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MESLEK LİSELERİNE OLAN BAKIŞI DEĞİŞTİRDİK
PİSA UYGULAMASI RSP’DE
MİLLİ EĞTİİM MÜDÜRÜ YALÇIN’DAN OKULUMUZA ZİYARET
KARİYER GÜNLERİ KONUĞU: SITKI ASLANHAN
RSP’DE MEZUNİYET COŞKUSU
BİN 800 ÖĞRENCİYLE EĞİTİME BAŞLADIK
KARİYER GÜNLERİ KONUĞU: MUSTAFA İLARSLAN
KIRATLI’DAN OKULUMUZA ZİYARET
SİİRTLİ MİSAFİRLERİ AĞIRLADIK
OSODER RSP’DE TOPLANDI
ARTUK’TAN GENÇLERE NASİHATLER
RSP’DEN AİLENİN ÖNEMİNE BÜYÜK DESTEK
BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRİYORUZ
AFYON’UN EĞİTİMİNİN 8’DE BİRİNİ BİZ KARŞILIYORUZ
RSP’DE ENDÜSTRİ 4.0 EĞİTİMİ BAŞLADI
RSP’DEN ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON GÜNÜ
RSP’DEN ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI
1. DÖNEM VELİ TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
ÖĞRENCİLERİMİZ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
MÜDÜR DERECİ’DEN RSP’YE ZİYARET
DİJİTAL TIRIN MİSAFİRİ OLDUK
RSP TEKNOFEST’E GİDECEK
TEKNOFEST ELEMESİNİ GEÇTİK
RSP, TEKNOFEST’TE BİR BAŞARI DAHA ELDE ETTİ
ALBAY ÇÖMEZ’DEN ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT
DÜNYA’NIN GÖZÜ BU YATIRIMDA
UZAKTAN EĞİTİM, YAKINDAN TAKİP
BU KIZLAR SEKTÖRÜN ARANAN ELEMANI OLACAK
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZİ ZİYARET ETTİK
VATANDAŞLARIN DEZENFEKTAN İHTİYACINI KARŞILADIK
KARİYER GÜNLERİ KONUĞU: GÜLŞAH YAVUZ KOCAMAN
AFYON KODLUYOR PROJESİNE DESTEK
ARDUINO ATÖLYESİ AÇILDI
DEFTERDARLIKTAN KOLEJİMİZE ZİYARET
AFYON ENERJİ VE GÜBRE FABRİKASINDAYIZ
ARTUK, KARİYER KONUĞU OLDU
BİLİM KURULU ÜYELERİNDEN KOLEJİMİZE ZİYARET
ANKARA’YI GEZDİK
ÇANAKKALE’Yİ GEZDİK
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NÜ KUTLADIK
MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCILARIYLA TOPLANTI
11 MİLYON AĞAÇ KAMPANYASINA KATILDIK
KARİYER GÜNLERİ KONUĞU: PROF. DR. SADIK ÜLKER
RSP KURS DERSLERİNE BAŞLADI
RSP’DE İSTİKLAL MARŞI TÖRENİ
CORONA VİRÜS KONUSUNDA HERKESE ÖRNEK OLDUK
BİSİKLETÇİLER PİSTİN TOZUNU ALDI
RSP’DEN SIFIR ATIK PROJESİNE DESTEK
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ALP HAVACILIK’I ZİYARET ETTİK
KIZ ÖĞRENCİLERİMİZE KIŞLIK ÇİZME HEDİYE ETTİK
ÖĞRETMENLER GÜNÜ YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİK
GÜREŞ TAKIMIMIZ AFYON BİRİNCİSİ OLDU
KARNELERİMİZİ VERDİK
AFSÜ ÖĞRENCİLERİ RSP ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
ATAMIZI SAYGI VE ÖZLEMLE ANDIK
DİKYAMAÇ VE BOZDEMİR AFYON BİRİNCİSİ OLDU
ÖĞRENCİLERİMİZE FAYDALI OLABİLMEK İÇİN ONLİNE TOPLANDIK
RSP’DEN İZMİR’E YARDIM
GURURUMUZ: MERYEM BETÜL ÇAVDAR
SAKARYA OSB, RSP’Yİ İNCELEDİ
EŞOFMANIM RSP’DEN
İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİK
JANDARMA KOMUTANI ÇÖMEZ’DEN RSP’YE ZİYARET
SAĞLIK DERSİNDE LÖSEMİ ANLATILDI
ÖĞRENCİLERİMİZE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIYORUZ
JANDARMA KOMUTANI ÇÖMEZ’İ ZİYARET ETTİK
MÜFTÜ KABUKÇU’Yİ ZİYARET ETTİK
ORYANTASYON PROGRAMI DÜZENLEDİK
PROTOKOL ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİMİZİ TEST ETTİ
KARİYER GÜNLERİ KONUĞUMUZ: AFYONKARAHİSAR BAROSU
KIZILAY MADEN SUYU FABRİKASINI GEZDİK
ESKİŞEHİR GIDA FUARINI GEZDİK
KIZILAY’A KAN BAĞIŞLADIK
KONYA’YA TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİK
BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ZEYBEK’TEN RSP’YE ZİYARET
BANDO EKİBİMİZ CUMHURİYET BAYRAMI’NDA
GÜREŞ TAKIMIMIZ ŞAMPİYON OLDU
RSP’DEN GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ
OSODER’DEN BAKAN YARDIMCISI ER’E ZİYARET
LÖSEV’E OKULUMUZDAN DESTEK
VELİLERİMİZLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIK
ÖĞRENCİLERİMİZ POLİS MESLEĞİ HAKKINDA BİLGİLER ALDI
LİSELER ARASI YARIŞLARDA TAKIM OLARAK ŞAMPİYON OLDUK
ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ
KARİYER GÜNLERİ KONUĞU: YAZAR SERKAN ŞENGÜL
LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN SAÇLARINI BAĞIŞLADILAR
TÜRBE CAMİSİNİ ZİYARET ETTİK
ROBOTİK KODLAMA YARIŞMASINA İKİ ÖĞRENCİMİZ KATILDI
RSP’DEN ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI
RSP, FİLEDE 3 YILDIR ŞAMPİYON
AFYON DOĞUŞ ŞEKER FABRİKASINI GEZDİK
TEMA VAKFI İLE YENİ BİR PROJE
VELİLERİMİZ KURUMUMUZUN YANINDA
ÇANAKKALE ZAFERİMİZİ KUTLADIK
YILDIRIM; EĞİTİMDE SEVGİNİN ÖNEMİNİ ANLATTI
OKULUM TEMİZ BELGEMİZİ ALDIK
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Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Rahmiye 
Sare Palalı Teknik Koleji kurucusu Önder Artuk, meslek liselerine

olan bakış açısını değiştirdiklerini söyledi. 

