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Dernek hakkında bilgiler veren 
Afyon Rahmiye Sare Palalı Tek-
nik Kolej Kurucusu Önder Artuk, 
“Okulumuz, Organize Sanayi 
Bölgeleri içinde kurulmasından 
dolayı, bizler Organize Sanayi 
Bölgeleri Özel Okullar Derneği’ne 
(OSODER) üyeyiz. Türkiye’de 30 
okul bulunuyor. Bunlardan 22’si bi-
zim derneğe üyedir” dedi. 
“Sıcak ve samimi bir ortamda ge-
çen ziyaret oldu” ifadelerini kulla-
nan Artuk; şunları kaydetti:
“Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yıl-
maz Bey, Türkiye’deki Organize 
Sanayi Bölgeleri içinde kurulan 
okullar hakkında tüm bilgilere sa-
hip. Bakanlıkça OSB’lerin içinde ki 
tüm özel okullara her türlü deste-
ği vereceğini ifade etti. Bazı illerin 
OSB’lerinde Teknik Kolej olmadı-
ğını ve okul açacak girişimcilere des-
tekleyeceklerini belirtti. OSB’lerin için-
de açılan kurumlarında hem öğrenci 
sayısı, hem de binanın genişlemesi 
için OSODER olarak bizlere bir talebi 
oldu. Teknik Kolejlerde eğitim, öğretim 
anlamında memnuniyetini dile getirdi. 

40 bin öğrencinin OSB’lerin içinde 
eğitim gördüğünü, ülkemizdeki ara 
eleman, kalifiyeli personellerin ve mü-
hendislerin yetişmesi için OSODER’e 
büyük bir olduğunu söyledi. Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığının da Tek-
nik Kolejlere destek verdiğini Bakan 
Bey bizlere iletti.”

OSODER OLARAK BAKAN
YILMAZ’DAN 3 TALEPTE

BULUNDUK

OSODER olarak Milli eğitim Ba-
kanımız İsmet Yılmaz’a 3 talepte 
bulunduklarını dile getiren Artuk, 
“Teknik Eğitim Fakültelerinin açıl-
masını istedik. Çünkü Meslek 
bölümlerine girecek olan öğret-
menlerin üniversiteki ilgili bölümler 
maalesef kapandı. İkinci konumuz 
ise öğrencilerin servis ücreti mas-
raflarını Bakanlıkça karşılanması-
na destek istedik. Son olarak ko-
lejlerde eğitim gören öğrencilerinin 
okutulması için maddi desteğinin 
biraz daha artırılmasını talepte bu-
lunduk” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Teknik Kolejde 
okuyan öğrenciler tarafından tahta 
ahşap üzerine Türk Bayrağı ve Zeytin 
Dalı operasyonun simgesi olan Zeytin 
Yaprağını Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz’a taktim ettiklerini belirten Ar-
tuk, ziyaretin çok olumlu geçtiğini ak-
tardı.

Organize Sanayi Bölgeleri Özel Okullar Derneği (OSODER) Genel Başkanı ve aynı 
zamanda İstanbul İkitelli OSB Teknik Kolej Kurucusu Tahir Fırat Şuekinci ile OSODER 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejin 
Kurucusu Önder Artuk, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. 

KOLEJ KURUCUMUZ ÖNDER ARTUK
BAKAN İSMET YILMAZ’A 

ZİYARETTE BULUNDU



9 Haziran 2017 Cuma günü itibari ile sona eren 2016-2017 öğretim yılı, dün üç ay aranın ardın-
dan çalan ders zili ile birlikte yeniden açıldı. İlimizde tüm okullarda tören düzenlendi. Afyonkara-
hisar’da 4’üncü eğitim öğretim yılına başlayan OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nin eğitim 
öğretim yılı açılış törenine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, OSB Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu, Okul Kurucuları Önder Artuk ve 
İsmail Palalı’nın yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi ve öğrenciler katıldı. 

1600 ÖĞRENCİ VE 73 ÖĞRETMENLE 
EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA BAŞLADIK

OSB Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji’nin eğitim 

öğretim yılı açılış töreninin açılış 
konuşmasını Okul Müdürü İbrahim 
Çakal gerçekleştirdi. OSB Özel 
Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulu 
Müdürü İbrahim Çakal, “Bugün tüm 
okullarda olduğu gibi yeni bir eğitim 
yılının ilk gününde, okulumuzda da 
gerçekleştirilen 2017-2018 eğitim- 
öğretim yılı açılış töreninde Türkiye’nin 
aydınlık geleceği olan geçlerimiz, 
onları yetiştirecek olan değerli 
öğretmenlerimiz ve bizlere destek 
veren siz değerli velilerimiz ile birlikte 
olmanın farklı heyecanı ve gururu 
içinde hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
2014-2015 öğretim yılında çevre yoluna 
bakan önceki okulumuzda 11 derslikte 
240 öğrenci,16 öğretmen ile eğitim 
öğretime başlarken; bugün dördüncü 

yılımızda içinde bulunduğumuz 
okulumuz da CNC Makine, Gıda, 
Elektrik-Elektronik, Motorlu Araçlar ve 
Endüstriyel Otomasyon, Mekatronik 
olmak üzere 20 atölyede 5 alan eğitimi, 
60 derslik, 1600 öğrenci, 73 öğretmen 
olmak üzere toplam da 110 personeli 
ile ortaöğretim okulları arasında 
öğrencisi en fazla okul olmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz” dedi.   

“EMANETLERİNİZİ KENDİ  
EVLATLARIMIZ GİBİ 

GÖRÜYORUZ”

OSB Rahmiye Sare Teknik 
Kolejinde öğrenim 

görecek olan öğrencilerin velilerine 
de seslenen İbrahim Çakal “ 
Okulumuzda öğrenim görecek olan 
öğrencilerimizi anne ve babanın 
emaneti, kıymetli varlıklar olarak bildik 
velinimetimiz olarak sorumluluk aldık. 
Velilerimizle zamanında sürekli ve 
doğru iletişim kurduk. Genel kültür ve 
mesleki uygulama müfredatını özüne 
uygun vermeye çalıştık. Üniversiteye 
öğrenci yetiştirmede akademik eğitim 
tecrübemizi programlı bir çalışma 
ile öğrencilerimize yansıtmaya 
devam ettik.  Toplumumuzun ahlaki 
kurallarını manevi değerlerimizi 
disiplin ve ciddiyeti vazgeçilmezimiz 
olarak gördük ve yaşatmaya çalıştık. 
Sosyal ve kültürel etkinliklerimiz de 

araştırıcı ve doğru uygulayıcı olmaya 
gayret ettik. Karşılığında adımız ilimiz 
ve ülkemiz kamuoyunda velilerimiz 
gözünde disiplinli ve güvenilir okul 
olarak anıldı ve böyle biliniyor. 
Bu düşünce ve değerlendirme 
memnuniyet vericidir. İnşallah ekip 
olarak kamuoyunun bu olumlu 
kanaatini korumak yüceltmek ve 
yükseltmeye çalışacağız” ifadelerine 
yer verdi. 

“BELEDİYE BAŞKANI 
BURHANETTİN ÇOBAN’DAN 

ÇOK DESTEK GÖRDÜK” 

Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulu 
Kurucusu Önder Artuk da bir konuşma 
yaparak şöyle dedi: “Ücretsiz kolej 
hizmeti veren okulumuz komşu 
illerimiz Eskişehir, Konya, Denizli 
ve Antalya’da bile olmayan bir okul 
ve bu sene 4. yılına girdik. 2014 
yılından bugüne kadar bilgi, beceri 
ve tecrübeleri ile yanımızda olan 
karşılaştığımız bürokratik engellerde, 
gerek Ankara’ya giderek, gerek 
burada bize desteklerini esirgemeyen 
memleketimiz ve ülkemize gelecek 
vaat eden okulumuzun açılmasından 
ve sonrasında ilimiz mücavir alanı 
içerisinde olmamasına rağmen 
öğrencilerimizin gerek ulaşımında 
gerek kariyer günlerinde bize 
desteklerini esirgemeyen Sayın 
Belediye Başkanımıza sizlerin 
huzurunda çok teşekkür ediyorum.”  
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Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban da törende bir konuşma 

yaptı. Çoban konuşmasında, 
“Okulumuzun hem ilk yeri hem daha 
önce taşındığı ve bu sene ilave 
yaptığı bu yeni binamız gerçekten 
hem Afyon’umuza hem de güzel 
ülkemize en güzel şekilde yakışmış. 
Benim de hayran olduğum bir 
okul ve kimin emeği varsa tebrik 
etmek isterim. Harika bir okulda 
açılışta bulunmak bizim açımızdan 
da çok önemli. Öncelikli olarak bu 
okulumuzun sahiplerini, böyle bir 
Okulu Afyonumuza, ülke eğitimine 
kazandırdıkları için tebrik ediyorum ve 
alkış istiyorum” dedi.  

“10 YIL ÖNCE DENİLSEYDİ 
KİMSE İNANMAZDI” 

Ücretsiz olarak çocuğunun bir özel 
kolejde okuyacağını yıllar önce 
bir veliye söyleseydiniz inanmazdı 
diyerek konuşmasını sürdüren 
Başkan Çoban; “Bundan 10 yıl 
20 yıl önce ilimizin Fevzi Çakmak 
Mahallesi’nde oturan ve bir fabrikada 
işçi olarak çalışan bir hanımefendiye 
bir beyefendiye deseler ki ‘senin 
oğlun veya kızın yakın bir gelecekte 
bir özel okulda okuyacak. Tertemiz 
binalar tertemiz bahçeler, yetişmiş 
kaliteli tecrübeli öğretmenler ve sen 
hiç bir kuruş para ödemeyeceksin’ 
deseydi ‘hadi oradan’ derlerdi ve 
kimse inanmazdı. Dün inanılmayan 

bugün bundan 4 yıl önce gerçek oldu. 
240 öğrenci ile başlayan bu güzel 
yolculuk bugün 1600 öğrencimiz ile 
ve üstelik bölgemizde de birçok ilde 
olmayan bir şekilde eğitim-öğretime 
devam ediyor. Efendim ben bu tür 
okulların hem ilimizde hem ülkemizde 
yaygınlaşmasında yanayım. İnşallah 
sayıları artar. Burada görev yapan 
Kurucumuz Okul Müdürümüz 
öğretmenlerimiz gerçekten çok 
fedakâr insanlar.  Çocuklarımızın 
hem dünyevi müspet bilimlerle hem 
de edepli terbiyeli vatanına milletine 
bayrağına saygılı bir öğrenci olmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Ben buradan çok teşekkür ediyorum 
öğretmenlerimize. Öğrencilerimize 
de başarılar diliyorum. İnşallah tüm 
velilerimizin böyle güzel okullarda 
çocuklarının eğitim hakları olsun 

istiyorum” ifadelerini kullandı.  

ÇOBAN VE YEŞİLAY’A 
TEŞEKKÜR PLAKETİ 

 

Belediye  Başkanı  Burhanettin Ço-
ban’ın konuşmasını  tamamlama-
sının ardından OSB Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Koleji Kurucuları Önder 
Artuk ve İsmail Palalı, geride kalan 3 
yıllık süre zarfında her konuda ken-
dilerine destek olan Afyonkarahisar 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 
ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Be-
kir Yeşilay’a katkıları ve desteklerin-
den dolayı çiçek ve plaket takdiminde 
bulundu. Plaket takdim töreninin ar-
dından öğrenciler tarafından 4’üncü 
yıl pastası kesilmesinin ardından tö-
ren tamamlanarak yeni eğitim öğre-
tim yılı resmi olarak başlamış oldu.  
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“EĞİTİME KATKI SAĞLAYAN 
OKUL SAHİPLERİNİ TEBRİK EDİYORUM”



Programda konuşan Eski Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü ekonomik kalkınmanın sırrının 
becerilerde saklı olduğunu belirterek, 
“Bizim bütün gayretimiz; becerikli 
ve donanımlı insan sermayesini, 
ekonominin, sanayinin ve teknolojinin 
hizmetine sunmak olmalıdır. Bu 
nedenle, sanayinin gelişmesinde 
Mesleki ve Teknik Eğitim’in sistemdeki 
etkinliğinin artması, bir zaruret olarak 
ele alınmalıdır. Bu açıdan bakıldığında; 
Mesleki ve Teknik Eğitim, bizler 
için vazgeçilmez bir misyonu yerine 
getirmektedir. Hızla kalkınan ve 
sanayileşen ülkemizde, kalkınmanın 
en etkili ve en temel aracı, hiç şüphesiz 
Mesleki ve Teknik Eğitim olacaktır. 
Toplumun, ekonominin ve sanayinin 
ihtiyaçlarına göre teşekkül etmeyen 
bir eğitim sistemiyle, geleceğin güçlü 
Türkiyesini kuramayız. Sadece okula 
bağımlı bir eğitim sistemiyle, kalifiye 
eleman yetiştiremeyiz. Bu nedenle, 
okul ve iş yeri, ortaklaşa görev ve 
sorumluluk almalıdır. Bu anlamda, 

Milli Eğitim Bakanlığımızın, OSB’ler 
içinde veya dışındaki okullara verdiği 
desteği çok önemli bir adım olarak 
görmekteyim. Bu destek; milli eğitim 
politikalarıyla sanayi politikalarının 
eş güdümü açısından da büyük 
önem arz etmektedir. Bilgi üreten, 
teknoloji geliştiren, sanayinin nitelikli 
istihdam ihtiyacını karşılayan bir milli 
eğitim politikasını, hayata geçirmek 
durumundayız” dedi. 

“HER GENCİN KOLUNA 
‘ALTINBİLEZİK’ TAKMAMIZ

GEREKİYOR” 

Her gencin bileğine, ‘en az bir tane 
altın bilezik’ takmak gerektiğini 

altını çizen eski bakan Özlü, “Bu da 
ancak mesleki eğitimle, meslek okul-
larıyla ve teknik kolejlerle mümkün 
olabilir. Bizim bu noktada en temel 
çabamız, zekayı ürüne dönüştürmek’ 
olmalıdır. Hepimiz, farklı özelliklerle, 
farklı yeteneklerle dünyaya geliyo-
ruz. Eğitim sistemimizin; bu farklılık-

ları desteklemesi, bu farklılıklardan 
bir sinerji üretmesi gerekiyor. Farklı-
lıkları destekleme sürecinde, Teknik 
Kolejlere çok önemli bir misyon düş-
mektedir. Türkiye’de  mesleki  eğitim 
ile istihdam arasındaki fonksiyonel 
ilişkiyi güçlendirmek zorundayız. Bu-
nun için, işgücü piyasasındaki arz ve 
talep uyumsuzluğunu gidermemiz ge-
rekmektedir. Kalite odaklı çözümler-
le, bu sorunun üstesinden gelebiliriz. 
Teknolojideki hızlı değişimle birlikte 
ortaya çıkan bilimsel ve teknik alan-
lar, kaliteli bir mesleki eğitimini zo-
runlu kılmaktadır. Bundan sonra en 
büyük gayretimiz, mesleki eğitimde 
kalite olacaktır. Diğer yandan, Meslek 
Liselerinin imajını da olumlu yönde 
pekiştirmemiz şarttır. Mesleki eğiti-
min toplumsal algısını düzeltecek her 
türlü düzenlemeyi, vakit kaybetmeden 
hayata geçirmeliyiz. Okul ve sanayi 
işbirliğinin kanallarını sonuna kadar 
açık tutmalıyız” ifadelerini kullandı. 

