültür 
Elçisiyim” projesi açılış programında göstermiş olduğu 
sunumda büyük beğeni topladı.

     Küçükçobanlar Köyü ortaokul 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle törenle-
rine davet ettiler. Ve törenlerde gösteri ve sunumları ile 
törenlere renk kattı. Köy içinde bando ekibi sunumlarıy-
la halkın ilgi ve beğenisini aldı.

     Afyon OSB Özel Rahmiye Sare Palalı bando takı-
mı kurulmasına verilen destekten dolayı başta Kurucu-
muz Önder Artuk ile İsmail Palalı’ya, okul müdürümüz 
İbrahim Çakal’a idarecilerimiz İsmail Hakkı Çoloker ile 
Ömer Mürsel Bilik hocalarımıza ve yardımcı perso-

nellerimize ilgilerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. 50 kişilik 

bando takımı Öğrencileri 
İl çapında düzenlenecek 
Milli Bayram ve törenler-
de göreve almaya hazırız.   

İSHAK ATCI
MÜDÜR YARDIMCISI
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TEKNİK GEZİMİZİN 
İLK DURAĞI AKÜ

Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine 
teknik gezilere yenilerini ekliyoruz. Gözleyerek 

ve inceleyerek de öğrenmeleri için her türlü 
desteği sağlamaya devam etmekteyiz.

Bu gayeyle geleceğin mühendisle-
ri ve teknik elemanlar olacak olan 

öğrencilerimizi Afyon Kocatepe Üniver-
sitesinin Mühendislik Fakültesi, Makine 
Mühendisliği Bölümü ile Gıda Mühen-
disliği ve Elektrik Mühendisliği bölüm-
lerini gezdirerek fakülte öğrencileri ve 
öğretim görevlileri ile buluşmalarını 
sağladık.

Yapılan teknik geziden ilgiyle bah-
seden ve çok memnun kalan öğ-

rencilerimiz çok mutlu olduklarını ve di-
ğer sanayi kuruluşlarının da kendilerine 
bu konuda yardımcı olmalarını istediler.



TEKNİK KOLEJ  DERGİSİ  YIL:2   SAYI:8  41

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

Temizliğin vazgeçilmez kahramanı 
sabunlar;  insana mis kokularıyla 

ferahlık veriyor. Annelerimizin kullan-
dığı lavanta ve gül kokulu sabunlar, 
günümüzde daha da çeşitlendi, renk-
lendi ve değişti. Temel işlevi hijyen 
olan sabunda kimyasal katkılar art-
maya, içerikten çok şekle önem veril-
meye başlandı. Cildinizin sağlığına ve 
geri dönüşüme katkı sağlamak için, 
kolejimizde kendi sabununuzu kendimiz yapıyoruz. Üstelik 
hem kolay, hem pratik, hem de keyifli. Kolejimizde bitkisel 
sabunumuzu yapmanın püf noktalarını anlatacağız. 

İşte kendi sabununuzu yapmanın yolları:
Bir ölçü suya bir miktar temiz külü koyup ateşte ısıtın, ardın-
dan dinlendirin. Karışıma ne kadar kül koyacağınızı şu şekil-
de tespit edebilirsiniz: Küllü suya ufak bir patates koyun. Eğer 
patates batıyorsa, biraz daha kül eklemeniz gerekir. Patates 
tamamen suyun üzerine çıkarsa, karışıma biraz daha su koy-
malısınız.

BİTKİSEL YAĞLAR CİLT İÇİN FAYDALI 

Sabun yapmak için bitkisel veya hayvansal yağ, temiz 
odun külü, temiz su ve biraz tuz yeterli. Ticari olarak 

üretilen sabunların büyük bir kısmında hayvansal yağlar 
kullanılıyor. Çünkü bu yağlar, sabunun daha kolay ve daha 

çabuk köpürmesini sağlıyor. Ancak cilt sağlı-
ğı için bitkisel yağlar daha yararlı. Bu nedenle 
uzmanlar, bitkisel sabunları tavsiye ediyor. En 
sağlıklıları ise; zeytinyağı ve defne yağı sabun-
ları... Bunun yanı sıra pamuk yağı ve fıstık yağı 
ile yapılan sabunları da kullanabilirsiniz. Kali-
teli kül ise meşe odununun yakılmasıyla elde 
edilir. Açık renkli sabun içinse kayın veya elma 
ağacı külü kullanılabilir.