MESLEK LiSELERiNE OLAN
BAKIŞI DEĞiŞTiRDiK

Günümüz koşullarında sanayisi güçlü
olan ülkelerin dünyaya hükmettiğini be-
lirten Koleji kurucusu Önder Artuk,

sanayinin de güçlü olabilmesi için, teknik do-
nanımlı, mühendislere ve ara elemanlara
ihtiyaç olduğunu söyledi. Artuk, “Bu insanlarında
yetiştiği yerlerin başında mesleki eğitim ku-
rumları geliyor. Bu noktada geçmiş yıllarda
Türkiye üzerinde oynanan oyunlardan dolayı,
mesleki eğitime gerekli önem verilmedi. Sanay-
imizin gelişmesinin de önü bir noktada kap-
atılmış oldu. Fakat 2012 yılından beri bu
konuda özel sektöründe desteklenmesiyle,
okulumuzun da ilimize yaptığı yatırımlarla da
mesleki eğitime ilimizde olan önem ve ilgi
arttı. Rahmiye Sare Palalı teknik Koleji olarak
ilimizin yaklaşık yüzde 15’ini okutuyoruz. Oku-
lumuza gelen öğrenciler oldukça başarılı. Oku-
lumuzu yüzde 6-7 dilime giren öğrenciler tercih
etmeye başladı. İlk açıldığımız zamanda hiçbir
yere gidemeyen, açıkta kalan çocuklar mesleki
okulları tercih eder algısı varken, bugün yüksek
puanlı çocuklar okulumuzu tercih ediyor.”

HEM MESLEK, HEM ANADOLU
LİSESİ EĞİTİMİ VERİYORUZ

Teknik kolejde okuyan öğrencilerin teknik
bölümlere gitmek isteyen öğrencilerin ek puanlar
aldığını hatırlatan Artuk, “Okulumuzda lise
eğitimini aldıktan sonra öğrencilerimiz, hem
bir Anadolu lisesi eğitimi almış oluyorlar, hem
de mesleki eğitim almış oluyorlar. Ham Anadolu
Lisesi, hem meslek lisesi mezunu olarak elinde
mesleği ile mezun oluyor. Yüksek eğitimin
tamamlamak için mühendislikleri gitmek istediği
zaman çok büyük artıları oluyor. Üniversite sı-
navını girdiğinde ilk 50 bine giremeyecekse,
yani tıp, hukuk kazanamayacaksa, en doğru
tercihin bir teknik kolejde okuyup, hem
mesleğiyle mezun olmak, hem de üniversite
sınavlarındaki çok büyük avantajlarından yarar-
lanmak için okulumuza olan ilgi oldukça arttı”
diye konuştu.
YENİ SİSTEM OKULUMUZA OLAN

İLGİYİ ARTTIRDI
Bir önceki sistemde Anadolu liselerinde derece
okulları gibi bir yapılanma olduğundan
bahseden Artuk, “Eşit puan ağırlığındaki çocuk-
lar aynı okullarda okuyorlardı. 

Fakat yeni lise sistemine göre, bu ortadan kalktı. 55 puanla
mezun olan bir öğrenciyle, 90 puanla mezun olan bir öğrenci
aynı Anadolu lisesinde okuyabiliyorlar. Bu da tabi ki işleyişte
bazı problemlere neden olabiliyor. Bu tür nedenlerden dolayı
okulumuza olan ilgi arttı” ifadelerini kullandı. 

1800 ÖĞRENCİYLE YENİ DÖNEME 
BAŞLAYACAĞIZ

Afyonkarahisar’da şuanda 4 tane mesleki ve teknik Anadolu
lisesi olduğuna vurgu yapan Artuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sanayiye, üretime dönük yardımcı elaman yetiştiren 4 okul var.
Fakat tüm okullar arasında 50’ye yakın lise okulu var. 4 bin
civarında da öğrenci okuyor bu okullarda. Bunun 500’e yakınını
biz alıyoruz her gurupta. Bu da ilin yaklaşık yüzde 15’ini kapsıyor.
Şuanda bin 800’ye yakın öğrenciyle okulu yeni döneme açmayı
planlıyoruz. Oldukça yoğun başvuru da var. Gelen başvurulara
bakıldığı zamanda puan dilimlerinin yüksek olduğu göze çarpıyor.
Bu yıl ilk kez mezun verdik. Üniversite sınavına girdi öğrencilerimiz.
Okulumuzda 4 yıl boyunca sınava yönelik de çalışmalar yaptık.
Okulda bir Anadolu Teknik Lise müfredatı uyguladığımız için, bir
Fen Lisesi, Kamil Miras Anadolu Lisesinde hangi dersleri
gördüyse, bizde de gördü. Bunu dershanecilik tecrübesi olan
öğretmenlerimizle yaptık. Bu da bize sınavlarda büyük bir başarı
getirdi. Okulumuzun verdiği avantajla tercihlerini yaparken rakip-
lerinin 150-200 bin kişi önüne geçme şansını buldular. Üniversite
sonuçlarından da güzel sonuçlar bekliyoruz.”
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“Uluslararası
Öğrenci Değer-
lendirme Pro-
gramı” olan PISA,
Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma
Örgütü (OECD)
tarafından üçer yıl-
lık dönemler
hâlinde, 15 yaş
grubundaki öğrencilerin kazanmış
oldukları bilgi ve becerileri değer-
lendiren sınavın pilot uygulamasına il-
imizden Özel AOSB Rahmiye Sare
Palalı Teknik Okulları seçildi. 

İlimizi iki okul temsil edecek 
Türkiye’den 43 okulun, ilimizden ise
iki okulun seçildiği PISA 2021 Pilot
uygulaması için seçilen Özel AOSB
Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulları
öğretmenlerine İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü Ölçme ve Değerlendirme
Merkezi öğretmenleri tarafından bil-
gilendirme yapıldı.

Hedef matematik okur
yazarlığını arttırmak
Toplantı sonrası konuşan
RSP Teknik Okulları Müdür
Yardımcısı ve PISA Koordi-
natörü Samet Sönmez;
“PISA’nın temel amacı,
öğrencilerin okulda öğrendik-
leri bilgi ve becerileri günlük
yaşamda kullanma becerisini

ölçmektir. Ayrıca gençlerimizi daha iyi
tanımak; onların öğrenme isteklerini,
derslerdeki performanslarını ve
öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini
daha açık bir biçimde ortaya koymak-

tır. PISA’da zorunlu eğitimin so-
nunda örgün eğitime devam
eden 15 yaş grubundaki öğrenci-
lerin; Matematik okuryazarlığı,
Fen Bilimleri okuryazarlığı ve
Okuma Becerileri konu alan-
larının dışında, öğrencilerin moti-
vasyonları, kendileri hakkındaki
görüşleri, öğrenme biçimleri, okul
ortamları ve aileleri ile ilgili veriler
toplanmaktadır. Bu veriler
değerlendirilerek ülkelerin
eğitim seviyesindeki sırala-
ması belirlenmektedir.  Biz de
öğrencilerimize verdiğimiz

kaliteli eğitimin bu konu da öğren-
cilerimizi geliştirdiğini düşünüy-
oruz. Tüm okulumuzda afişler, el
ilanları ve bu konunun işleneceği
dersler ile PİSA bilincini öğrenciler-
imizde oluşturmak istiyoruz“ dedi.