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü ile Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) tarafından düzenlenen 3’üncü 
Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi programına 
katıldı. Afyonkarahisar’dan OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, Yönetim Kurulu 
Üyesi İrfan Mutluer, OSB Bölge Müdürü Ali 
Ulvi Akosmanoğlu ve Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Önder 
Artuk katıldı. 
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MESLEKİ EĞİTİM 
MEMLEKET MESELESİ

İSMET YILMAZ
ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI



“TEMATİK LİSELER AÇIYORUZ” 

Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz ise meslek eğitiminin mem-

leket meselesi olduğunu söyledi. 
Mesleki eğitimin ülkenin hedeflerine 
ulaşması için şart olduğunu vurgula-
yan Yılmaz, “Mutlaka mesleki eğitim 
olacak ama nitelikli olacak. Ülkenin 
sürdürülebilir kalkınması için de olma-
sı için mesleki eğitim olmazsa olmaz” 
dedi. 

Eğitimin Türkiye’nin gündemine 
alındığı takdirde ülkenin yarınının 

bugününden daha iyi olacağını dile 
getiren Yılmaz, “Mesleki eğitimi daha 
iyi yapmak için tematik liseler açıyo-
ruz. Bu yıl 12 ilde 19 tematik Meslek 
Lisesi açtık. Ankara, İstanbul, Rize 
illerinde toplam 8 mesleki ve teknik 
orta öğretim okulumuz, sivil havacılık 
yer hizmetleri konusunda eğitim ver-
meye başladık. 12 ilimizde 13 mes-
leki ve teknik eğitim okulumuzda da 
madencilik eğitimi vermeye başladık. 
Öğrencilerimize beceri ve staj için ka-
pılarını açan işletmemize devlet des-
teği veriyoruz. Bu daha önceden yok-
tu. Biz geldikten sonra kanunu çıktı. 
Meslek Lisesi mezunlarına teknisyen 
unvanını veriyoruz. Öğretim program-
larımızı yeniledik. Organize Sanayi 
Bölgelerinde açılan Meslek Liselerine 
devlet teşviki veriyoruz, 4 bin 270 ile 6 
bin 900 lira arasında. Hangi alanlara 
destek vereceğimizi Bakanlar Kurulu 

kararıyla belirliyoruz. 27 alanda des-
tek veriyoruz, 59 okula destek verdik. 
Bu 59 okulda da 30 bin 579 öğrenci de 
eğitim görüyor. Mesleki eğitimde olan 
öğretmenlerimizin kendi alanlarındaki 
yabancı dillerini geliştirmelerini istiyo-
ruz. Bu amaçla İngiltere’ye bu yıl 64, 
gelecek yıl da 100 meslek öğretme-
nini dil için gönderiyoruz. 81 ilimize 
gerek sektör temsilcileriyle gerekse 
üniversitelerimizle protokoller yapıyo-
ruz ki kendi mesleki öğretmenlerimizi 
eğitelim diye” ifadelerini kullandı. 

OSBÜK Başkanı Me-
miş Kütükcü de, “İl-

kini 2012 yılında İstan-
bul’da yaptığımız mesleki 
eğitim zirvelerimizin ikin-
cisini 2015 yılında Anka-
ra’da gerçekleştirmiştik. 
Bugünde 3’üncü Mesleki 
Teknik Eğitim Zirvesi’ni Si-
vas’ta gerçekleştiriyoruz. 
Bugünkü konumuz olan 
mesleki eğitim konusu da 
ortak akılda, kalıcı çözüm 
üretilmesi, geliştirilmesi 
gereken Türkiye’nin en 
önemli meselesidir. En 
önemli mesele diyorum 
çünkü bugün Türkiye’de 
her 100 gençten 27’si ne 
okuyor, ne çalışıyor. 15-
29 yaş grubundaki yaklaşık 

18 milyon kişiden 5 milyona yakını 
ne eğitimde ne istihdam da var. Yani 
üretme çağında olan 5 milyon insan 
üretime dahil değil. Son zamanlarda 
mesleki eğitimle ilgili yapılan tüm dü-
zenlemelere rağmen maalesef henüz 
istediğimiz noktada değiliz. Türkiye’de 
her gencin sabah kendisini uyandıra-
cak bir amaca bir motivasyona ihtiya-
cı var” şeklinde konuştu. Programın 
sonunda OSBÜK Başkanı Kütükcü, 
Bakan Yılmaz ve Özlü’ye hediyeler 
verdi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) 
Teknik Kolejler açmak için tüm imkanların seferber edileceğini belirterek, Türk sa-
nayisinin iyi yetişmiş elemanlara ihtiyacı olduğunu söyledi
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DR. FARUK ÖZLÜ
ESKİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI
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TEKNİK KOLEJ ÖĞRENCİLERİNE
TRAFİK BİLİNCİ AŞILANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği Afyonkarahisar 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü-
nün yürüttüğü; ‘Trafik Dedektifleri’ Projesi kapmasında 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de eğitim veren Rahmiye Sare 
Palalı Koleji öğrencilerine trafik bilinci aşılandı. 

OSB      konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında 
açılış konuşmasını Okul Müdürü İbrahim Çakal gerçekleştirdi.  

Çakal, öğrencilere hayata dair ince bilgilere vererek şunları kaydetti: “Sizi geleceğe 
hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Ben bu yıl 9. sınıfların durumunu daha iyi 
görüyorum. Hiçbir insan kalitesiz hayat yaşmak istemez. Hiçbir insan sokakta 
yaşamak istemez. Her şeyin en iyisini kendisine layık görür. Sıra dışı hayat yaşamak 
için sıra dışı çalışmak lazım. Bakın yürüyerek kaliteli hayat yaşayamazsınız. 
Koşmazsanız kaliteli hayat olmaz. Koşmanız lazım. İster üst düzeyde bir görev 
almak isteyin isterse iyi bir işveren olmak isteyin. Her ne olmak isterseniz isteyin 
terlemedikçe yorulmadıkça bu iş katiyen olmaz. Bu tarihte hep böyledir.”
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“TRAFİK KÜLTÜRÜNÜN
OLUŞTURULMASI GEREKLİ”

Müdür Çakal’ın ardından Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü personelinden Polis Memuru Murat 
Çitil, sunumlu bir şekilde konuşmasına başladı. 
Trafiğin her şeyden önce bir kültür olduğunu 
ifade ederek konuşmasına başlayan Çitil, trafiğin 
tanımı yaptı. Çitil konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“Bir toplumda trafik kültürünün yerleşmiş olması 
gerekiyor. Bu kültürün yerleşmiş olabilmesi için de 
insanlarda trafiğin kullanıcısı olarak araç sürücüleri 
ve yayalarda bu trafik bilincinin yerleşmiş olması 
gerekiyor. Bu trafik bilincinin yerleşmesiyle beraber 
davranış olarak bizlerde ortaya çıkması trafik 
kültürünün oluşmasında faydası olacak. Trafik alanı 
herkes kullanıyor. Trafik davranışını gösterebilmek 
için bilgimiz olması gerekiyor. Bilgimiz olması da 
yetmiyor bunun uygulanması gerekiyor. Eğer biz 
bilgileri uygularsak bu bizde davranış haline gelir. Bu 
davranışta toplumda kültür haline gelir.” 

MURAT ÇİTİL 
POLİS MEMURU
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Habitat Derneği Gönüllüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 
Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Fadıl Pala, Özel 
Afyon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Koleji öğrencilerine sosyal medya okur-yazarlığı eğitimi verdi.

M    icrosoft Türkiye ve Habitat Derneği toplumun 
farklı kesimlerinin bilgiye erişimlerini 

kolaylaştırmak ve Türkiye’nin e-dönüşümüne destek 
vermek temel vizyonu ile Türkiye’nin 81 ilinde ortak 
sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiriyor. Ortak 
olarak geliştirilen “Geleceğini Tasarla Programı” ile 
de eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana 
odak alan üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
eğitimler içinde yer alan Sosyal Medya okuryazarlığı 
ise yeni neslin gelişmesinde, internetin doğru 
kullanımında büyük önem taşıyor.

Habitat Derneği Gönüllüsü Afyon 
Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 

Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 4. 
Sınıf Öğrencisi Fadıl Pala tarafından 
Afyonkarahisar OSB konferans salonunda 
düzenlenen eğitime çok sayıda öğrenci 
katıldı. Öğrencilerin dikkatle dinlediği 
eğitimde karşılıklı sorular sorulurken, 
eğitimin internet fenomeni olmakla alakalı 
bir eğitim olmadığı vurgulandı. 

ÖĞRENCİLERİMİZE

EĞİTİMİ VERDİK
SOSYAL MEDYA

FA
ZIL PA

LA
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“KULLANICILAR 
BİLİNÇLİ OLMALI”

Eğitim hakkında bilgi veren Pala, şun-
ları kaydetti: “İnternetin geçmişten gü-
nümüze yaşadığı tarihsel dönüşüm-
den başlayarak sosyal medyanın ne 
olduğu ve neden önemli olduğu, ne 
gibi yararlarının ve zararlarının ola-
bileceği, hangi araçlarla yönetildiği, 
sosyal medyada kişisel itibarın nasıl 
yönetilebileceği konularında bilgilen-
dirme içeren bir eğitim olacak. Aynı 
zamanda eğitim, sosyal medyanın 
yaygınlaşması ile konuşulmaya baş-
lanan sosyal medya etiği ve internet 
hukuku hakkında bilgilendirme sağla-
yan ve nefret söyleminin ülke çapın-
da önüne geçmeye çalışan bir amacı 
da içinde barındırıyor. Eğitim kapma-

sında, sosyal medyanın 
geleneksel medyadan 
ayrıldığı noktalar da göz 
önünde bulundurularak, 
kullanıcıların aktif ve bi-
linçli sosyal medya kulla-
nıcıları olmaları sağlan-
maya çalışılacak” dedi.

“SOSYAL MEDYA 
KULLANANLARIN 

SAYISI HER 
GEÇEN ARTIYOR”

Sosyal Medya’nın kullanıcı-
ların internet üzerinden 
yaptıkları etkileşim, bilgi 
paylaşımı ve diyalog-
ların tamamını kapsa-
yan yeni nesil iletişim 
şekli olduğunu belir-

ten Pala, “Son dönemde 
özellikle markaların etkin 
kullanımı ve dijital reklam-
cılıkta ölçümleme ve hedef-
lemenin kontrol edilebilirliği 
sayesinde sosyal medya, 
geleneksel medyadan daha 
öncelikli konuma gelmiştir” 
diye konuştu. 

Slayt eşliğinde sunum ya-
pılmasının ardından katılan 
öğrencilere sertifika verildi.
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Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulunulan 
Teknik Kolejde, kan verme işleminin ardından 

öğretmenlere ve öğrencilere maden suyu ikramında 
bulunuldu. Kolej öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kan 
verme etkenliği gün boyu devam etti. Kolej Müdür 
Yardımcısı Ömer Mürsel Bilik, Kızılaaftası nedeniyle kan 
bağışında bulunduklarını söyledi. Rahmiye Sare Palalı 
Kolejinde 85 öğretmen ve 18 yaşını doldurmuş tüm 
öğrencilerin kan bağışına ilgi gösterdiğini ifade eden Bilik: 
“12’nci sınıf öğrencilerimizden 30’a yakın öğrencimiz 
ve 85 öğretmenimiz kan bağışında bulundular. Bunu 2. 
Dönem Nisan ayı itibariyle tekrarlamak istiyoruz” dedi.

“KAN ACİL DEĞİL DEVAMLI İHTİYAÇ”

Kan acil değil, devamlı ihtiyaç olduğunun farkında ol-
duklarını aktaran Bilik: “Afyonkarahisar’da doktorları-

mızla konuştuk. Günde en az 100 kişinin kan vermesi ge-
rekiyormuş. Fakat bu rakamın onlarda kaldığını öğrendik. 
Biz Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji olarak kan bağışı 
ve Kızılay’a olan desteğimizi sonuna kadar sürdürmeye 
devam edeceğiz. Herkesi de kan bağışı kampanyasına 
davet ediyoruz” diye konuştu. 

“SOSYAL PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ” 

M             illi Eğitim Bakanlığının ve Valiliğin ortak kararıyla 
kan veren öğrencilerin faaliyetli olarak gösterilece-

ğini aktaran Bilik şöyle devam etti: “Bu durum Milli Eğitim 
Bakanlığımızın kan bağışına ne kadar önem verdiğinin 
belirtisidir. Biz bu tür sosyal sorumluluk projelerini de-
vamlı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Teknik Kolej Kan Bağışladı
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’de 
eğitim veren Rahmiye Sare Palalı Teknik Ko-
leji’nde, öğrenciler ve öğretmenler, Türk Kı-
zılay’ına kan bağışında bulundu
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ÖĞRENCİLERİMİZ GELECEĞİN
TEKNOLOJİ FUARINA GİTTİ

24 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen 
gezimize 50 öğrencimiz ile 9 
öğretmenimiz ilk kez bu yıl açılan fuara 
otomasyona yönelik ithal teknolojilerin 
yanı sıra yerli sistemler ve teknopark 
şirketlerinin ilgi çektiği fuarda, start-up 
olarak tanımlanan yeni girişimciler de 
teknolojiye yoğun ilgi gösterdiği fuara 
yakından görme fırsatı oldu. 

Öğrencilerimiz, fuarda otomasyon ve 
robot teknolojilerinin yanında elektrik 
elektronik, enerji, hidrolik pnömatik ve 
metal işleme çözümlerinin de sergilendiği 
standları görerek firma yetkililerden 
bilgiler aldı.