ÖĞRENCİLERİMİZ SABUN YAPTI
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GONCA HOCAMIZ EVLENDİ

GÖKDENİZ AİLESİNİN SÜNNETİ

Hafta sonu Anemon Termal 
Otel’in Kehribar salonunda yapı-

lan görkemli düğünde çiftlerin nikâh 
törenine eğitim ve iş dünyasını bir 
araya getirdi.

Yoğun katılımın olduğu düğün-
de çiftin ilk dansını davetlilerin 

ayakta alkışlamasıyla dans ettiler. 
Nikâh merasiminde gelin ile damat’ın 
arkadaşlarının şahitliğinde kıyılan 
nikâh imzaları atılırken damadın aya-
ğına basan gelin Gonca Artuk evlilik 
cüzdanı nikâh memurunun elinden 
almaya hak kazandı.

Doyasıya eğlenen davetliler ise Af-
yon’un esnafları ile eğitim camia-

sının onurlandırdığı düğün eğlencesi 
doruğa çıktı. Ağızların tatlandırıldı-
ğı pasta kesiminden sonra halaylar 
çekildi, oyunlar oynandı ve eğlence 

neşe içinde devam etti. Genç çiftin 
misafirleri ve akrabalarla çekilen fo-
toğraflar ile düğün son buldu.

Afyonun tanınmış iş adamı Mustafa Keser ve Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji’nde Kimya öğretmeni olan Gonca Artuk ile dünya evine girdi.

Anne Gökdeniz, oğullarının ilk 
mürüvveti nedeniyle büyük he-

yecan yaşarken, salona gelen tüm 
davetlileri öğretmen eşi Abdullah  
Gökdeniz ile birlikte kapıda karşıla-
dı. Sünnet düğününe İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde görevli şube müdür-
leri ve okul müdürlerinin yanı sıra 
görev yaptığı okullardaki öğretmen 
arkadaşları, Feride hanımın Batı 
Kurs Merkezi ile OSB R.S.P. Teknik 
Koleji’ndeki öğretmen arkadaşları 
katıldı. Gökdeniz çiftinin çocuklarının 
sünnetine katılan dostları mutluluğu-
nu paylaşırken, “Allah damatlığını da 
göstersin” dileğinde bulundular. 

Deniz Fettah ve Gökhan Olgun 
salona mehteran marşı eşli-

ğindeki taht üzerinde geldiler. Bü-
yük alkış alan iki kardeş davetlilerin 
arasından geçti ve ellerindeki kılıç-

larla sevenlerine poz verdiler. Gök-
deniz ailesini kutluyor, Deniz Fet-
tah ve Gökhan Olgun’a da başarı 
dolu bir ömür temenni ediyoruz.

Salim Pancar İlkokul Müdürü Abdullah Gökdeniz ve Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji’nde Biyoloji öğretmeni olan Feride Gökdeniz’in oğulları Deniz Fettah 
ve Gökhan Olgun Gökdeniz Anemon Termal Otel’in Kehribar salonunda düzenlenen 

sünnetle delikanlılığa adım attı. 

ÖĞRENCİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Teknik Kolejimizin başarılı 
öğrencilerinden (9 – A) Eren 
Mahmut Kundak’ın babası 
Mustafa Kundak geçirdiği 
rahatsızlıktan dolayı vefat 
etmiştir. Merhuma Allah’tan 
rahmet kederli ailesine baş-
sağlığı dileriz.
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AFYON BASININDA TEKNİK KOLEJ