Başarı grafiğini ortaya çıkar-
mak için testler uygulanır

Proje hakkında bil-
gilendirme yapan İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve
Değerlendirme Merkezi
Matematik Öğretmeni
Münibe Gülle: “PISA uygu-
laması kâğıt - kalem ve bil-
gisayar tabanlı olmak üzere
iki türlü olarak uygulanmak-
tadır. Bilgisayar Tabanlı
değerlendirmede kâğıt -

kalem uygulamasında kullanılan
sorular interaktif olarak hazırlanmış
biçimde bilgisayar ortamında öğren-
cilere sunulmaktadır. Öğrenciler,
taşınabilir belleklere yüklenmiş soru-
lara kendilerine verilen şifreler
aracılığıyla erişebilmektedir. Uygula-
mada karmaşık çoktan seçmeli, açık
uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru tür-
leri yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin
başarılarını etkileyen değişkenler
hakkında bilgi toplamak amacıyla
öğrencilere, öğretmenlere ve okul yö-
neticilerine anketler uygulanmaktadır”
dedi.

RSP kendi kategorisinde tek 
Türkiye genelindeki Özel Mesleki ve
Teknik Anadolu Liseleri arasında bir
tek Rahmiye Sare Palalı teknik
Okullarının seçildiğini ifade eden Okul
Müdürü İbrahim Çakal: “PISA 2021
Pilot Uygulaması için ülkemizde
seçilen 43 okuldan biri olmak, ilimizde
Dinar Fen Lisesi ile birlikte seçilen iki
okuldan biri olmak ve Türkiye’de Özel
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
arasında seçilen tek okul olmak bizi
gururlandırdı” dedi. 

PİSA UYGULAMASI RSP'DE
PISA olarak kısaltılan Uluslar Arası Değerlendirme Programı OECD tarafından 1997
yılında kurulmuştur. Dünyada 15 yaşındaki 600.000 öğrenciyi sınayan bu uygulamaya
göre sınama sonucunda ülkelerin eğitim seviyesi sonucu çıkmaktadır. Dünyaca kabul
gören ve 85 den fazla ülkenin katılacağı PISA 2021'de ülkemizi temsil edecek 43 okul-
dan biri RSP Teknik koleji  olmuştur. PISA yetkilerinin okuldan seçeceği öğrenciler
ile PISA 2021 Pilot Uygulaması 9-10 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.



TEKNİK KOLEJ DERGİSİ 03

www.afyonteknikkoleji.com info@afyonteknikkoleji.com0 272 290 17 17

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ METİN YALÇIN RSP’Yİ ZİYARET ETTİ

43 OKULDAN BİRİ RSP

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Fatih Akçil PİSA 2021 testlerinin uygulandığı Özel Rahmiye

Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettiler. 
Öncelikle Özel
Rahmiye Sare
Palalı Mesleki ve
Teknik Anadolu
Lisesi alan atö-
lyelerini gezen
Yalçın, Okul Kuru-
cusu Önder Artuk
ve Okul müdürü
İbrahim Çakal’dan
alanlarla ilgili bil-
giler aldı. Okulun
Gıda, Elektrik –
Elektronik,
Makine, Motorlu
Araçlar ve
Endüstriyel
Otomasyon Alan-
larını gezen Yalçın
atölye üretim alan-
ları hakkında da
bilgi aldı. 

Zafer Kalkınma Ajansı 
İle Birlikte Kurulan 

Atölyeyi Gezdi
Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte

kurulan Endüstri 4.0 atölyesini
gezen Metin Yalçın ve Fatih Akçil
Robotik Kollardan PLC’ye kadar
bir fabrikada olması gereken her

şeyin bulunduğu atölye için okulu
tebrik etti.

Son teknoloji ile kuruldu
Atölye kurulumunun Zafer

Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa
yapıldığını vurgulayan Kurucu
Önder Artuk; “Bu atölye de bir
fabrikada olması gereken son

teknoloji her şey mevcuttur. Düny-
aca ünlü markaların cihazlarını
burada öğrencilerin hizmetine

sunuyoruz” dedi
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PISA Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Daha sonra PİSA çalışmalarının yapıldığı okulda Afy-
onkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil PİSA testlerini yerinde
takip ettiler. Türkiye’de sadece 43 okulun seçilmeye uygun
bulunduğu PİSA olarak kısaltılan Uluslar Arası Değer-
lendirme Programı OECD tarafından 1997 yılında kurul-
muştur. Dünyada 15 yaşındaki 600.000 öğrenciyi sınayan
ve bu uygulama sonuca göre ülkelerin eğitim seviyesini or-
taya çıkarmaktadır. Dünyaca kabul gören ve 85 den fazla
ülkenin katılacağı PISA 2021'de ülkemizi temsil edecek 43
okuldan biri RSP Teknik Koleji olmuştur. PISA yetkililerinin
okuldan seçeceği öğrenciler ile PISA 2021 Pilot Uygula-
masını 9 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yapılan
uygulamaları yerinde takip eden Metin Yalçın konu
hakkında bilgi aldı. Özel Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesindeki iki adet bilgisayar laboratu-
varında özel olarak yapılan PİSA testlerinin uygulamasını
takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’a Batı Şir-
ketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk ve Okul
Müdürü İbrahim Çakal eşlik etti.

PISA’da 43 okuldan biri RSP
Konu hakkında Bilgi veren Kurucu Artuk “Türkiye’de
sadece 43 okulun seçilmeye uygun bulunduğu PİSA
olarak kısaltılan Uluslar Arası Değerlendirme Programı
Programı OECD tarafından 1997
yılında kurulmuştur. Dünyada 15
yaşındaki 600.000 öğrenciyi sınayan
bu uygulamaya göre sınama sonu-
cunda ülkelerin eğitim seviyesi
sonucu çıkmaktadır. Dünyaca kabul
gören ve 85 den fazla ülkenin katıla-
cağı PISA 2021'de ülkemizi temsil
edecek 43 okuldan biri Özel Rah-
miye Sare Palalı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi olmuştur. PISA yetk-
ililerinin okuldan seçeceği öğrenciler
ile PISA 2021 Pilot Uygulamasını 9
Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdik. Büyük bir disip-
lin ve ciddiyet içinde yaptığımız çalışmalar sonucunda bu
uygulamanın bizim okulumuzda yapılması bizi gurur-
landırdı. Dedi. Okul Müdürü İbrahim Çakal da; “Geçen yıl
Nisan ayında yapılması planlanan PİSA 2021 Pilot uygu-
lamasını pandemi nedeni ile bugün uygulayabildik. Emeği
geçen herkese teşekkür ederiz. Katılan öğrencilerimize
ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

PISA 2021 Pilot Uygulaması RSP’de Yapıldı
Okul PİSA Koordinatörü Samet Sönmez de Pilot uygula-
masını pandemi nedeniyle ertelediklerini ifade eden Sön-
mez; “PİSA 2021 Pilot uygulaması 2020 Nisan ayında

yapılacaktı ancak
pandemi nedeni
ile bunu bugün
gerçekleştirdik
Yapılan uygula-
malar önceden
belirlenen kriter-
lere uygun olarak
sorunsuz gerçek-
leşmiştir. Bu
konuda bize
destek veren
başta İl Milli

Eğitim Müdürümüz Sn. Metin Yalçın’a, İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Sn. Fatih Akçil’e, Milli Eğitim Bakanlığı
PİSA Koordinatörü Ahmet Yıldırım’a, Afyonkarahisar İl
Milli Eğitim Müdürlüğü PİSA Koordinatörü Salih Öztürk’e,
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ODM Koordi-
natörü Yusuf Ali Canca’ya ve Elektrik – Elektronik Öğret-
menimiz Mustafa Yıkman’a ayrıca testlere katılan
öğrencilerimize çok teşekkür ederim” dedi.
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KARiYER GÜNLERi
KONUĞU SITKI
ASLANHAN
Kariyer günümüz Sıtkı Aslanhan Afyon
Kocatepe üniversite Atatürk Kongre
Merkezinde öğrencilerimize büyük bir
seminer verdi.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde
Aslanhan, öğrencilere detaylı bilgiler aktardı.