İzmir’de düzenlenen Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, fabrikalarda 
kullanımı günden güne artan robot ve otomasyon sistemlerine yönelik firmaların 
katıldığı FIT 2018-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’na Afyon OSB Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Kolejinin öğretmen ve öğrencileri de katıldı.
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Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Organi-
ze Sanayi Bölgesi (OSB) Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
tarafından düzenlenen kariyer günleri etkinliğine katıldı.
Afyon OSB konferans salonunda ger-
çekleştirilen etkinlikte konuşan Rahmi-
ye Sare Palalı Teknik Kolej Okul Mü-
dürü İbrahim Çakal, Belediye Başkanı 
Çoban’ın Afyonkarahisar’da çok güzel 
hizmetler yaptığını belirterek, “Afyon 
Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Koleji olarak her yıl yapmış 
olduğumuz kariyer günlerinin bir yenisi-
ni daha öğrencilerimizle buluşturmanın 
heyecanı içindeyiz. Yapmış olduğumuz 
Kariyer günleri kolejimizin imkânları 
ölçüsünde ülkemizin öne çıkan kanat 
önderlerini ve bilim adamlarını buluştur-
maya çalışıyoruz. Gelen konuklarımızın 
bilgi becerilerini ve tecrübelerinden fay-
dalanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“TEK İHTİYACIMIZ 
OLAN DİPİSLİN”

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı 
Burhanettin Çoban ise, kariyer günleri 
etkinliklerinin önemsediğini belirterek, 
Ben bu şehirde doğmuş büyümüş bir 
insan olarak, 2 dönemdir belediye baş-
kanlığı yapıyorum. Kariyer günlerinde 
kentin ileri gelenlerinin öğrencilerle bu-
luşması, öğrencilerimizin de geleceğe 
dönük hedeflerinin oluşturulmasında 
çok ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum. 
Türkiye’de eğitim gören hiçbir öğrenci-
nin, bir diğer öğrenciden farkı ve üstün-
lüğü olmadığını düşünüyorum. Eşit şart-
larda yarışılan her kulvarda kendimi üst 

sıralarda olacağıma inanarak hareket 
ettim. Sizin, Almanya’da veya dünyanın 
herhangi bir yerindeki öğrenciden hiçbir 
farkınız yok. Yeter ki, disiplinli bir 
çalışma sistemini kendinize örnek 
alın. Başarılı olacağına inanma-
lısınız. Çünkü başarmak bir fe-
dakârlıktır. Başarılı olmamız için 
hiçbir sebep yok. Avrupa’daki 
ülkeler çok ileride. Her şeyi on-
lar yapıyor. İnanın bizim Türk 
insanının zekası, yani sizlerin 
zekanız, beceriniz, kapasite-
niz, onlardan çok da yüksek. 
Biz sadece disiplinli değiliz, 
ciddi değiliz, hedefe kitlene-
miyoruz. Bizim tek kaybettiğimiz 
nokta burası” diye konuştu. BURHANETTİN ÇOBAN

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI

KARİYER GÜNÜMÜZÜN KONUĞU 
BURHANETTİN ÇOBAN
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Başkan Çoban, bir öğrencinin eğitim konusunda sor-
duğu soruya ise şöyle cevap verdi:
“Afyonkarahisar’da ve ülkemizde genel anlamda eği-
tim konusunda büyük yatırımlar yapıldı. 70-80 kişilik 
sınıflardan 30 kişilik sınıflara gelindi. Eğitim alanları 
ve binaları daha modern hale geldi. Ancak eğitimin 
kalitesi maalesef istenilen seviyeye bir türlü gelme-
di. Teknoloji de, binalar da ne kadar yeni olursa ol-
sun, eğitim seviyesini yükseltmek için benim görüşüm 
eğitimin özelleştirilmesidir. Devlet sizin okuduğunuz 
okulda olduğu gibi, özel sektördeki yatırımcılara öğ-
renci başına destek vermeli, hatta binaları bile te-

min etmelidir. Bunun karşılığında ise eğitim seviyesi 
olarak belirlenmiş bir düzeyin alınmasını istemelidir. 
Eğitim seviyesini yükseltmenin tek yolu eğitimin özel-
leşmesidir. Öğretmenlere de başarı orantılı bir maaş 
sistemi getirilmeli ve başarı desteklenmelidir. Maale-
sef bu sistemde bazı öğretmenler mesailerini tam ola-
rak öğrencilerine aktarmadığını düşünüyorum.”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 
Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinin kurucuları Ön-
der Artuk,  İsmail Palalı ve kolej öğrencileriyle çekilen 
toplu fotoğraf sonrasında program sona erdi.

	 “EĞİTİM	SİSTEMİ	
ÖZELLEŞTİRİLMELİDİR”
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Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji okul tanıtımlarına 

başladı. Okul yönetimi tarafından 
ortaokulların 8. sınıfları otobüs-
lerle okuldan alınarak, okula gezi 
düzenleniyor. Dün yapılan orga-
nizasyonda Şemsettin Karahisari 
Ortaokulunda okuyan 375 son sınıf 
öğrencisi, Teknik Koleje götürülerek 
tanıtıldı. Daha sonra öğrencilere 
yemek ikramı yapıldı. Okul yemek-
hanesinde yapılan bilgilendirmenin 
ardından öğrenciler guruplar ve 
Rehber öğretmenler eşliğinde okul-
da gezdirildi.

BİLİK, TEKNİK KOLEJİN 
AVENTAJLARINI ANLATTI

Okul Müdür Yardımcısı Ömer 
Mürsel Bilik, ise öğrencilere 

yaptığı bilgilendirmede, okul-
dan mezun olan öğrencilere 
teknik bölümleri tercih ettik-
lerinde üniversite sınavında 
100 puana kadar ek puan 
aldıklarını dile getirdi. 
Bilik, teknik kolej eği-
timi alan öğrencilerin 
diğer okullara göre 
avantajlı olduğunu 
öğrencilere aktardı.

Afyon OSB’da kurulu olan Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Koleji, kent merkezindeki ortaokulların son sınıf 
öğrencilerine tanıtmak için geziler düzenleniyor.

KOLEJİMİZİ	ŞEMSETTİN	KARAHİSARİ	
ORTAOKUL	ÖĞRENCİLERİNE	TANITTIK

Ö
M

ER M
Ü
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İLİK
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Okul bilgilendirme gezileriyle ilgili 
açıklamada bulunan Teknik Koleji 
Kurucusu Önder Artuk, Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Koleji olarak her 
yıl meslekleri ve okulu tanıtım gezi-
lerini yaptıklarını hatırlattı.

Artuk, ortaokulların son sınıf öğ-
rencilerini getirdiklerini dile getire-
rek, şunları kaydetti: “Öğrencilere 
hem okulumuzu tanıtıyoruz, hem 
de meslekleri tanıtıyoruz. Meslek 
okullarının ne olduğunu da öğren-
cilere öğretiyoruz. Çocuklarımız 
bu organizasyona katıldıklarında 
buraların mesleki okul olduğunu, 
ama bu okullarda aynı zamanda 
Anadolu Lisesi eğitimi verildiği-
nin bilincine ulaşıyor. Okulumuzda 
Anadolu Teknik Lisesi müfredatı 
uygulandığını aktarıyoruz. Burada 
öğrencilerimiz Anadolu Lisesindeki 
müfredata göre Matematik, Kimya, 
Fizik ve Biyoloji dersleri görüyorlar. 
Buradan mezun olan çocuklar hem 
bir Anadolu Lisesi mezunu, hem de 
ellerinde bir meslekle mezun olu-

yorlar. Bunu anlatıyoruz.”

Okula gelen öğrencilerin tepkisinin 
çok olumlu olduğunu belirten Artuk, 
okulu, atölyeleri gezdiklerinde çok 
şaşırdıklarını ifade ederek, “Öğrenci-
lerin bu atölyelerde eğitim aldıklarını 
görünce hoşlarına gidiyor. Ellerinde 
birer meslekle mezun olacaklarını 
öğrenmek hoşlarına gidiyor. Okula 
gelmek istediklerini bize ileten öğ-
renciler oluyor. Bu konuda büyük bir 
talep oluştu” diye konuştu.
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DOĞA BİLİMCİSİ ETİ
TEKNOLOJİ VE DOĞA’YI ANLATTI

Afyon OSB konferans salonunda gerçekleştirilen öğrenci buluş-
masında konuşan Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej Okul Müdü-
rü İbrahim Çakal, “Afyon Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Koleji olarak her yıl yapmış olduğumuz Kariyer 
Günlerinin bir yenisini daha öğrencilerimizle buluşturmanın he-
yecanı içindeyiz. Yapmış olduğumuz Kariyer Günleri Kolejimizin 
imkânları ölçüsünde ülkemizin öne çıkan kanaat önderlerini ve 
bilim adamlarını buluşturmaya çalışıyoruz. Gelen konuklarımızın 
bilgi becerilerini ve tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyoruz. 
Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da birçok kariyer günleri düzen-
ledik. Bu hafta ki konuğumuz İstanbul Galatasaray Üniversitesi 
mezunu ve yurt dışında 
birçok ülkelerinde eği-
tim görmüş, işadamı ve 
Doğa Bilimleri Derneği 
Başkanı Altuğ Revnak 
Eti bey ile bir seminer 
verecek. 9 bine yakın 
seminer ve konferans 
veren Altuğ Bey geçen 
yıl yine Teknik Kolejimi-
ze vermiş olduğu semi-
ner gayet başarılı olma-
sından dolayı bu yılda 
tekrar davet ettik” diye 
konuştu.  

ALTUĞ REVNAK ETİ

Afyon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji
tarafından Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi. Doğa Bilimleri Derneği

Başkanı Altuğ Revnak Eti, Kariyer Günleri’nde öğrencilerle buluştu.
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“FEN DERSLERİ EĞLENCELİ 
HALE GELİYOR”

Günümüzde birçok teknolojik gelişme-
nin ve başarılı olan teknolojik cihazların 
doğayı taklit ettiğini belirten Doğa Bilim-
leri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti, 
“Doğada olan ve taklit edilen şeyler Fen 
derslerini çok eğlenceli hale getiriyor.  
Fen derslerindeki anlatım test bazlı an-
latım. Bu bana çok sıkıcı geliyordu. Test 
ve puanla tasarımcı çıkmaz. Doğadakini 
incelemeden, dışarıya çıkmadan canlı-
yı elinde tutmadan benzerini yapamaz-
sınız. Model görmeden Fizik, Kimya ve 
Biyoloji dersleri çok sıkıcıdır. Yani mik-
roskopla incelemeden, Fizik laboratuva-
rında çalışmadan olmuyor. Sizler yine Teknik Kolej oldu-
ğunuz için bu imkana sahipsiziniz” dedi.

“FİRMALAR DOĞAYI
TAKLİT EDİYOR”

Türkiye’nin sadece montaj yapan teknik insanlara de-
ğil, model üreten, tasarım yapan, teknoloji üreten mü-
hendisleri olması gerektiğini vurgulayan Eti, “Dünyaya 
baktığımız da başarılı olan firmaların hepsinin doğayı 

taklit ettiğini görüyoruz. İnsan vücudunu bir şehir ola-
rak değerlendirebiliriz. İçinde tam 85 Trilyon hücre ya-
şıyor. Aynı zamanda bu hücrelerin 10 katı kadar bakteri 
yaşıyor. Vücudumuz bir program üzerinden yönetiliyor. 
Mükemmel bir sistem işliyor. Aynı eko sistem dünyada 
da işliyor, bozmazsak eğer. İnsan gözünü ele alırsak, 
kamera üreticileri insan gözünü örnek aldı. Çok büyük 
mega pikselleri olan kameralar üretildi ama hala insan 
gözünün kalitesine ulaşılamadı. İnsan vücudu ve doğa 
mükemmel bir makinedir” şekilnde konuştu.
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Afyonkarapisar Genç Şampi-
yonlar Spor Kulübü Sporcusu 
ve Afyonkarahisar Organize 
Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Koleji 12. sınıf 
öğrencisi olan 17 yaşındaki 
Selahattin Güngel, Anahaber 
Gazetesi muhabirine yaptığı 
açıklamada, en büyük hedef-
lerinin olimpiyat şampiyonlu-
ğu yaşamak olduğunu söyle-
di.

8 YAŞINDA
ŞAMPİYONLUĞA 

ULAŞTIM

Kariyerinde Ümitler kategori-
sinde Avrupa birinciliği dahil 
çok sayıda başarıları olan 
Selahattin Güngel, çok kü-
çükken başladığı karatede 8 
yaşında Türkiye şampiyonu 
olduğunu söyledi. Milli takıma 

10 yaşında seçildiğini aktaran 
Güngel, “8 yaşında müsaba-
kalara çıkmaya başladım. 8 
Türkiye Şampiyonu oldum. 
10 yaşında ise milli takıma 
seçildi. Katıldığımız Balkan 
Şampiyonası’nda birinci ola-
rak ülkemin bayrağını dalga-
landırdım. 2015 yılında ise 
Endonezya’da yapılan Dünya 
şampiyonasında 3. oldum. 
2016 yılında Kıbrıs’ta yapılan 
43. Avrupa Ümit, Genç ve 21 
Yaş Altı Karate Şampiyona-
sı’nda şampiyon olmuştum. 
En son olarak ise geçtiğimiz 
günlerde Rusya’nın Soçi ken-
tinde düzenlenen 45. Avrupa 
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Ka-
rate Şampiyonası’nda katada 
Avrupa üçüncüsü olarak kür-
süye çıktım.”

ŞAMPİYONLUĞUNA DİKTİ 

GÖZÜNÜ OLİMPİYAT 

OYUN DİYE BAŞLADI 

Afyonkarahisar’ın Karatede yüz akı olan 
Selahattin Güngel, en son olarak ise geçtiğimiz 
günlerde Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 
45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate 
Şampiyonası’nda katada kategorilerinde 
Avrupa 3.sü olarak Afyonkarahisar’ın 
gurur oldu. İki genç sporcu 2024 yılında 
yapılacak olimpiyatlara katılarak Türkiye’ye 
şampiyonluk getirmek istediklerini dile 
getirdi.
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Gençler Kata kategorisinde yarıştığını 
aktaran Güngel, “2020 olimpiyatlarına 
yaşım tutmuyor. 2024’te 23 yaşında 
olacağım. 2024 olimpiyatlarında mü-
sabakalara katılarak ülkeme Olimpi-
yat Şampiyonluğunu getirmek istiyo-
rum. Bunun için elimden gelen tüm 
çabayı harcıyorum. Baba da eski bir 
karateci, şimdi milli takım hocası. Ça-
lışmalarımda okul yönetimim de bana 
çok destek veriyor. Ailemden de çok 
büyük destek alıyorum.” diye konuştu.

6 YAŞINDA BAŞLADIM

Afyonkarahisar’ın karate katada ya-
rışan tek sporcusu olan 16 yaşındaki 
Ayşe Yılmaz ise, spora 6 yaşında baş-
ladığını belirterek, “karateye ve dövüş 
sporlarına daha önceden de ilgim 
vardı. 6 yaşında bu spora başladım. 
10 yıldır yapıyorum. Katanın aslında 
hayali bir dövüş olduğunu gördüm. 
Mehmet hocam sayesinde giderek 

bağlandım bu spora. Kızlar arasında 
katada yarışan tek sporcuyum Afyon-
da. Erkeklerle çalışa çalışa kendimi 
daha iyi geliştirdim. Daha öncede Tür-
kiye üçüncülüklerim var. Seçmelerde 
birinci olarak dünya şampiyonasına 
katıldım ama dereceye giremedim. 
Son olarak Soçi’de yapılan şampiyo-
nada Avrupa 3.sü oldum. Çok güzel 
bir duygu, büyük gurur duydum.”

Beden eğitimi öğretmeni olmayı çok 
istediğini belirten Yılmaz, kendisi gibi 
sporcular yetiştirmek istediğini ifade 
ederek, “Üniversite okumak istiyorum. 
Beden eğitimi öğretmeni olmak büyük 
hayalim. Bunun yanında yaşım 202 
de yapılacak olimpiyatlara yetmi-
yor. 2024 yılındaki olimpiyatlara 
katılmak ve Allah izin verirse kür-
süye çıkarak bayrağımız dalgalan-
dırmak. Bunun için çok çalışıyoruz” 
diye konuştu.

HEDEFİM OLİMPİYATLARA KATILIP 
ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK
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Afyonkarahisar Valisi Mustafa 
Tutulmaz, Afyon OSB Rahmiye 

Sare Palalı Teknik Koleji kurucusu 
Önder Artuk, Okul Müdürü İbrahim 
Çakal, Müdür Yardımcısı İshak Atcı, 
öğretmenler Samet Sönmez, Ayşe 
Dudu Tırpan, sporda ülkemizi ve 
Afyonkarahisar’ı temsil eden milli 
sporcularımız Selahattin Güngel ve 
Meryem Betül Çavdar ile 12. sınıf 
öğrencileri Şule Özcan, Ayten Gül 
Şeker’i makamında kabul etti.

V  ali Tutulmaz, ülkemizde ara 
eleman eksikliğinin olduğunu 

belirterek, “Ara eleman yetiştiren 

teknik eğitime ağırlık vermeliyiz. 
Ülkemizde işsizliğin en büyük 
sebebi bir alanda uzmanlaşamayan 
işsizler bulunuyor. Fabrikaya 
işe girmek isteyen bir kişi her 
işi yaparım diye işi girmeye 
çalışıyor. Okullarda mezun olan 
öğrencilerimiz CNC makinesini 
iyi kullanabilen ara elemanlara 
ihtiyacımız var. Bilgisayar 
ortamında proje üretebilen kişilere 
ihtiyacımız var. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin her türlü ihtiyaçlarını 
karşılamak için kurulan Aselsan’da 
en iyi mühendislerimiz var, güzel 

projeler üretiyor, bunlara katkı 
sağlayan ara elemanlarımız 
var. Böyle saygın kurumlara 
Afyonkarahisarlı öğrencilerimizi 
de göndermeliyiz. Ben böyle 
okullara çok önem veriyorum. Afyon 
Organize Sanayisi diğer illere göre 
de ileri seviyededir.  Türkiye’de 
sanayi bölgelerinde özel olarak 
kurulan teknik kolejlerin büyük bir 
avantajı var. Sanayicimizin ‘ara’ 
değil, ‘aranan’ nitelikli eleman 
açığını kapatacağına inanıyorum. 
Maalesef yıllar önce meslek liseleri 
çok ihmal edilmişti” diye konuştu.

VALİ TUTULMAZ: “TEKNİK 
ELEMANA ÖNEM VERMELİYİZ”

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Afyonkarahisar Valisi 
Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti. 
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Afyonkarahisar OSB Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Koleji Kuru-

cusu Önder Artuk ise konuşmasına, 
Vali Tutulmaz’a kabullerinden dolayı 
teşekkür ederek başladı.

Artuk, 4 yıllık eğitim boyunca 
öğrencilerden hiçbir şekilde 

eğitim ücreti alınmadığına dikkat 
çekerek, “Türk sanayisinin ara 
eleman ihtiyacına cevap verecek, 
kendine güvenen, donanımlı bireyler 
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kolejimiz-
de 4 dalda eğitim veriyor. 2014-2015 
eğitim öğretim yılı içerisinde Türkiye 
genelinde sadece OSB’ler içerisinde 
bulunan ve yüzde 100 devlet destek-
li olarak faaliyet gösteren 12 okuldan 
birisiydi. Geçen yıllarda TEOG’a 

giren öğrencilerin sınav sonucuna 
göre 400 veya 450 puan aralığında 
öğrencileri Teknik Koleje aldık.  Son 
yıllarda artan özel okullar arasında 
Teknik Kolejimiz son 2 yılda büyük 
bir rağbet görmektedir. Öğrencile-
rimize 2 yabancı dil eğitimini ver-
mekteyiz. Üniversite hayali olan 
öğrencilerimize sayısal derslerine 
ağırlıklı bir programla eğitim görmek-
tedir. Ders not ortalaması 70 puanın 
altında olan öğrencilerimize teknik 
dersler veriliyor. Kolejimiz bu yıl ilk 
kez mezun verecek olmasından 
dolayı hedefimizi yüksek tutuyoruz. 
Mezun olacak öğrencilerimizin birço-
ğu özel firmalarda şimdiden iş buldu. 
İşverenler kolejimize ziyaret ederek 

ara eleman taleplerinde bulunuyor. 
Mesela bir jeotermal sera işinde 
uğraşan bir iş adamı mezun olacak 
olan Elektrik-Elektronik Bölümü 
mezunu olacak olan öğrencilerimiz-
den birkaç kişiye iş vereceğini dile 
getirdi” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından okul 
öğrencileri Vali Tutulmaz’a çiçek 

takdim ederken, Vali Tutulmaz ise, 
sportif anlamda ülkemize ve Afyonka-
rahisar’a uluslararası başarı getiren 
Meryem Betül Çavdar ve Salahattin 
Güngel’e başarılarının devamını 
diledi.

V  ali Tutulmaz, öğrencilere ayrıca 
kitap hediye etti.

artuk: öğrencilerimize büyük firmalardan iş teklifi var”
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ÖĞRENCİLERİMİZİN YARI YIL
KARNE HEYECANI

Afyon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Kolejinde 2017-2018 eğitim öğretim
yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla
karne töreni düzenlendi.
Okul bahçesinde yapılan tö-
rende konuşan Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Kolej Okul Müdü-
rü İbrahim Çakal, verimli geçen 
bir yarıyılın sonunda 15 günlük 
tatilin başladığını belirterek, “18 
haftalık bir eğitim ve öğretim 
sürecinin ardından yoruldunuz. 
Tatili hak ettiniz. 4 yıllık eğitim 
hayatı boyunca okulumuz bu 
yıl en iyi en donanımlı 9. sınıf-

larla çalıştık. Hava soğuk ama 
sizlerin yüzünde sıcaklık hisse-
diyorum. Bu sıcaklıktan dolayı 
yaptığım işten keyif alıyorum. 
9. sınıf öğrencilerimizi hedefli, 
ufuklu, edepli ve ahlaklı oldu-
ğuna inanıyorum. Tüm öğren-
cilerimizin sizlere inanan anne 
ve babalarınız ile öğretmenle-
rinizi mahcup etmeyeceğinizi 
görmek bizi mutlu ediyor” dedi
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Tatil boyunca kendilerini değerlendirmelerini is-
teyen Okul Müdürü Çakal, “Vaktinizi, sonrasında 
pişman olmayacağınız şekilde doğru değerlendi-
rin. Kazanımlarınızı, kazandıklarınızı tatilde yan-
lış arkadaşlara takılarak kaybetmeyin. Sevimli, 
saygılı, güler yüzlü, hoşgörülü ve toleranslı olun. 
Keskin sirke gibi olmayın. Sempatik olun. İçi-
nizden hayat fışkırmalı. Havalar soğuk biliyoruz 
ama önemli değil. İçiniz soğuk olmasın. Tatilde 
hem dinleneceğinizi, hem doğru eğleneceğini-
zi, vaktinizi doğru kazanacağınıza ben yürekten 
inanıyorum” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından İstiklal Marşı okundu 
ve öğrenciler sınıflarına girerek öğretmenlerinin 
elinden karnelerini aldı. Çok sayıda öğrencinin 
Teşekkür ve Takdir belgesi aldığı gözlendi.
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5 GÜNLÜK EĞİTİMİ PASTA 
KESEREK KUTLADILAR

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Anadolu Teknik Koleji, ilk 
mezunları olacak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileriyle  
birlikte pasta kesen Okul  Müdürü  İbrahim Çakal, ‘Öğrencilerimin 
hepsiyle gurur duyuyorum’ ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar OSB Rahmiye Sare Pa-
lalı Anadolu Teknik Koleji, bu yıl ilk me-
zunlarını verecek. Öğrencilerine ek prog-
ramlar düzenleyen kurum yöneticileri ve 
öğretmenler, son sınıf öğrencileriyle kurs 
bitiminde bir araya geldiler.  Gazete3’e 
konuşan öğrenciler ise kolejin eğitimin-
den oldukça memnunlar. 12. sınıf öğren-
cisi Berkay Özhak düşüncelerini, “Uçak 
mühendisi olmak istiyorum. Okulumuzun 
eğitimi, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz 
çok iyi. Düzenlenen bu kurstan da çok 
memnun kaldım. Mühendisliğe ilgim var-
dı. Okulun adını duyunca geldim ve kay-
dımı yaptırdım.” şeklindeki sözleri ile dile 
getirdi. Enes Neoldum ise Teknik Lisede 
okumak istediği için geldiğini belirterek, 

“Bu okuldaki ilgi ve alakayı Afyon’da-
ki hiçbir okulda görmedim. Üniversiteye 
hazırlanma konusunda bizlere gösterilen 
ilgi hiçbir okulda yok! Her öğretmenimiz 
bizimle ayrı ayrı ilgileniyor. Mühendislik 
düşünen ve isteyen tüm öğrenci arkadaş-
larımı okulumuza davet ediyorum. Hiçbir 
okula gitmeden direkt bizim okula gelsin-
ler, asla pişman olmazlar.” Merve Özbay 
isimli öğrenci ise, okulunu disiplini ve eği-
timciler tarafından ilgi ve alaka nedeniyle 
seçtiğini kaydetti. Sadiye Özumurtaş da; 
“Derslerden önce insanlığı öğrettiler. Ve 
Afyon’daki birçok okuldan eğitim anlamın-
da daha ileri olduğumuzu düşünüyorum. 
Aydınlık bir gelecek isteyen tüm öğrenci 
arkadaşlarımızı okulumuza beklerim.” 

BERKAY ÖZHAK

ENES NEOLDUM

MERVE ÖZBAY

SADİYE ZÜMRÜTTAŞ

“MÜHENDİSLİK DÜŞÜNEN VE 
İSTEYEN HER ÖĞRENCİYİ

OKULUMUZA BEKLİYORUZ” 

Edebiyat öğretmeni Hülya Şahin, ilk mezun-
ları için heyecanlı olduklarını ifade ederek 
verdikleri eğitimlerde dershane ile okulu bir 
araya getirmeye çalıştıklarını söyleyerek, 
öğrencilerinin başarılı olduğunu vurguladı: 
“Çocuklarımıza soru çözme tekniği açısın-
dan nasıl verimli soru çözebilirler bunları 
anlattık. Dershane ile okulu bir araya getir-
meye çalıştık. Güzel bir okul ve mühendislik 
düşünen ve isteyen herkesin gelmesi gere-
ken bir okul... Öğrencilerimiz de başarılı ve 
TEOG puanları yüksek olan öğrencilerimiz 
var. İTÜ, ODTÜ gibi başarılı okullara öğren-
cilerimizi göndereceğimizi düşünüyorum. ” 

“MESLEKİ BİR OKULDA
ÇALIŞMAK ÇOK BÜYÜK

BİR ZEVK VERİYOR” 

Okul müdür yardımcılarından İshak 
Atçı ise, güzel bir okulda çalışmaktan 
dolayı çok mutlu olduğunu belirtti: “Af-
yon lisesi gibi tarihi bir okuldan sonra 
mesleki bir okulda çalışmak çok büyük 
bir zevk veriyor. Çok istekli bir öğren-
ci kitlesi ile ve yönetimin son derece 
olumlu katkıları ile güzel bir öğrenci 
grubu ile çalışıyoruz.”  AOSB Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Koleji Okul Müdürü 
İbrahim Çakal ise öğrencilerine ‘sizler-
le gurur duyuyorum’ dedi. Konuşmala-
rın ardından okul yetkilileri, öğrenci-
lerle birlikte pasta kestiler. 
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   Teknik Koleji yönetimi tarafından düzenlenen eğitimi 
iş güvenliği uzmanı Ömer Zontur katılarak öğrencileri 
bilgilendirdi.
Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçek-
leştirilen eğitimde konuşan Zontur iş kazalarının önle-
nebilir kazalar olduğunu belirterek, dikkat sayesinde 
kazaların büyük bir çoğunluğunun azalacağını dile 
getirdi.
   İş yerlerinde yaşanan küçük dikkatsizliklerin ölü-
me varan sonuçlara neden olabildiğini anlatan Zontur 
şunları kaydetti.
   İş kazalarının yüzde 88’i çalışanların hatasından 
ve iş güvenliği kurallarına uyulmamasından meyda-

na gelmektedir. İşyerinde elektrikle uğraşan yetkisiz 
kişiler iş kazalarına neden olmaktadır. Eğer yetkili de-
ğilse kesinlikle elektrik ile uğraşmamalıyız. Bir ampul 
bile değiştirmemiz doğru değildir. İşyerinde kazaların 
büyük bir çoğunluğu şakalaşmaktan meydana geliyor. 
Bu gençler ve çocuklar dışında büyükler için de ge-
çerli bir kuraldır şak alacağım diye arkadaşının gö-
zünü çıkaran birçok kişi oluyor. Temizlik ve düzen iş 
kazalarının önlenmesinde önemli ve küçük kurallar-
dır makinelerin koruyucularının kullanılmaması da iş 
kazalarına neden olan bir diğer noktadır işyerlerinde 
size verilen görevlerin dışına kesinlikle çıkmayın. Bil-
giniz yok ise hiçbir makinayı kullanmayın.

ÖĞRENCİLERİMİZE İŞ KAZALARI
HAKKINDA BİLGİLENDİRDİK

Afyon Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji gelecek yıl staj 
görecek olan 11. sınıf öğrencilerine iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.
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TEKNİK KOLEJ YARIYIL
TATİLİNİ FIRSAT BİLDİTATİLİNİ FIRSAT BİLDİ

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında hizmet verme-
ye başlayan Afyonkarahisar OSB Rahmiye Sare Palalı 
Anadolu Teknik Koleji, yarıyıl tatilini fırsat bilerek öğret-
menleri ve öğrencileri için eğitim kursları düzenledi.  Öğ-
renciler için derslere takviye ve sınavlara hazırlık nokta-
sında 5 gün boyunca eğitim kursları düzenleyen kolejde, 
öğretmenler de unutulmadı. Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü Uzmanları tarafından erken evlilik, çocuk is-
tismarı ve madde bağımlılığı ile ilgili konular hakkında 
bilgiler verildi. 

“ÖĞRETMENLER ERKEN EVLİLİK, ÇOCUK 
İSTİSMARI VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE 

İLGİLİ DE BİLGİLENDİRİLDİ”

AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Okul Müdürü 
İbrahim Çakal, eğitim kursları hakkında bilgiler verdi: 
“Öğrencilerimizi derslerine takviye olması ve sınavlara 
hazırlamak amacıyla beş günlük eğitime aldık. Öğret-
menlerimiz için ise etkin sınıf yönetimi ile ilgili eğitimler 
düzenledik. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden uzman 
arkadaşlarımız erken evlilik,  çocuk istismarı ve madde 
bağımlılığı ile ilgili sunum yaptılar.” Çakal ikinci dönem-
de de bu tarz etkinliklere devam edeceklerini vurguladı: 
“İkinci dönemde de bakanlığımızın müfredatı uygulan-
mak suretiyle dersler dışındaki zamanlarda, çeşitli akti-
viteler, sunumlar, konferanslar düzenlemeyi planlıyoruz.”