TEKNİK KOLEJ DERGİSİ 06

www.afyonteknikkoleji.com info@afyonteknikkoleji.com0 272 290 17 17

RSP’de Mezuniyet Coşkusu
1600 Öğrencisi bulunan Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
12. Sınıf öğrencilerine özel mezuniyet gecesi düzenledi.

Yaklaşık 3000 velinin ve
misafirin katıldığı özel

gece de tüm öğrenciler ken-
dileri için özel hazırlanan
sahneye tek tek gelerek me-
zuniyet belgelerini aldılar.
Tüm öğrencilerin kep attığı
törende öğrenci ve veliler
unutamayacakları bir akşam
geçirdiler. Kolej Kurucusu
Önder ARTUK 12. Sınıfta bu-
lunan 450 öğrenciyi mezun
etmenin haklı gururunu yaşa-
dıklarını belirterek; 2014 yı-
lında başladığımız ücretsiz
kolej eğitimi çığ gibi büyüye-
rek bugün 1600 öğrencili,
ayrı binadan oluşan bir kam-
püs eğitimi vermekteyiz. Sa-
dece Afyon Merkezden değil
çevre ilçe ve illerden de öğ-
renciler okulumuza gelmek-
tedir. Herkesin güvenine
teşekkür ederiz” dedi.
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Afyonkarahisar’da öğrenci sayısı ve eğitim öğretimde kullanılan alan bakımında
en büyük okulu olan Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare
Palalı Teknik Koleji, 400 yeni bin 800 öğrencisiyle 2018-2019 eğitim yılını açtı.

BİN 800 ÖĞRENCİYLE 
EĞİTİME BAŞLADIK

Okul bahçesinde yeni eğitim ve öğretim yılı
dolayısıyla tören düzenlendi. Düzenlenen
törene, lise birinci sınıfa başlayan

öğrencilerin velileri ile birlikte okul kurucuları ve okul
öğretmen ve çalışan kadrosu tam olarak katıldı. 
Törende konuşan Okul Müdürü İbrahim Çakal,
“İnsanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç,
bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer,
eğitimin en vazgeçilmez hizmet, olduğuna ve her
şeyin insanı sevmekle başladığına inanan bir
kurumun çalışanları olarak yeni bir eğitim öğretim
yılının ilk gününde, okulumuzda da gerçekleştirilen
2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde
Türkiye’nin aydınlık geleceği olan gençlerimiz, onları
yetiştirecek olan değerli öğretmenlerimiz ve bizlere
destek veren siz değerli velilerimiz ile birlikte
olmanın farklı heyecanı ve gururu içinde hepinizi
saygı ile selamlıyorum” dedi.
Okul Kurucusu Önder Artuk ise konuşmasında,
2017-2018 eğitim yılının çok başarılı geçtiğini ve ilk
mezunlarını verdiklerini vurgulayarak, “Bu seneki
12. Sınıf öğrencilerimizden daha yüksek bir başarı
bekliyorum. Mezun olan öğrencilerimizin üniversite
tercihi olmayan liseden sonra direk iş hayatına
atılmak isteyen çocuklarımızın yüzde 70’ini bugün
itibari ile sigortalı bir şekilde işe başladı. Bu bizim
üstümüzde büyük bir sorumluluk, büyük bir yük.
Bütün öğrencilerimizden şunu istiyorum. Biz
elimizden gelen tüm gayretimizle sizlerin daha iyi bir
geleceği olması için çaba göstereceğiz. Sizlerin de
aynı disiplin, aynı hedefe kilitlenmiş olarak başarıya
ulaşmanızı bekliyorum. İnşallah yeni dönem
hepimize hayırlı olur. İyi bir dönem geçirmenizi
diliyorum” diye sözlerini bitirdi.
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RSP Teknik Koleji Kariyer Günü Konuğu 
AİRBUS Türkiye iş Geliştirme Yöneticisi Mustafa İLARSLAN
Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı Tek-
nik Kolejinin belirli aralıklar düzenlen-
diği Kariyer Günlerinin bu sefer ki
konuğu AİRBUS Türkiye iş Geliştirme
Yöneticisi Mustafa İLARLSAN oldu.

Kendisi de Afyonlu olan hemşerimiz Mustafa
İLARSLAN ilk, orta ve lise öğretimini Afyon’da

tamamladığını il birincisi olarak ODTÜ Elektrik –
Elektronik Mühendisliğini kazandığını, ardından Mü-
hendis Subaylığına geçtiğini ve şuanda da AİRBUS
İş Geliştirme Yöneticisi olarak çalıştığını öğrenciler
ile paylaştı.
Kariyer günü çerçevesi öğrencilere günümüz ve ge-
lecek teknolojileri hakkında bilgi veren Sayın İLARS-
LAN özellikle meslek eğitimi alan öğrencilerin çok
önemli olduğunu vurguladı. Türkiye 2020 yılından
itibaren sadece Türkiye’de, havacılık sektörünün 30
Milyar Dolara ulaşacağını vurgulayan İLARSLAN bu
payın daha da büyümesi gerektiğini vurguladı. 

Sorduğu zorlayıcı soru-
lara doğru cevap veren

RSP Teknik Koleji öğrenci-
lerini hediyeler ile ödüllen-
diren İLARSLAN’a Batı
Şirketler Yönetim Kurulu
Başkanı Önder ARTUK ve
Okul Müdürü İbrahim
ÇAKAL günün anısına
çiçek takdim ettiler.
Değerli misafirimize daveti-
mizi kırmayıp geldikleri için
bir kere daha teşekkür
ederiz.

Geçmiş yıllarda dünyanın en büyük şirketlerinin otomobil ve perakende
firmalarının olduğunu ancak günümüzde sosyal medya ve yazılım şirket-
lerinin daha büyük firmalar haline geldiğini belirten konuğumuz öğrenciler
hangi işi yaparsanız yapın en iyi şekilde yapın diye tavsiyelerde bulundu.
İLARSLAN “ günümüzde savunma sanayinin Türkiye’de çok iyi bir şekilde
gelişmektedir. Günümüz savunma sanayinde üretim yaparken bunun ya-
zılımını yapmakta çok önemlidir. Devrimiz sanayi devri değil artık tekno-
loji devridir. Sizin gibi gençlerin mutlaka oyun oynaması kadar oyun
yazması ve yazılım öğrenmesi de gerekmektedir” dedi.
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Siirt Bilim ve Teknik Koleji Öğretmen ve
idarecilerini okulumuzda misafir ettik

Siirt'e bulunan ve okulumuz gibi Ücretsiz Kolej Eğitimi veren Siirt
Bilim ve Teknik Koleji Öğretmen ve idarecilerini okulumuzda
misafir ettik.
Kolejimiz de uygulanan sistemler hakkında bilgi alan misafirleri-
miz, öğretmenlerimiz ile mangal etkinliğine katıldılar.