19 Ocak Cuma günü okulların yarıyıl tatiline girmesi sonrasında, Afyon OSB  
Rahmiye Sare Palalı Anadolu Teknik Koleji; hem öğretmenlerine hem de son sınıf 
öğrencilerine yönelik eğitim kursları düzenledi. 
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2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk 
dönemini 1600 öğrenci, yüz eğitim 
personeli ve 200 personel ile ta-
mamladıklarını belirten OSB Rah-
miye Sare Palalı Teknik Koleji Ku-
rucusu Önder Artuk da, hizmet içi 
eğitimlere devam ettiklerini söyledi: 
“Hem velilerimizin hem öğrencile-
rimizin, hem de öğretmenlerimizin 
güveninin sürdürebilirliği için, on 
beş tatilin ilk haftasında hizmet içi 
eğitimlerimiz devam etti. Sektörün 
önde gelen uzmanları ve alanında 
uzman kişisel gelişim uzmanları ile 
birlikte öğretmenlerimizle seminer 
süreci geçirdik. Oldukça verimli geç-
tiğini düşünüyorum. Öğretmenleri-
mizi ikinci döneme daha donanımlı 
bir şekilde bekleyeceğiz. Sınava gi-

recek öğrencilerimiz için de bir kamp 
hazırladık. Bu kampımız da yoğun 
tempoda geçti.” 

“SINAVA GİRECEK 
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YOĞUN BİR  

PROGRAM HAZIRLADIK”

Artuk, bu yıl kolejlerinden mezun 
olacak ilk öğrencileri için yoğun bir 
program hazırladıklarını da ifade etti: 
“Bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. 
Mezun olduktan sonra kimi öğren-
cilerimizin direkt liseden sonra saha 
hedefi vardı. Mesleklerinde kendi-
lerini geliştirdiler. Liseden sonra he-
men çalışmaya başlayacaklar. Kimi 
öğrencilerimizin de akademik eğitim 
hedefleri var. Bu çocuklarımız için 
de yoğun bir kurs programı hazırla-

dık ve onları sınavlara hazırlıyoruz. 
Bu çocuklarımız ilk kayıt yaptırdık-
ları dönemde deneme sınavlarında 
yüzde 30’luk dilimdelerdi. Bugün 
yaptığımız Türkiye Geneli Deneme 
Sınavları’nda yüzde 15’lik, yüzde 
10’luk dilime giren çocuklarımız var. 
Sınavlarda başarılı olacaklarına ina-
nıyoruz çocuklarımızın.” 

“DONANIMLI, GÜVENİLİR VE
İYİ KADRO BAŞARIYI GETİRDİ”

Önder Artuk, kolejde iyi bir kadro ile 
eğitim verdiklerini de sözlerine ekledi: 
“Okulumuz eğitim kadrosu anlamında; 
donanımlı, güvenilir ve iyi insanlarla 
yola çıktı. Kadromuz sürekli gelişime 
ve yeniliğe açık. Bu da zaten başarıyı 
getirdi.”

“YARIYIL TATİLİNDE HİZMET İÇİ
EĞİTİMLERİMİZE DEVAM ETTİK”
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DEPREM TATBİKATI

Sivil Savunma Günü ve Deprem 
Haftası etkinlikleri kapsamında 

Afyonkarahisar Afet Acil Durum 
Müdürlüğünde görevli uzmanların 
katılımı ile öğrencilere olası deprem, 
yangın ve afet durumlarında neler 
yapmaları gerektiği konusunda 
bilgiler verildi. Afetler sırasında 
doğru olarak bilinen ama yanlış 
olan uygulamalar hakkında da 
bilgiler aktarıldı. AFAD uzmanları 
tarafından gerçekleştirilen eğitim 
ve tatbikata AFAD Müdürü Mehmet 
Buldan, Kolej Kurucusu Önder 
Artuk, Okul Müdürü İbrahim 
Çakal, Müdür Yardımcıları İsmail 
Hakkı Çolaker, Ömer Mürsel Bilik, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

“DEPREM DEĞİL İHMAL 
ÖLDÜRÜR” 

Eğitim bölümünde uzmanlar 
deprem ve deprem sırasında 

yaşananlara, depremde insanların 
nasıl zarar gördüğüne ilişkin bilgileri 
sınıflarda teorik bilgilerle aktarıldı. 
AFAD ekipleri depremin doğal bir 
olay olduğunu ve insan hayatını 
tehlikeye düşüren şeyin aslında 

deprem değil, depreme dayanıklı 
olmayan binalar olduğunu aktardı. 
Güvenli binalar inşa etmenin ve 
gerekli tedbirlerin alınmamasının 
sonucunda oluşan yıkımların ve 
afetlerin toplumda büyük kayıplara 
neden olduğunu anlatan AFAD 
görevlileri, bina içerisindeki 
nesnelerin duvara sabitlenmesiyle 
insan hayatının daha az tehlike 
altında kalabileceğine vurgu yaptılar.   
 

“YANGINA MÜDAHALEETTİLER” 

Teorik eğitimlerin ardından 
AFAD görevlileri, öğretmenler 

odasında öğretmenlerle de kısa 
bir toplantı yaptı. Sınıflarda 
deprem anında neler yapılması 
konusunda öğretmenlere de 
bilgi verilirken, tahliye ve deprem 
tatbikatı gerçekleştirildi. Tahliyenin 
ardından doğal afetler arasında 
yer alan yangın anında nasıl 
davranılacağını ve nasıl müdahale 
edileceği gösterildi. AFAD ekipleri 
iki öğrenciye ve bir öğretmene 
yanan bir ateşe nasıl müdahale 
edileceğini uygulamalı olarak 
öğretti.

ÖĞRENCİLERİMİZE YANGIN

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı teknik Koleji Öğrencilerine Afyon AFAD ekipleri 
tarafından afet eğitimi ile yangın söndürme ve deprem tatbikatı eğitimi verildi.
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“45 BİN ÖĞRENCİYE AFET 
EĞİTİMİ VERİLDİ”

Tatbikat ve eğitimlerin ardından 
açıklamada bulunan Afyonkarahisar 
AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, her 
yıl 1-7 mart tarihleri arasında çeşitli 
etkinlikler yaptıklarını, yıl boyunca da 
okullarda afet eğitimi verdiklerini dile 
getirdi.
Buldan, şunları kaydetti: “1-7 Mart 
Deprem Haftası münasebetiyle 
Afyonkarahisar İl Afet Acil Durum 
Müdürlüğü olarak ilimizdeki okullardan 
gelen talepleri doğrultusunda 
değerlendiriyoruz. Afyon OSB Rahmiye 
Sare Palalı teknik Kolejimizde bulunan 
1600 öğrencimize olası deprem, yangın 
ve afet durumlarında neler yapmaları 
gerektiği konusunda bilgiler verildi. 
Afetler sırasında doğru olarak bilinen 
ama yanlış olan uygulamalar hakkında 

da bilgiler aktarıldı. Depremlerde 
gelinlikle ya evlerde ya da okullarda 
yakalanma oranının yüksek olması 
nedeniyle sınıflarda oluşabilecek 
deprem riskini ve dışarıya nasıl 
intikal edilmesi gereken kuralları 
hem öğretmen arkadaşlarımıza hem 
de öğrencilerimize anlatıldı. AFAD 
bünyesinde deprem ve yangın alanında 
uzman arkadaşlarımızla her sınıflara 
tek tek girerek 40 dakika boyunca görsel 
olarak ders verdi. Ders sonunda çalan 
ikaz sireni ile öğrencilerimizi güvenli 
alana tahliyenin nasıl olacağını ile ilgili 
bilgiler paylaşıldı. Okul bahçesindeki 
boş alanda toplanan öğrencilerimize 
çıkan bir yangını nasıl söndürüleceğini 
ve yangın tüplerinin kullanımının 
anlattık. 2016-2017 eğitim öğretim 
yılında 120 okulda 45 bin öğrenciye 
eğitim verdik.”

“HER YIL DÜZENLİ OLARAK
EĞİTİM VERİLİYOR”

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Kolejinin Okul Müdürü İbrahim Çakal 
ise açıklamasında, “Doğal afetlerden 
korunma, acil tahliye ve yangın tatbikatı 
olarak Afyonkarahisar İl Afet Acil 
Durum Müdürlüğümüzle 4 yıl boyunca 
düzenli bir şekilde Teknik Kolejimizde 
eğitim vermektedirler. Düzenli 
olarak bu eğitim alan öğrencilerimiz 
ileri yıllarda karşılaşabilecek gerek 
bireysel gerekse toplumsal olarak 
karşılaşabilecekleri bu tür problemleri 
karşısında eğitimleri aldıkları için AFAD 
İl Müdürlüğümüzün çalışmalarından 
Kolej Yönetimi olarak çok memnunuz. 
Her yıl düzenli bir olarak ve özellikle 9. 
sınıflarda okuyan 480 öğrencilerimize 
eğitimler vermeye devam edeceğiz” 
diye konuştu.
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Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji olarak 
Emirdağ sınırları içinde bulunan ve yer altı maden-
lerini işleyerek ülkemizin ekonomik girdilerine maddi 
imkân sağlayan Adaçal Kireç Fabrikasını ziyaret et-
tik. Kolej Kurucumuz Önder Artuk, Okul Müdürümüz 
İbrahim Çakal, Okul Müdür Başyardımcımız İsmail 
Çolaker ve Müdür yardımcımız İshak Atcı fabrikayı 
yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

“Endüstride kirecin önemi her geçen gün artmakta ve 
üretimin önemli bir girdisi haline gelmektedir” diyen 
firma yetkilileri, Adaçal Firmasının kalker, kireç gibi 
hammaddenin tedarikinde dışa bağımlı olmadan sü-
rekli ve kaliteli üretim garanti altına aldığını ve ayrı-
ca kireç üretiminde açığa çıkan karbondioksitin PCC 
üretiminde kullanılması da çevresel bir kazanç sağla-
dığını ifade etti.

ADAÇAL FABRİKASININ 
ÜRETİMİNİ YERİNDE İNCELEDİK
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ÖĞRENCİLERİMİZE ‘PARAMI 
YÖNETEBİLİYORUM’ EĞİTİMİ VERİLDİ
T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP), Habitat Kalkınma ve 
Yönetim Derneği, Visa Europe ortaklığında uy-
gulanan “Paramı Yönetebiliyorum” projesi kap-
samında Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Kolejine gelen eğitmen Haydar Özdemir tarafında 
okulda eğitim gören öğrencilerne finansal okurya-
zarlık eğitimi verdi. Hedefin bireyler için finansal 
okuryazarlık olduğunu belirten Özdemir, “Bu proje, 
gençlere yönelik bir finansal okuryazarlık ve büt-
çe yönetimi projesidir. Gençler arasında finansal 
bilinci geliştirerek sürdürülebilir kalkınma sürecine 
katkıda bulunmayı hedefleyen projede, Türkiye’de 
ilk kez finansal okuryazarlık alanında kamu, özel 
sektör ve sivil toplumu bir araya getirdi. Bu pro-
jede amaç, kişisel mali kaynaklarını bütçelemele-
rine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına 
destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçla-
maktadır” dedi. Teknik Kolej Müdürü İbrahim Ça-
kal’da eğitime katılan öğrencilere belgelerini verdi.
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4 yıllık bir geçmişi olmasına 
rağmen sportif başarıları ile 
kendinden söz ettiren Afyon-
karahisar OSB Rahmiye Sare 
Palalı Teknik Koleji, başarı-
sına bir yenisini daha ekledi. 
Okulun öğrencilerinden milli 
sporcu Selahattin Güngel, 
karatede uluslararası takvi-
min ilk büyük organizasyonu 
olan Rusya’nın Soçi kentin-
de yapılan 45. Avrupa Ümit, 
Genç ve 21 Yaş Altı Karate 
Şampiyonası’nda ferdi kata 
kategorisinde, 44 ülkeden 
956 sporcu arasında Avrupa 
üçüncüsü olmayı başardı. 
“SPORTİF FAALİYETLERE 
DE AĞIRLIK VERİYORUZ”

Okul kurucusu Önder Artuk, 
okulun 4 yıl önce kurulduğu-
nu belirterek, “4 yıl sunduğu-
muz eğitim ve öğretimin ya-
nında, sportif faaliyetlere de 
ağırlık veriyoruz. Çocukları-
mızın donanımlı birer fert ola-
rak yetişmesini hedefliyoruz. 
Bu noktada kişisel gelişimleri 
için spora oldukça önem ve-

riyoruz. Bunun karşılığını da 
çok güzel bir şekilde alıyoruz. 
Gerek voleybol, futsal ve ge-
rekse de bireysel sporlarda 
başarılarımız her geçen gün 
artıyor. Son olarak geçtiğimiz 
gün yapılan Avrupa Karate 
Gençler Şampiyonası’nda 
bir öğrencimiz Avrupa üçün-
cüsü olarak büyük bir başa-
rı sağladı. Geçtiğimiz yıl ise 
tekvandoda bir öğrencimiz 
dünya şampiyonası olmuştu. 
Voleybolda üç yıldır il birinci-
siyiz. İlimizi bölge maçlarında 
temsil ediyoruz” diye konuş-
tu. Spora verdiklerini önem 
sayesinde sportif başarıları 
gösterdiklerini dile getiren Ar-
tuk, şunları kaydetti: “Bu ba-
şarıların olumlu sonuçlarını 
akademik başarı da görüyo-
ruz. Sporla ilgilenen çocukla-
rımızın kendine olan özgün-
leri yüksek oluyor. İletişimleri 
daha başarılı, derslerinde de 
aktif ve başarılı olduklarını 
gözlemliyoruz. O yüzden spor 
bizim için önemli. Destekleye-
me devam edeceğiz.”

KOLEJİMİZ	SPORUN	HER	
ALANINDA	BAŞARILI

Afyonkarahisar Organize Sanayi (OSB) 
Rahmiye Sare Palalı teknik Koleji Öğrencisi 
Milli Sporcu Selahattin Güngel genç erkekler 
ferdi katada Avrupa 3’üncüsü oldu. Meryem 
Betül Çavdar ise geçtiğimiz yıl Dünya birincisi 
olarak önemli bir başarıya imza attı
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“SPORTİF ANLAMDA BAŞARILARIMIZ 
YÜKSELİYOR”

Teknik Kolej Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Çeliktaş ise 
Teknik Kolej olarak kurumumuz sportif başarılara ve aktivi-
telere önem verdiklerini belirterek, “Bu destek sayesinde öğ-
rencilerimizin akademik başarıları artarken, sportif anlamda 
da başarıları yükseliyor. Bir öğrencimiz son olarak yapılan 
Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü oldu. Meryem 
Betül Çavdar ise geçtiğimiz yıl Dünya birincisi olarak önemli 
bir başarıya imza attı.  Bireysel başarıların yanında takım 
sporlarında da önemli başarılar yakaladık. Futsal’da il bi-
rincisi olduk. Manisa’da katıldığımız bölge maçlarında ise 
2 galibiyet bir yenilgi ile üçüncü olduk. Voleybolda da il bi-
rincisi olmayı başardık. A kategorisinde ilimizi 7-11 Şubat 
tarihleri arasında Kırşehir’de temsil edeceğiz. Amacımız 
bölgeden de başarıyla ayrılarak Türkiye Şampiyonası’nda 
boy göstermek. B kategorisinde ise 21-24 Şubat tarihlerinde 
ilimizi Burdur’da yapılacak maçlarda Afyonkarahisar’ı temsil 
edeceğiz. Bu tür sportif faaliyetlere önem veriyoruz. İkinci 
dönemde ise bisiklet, bocce, atletizm gibi faaliyetlerde birin-
cilik için mücadeleye edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Voleybol Takım Kaptanı Yılmaz Takmak ise, “Amacımız 
okul takımı ile Türkiye birinciliği yaşamak. Bunun için ça-
lışıyoruz. Sporla uğraştığımız için derslerimizdeki başarı-
larımız da arttı. Afyonkarahisar’ı guruplarda en iyi şekilde 
temsil etmeye çalışacağız” dedi.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle sınıflarda 
ders anlatan bayan öğretmenlere sürpriz yaparak ka-

ranfil hediye etti. Afyon Rahimye Sare Palalı Teknik Kolej 
kurucusu Önder Artuk, Okul Müdürü İbrahim Çakal, Müdür 
yarımcıları İsmail Hakkı Çolaker ve Ömer Mürsel Bilik 41 
bayan öğretmen ve 6 yardımcı personellerin 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü kutlamak için karanfil dağıttı. 

“KOLEJİMİZDE 41 ÖĞRETMEN, 
6 YARDIMCI BAYAN PERSONEL VAR”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir açıklama ya-
pan Müdür Başyardımcısı İsmail Hakkı Çolaker, Afyon 

Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde 41 bayan öğretmen 
ile 6 yardımcı personelle 2017 – 2018 eğitim öğretim yı-
lında onların desteği ile devam ettiklerini belirtti. Kadın 
öğretmenlerin ve personelin kendileri için büyük bir değer 
olduğunu dile getiren Çolaker, “4 yıl boyunca Afyonkarahi-
sar’da eğitim alanında iyi bir sevide olduğumuza inanıyoruz. 
Bu eğitimde bayan öğretmenlerimizin katkısı büyüktür. Kolej 
yönetimi olarak bayan öğretmenlere her zaman destek veri-

yoruz. Peygamberimizin “Cennet annelerin ayakları altında-
dır” sözünden yola çıkarak, bayan öğretmenlerimizin en iyi 
şekilde eğitim verdiğini ve okulumuzda okuyan kız öğrenci-
lerimize daha iyi bir eğitim alabilmesi için her zaman destek 
oluyoruz. Derse giren bayan öğretmenlerimizin öğrencilerle 
iyi bir gözlem yapabiliyor” diye konuştu. 

“KADINLARIMIZA HER ZAMAN 
SAYGI DUYULMAYIZ”

Evrensel değerlerin önemine dikkat çeken Çolaker, “Biz 
bugün kadın ve erkek arasında adalet, barış, karşılık-

lı sevgi, saygı, empatiyi ve ailenin önemini bir kere daha 
vurgulamak istiyoruz. Kadınlarımızın her alanda aktif ol-
malarını, eğitimli olmalarını ve her daim saygı duyulacak 
konumda olmalarını istiyoruz. Doğumdan ölüme her anı-
mızda onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini 
bizden esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz 
yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız 
veren fedakar kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nü Kutluyoruz.”

BAYAN ÖĞRETMENLERİMİZİN
KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADIK

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okul yönetimi tarafından okulda çalışan 
bayan öğretmenlere ve yardımcı personellere sürpriz yaparak karanfil hediye etti.
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Türkiye’nin en büyük Müzik Müzesi 
unvanına sahip olan müzeyi ge-

zen öğrenciler, okulun Müzik hocası 
eşliğinde müzik müzesini gezdi. Müzik 
dersi saatini yüzyıllar önce yapılan ve 
kullanılan müzik aletlerini inceleyerek 
geçiren öğrenciler, müzik aletlerinin 
akıllara gelmeyecek malzemelerden 
yapılmış olmasına hayret etti.

“GÖREREK ÖĞRENMELERİNİ
İSTEDİK”

Afyon OSB Rahmiye Sare Pa-
lalı Teknik Koleji Müzik Öğret-

meni Selçuk İlkan, geziyle ilgili ya-
tığı açıklamada, şunları kaydetti:  
“Öğrencilerimizin görselleri daha iyi 
görebilmesi için Türkiye’nin ve ilimizin 
en büyük müzik müzesini gezdirmeye 
karar verdik. Müzik aletlerinin nasıl ça-
lındığını ve insanlığın var olduğundan 
bu yana kullanılan müzik aletlerinin 
nasıl yapıldığını daha iyi görebilmesi 
için 60 öğrencimizi AKÜ Müzik Müze-
sine getirdik. Afyon Kocatepe Üniver-
sitesinin Alimoğlu Müzik Müzesinin 
Dünya’nın farklı kültürlerden, çeşitli 
coğrafi kültürlerinden birçok enstrüma-
nın bulunuyor. 450 âdete yakın çalgı 
aletinin dünyanın beş kıtasından top-
landığını gördük. Bizi kabul eden AKÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak hoca-
mıza, Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet 
Konservatuvarı Müdürüne ve kolej yö-
netimine teşekkür ederiz”

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nin
9. sınıflarda okuyan öğrenciler, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim 
Alimoğlu Müzik Müzesini ziyaret etti.

müzik dersini
müzik müzesi’nde işlediler
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Teknik Kolej’den 20 kişilik öğrenci ve 
öğretmenlerden oluşan ekip, öğretmenler 

Zeynep Çavdar ve Azel Yılmaz ile birlikte 
Sinanpaşa ilçesi bağlı Tazlar köyünde bulunan 
ve adını bulunduğu koordinatlardan alan The 
Farm of 38° 30° çiftliğine teknik gezi düzenlendi. 

Mimarisi, çiftliğin konumu, içindeki hayvanların 
çeşitliliği ile dikkat çeken butik peynir fabrikasını 

gezerek ileride yapmayı planladıkları meslekleriyle 
ilgili teknik bilgileri görerek alan öğrencilere, çiftlik 
sorumlusu Ziraat Mühendisi Abdi Harmankaya, bilgi 
verdi. 

Harmankaya, “Tüm ekipmanlar da İtalya’dan ithal 
edildi. Buradaki ürünler tesisin süt bölümünde 

el değmeden hijyenik şekilde üretiliyor. Çiftlikte 
Mozzarella, Burrata gibi İtalyan peynirlerinin yanı 
sıra Afyon Kaymağı, yoğurt, keçi başta olmak üzere 
yöresel beyaz peynirler, tereyağı, kaşar peyniri üretimi 
de yapılıyor. Türkiye’nin en modern tesisi olduğunu 
söyleyebilirim. Okulunuzda aldığınız eğitim ile birlikte 
kendinizi geliştirdiğiniz sürece Gıda Sektöründe 
kesinlikle iş bulamama gibi bir sıkıntınız olmayacaktır” 
diye konuştu.

Afyonkarahisar OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Gıda Bölümü öğrencileri, 
Türkiye’nin en modern süt üretim tesisi olarak kabul edilen ve adını bulunduğu 
koordinatlardan alan The Farm Of 38° 30° çiftliğine teknik gezi düzenledi.

gıda bölümü öğrencilerimizden 
the farm of 38° 30°’A TEKNİK GEZİ
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Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Aydoğ-
muş, Rehberlik Öğretmeni Esra Türkan Akosmanoğlu ve öğrenciler ile Türkiye Harp 
Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ UNUTMADIK

18 Mart Çanakkale Deniz Zafe-
ri’nin 103. yılı ve Şehitler Günü 

dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonka-
rahisar Şubesini ziyaret eden öğrenci-
lere Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı 
ve Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç tarafından 
Şehitlik ve gazilik anlatıldı.

“VATAN MİLLET 
SEVGİSİ AŞILIYORUZ”

Dernek başkanı Kumartaşlı, et-
kinlikle ilgili yaptığı açıklamada 

18 Mart’ın içinde bulunduğu haftanın 
önemli bir dönem olduğunu ifade etti. 
İstiklal Marşı’nın kabulü olan 12 Mart ile 
başlayan özel günlerin 18 Mart ile de-
vam ettiğini belirten Kumartaşlı, şunları 
kaydetti:

“Çanakkale deniz Zaferi’nin yıldönümü 
aynı zamanda Şehitleri Anma Günü 
olarak da kutlanıyor. Biz de dernek 
olarak bu hafta içinde öncesinde ve 
sonrasında okullarımızı ziyaret ederek 
veya öğrencilerimizi derneğimizde mi-
safir ederek Şehitlik ve gazilik, vatan, 
millet, bayrak sevgisi konularında bilgi-
ler veriyoruz. Öğrencilerimizin milli bir-
lik ve beraberlik duygularının gelişmiş 
olarak yetişmelerine destek olmak isti-
yoruz. Etkinlik kapsamında bugün bizi 
Afyonkarahisar Organize Sanayi Böl-
gesi Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
öğrencileri ziyaret etti. Ziyaretlerinden 
dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Bundan sonraki okul ziyaretlerinde de 
öğrencilerimizi karşılayacağız ve bilgi-
ler vermeye devam edeceğiz.”

TAHSİN KOÇ 
KIBRIS GAZİSİ
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“TERÖRE 40 YILDA 10 BİN
ŞEHİT VERDİK” 

Türkiye’nin yaklaşık 40 yıldır terör-
le mücadele ettiğini belirten İsmail 

Kumartaşlı, yeni yetişen neslin en bü-
yük silahının kalem olduğunu söyle-
di. Kumartaşlı, terörle geçen 40 yıllık 
süreç içinde 10 bin dolayında asker, 
25 bin dolayında sivil şehit verilirken, 
binlerce asker ve sivilin gazi olduğu-
nu, bu mücadele içinde milyona yakın 
teröristin öldürüldüğünü vatanın hiçbir 
zaman terk edilmeyeceğinin gösterildi-
ğini belirten Kumartaşlı, “Bundan 103 
yıl önce Çanakkale’de de büyük bir 
savaş verildi. Çanakkale’de yedi düvel-
den gelen düşman askerlerine Çanak-
kale’nin geçilmeyeceğini 250 bin şehit 
vererek gösterdik. Şehitlik ve Gazilik 
öyle büyük unvanlar ki Şehit babaları 
bir oğlum var onu da vatan için şehit 
vermeye hazırım, gerekirse ben de gi-
der bu ülke için şehit olur diyebiliyor. 
Gazilerde, gazi olarak yarım bıraktığı-
mız işi şehit olarak tamamlamak için 
her zaman hazırız, bu ülkeyi böldürme-
yeceğiz diyebiliyor” diye konuştu.

Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç ise der-
neğe gelen öğrencilere yaptığı 

konuşmada “Kıbrıs’ta düşmanla sava-
şırken Mert düşmanlarla savaşmıştık” 
dedi. Koç, terörizm ile yapılan 40 yıllık 
mücadelede hain kalleş bir düşman 
karşısında olduklarına ne olursa olsun 
bu ülkeyi bırakmayacaklarını ifade etti. 
Terörle mücadele olan Şehitler saye-
sinde, yaralanan Gaziler sayesinde ya-
taklarımız da rahatça uyuyabildiklerini 
dile getiren Koç, şehit ve gazilere min-
nettar olduğunu söyledi

Konuşmaların ardından öğrenciler, 
dernek binasındaki şehit ve gazi 

fotoğraflarını gezdi.



TEKNİK KOLEJ  DERGİSİ  YIL:5  SAYI:9   42

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

alaşım döküm fabriKasını gezdik

Okul-Sanayi işbirliğini geliştirmek ve 
okul öğretmenleri ile öğrencilerine 
Afyon OSB’deki sanayi işletmele-
rini tanıtmak amacıyla düzenlendi. 
Makine Bölümü öğrencileri teknik 
bilgi, becerilerini arttırmak ama-
cıyla sağlanan gezide Pik döküm, 
Alüminyum, Bronz ve Weis Metal 
gibi dökümlerinin nasıl işlendiğini 
gözleme imkânı buldular. Öğrenci-
ler, dökümhaneleri gezerek üretimle 
ilgili bilgi aldılar. Firma yetkilileri öğ-
rencilerimizin konu ile ilgili sorularını 
cevaplandırdılar. Öğrenciler, gezinin 

büyük fayda sağladığını belirterek 
gezilerin devam etmesi dileğinde 
bulundular.

ÖĞRENCİLER YERİNDE
GÖZLEM YAPTI 

Firmanın döküm ve makine atölyele-
rini gezen öğrencilere; model yapı-
mı, döküm kalıplarının hazırlanması, 
ocakta hurda malzemenin eritilmesi, 
eritilmiş demirin kalıplara dökülmesi 
ve dökümü yapılan parçaların taşlan-
ması gibi çeşitli konular uygulamalı 
olarak anlatıldı.

AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinin Teknik gezisini OSB’de bulunan Alaşım 
Döküm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine yaptı. Teknik geziye, bölüm öğretmen-
lerinden Makine Öğretmeni Öner Özkan, Öner Özkan ve Öner Can Öksüz ve 10. 
sınıf 20 öğrenci katıldı.
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Üretimin bütün aşamalarını yerinde 
ilgiyle izleyen öğrenciler, 1300 san-
tigrat derecede ısıtılıp, su gibi akış-
kan hale getirilen hurda malzeme-
lerin yeniden şekillenmesine tanık 
oldu. Teknik gezide öğrencilere ay-
rıca işletmenin yetkilileri tarafından 
mesleki ve teknik konular hakkında 
bilgiler verildi. Sanayi sektöründe, 
özellikle teknik alanda kendini yetiş-
tirmiş eleman sıkıntısı yaşadıklarını 
belirten Alaşım Döküm Sanayi yet-
kilileri, mesleki alanda kendini ge-
liştirmiş meslek lisesi mezunlarına 
her zaman kapılarının açık olduğunu 
ifade ederek, öğrencileri yanlarında 
meslektaş olarak görmekten mutlu-
luk duyacaklarını belirtti.

TEKNİK GEZİLER
ÖĞRENCİLER 

İÇİN İYİ BİR FIRSAT

Makine Bölümü öğrencilerini alaşım dö-
küm sanayine götürdüklerini söyleyen 
Makine Öğretmeni Öner Özkan, “Öğ-
rencilerimiz dökümün nasıl yapıldığını 
ne şartlar altında yapıldığını kullanı-
lan malzemeleri iş güvenliği tedbirleri-
ni yaşayarak öğrenmelerini sağladık. 
Döküm atölyesinde çelik, demir, alü-
minyum, bronz, pik dökümleri yapıl-
maktadır. Öğrencilerimizin kullandıkları 
döküm malzemelerin satışa gelinceye 
kadar nasıl işlemlerden geçtiklerini öğ-
renerek akıllarındaki soru işaretlerini 
ortadan kaldırdılar. Bizi kabul eden ve 
elinden gelen desteği gösteren alışım 
döküm sanayine çok teşekkür ediyor 
başarılarının devamını diliyoruz.” dedi. 