Daire Başkanımız Sn KIRATLI'yı BATI Şirketler Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Önder ARTUK ve Okul Müdürümüz İbrahim ÇAKAL

ağırladılar.
Okulumuz hakkında detaylı bilgi alan Sn KIRATLI kolejimizi de
gezdi
Sn. KIRATLI okulumuzdaki 5 ayrı alana ait 25 atölye ve 60 dersli-
ğin bulunduğu kampüsümüzü gezerek alan şeflerinden kolejimiz
öğrencilerine verilen meslek eğitimi hakkında bilgi aldı ve tecrübe-
lerini paylaştı.
Fatih KIRATLI; "Ülkemizde meslek eğitimi ve üretmek çok önemli,
bugün yurtdışına bağımlılık azalması istiyorsak bunu meslek lise-
leri ile ve buradan çıkan meslek sahibi olan öğrenciler ile yapabili-
riz" dedi.

SİİRTLİ MİSAFİRLERİ 
RSP’DE AĞIRLADIK

KIRATLI’DAN OKULUMUZA TAM NOT
Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma, Geliştirme, Projeler ve Öğrenci

İşleri Daire Başkanı Sn. Fatih KIRATLI okulumuzu ziyaret etti.
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Türkiye’de ücretsiz eğitim veren Organize Sanayi Bölge-
lerinde içerisinde kolejlerin kurucuları ve müdürleri
Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinin ev sahipliği yap-
tığı organizasyonda buluştu. Ülkemizin her yerinden
90’a yakın okulun katıldığı toplantı 16 Kasım Cumar-
tesi günü saat 10:30’da başladı. çalıştay havasında
geçen toplantılarda eğitim sistemi, ülkemizde meslek
okullarının önemi, ara eleman ihtiyacı ve üniversite
başarıları gibi bir çok konuda katılımcılar fikirlerini be-
lirttiler. 
Öğle arasında Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinin
düzenlediği öğle yemeğine geçen katılımcılar ardın-
dan yapılan toplantılar ile çalışmalarını sonlandırdılar. 
Yapılan çalıştayın okullarımızda verilen eğitim öğre-
tim hizmetlerinin daha iyi olması için yapıldığını vur-
gulayan kolej kurucumuz Önder ARTUK “çalışmalara
çok güzel bir katılım oldu. Tüm sıkıntıları ve güzel
yönleri değerlendirme fırsatı bulduk. Tüm katılımcı-
lara teşekküri ederim” dedi.

OSODER RSP’DE TOPLANDI
Organize Sanayi Bölgeleri Özel Okulları Derneği (OSODER) İlimiz Afyonkarahisar’da Toplandı

ARTUK’TAN GENÇLERE NASİHATLER
Okulumuzun Kurucusu Önder Artuk, Kariyer Günü 

kapsamında AKÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi. Artuk, 
iş dünyası ile ilgili tecrübelerini gençlerle paylaştı

Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Kurucusu Önder
ARTUK, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğrencilerine Kari-
yer Günü kapsamında iş dünyası ile ilgili tecrübelerini aktardı. 
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Hepsi alanlarında tecrübeli ve uzman
olan öğretmen kadrosu ile her hafta 1200
saatlik uzaktan eğitim veren RSP Teknik
Okulu, 1700 öğrenci ve velilerinin
tamamına hafta içi her akşam gruplar
halinde toplantı ve seminerler yaparak
uzaktan eğitim sürecinde ailenin önemini
öğrenci velilerine anlatıyor. Yapılan bu
toplantı ve seminerlere, başta Okul
Müdürü İbrahim Çakal olmak üzere okul
yöneticileri ve okul rehberlik servisinde
yer alan, alanlarında uzman
olan psikolojik danışmanlar
Şerife Erten ve Seda İşisağ
da toplantılarda hazır bu-
lunuyor. 
Toplumun temeli ailedir 
Yapılan veli toplantılarında
Okul Müdürü İbrahim
Çakal:“Toplumun en küçük
yapı taşı ailedir ve aile ne
kadar sağlıklı ise yetişen
genç bireyler de o kadar
sağlıklıdır.  Eğitim ailede
başlar, anne ve babalar
aslında birer öğretmendir.
Ayrıca çocuklar aile birey-
lerinin davranışlarını rol
model alırlar. Bu yüzden
ailelerin COVİD-19 pandemi
sürecindeki tepkileri, öğrencilerimiz için
oldukça önemlidir.” dedi.
Sakin ve ılımlı davranın
Okul müdürü İbrahim Çakal ailelere:
“Zaman zaman evde çocuğunuzla
yaşadığınız tartışmalar olabilir. Bazen
çocuklar sizin onu anlamadığınızı
düşünür bazen de siz onun sizi anla-
madığını düşünebilirsiniz. Belki bazen
sesler yükselebilir. Ancak önemli olan
evdeki çatışmaları ve tartışmaları doğru
ve sakin yönetebilmektir. Sizler sakin ve
ılımlı yönetebildiğiniz müddetçe
çocuğunuzun gelecekte kendi hayatında
karşılaştığı problemleri çözmesinde
çocuğunuza yardımcı olmuş olacak-
sınız’’ dedi.
Aile olarak kaliteli zaman geçirin 
Okul müdür yardımcılarından Emrah
Murat ise: ’’İçinde bulunmuş olduğumuz
süreç bizleri teknolojiye mahkûm etse de

bizler birer aile olduğumuzu unutma-
malıyız. Aile olabilmenin ve bir bütün kal-
abilmenin en temel şartı birlikte kaliteli
zaman geçire bilmektir. Bu yüzden Tele-
fonlardan, televizyondan ve bilgisa-
yardan uzak bir saat dilimi belirleyerek
aile iletişimini artırmak, karşılıklı sohbet
etmek, gençlerimizin hayallerini dinle-
mek,  belki ailecek bazı oyunlar oynamak
birbirinize olan bağlılığımızı artıracak ve
iletişiminizi kuvvetlendirecektir ‘’dedi.