TEKNİK KOLEJ  DERGİSİ  YIL:5  SAYI:9   44

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

TEKNİK KOLEJDEN BAŞKAN ÇOBAN’A  Z İYARET
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban,  Afyon 
OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinin 
yönetimi ve öğrencilerini makamında kabul 
etti. 

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej kurucusu Önder 
Artuk, Okul Müdürü İbrahim Çakal, Rehber Öğretmen Şerife 

Erten ve sporda başarılı olan öğrenciler katıldı.

Ziyarette, okulun eğitim faaliyetleriyle ilgili Başkan Çoban’a bilgi 
veren okul kurucusu Önder Artuk, Teknik Kolejin 2014-2015 

eğitim öğretim yılında Organize Sanayi Bölgesi içinde eğitime 
başladığını belirterek, ilk eğitim öğretim yılında 250 öğrencileri 
olduğunu, şimdi ise öğrenci sayısının bin 600 olduğunu dile getirdi.
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Teknik Kolejde 5 bölümle eğitim verdiğini ifade 
eden Önder Artuk, “Okulumuz Organize Sanayi 

Bölgesinde olmasından dolayı velilerden hiçbir ücret 
talep edilmiyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 
iki ayrı eğitim programı uyguluyoruz. Öğrencilerin bir 
kısmını meslek eğitime yönelik diğer öğrencilerimiz de 
üniversitenin ilgili bölümlerine hazırlıyoruz. Bu yıl mezun 
olacak öğrencilerimizi Türkiye’nin en iyi üniversitelerine 
yerleştirmek için öğretmenlerimizin yoğun bir çabası içinde 
eğitim vermekteyiz” diye konuştu.

Eğitimdeki başarılarından dolayı Afyon OSB Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Okulları idarecilerini, öğretmenlerini 

ve öğrencilerini tebrik eden Belediye Başkanı Burhanettin 
Çoban ise başarılarının artarak devam etmesi 
temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından öğrenciler 
Başkan Çoban’a desteklerinden dolayı çiçek verdi. Ziyaret 
toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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Okul  Müdürü İbrahim Çakal, 4 yıldır eğitim ve öğretim verdik-
lerini hatırlatarak, bu süre içinde hem öğrenci sayısı hem de 
eğitim kalitesi açısından çok büyük ivme kazandıklarını anlattı.  
Müdür Çakal, “Akademik çalışmalarımız ve eğitime ver-
diğimiz önem önemden dolayı 4 yıl içinde 1600 öğrenci ile 
büyüdük. Bu katkı teknik kolej yönetimi okul öğretmenle-
rimizin destek ve katkılarıyla Afyonkarahisar’da en iyi okul-
lar arasına girdik. Birçok etkinliklerde okulumuzun adını en 
çokta spordaki başarımızla hem Afyonkarahisar’da hem 
de Türkiye’de kolejimizin adını duyurduk. 2017 – 2018 eği-
tim öğretim yılı içinde Afyonkarahisar ortaöğretim kurumları 
arasında sportif faaliyetlerinin genelinde en başarılı ve en 
üst seviyelerde ki müsabakalarında var olduk. Bu organi-
zasyonu yapan Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri Spor İl 
Müdürlüğü, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ça-
lışanlarına ve Teknik Kolejimizde çalışan 3 Beden Eğitimi 
öğretmelerimize bize takım sporuyla okulumuza kupalar ge-
tiren öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Sportif başarıları 
akademik başarılarına yansıyor. Spor yaparken enerjisini 
sahalarda ve solanlarda attıkları için okulda disiplinli öğrenci 
oldukları için diğer arkadaşlarına örnek oluyor” diye konuştu. 
Bireysel spor dalında uluslararası başarı elde eden öğren-
cilerinin de olduğunu belirten Okul Müdürü İbrahim Çakal, 
“Karatede Salahattin Güngel ile Tekvandoda Meryem Betül 
Çavdar Dünya ve Avrupa kupalarında hem Dünya hem de 
Avrupa müsabakalarında altın madalya gibi almışlardır. Böy-
le öğrencilerin kolejimizin öğrencileri olmasından dolayı mut-
lu oluyorum” dedi.
 

Okul Beden Eğitimi öğretmeni Filiz Koluaçık ise şunları 
kaydetti:
“2017-2018 eğitim öğretim yılında yarıştığımız müsabaka-
larda 6 il birinciliği, 2 il ikinciliği, 1 adette il dördüncülüğü 
kupasını almaya hak kazandık. Voleybolda A ve B katego-
rileri, futsal ve futbol’da büyük başarılar elde ettik. Koleji-
mizin öğrenci potansiyeli her yıl biraz daha seviyeye ol-
maktadır. Bu başarı ile Afyonkarahisar genelinde en fazla 
kupa kazanan okul olduk. Kazandıkları başarılarla öğren-
cilerimiz derslerine konsantrasyon olarak daha fazla ders 
çalıştıkları diğer branş öğretmenler bizlere iletmektedirler. 
Sportif başarılarının beraberinde Akademik başarıların 
geldiğini görüyoruz. Bize bu imkanı veren Teknik Kolej yö-
netime, ekip arkadaşlarım Ahmet Çeliktaş ve Kemal Temur 
öğretmenlerime teşekkür ederim.”

AFYON’DAKİ KUPALARA  
EL KOYDUK

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji, hizmet vermeye başladığı 4 yıl içinde 
sportif alanda gösterdiği başarıların meyvelerini toplamaya başladı. Teknik Kolej 

takımları branşlarında aldıkları 9 kupayla yılı kupa lideri olarak tamamladı.
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Kolej kurucumuz Önder Artuk, Teknik Kolejin OSB’de olma 
amaçları ve bölümler hakkında konuklara bilgi verdi. Teknik 

Kolejin Afyon OSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili bölümlerin 
açıldığını aktaran Kolej kurucumuz Önder Artuk, kolejde okuyan 
öğrencilerden eğitim adı altında hiç bir ücret almadıklarını ve 
yüzde 100 destek destekli bir kurum olduğunu ifade etti. Kolej 
Kurucumuz Önder Artuk, Afyon’a ve Rahmiye Sare Palalı Teknik 
Kolejine ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in  
Başdanışmanı ve özel Doktoru Aylin Cesur ile Koruma Müdürü Selçuk Atak’ı kabul etti. 
Atatürkçü Düşünce Derneği Afyon Şube Başkanı Veli Cengiz ile birlikte Kolej kurucu-
muz Önder Artuk, okul yönetimi ve öğrencilerimizle bir araya gelerek karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundu.

SÜLEYMAN DEMİREL’İN

DOKTORU AYLİN CESUR’DAN

KOLEJİMİZE ZİYARET

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Baş-
danışmanı ve Özel Doktoru Aylin Cesur ise 

son dönemde hükümetin eğitime büyük bir destek 
verdiğini söyleyerek, ülkenin yeni mühendislerini 
çıkarmasına vesile olan Teknik Kolej kurucumuz 
Önder Artuk’a teşekkür etti. Ziyaret sonunda Ön-
der Artuk, Dr. Aylin Cesur’a kolej ziyaretinden olayı 
plaket takdim etti.
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Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Kariyer Ofisi 
tarafından düzenlenen etkinlikte, son sınıf öğrencileri ile 
KOSGEB İl Müdürü Cemil Bahçe bir araya geldi. Bahçe, 
gelecekte üretim yapan bir işyeri veya kendine ait bir iş 
kurma potansiyeli yüksek olan teknik kolej öğrencilerine 
KOSGEB tarafından verilen hibe krediler ve girişimcilik 
kursları ve eğitimlerini anlattı. Bahçe, KOSGEB’in 
tanımını yaparak başladığı konuşmasına ve amaçlarının 
girişimcileri ve yeni işini kuran gençleri ve işadamlarını 
desteklemek olarak aktardı.

“CESARETLİ GİRİŞİMCİLERE
EĞİTİMLER VERİYORUZ”

250 kişiye kadar işçi çalıştıran ve 40 Milyon kazancı 
geçmeyen işyerleri küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak 

anıldığını dile getiren Bahçe, şunları kaydetti:  “Bizim 
öncelikli amacımız, kendi işini kurmak isteyen, cesaretli, 
girişimcilere, girişimcilik eğitimleri vererek kendilerine 
KOSGEB olarak sertifika veriyoruz. Girişimcilik 
sertifikası olan öğrencilerimiz ve girişimci adaylarımız 
bizden 50 bin lira karşılıksız hibe, 100 bin lirada sıfır 
faizli kredi kullanabiliyorlar. Bu kurslar ve eğitimler 
32 saat üzerinden 8 saat olarak dört gün sürüyor. 
Bu kurslarda muhasebe eğitimi ve işletme yönetimi 
hakkında bilgi veriyoruz. Belki aranızdan üretim yapan 
veya taahhüt işleri yapan firma sahipleri olacaksınız. 
Sizin alacağınız destek 100 bin lira veya daha fazla 
destek alan girişimciler olacaksınız. Çünkü elektrik ve 
mekanik, torna, kaynak, tesviye gibi işlerde alacağınız 
makine ekipmanın fiyatları tabi ki yüksek olacaktır.”

KOSGEB’DEN ÖĞRENCİLERİMİZE 
GİRİŞİMCİLİK DERSİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
Afyonkarahisar İl Müdürü Cemil Bahçe, Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
son sınıf öğrencilerine girişimcilik dersi verdi.

KOSGEB İL MÜDÜRÜ CEMİL BAHÇE TEKNİK KOLEJ ÖĞRENCİLERİNE 50 
BİN HİBE 100 BİN SIFIR FAİZLİ DESTEKLEME AVANTAJLARINI ANLATTI
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“30 AY GERİ ÖDEMESİZ”

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin genelde 
50 bin lira civarında destek aldığını aktaran Bahçe, “İmalat 
yapan işletmeler daha çok kredi miktarı kullanıyor. Bu da 
100 bin lira sıfır faizli desteklemeler oluyor. Bunun yanında 
daha büyük makineleri almak isteyen girişimcilere veriy-
oruz. Mesela bir elektrik mezunu arkadaşımız elektrikle 
bobin sarma makinesi alacak veya değişik üretim yapa-
bilecek makineler almak istediğinde, bunlara da 100 bin 
liraya kadar girişimcilik desteği veriyoruz. Bunu da 30 ay 
geri ödeme yapmadan, sonrasında 8 eşit taksitte iki yıl 
süren süreçte almış olduğu parayı geri ödeyebiliyor” diye 
konuştu.

“BELGE SİZİN ÖNEMLİ BİR DESTEK KAPINIZ OLACAK” 

Krediyi ödemeye başlamadan geçen 30 aylık sürenin 
çok uzun bir süre olduğunu vurgulayan Bahçe, bu süre 
içinde kurulan işletmeler belli bir yol aldığını söyleyerek, 
“Amacımız mümkün olduğu kadar imalatı yaygınlaştır-
mak. Üretimi çoğaltmak ve girişimci arkadaşları cesaret-
lendirip kendi işiyle ilgili iş yapmak isteyen girişimcilerimizi 
desteklemektir. İçinizde bir yerlere girerek çalışmak ist-
eyen ve üniversiteye gitmek isteyenler olacaktır. Sanay-
imizde şu anda ara eleman ihtiyacı hat safhada. Sizler 
bu işler içinde çok önemlisiniz. Kendi işini yapmak istey-
en aranızdaki arkadaşlara eğitimler vereceğiz. Girişimci 

belgesi vereceğiz. Bu belgeyi hemen kullanmayabilir-
siniz. Belki askerden sonra kullanacaksınız, belki yükse-
kokul eğitiminin ardından kullanacaksınız. Bu belge sizin 
elinizde önemli bir destek kapısı olarak duracak.” İfadel-
erini kullandı. Bahçe, son sınıf öğrencilerine KOSGEB’in 
bir buçuk milyon liraya kadar ARGE ve ÜRGE destekleri 
olduğunu da hatırlattı.
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    Çavdar ailesinin iki kızından biri olan, lise 
öğrencisi Meryem, sağ kolunun tam gelişme-
mesinden kaynaklı bedensel engeli ile dünyaya 
geldi. Ortaokulda henüz 13 yaşındayken sınıf 
arkadaşının tavsiyesi ile tekvandoya başlayan 
Meryem, arkadaşının çalışmaları bırakmasına 
rağmen spora devam etti. Kaan Spor Kulü-
bünde engelli tek sporcu olarak çalışmalarına 
devam eden Meryem, diğer sporcularla sürdür-
düğü çalışmalarının karşılığını Türkiye ve Av-
rupa şampiyonlukları ile aldı.

TÜRKİYE’DEKİ BAŞARILAR 
MİLLİ TAKIMI GETİRDİ

    Milli sporcu yaptığı açıklamada, spo-
ra başladıktan sonra hayata bakış açı-
sının değiştiğini söyledi. Tekvandoyu 
çok sevdiğini ve önünde uzun bir spor 
hayatı olduğunu belirten Meryem, şöy-
le konuştu:
“Sporla uğraştığım için kendimi çok 
zinde hissediyorum. 2016 yılında Nev-

şehir’de katıldığım ilk Türkiye şampiyonasında 
üçüncü, 2017’de Ankara’daki şampiyonada   
Türkiye ikincisi oldum. Bu başarıdan sonra milli 
takıma seçildim. Dünya Tekvando Federasyonu 
(WT) tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da 
düzenlenen turnuvada dünya üçüncüsü oldum. 
Dünya Oyunları Para-Tekvando Müsabakala-
rı’nda altın madalya aldım. Bulgaristan’ın baş-

kenti Sofya’da yapılan Avrupa Para-Tek-
vando Şampiyonası’nda yine altın 

madalya kazandım. Bu yıl ise 
Fas’ın Agadir kentinde düzen-
lenen Afrika Açık Para-Tekvan-
do Şampiyonası’nda ikincilik 
elde ettim. Bu başarıların 
ardından artık olimpiyatlara 
da katılabileceğim. Olim-
piyatlarda altın madalya 
kazanarak ülkemin bay-
rağını dalgalandırmak, 
milli marşımızı okutmak 
istiyorum.”

Afyonkarahisar’da yaşayan bedensel engelli 18 yaşındaki tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 
üniversite ve olimpiyat şampiyonluğu hayaline ulaşabilmek için hem derslerinde hem de 
antrenmanlardaki gayreti ile dikkati çekiyor.

ÖĞRENCİMİZ ÇAVDAR’IN HEDEFİ
OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
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Meryem, haftada 4 gün spor salonuna gittiğini, çalışmala-
rını günde 2 saat antrenmanla devam ettirdiğini dile getir-
di. Sporda ve eğitim hayatında en büyük desteği ailesin-
den gördüğünü ifade eden milli tekvandocu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Ailemin desteği ile tekvandoya başladım. Hem eğitim hem 
de sporda zaman zaman zorlansam da ailemin sayesin-
de üstesinden gelerek, daha iyi hırslanıyorum. Akşamları 
antrenmanda engelli olmayan arkadaşlarımla çalışıyorum. 
Avantaj ve dezavantajımın neler olduğunu daha iyi anla-
yabiliyorum. Milli takıma seçilmem benim için gurur verici. 
Spora başladığımda milli takım sporcusu olacağım aklımın 
ucunda bile yoktu. Zamanla milli takıma seçilmenin önemi-
ni anladım.”