Doğru örnek olmalıyız 
Ayrıca okulun Psikolojik Danışmanları
Seda İşisağ ve Şerife Erten hazırladıkları
ve sundukları seminerlerde şu konuları
dile getirdiler:  Seda İşisağ: ‘’Rahmiye
Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi açıldığı ilk yıldan itibaren öğrenci
merkezli bir okul olmuştur. Türkiye’de
öğrenci merkezli çalışma yürüten ender
özel okullardan biriyiz.” dedi İşisağ
öğrenci velilerine pandemi sürecinde şu
tavsiyelerde bulundu;‘’Pandemi süreci
boyunca öğrencilerimizin uzun süreli bil-
gisayar başında oturma, oyun oynama,
telefonla meşgul olma sürelerinde artış
görülebilir. Bu nedenle aile üyelerinin
gençlerimize karşı biraz daha ılımlı yak-
laşması gerekmektedir. Bunun yanında
yine ılımlı bir tavır ile gençlerimizi evdeki
işlere yardımcı olmaları konusunda
teşvik etmeleri öğrencilerimizi biraz da

olsa teknolojiden uzaklaştıracaktır. Bu
sizler için doğal bir yolculuk, bir dönüşüm
ve bir değişimdir. Bunun için çaba harca-
manız çocuğunuzun hayat yolculuğuna
eşlik etmeniz gerekmektedir. Anne baba
olarak dünyaya gelmiyoruz ancak çocuk-
larımız sayesinde pek çok şeyi öğreni-
yoruz. Önemli olan çocuklarımız için
doğru birer örnek olabilmektir. Sizler de
öğrenciler gibi pandemi sürecini ilk kez
geçiriyorsunuz. Zamanımızı ne kadar

verimli geçirirsek öğrencileri-
miz için de doğru model ola-
biliriz’’dedi.
Ciddiye almalıyız 
Yine okulun Psikolojik
Danışmanı Şerife Erten
ise:‘’Gençlerimizin bu
dönemde söylediklerinin
dinlenilmesine, ciddiye alın-
maya, güven duyduğu bir
ortama ve zaman zaman
sohbet etmeye ihtiyacı
olduğunu unutmayın. Şu
anda öğrencilerimizin sosyal
aktiviteleri olabildikçe düşük
seviyede. İstedikleri gibi
dışarı çıkamıyorlar, çoğu
öğrencimizin sıkıntı ve
stresini atabileceği tek ortam

evi. Bu sebeple sizlerin de bizlerin de
karşılıklı anlayış ile öğrencilerimize
yaklaşması önemlidir’’ dedi.
Zor bir dönem yaşıyoruz 
Ayrıca Psikolojik Danışman Şerife
Erten:‘’Uzaktan eğitim süresince en
büyük fedakârlığı aslında siz anne ba-
balar yapıyorsunuz. Sadece öğrencileri-
mizin değil siz değerli velilerimizin de bu
noktada duygularını paylaşıyor ve sizi
anlıyoruz. Normalde okula giden,
arkadaşlarıyla görüşen, enerjisini atan
öğrencilerimiz şimdi bütün gün evde siz-
lerle. Normalde yaşadığınız çatışmalar
artmış olsa da lütfen sabırlı olun. Anne
ve babalar olarak en zor dönemleri
yaşıyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki
bu problemle tüm dünya mücadele
ediyor’’ dedi. Son olarak Okul Müdürü
İbrahim Çakal da ailelere yalnız
değilsiniz mesajı verdi.

RSP’den Ailenin önemine büyük destek
İlimiz eğitim-öğretiminde öncü kurumlardan olan Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerini ve öğrenci velilerini yakından takip etmeye devam ediyor. 

Mü
dü

r İ
br

ah
im

 ÇA
KA

L

Mü
dü

r Y
rd

.  E
mr

ah
 M

UR
AT

Re
hb

er
 Öğ

r. S
ed

a İ
Şİ

SA
Ğ

Re
hb

er
 Öğ

r. Ş
er

ife
 ER

TE
N



TEKNİK KOLEJ DERGİSİ 12

www.afyonteknikkoleji.com info@afyonteknikkoleji.com0 272 290 17 17

Daha önceki yıllarda başarılı öğrencilerini Almanya,
Budapeşte, Prag gibi Avrupa ülkelerine gönderen
kolej yine projeler kapsamında Polonya ve Ukray-
na’ya da öğrenciler gönderdi. Ayrıca kitap yarış-
masında başarılı olan öğrenciler aileleri ile birlikte
Umre’ye de gönderildi. Bunların yanı sıra ülkemizde
de yapılan etkinlikler kapsamında başarılı olan öğren-
ciler kolej tarafında Çanakkale, İzmir, Ankara, Eskişe-
hir gezilerine gönderildiler.

Sınavda başarılı 
olanlara madalya verildi 
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji şimdide 2020 -
2021 Eğitim ve Öğretim yılında birinci dönem birinci
sınavlar sonucunda her sınıf düzeyinden en başarılı
üç öğrenciyi madalya ile ödüllendirdi. Öğrencilere
madalyalarını veren Okul Müdürü İbrahim Çakal:
“Öğrencilerimiz pandemi sürecinde çok ağır tempo ile
ders çalıştı ve hiçbir sıkıntı yaşamadan ilk
yazılılarımızı bitirdik. Burada bugün madalya
verdiğimiz öğrencilerimizde bu yazılılarda kendi sınıf
düzeylerinde en başarılı olan öğrencilerdir. Öğrencileri
tebrik eder başarılılarının devamını dilerim” dedi.

Başarılı öğrencilerin adresi RSP 
Ödüller verilen konuşan Okul Müdür Yardımcısı Ömer
Mürsel Bilik: “ Kolejimizi her geçen yıl daha başarılı
öğrenciler tercih etmektedir. Bunun da faydasını
görmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz akademik
olarak çok başarılı noktalara gelmektedir. 300 den
fazla öğrenciyi üniversiteye yerleştiren kolejimiz bu
sayıyı daha da yukarıya çekme hedefimiz devam et-
mektedir. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Emeği
geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Başarıyı ödüllendiriyoruzBaşarıyı ödüllendiriyoruz
Her gün daha özgün ve yenilikçi projelere imza atan ve ücretsiz kolej eğitimi veren Rah-
miye Sare Palalı Teknik Koleji başarılı olan öğrencilerini ödüllendirmeye devam ediyor.
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AFYON’UN EĞiTiMiNiN 8’DE
BiRiNi BiZ KARŞILIYORUZ

Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Eğitim Koordi-
natörü Ömer Mürsel Bilik, Afyonkarahisar’ın eğitim yükünün büyük bir
bölümünü okul olarak karşıladıklarını belirterek, her 8 öğrenciden birinin
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji öğrencisi olduğunu söyledi.

Bilik; “2014 yılında açılan okulumuz
kademeli olarak her yıl kontenjanlarını

doldurarak öğrenci alımı yapmıştır. Özellikle
son 2 yıldır kurumumuza çok yüksek oranda
bir talep var. Ağustos ayı içerisinde
kontenjanlarımızı kapatmaktayız.
Okulumuzda şuan itibari ile 1748 öğrenci
eğitim görmektedir. Bu rakam ilimizde
okuyan lise öğrencilerinin oranına
vurulduğunda her 8 öğrenciden birinin
okulumuzda eğitim aldığını görmekteyiz. Bu
durum bizi hem sevindiriyor hem de
omuzlarımıza anlamlı bir yük yüklüyor.” dedi
30 Haziran itibari ile kayıtlarına
başladıklarını dile getiren BİLİK; “2021
yılında da aynı başarıyı göstermeyi
hedefliyoruz. 2021 LGS sonuçları 30
Haziran tarihinde meb.gov.tr internet
sitesinden yayınlandı. Biz de bu tarihten
itibaren kayıtlarımızı başlattık. Bu yıl da
geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğun bir talep
ile karşılaştık. Şuan itibari ile çok az bir
kontenjanımız kaldı. 
Okullara yerleştirmek için her şeyin
bitmediğini dile getiren Bilik,6 Eylülde okullar
açılana kadar nakil döneminin yapılacağını
dile getirdi. Bu tarihler arasında kazandığı
okuldan başka okula, başka bir liseye gitmek
isteyen öğrenciler ortaokuluna tekrar
gidecek üç okulu belirttiği yeni bir tercih
başvurusunda bulunacağını söyleyen Bilik,
“bu süreçte çok az kalan kontenjanımızı
doldurmayı planlıyoruz. Yani bir okulu
kazanmışsanız, başka bir okul için verdiğiniz
dilekçeden çok ümitli olmamalarının tavsiye
ediyoruz. Eğer öğrenci kazandığı okula
gitmek istemiyorsa, başka alternatifler
düşünmelerini öneriyoruz” diye konuştu.