 “KENDİ KATEGORİMDE YARIŞMAK
İÇİN 5 KİLO VERDİM”

   Meryem, tekvandonun zor bir spor olduğuna dikkati çe-
kerek, “Kendi kategorimde yarışmak için 5 kilo verdim. 
Bunu 2020’ye kadar korumak zorundayım. Yurt dışında bu 
kategoride yarışan en genç bayan sporculardan biriyim.” 
diye konuştu.

Okulunun da her zaman kendisine destek vermesinden 
büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan sporcu, “Şam-
piyon olduğum zaman okulumda beni gururlandıran etkin-
likler yapılıyor. Bu yıl üniversite sınavına gireceğim. Ka-
zandığım takdirde hem üniversite eğitimine hem de spora 
devam edeceğim. Hedeflerime ulaşmak için çok çalışıyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

“ENGELİ OLANLAR KESİNLİKLE
EVDE OTURMASIN”

   Engeline rağmen hayata küsmediğini anlatan Meryem, 
şunları kaydetti: “Bazı aileler çocuklarını engelli diye dı-
şarıya çıkarmıyor. Ben evde oturmayıp, sporla uğraşıyo-
rum. Dezavantajımı avantaja çevirdim. Kolumdan dolayı 
çevremde farklı bakışlara maruz kalıyordum. Bu da beni 
çekimser yapıyordu. Bir şeyler başardıkça kolumun en-
gel değil bir onur olduğunu düşündüm. Başkalarının ya-
pamadığını yapabiliyorum. Şimdi çevremdekilerin ‘bu kız 
şampiyonmuş, yetenekliymiş’ dediklerini duyuyorum. En-
geli olanlar kesinlikle evde oturmasın, mutlaka bir sporla 
ilgilensin.”

       Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü 
İsmail Bulduk da Meryem ile 5 yıldır çalıştıklarına işaret 
ederek, “O başarılı bir sporcu. Tekvandoya yatkınlığı-
nı iyi kullanıyor. Çok genç bir sporcu, bu yıl 18 yaşına 
girdi. Önünde çok uzun bir spor hayatı var. 2020, 2024 
ve 2028 olimpiyatlarına katılma şansı var. Bu sporda 
dünyanın en iyisi ve örnek sporcu olabilir.” değerlendir-
mesinde bulundu.
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70 öğrencinin katıldığı Çanakkale gezisine, 
Teknik Kolej öğretmenlerinden Ayşe Dudu Tır-
pan, Aydın Liman, Zeynep Çavdar ve Müdür 
Yardımcılarından Ömer Mürsel Bilik, Mustafa 
Aydoğmuş önderliğinde gidildi. Çanakkale Sa-
vaşları’nın yaşandığı tarihi yerlerini ve Çanak-
kale şehir merkezinde ki Truva Atı ve Aynalı 
Çarşıyı gezen öğrenciler, tarihe yerinde tanık-
lık etti. 
Gezi hakkında bilgiler veren Afyon OSB Rah-
miye Sare Palalı Teknik Koleji Müdür Yardım-
cısı Ömer Mürsel Bilik, gezinin amacının öğ-
rencilerinin tarih bilincinin artırmak olduğunu 
belirterek, tarihi konuları derslerde anlatımının 
yanında dokunarak ve hissederek öğrenmenin 
en kesin öğrenme metodu olduğunu söyledi.

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji öğrencilerine yönelik düzenlediği tarihi 
ve kültür gezileriyle “Ataya Saygı ve Şehitlik” sloganıyla rotayı Çanakkale’ye çevirerek  
yakın tarihimizin en büyük savaşının ve olaylarının yaşandığı Çanakkale’yi görme  
imkânına sağladı.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN 
ÇANAKKALE ÇIKARTMASI
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103 YIL ÖNCE YAŞANAN SAVAŞI TEKRAR 
GÖZLERİMİZDEN CANLANDI 

Çanakkale gezisine 3 minibüs ile 70 öğrencinin katıldığını 
aktararak, sabahın ilk ışıklarıyla Çanakkale’de başlayan 
ziyaretlerin ilk durağının Gelibolu Yarımadası’ndaki Seyit 
Onbaşı Anıtı ve Rumeli Mecidiye Bataryası olduğunu ifade 
ederek şunları kaydetti: 
“Gezi rehberimiz Coşkun Dinçer’in muhteşem anlatımı ile 
103 yıl önce yaşanan savaşın tekrar gözlerimizin önünde 
canlanması neden oldu. İkinci durağımız Şahindere Sargı 
Yeri Şehitliği oldu.  Şehitlikte bazı tümenlere mensup ve 
bu hastanede şehit olmuş askerlerin baş taşları bulunuyor. 
Alt kısmında 25 şehidin bulunduğu alanda öğrencilerimiz-
le dua ettikten sonra üçüncü durağımız Alçıtepe’de Sahra 
Hastane Müzesi oldu. Dünya’nın en kanlı savaşının yaşan-
dığı Gelibolu Yarımadası’nda savaş devam ederken has-
tanelerin o dönem ki anları Alçıtepe’de yapılan açık hava 
müzesiyle birebir yaşatılıyor. O dönemki hastane şartları-
nı bal mumu heykelleri ile duygusal anlar yaşadık. Daha 

sonra Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret ettik. Burada 
öğrencilerimizle 40 metre yükseklikte ki tarihi anıtın önün-
de toplu fotoğraf çekindik. Alan rehberimiz Coşkun Dinçer 
beyle, İngiliz Mezarlığı olarak da bilinen Lala Baba Mezar-
lığında çoğunun Anzak askerlerine ait 163 kişinin öldüğü 
mezarlığını da görme imkânına sahip olduk. Ziyaretimiz 
sırasıyla Anzak Koyu, Anafartalar, Conkbayırı ve Atatürk 
Anıtı oldu. Öğrencilerimize tarihi yaşatan, onları duygulan-
dıran bu eşsiz mekânların sonrasında gezimiz Truva Atı ve 
şehir merkezinde ki Aynalı Çarşı oldu.” 

Gezi sonunda öğrencilerinin izlenimlerinin oldukça mem-
nun olduğundan söz eden Bilik, “Öğrencilerimizin bilgi ve 
kültür birikimlerini, milli şuur ve tarih bilinçlerini arttırmak; 
atalarımızın şanlı geçmişimizin en büyük destanları yaz-
dığı, vatan, millet ve bağımsızlık adına büyük bir müca-
dele gösterdiği Çanakkale Savaşlarının tarihi savaşlarının 
yaşandığı mekânları görmelerini sağladık. Bize bu fırsatı 
veren başta Kolej yönetimine geziye katılan öğretmen ar-
kadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
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Afyonkarahisar’daki 4. eğitim öğretim 
yılını tamamlamaya hazırlanan Teknik 
Kolej okul yönetimi, öğrencilerin bahar 
yoğunluğunu üzerlerinden atmaları, 
yılsonun yaklaşmasından dolayı artan 
yorgunluklarından uzaklaşmaları için 
Bahar Şenliği düzenledi.

Bu yıl 4.sü düzenlenen şenliğinde 
üniversite öğrencilerinden oluşan Blöf 
grubu sahne aldı. Okul bahçesine kuru-
lan sahnede birbirinden güzel parçaları 
seslendiren gurup, öğrencileri coştur-
du. Öğrenciler gurubun şarkılarına eşlik 
ederek eğlendi. Okul bahçesine kuru-
lan eğlence alanlarında vakit geçirdiler.

ÖĞRENCİLERİMİZ BAHAR
ŞENLİĞİNDE COŞTU

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji öğrencileri, okul bahçesinde 
düzenlenen Bahar Şenliklerinde Blöf grubunun müzikleriyle eğlendi.
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Okul Müdürü İbrahim Çakal, yaptığı açıklamada, 
eğitim yılının sonuna yaklaştıklarını ve Ramazan 
ayının da idrak edileceğini göz önüne alarak 
öğrenciler için bazı eğlence etkinlikleri organize 
ettiklerini dile getirdi. Çakal, öğrencilerin rahatlamaları 
için her zaman etkinliklere önem verdiklerini 
aktararak, “Öğrencilerin yılsonu sınav streslerini 
azaltmak için bahar şenlikleri organize ettik. Bu yıl 
okulumuz ilk mezunlarını da verecek. Dört yıllık 
birikmiş mutlulukların paylaşılması, yorgunlukların 
atılmasını arzuladık. Akademik ve mesleki eğitim 
noktasında uygulamalarımız oldu. Öğrencilerimiz 
çok yorulmuştu. Onlara bir nebze nefes aldırmak 
istedik” diye konuştu.

Okul Kurucusu Önder Artuk ise, “Okul olarak 
akademik ve mesleki eğitim verirken, sosyal insanlar 
olarak yetişmeleri için çalışıyoruz. Okul ile aralarında 
bir bağ kurulsun, okulda eğlendikleri anların 
çoğalmasını düşündüğümüz için bu tür etkinliklere 
özellikle önem veriyoruz” dedi.
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OSB konferans salonunda 
gerçekleştirilen etkinlikte 

başarı hikayesini anlatan Saran, lise 
öğrencilerine tavsiyelerde bulundu. 
Üniversite eğitimini spor bursu alarak çok 
zor şartlarda tamamladığını aktaran Saran, 
okul müfredatının önemli olduğunu ancak 
okulda kazanılan tecrübelerin insanı hayata 
daha iyi hazırladığını söyleyerek, “Eksi 11 
derecede sabahın 5 buçuğunda yüzme 
antrenmanına gidiyordum. Ardından normal 
okul eğitimine ve daha sonrada part time 
olarak çalışarak okudum. Diğer öğrenciler 
okula arabayla gidip gelirken ben, derse 
eksi 11 derecede bisikletle gidip geliyordum. 
Bunalıma girdiğim anlar oldu ama hayallerim 
beni ayakta tuttu. Zor şartlardaki disiplinli 
olmam, önceliklerimi bilmem ve takımdaşlık 
ruhum ile kendi kendimi motive etmem bana 
çok şey kazandırdı. Şuanda yaptığımız işte 
dünyada 4 veya 5. şirket içindeyiz. Türkiye’ye 
geldiğimde hayallerimi paylaştığım bir iş 
adamı “Saçmalama, biraz gerçekçi ol. Sen 
kim, bunları yapmak kim” dedi. Ama üniversite 
yıllarında yaşadığım zorluklar, bana pes 
etmemeyi öğrettiği için ben onun benim 
hayallerimi yıkmasına müsaade etmedim. 
Sizlerin de önünüze bazıları çıkacak yapma 
diyecek, hayallerinizi kimsenin sınırlamasına 
müsaade etmeyin. Bildiğiniz yoldan sakın 
vazgeçmeyin” diye konuştu.

İŞADAMI SADETTİN SARAN 
KARİYER GÜNÜMÜZE KATILDI

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski Fenerbahçeli Yönetici Sadettin Saran, 
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
tarafından düzenlenen kariyer günü etkinliğine katıldı. Saran, gençlere hayal kurmalarını 
ve hayallerinizi kimsenin yıkmasına izin vermemelerini söyledi.

SADETTİN SARAN
SARAN HOLDİNG YÖN. KRL. BŞK.
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“BAŞARILI OLMAK İSTİYORSANIZ
SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN”

Saran, spor bursu alarak mühendislik 
okuduğunu, ama baba mesleği olduğu için 

mühendisliği seçtiğini belirterek, “Başarılı olmak 
istiyorsanız hayatta sevdiğiniz işi yapacaksınız. 
Ben mühendisliği seçtim yanlış sebepten seçtim. 
Babam mühendisti, kızlar mühendislerden 
hoşlanıyordu. O yüzden ben seçtim bu doğru 
değildi. Kimseyi dinlemeyin. Sevdiğiniz işi 
yapmazsanız başarılı olma ihtimali çok zayıftır. Hata 
yapmaktan hiç korkmadım. Çok insan görüyorum, 
hata yapmaktan korkuyorlar. Elinden gelenin en 
iyisini yap, olmuyorsa olmuyordur. Hatalarınızdan 
ders çıkarmanız lazım. Hatandan ders çıkardığın 
zaman kazanırsın. Hiç bir zaman kaybetmezsin.” 
ifadelerini kullandı.

“TEK LİDERİM ATATÜRK”

Saran, konuşmanın ardından öğrencilerin  
sorularını cevapladı. Saran, ‘Örnek aldığınız 

birisi var mı? sorusuna Saran, “Hayatta 
örnek aldım tek kişi, tek lider  Mustafa Kemal 
Atatürk’tür” diyerek cevap verdi. Saran, solundaki 

öğrencilerden büyük alkış aldı. Okul Kurucusu 
Önder Artuk ise konuşmasında, Saran Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Eski Fenerbahçeli 
Yönetici Sadettin Saran’a teşekkür ederek, Saran’ı 
sadece Fenerbahçeli bir yönetici olarak bildiklerini 
dile getirdi. Artuk, Saran’ın arasında bir başarı 
öyküsü olduğunu, Bir makine mühendisi olduğunu, 
30’dan fazla  Şirketler grubunun başkanı olduğunu, 
3 binden fazlada çalışanı olduğunu aktardı.  Artuk, 
daha sonra Saran’a katılımından dolayı Teşekkür 
plaketi verdi. Saran, daha sonra Afyonkarahisar 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Yeşilay’ı ziyaret etti. 
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Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji Müdür Yardımcısı İs-

hak Atçı, yeni neslin kitap okumaya kar-
şı çok fazla istekli olmadığını belirterek, 
bunun önüne geçmek için okul olarak 
sosyal sorumluluk projesi kapsamın-
da bir kampanya yaptıklarını söyledi. 

Müdür  Yardımcısı  Atçı önümüzde-
ki günlerde Afyonkarahisar Fuar 

Alanında kitap fuar düzenleneceğini 
dile getirerek, şunları kaydetti: “Oku-
lumuz ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 
olan kitap fuarında harcanmak ve ki-
tap almak üzere bir proje yaptık. Bu 
proje kapsamında Afyonkarahisar’da-
ki ilk ve ortaokul öğrencilerine 20 bin 
kitap parası toplama kumbarası dağıt-
tık. Öğrenciler kitap okumaya teşvik 
etmek istedik. Aynı zamanda tutumlu 
olmaya özendirmeyi amaçladık. Kum-
bara dağıttığımız okullarda çok güzel 
geri dönüşler aldık. Kumbara dağıttığı-
mız öğrenci, veli ve okullardan olumlu 
tepkiler geldi. Hala talep geliyor kum-
baralarla ilgili. Bu tür etkinlikteki amaç 
kitap sevgisi arttırmak. Yeni neslin 
kitaba olan ilgisini arttırmak istiyoruz. 
Kitap okumaya özendirirken, tasarruf 
yapma bilincini de aşılamak istiyoruz.”

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji, öğrencileri kitap okumaya ve tutumlu olmaya 
özendirmek için ilk ve ortaokul öğrencilerine 20 bin adet 
kitap parası toplama kumbarası hediye etti.

KOLEJİMİZ 20 BİN  
KİTAP KUMBARASI DAĞITTI
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