ÖZEL OKULLARI DEĞERLENDİREBİLİRLER
Bu alternatifler arasında birinci olarak özel okullar
geldiğini belirten Bilik, şöyle konuştu: “Bu okullar
içinde en çok tercih edilen okulların başında
Rahmiye Sare Palalı teknik Koleji yer alıyor.
Gerçekten kurum olarak Afyonkarahisar eğitim
ihtiyacının 8’de 1’ini karşılıyoruz. Yani her 8
öğrenciden biri bizim okulumuzda eğitim ve
öğrenim görmekte. Bu da afyonun özel sektör
eğitimine katılan en büyük değer. Maalesef
Türkiye’de meslek eğitimine karşı bir önyargı var.
Biz okul olarak bu önyargıyı kırmış durumdayız.
Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim, yüzde 6-
7’lik dilimden şuanda öğrenci alıyoruz. Bu dilimler
geçen sene baz alındığında Afyon’un ikinci veya
üçüncü okuluna takabil ediyor. Yüzde 10’luk
dilime giren her öğrencinin de 4 yıl boyunca
yemek ve servis ücretini de okul olarak biz
karşılıyoruz.”dedi



TEKNİK KOLEJ DERGİSİ 14

www.afyonteknikkoleji.com info@afyonteknikkoleji.com0 272 290 17 17

Burada Eğitim Gören Öğrenci Aranan Eleman Olur Öğretmenler Eğitime Başladı

RSP’DE ENDÜSTRİ 4.0
EĞİTİMİ BAŞLADI

İlimizde Ücretsiz
Kolej Eğitimi

veren Rahmiye
Sare Palalı

Teknik Koleji ile
Zafer Kalkınma

Ajansının ortak-
laşa yürüttüğü

proje devam
ediyor. Proje
kapsamında

Endüstri 4.0 ile
üretim yapan bir
fabrikada bulun-

ması gereken
tüm teknolojinin

mevcut olduğu
atölye kurulumu

tamamlandı. 

İçerisinde Robot Kol ve Montaj İsta-
syonu Eğitim Setleri, Endüstri 4.0
Simülasyon Üniteleri, Pnömatik-Elek-

tropnömatik Eğitim Setleri, Proses
Kontrol Eğitim Setleri, PLC Eğitim
Setleri, Operatör Panelleri, Mikro

Denetleyici Eğitim Setleri, 3 Boyutlu
Yazıcıların bulunduğu atölye de üre-
tim ve eğitimler başladı.

Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte yapılan dünyanın en iyi markalarının
ürünlerinin bulunduğu atölye de öğrencilere endüstri 4.0 konusunda okul
olarak eğitim verilecektir. Konu hakkında konuşan Proje Koordinatörü
Ömer Mürsel Bilik; “ Bu atölyemiz şuan bir çok üniversite atölyesinden
daha kapsamlı bir atölyedir. Burada bulunan makine teçhizatları teknolo-
jik olarak en son noktada FESTO ve KUKA gibi dünyaca ünlü ve güve-
nilir firmaların ekipmanlarıdır. Bu atölyemizde öğrencilerimize Endüstri
4.0 ile üretimin nasıl yapıldığını tüm yönleri ile öğretmek istiyoruz.
Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitim sonucunda mezun olduklarında
aranan eleman olacaklardır. Buradaki eğitimler bir fabrikanın tüm üreti-
minin bir simülasyonu şeklindedir. Şuanda mezun öğrencilerimizin işe
yerleşme oranımız çok yüksek olup amacımız okulumuzdan mezun olan
her öğrencinin kendi alanında en iyi şekilde eğitim alarak mezun olması
ve aranan eleman olarak hemen iş sahibi olmasıdır” dedi.

Bilik; “Robot Kol ve Montaj İstasyonu Eğitim
Setlerini temin ettiğimiz KUKA firması dünya
çapında endüstriyel robot üreticisi ve fabrika
otomasyonu için çözümler üreten bir Alman şir-
ketidir. Alanında dünyanın en iyisi diyebiliriz.
Bu robotik kol ve montaj istasyonu şuan tüm
büyük fabrikalarda kullanılan cihazın her özel-
liğini taşımaktadır. Bu konuda da öncelikle
öğretmenlerimizin eğitimini sağlıyoruz. Eğitim-
lerini tamamlayan öğretmenlerimiz de öğren-
cilerimize bu eğitimi verecektir. Bu kapsamda
14- 17 Haziran 2021 tarihleri arasında KUKA
firmasından Eğitim Sorumlusu Caner ZEBEK
öğretmenlerimize eğitime başladı” dedi
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RSP’DEN
ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON GÜNÜ
26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Ku-
rumları Sınavına girecek olan öğrenciler için Özel AOSB Rah-
miye Sare Palalı Teknik Kolejinde motivasyon günü düzenlendi.
Tüm yıl boyunca yetiştirme kurslarına
katılan öğrencilere yönelik yapılan moti-
vasyon gününde öğretmenler ve öğren-
ciler pasta keserek günü kutladılar. 

Okul Müdürü İbrahim Çakal: ”İlk günden bugüne kadar
azminizde bir azalma olmadan son güne kadar
çalıştığınız için hepinize teşekkür ederim. İnşallah sı-
navda da en iyi yerlere gelecek başarıları elde edersiniz”
dedi.

Batı Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Okul Kuru-
cusu Önder Artuk: “İlimizin değil bölgenin en iyi öğret-
men kadrosundan eğitim alarak sınava hazırlandınız.
Okulumuza geldiğiniz gün dün gibi aklımızda o zaman-
dan bu zamana geçen dört yılda en iyi şekilde eğitim

aldığınızı görebiliyoruz. Umarım bu çalışmanızın
karşılığını sınavda alabilirsiniz. Üniversite avantajınız
okulumuzdan mezun olduğunuz için çok yüksek. Gerekli
özgüveni gösterdiğiniz takdir de üniversiteyi kazanmak
sizin için çok kolay olacaktır” dedi

“Pandemi döneminde dahi kurslarımız devam etti”
Kurs grubu rehber öğretmeni Seda Küçük de: “Öğrenciler-
imizi tüm yıl boyunca en iyi sistem ve öğretmenlerimiz ile
takviye ederek hazırladık. Pandemi günlerinde bile kurs
grubu derslerimizi devam ettirdik. Öğrencilerimizi son hafta-

larda her gün yaptığımız deneme sınavı ve deneme sınavın-
daki soruların çözümü yapılan etütler ile hazırladık. Bu hafta
sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavında
öğrencilerimizin en iyi dereceleri alacağından eminiz” dedi.

“Sınavda başarılar diliyorum”

“İyi bir eğitim alarak hazırlandılar”
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Ücretsiz Kolej kayıtları başladı

Uzman Kadro ile tercih yapıyoruz

Rahmiye Sare Palalı Kolejinden 
ücretsiz tercih danışmanlığı

İlimizde eğitim veren Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 8.sınıfı bitirip
liseye başlayacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı yapıyor. 

30Haziran 2021 tarihinde meb.gov.tr inter-
net sitesinden açıklanan 2021 Yılı Sı-

navla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına
İlişkin Merkezi Sınav Sonuç Bilgilerine göre

öğrencileri en iyi şekilde eğitimlerini planla-
maya çalışan danışman öğretmenler,
alanında uzman rehber öğretmenlerden
oluşuyor.

Danışmanlık hizmetlerini değerlendiren Rahmiye Sare Palalı
Teknik Koleji Eğitim Koordinatörü Ömer Mürsel Bilik; “her yıl
olduğu gibi bu yılda uzman rehberlik servisimiz ile öğrencilerin
lise tercihlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yılda 5-16
Temmuz tarihleri arasında Yeşil yolda bulunan ofisimizde
ücretsiz olarak her öğrenciye tercih danışmanlığı yapmaktayız.
Geçmiş yıllarda da tecrübelerimiz ile öğrencilerin eğitimlerini
en iyi şekilde planlamıştık. Bu yıl gerek pandemi gerek ise sı-
navın içeriği bakımında puanlarda geçen yıla göre farklılıklar
oluştuğunu gördük. Bu nedenle öğrencilerin yanlış tercih yap-
mamaları ve hayal kırıklığına uğramamaları için mutlaka uz-
manlardan destek almalıdırlar. Tüm öğrencilerimizi mutlaka
bize de tercihlerini yapmadan bize danışarak işlemlerini yap-
malarını önemle tavsiye ediyoruz”dedi.

30 Haziran 2021 tarihinde açıklanan
2021 Yılı Sınavla Öğrenci Alan Or-
taöğretim Kurumlarına İlişkin
Merkezi Sınav Sonuç Bilgilerine
göre 30 Haziran itibaren Rahmiye
Sare Palalı teknik Kolejinin kayıt-
larının başladığını vurgulayan Bilik;

“30 Haziran – 16 Temmuz tarihleri
arasında özel ortaöğretim kurumları
kayıt işlemleri yapılmaktadır. Bu
kapsamda Rahmiye Sare Palalı
teknik Koleji olarak kayıtlarımız
başlatmış bulunmaktayız. Kolejimiz
bilindiği gibi öğrencilerine tamamen

ücretsiz kolej eğitimi vermektedir.
Her yıl daha da başarılı olan okulu-
muz bu yılda verdiği mezunlar ile
başarısını kanıtlarken aramıza
katılacak yeni 9.sınıf öğrenciler için
de en iyi planlamayı yapmaktadır”
dedi. 
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1. DÖNEM VELi TOPLANTIMIZI
GERÇEKLEŞTiRDiK

2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. dönem veli
toplantılarının ilki 08 Aralık Cumartesi günü saat
11.00’da Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik

Kolejimizde gerçekleştirildi.
Kolejimizin A Blokunda gerçekleştirilen toplantıya katılan
velilerimiz sınıf öğretmenlerimiz tarafından
öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine dair
bilgiler verildi. Velilerimizle bire bir görüşen
öğretmenlerimiz, derslerin işlenişi, öğrenci davranışları,
veli-öğrenci ilişkisi konularında geniş değerlendirmelerde
bulundu.

Toplantının bitiminde bir değerlendirme yapan Okul
Müdürümüz İbrahim Çakal, toplantıya yoğun bir veli
katılımının olduğunu belirterek öğretmen-veli buluşmalarını
okul olarak çok önemsediklerini dile getirdi.
Veli toplantılarının önemine değinen Kolej Kurucumuz
Önder Artuk ise “1. dönem veli toplantımıza gelen
velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerinin sorunlarını
ve sıkıntılarını ileten, Kolej hakkında duygu, düşünlerini dile
getiren velilerimizin fikirlerini hep ön planda tutacağız.
Yoğun katılımla gerçekleşen bir toplantıya daha ev sahipliği
yaptık” diyerek tüm öğretmenlerimize teşekkür etti.

ÖĞRENCiLERiMiZ SAĞLIK
KONTROLÜNDEN GEÇTi

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde
okuyan 10. sınıf öğrencilerimize okulumuzun
konferans salonunda iş güvenliği uzmanları

tarafından “İşyeri Sağlığı ve İş Güvenliği” hakkında
seminer verilerek belgelendirilmeleri sağlandı. Ayrıca
öğrencilerimiz PERA İş Güvenliği uzmanları tarafından

sağlık kontrolünden geçirilmiştir.
İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alarak, atölye ve
meslek derslerine uyumlu eğitim semineri verilen
öğrencilerimize, iş kazası, mesleki hastalıklar, biyolojik,
kimyasal risk etmenleri, ilk yardım, güvenlik, tahliye ve
kurtarma gibi konularına değinildi
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Protokol İmzalandı

Başarıların devamını diliyorum Heyet ARTUK AVİTİON’u da Gezdiler

Müdür Dereci 
RSP’yi ziyaret etti
Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzul-
lah Dereci Spor Hizmetleri
Müdürü Osman Murat Erdoğan,
Spor Uzmanı Kurtuluş Arslan il-
imizde Ücretsiz Kolej Eğitimi
veren Rahmiye Sare Palalı Teknik
Kolejine ziyarette bulundu. 
Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü
Feyzullah Dereci Spor Hizmetleri
Müdürü Osman Murat Erdoğan, Spor
Uzmanı Kurtuluş Arslan’ı Okul Müdürü

İbrahim Çakal ve Müdür Yardımcısı
İshak Atcı karşıladı. Futsal, Güreş, Vo-
leybol, Karete, Tekvando, Bisiklet,
Bocce vb dallara il, bölge, Türkiye,

Avrupa ve Dünya Şampiyonlarını
barındıran okulu ziyaret eden Feyzullah
Dereci; “Okulun eğitim kadar spora yap-
tığı desteklerde bizi mutlu ediyor” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah
Dereci ile Okul müdürü İbrahim Çakal
ortak protokol imzaladılar. İmzalanan
protokol ile Gençlik ve Spor il müdür-
lüğünün başarılı öğrencileri Özel
AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik
Kolejinden çeşitli burslar ile eğitim
görecekler.  Konu hakkında konuşan
okul müdürü İbrahim Çakal; “Ücretsiz
kolej eğitimi veren kurumumuz her
zaman her alanda başarılı öğrenciler
ile çalışmak istemektedir. Bu kap-
samda sayın Gençlik ve Spor İl
Müdürü Feyzullah Dereci’nin okulu-
muza yaptığı ziyareti de fırsat bilerek
ortak bir protokol imzaladık. Protokol
ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz
bize belirteceği 30 öğrenciye ekstra
burslar vererek eğitimlerini okulu-
muzda almalarını sağlayacağız” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzul-
lah Dereci de; “Eğitim yanında
sportif faaliyetlere özen gösteren
Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı
Teknik Koleji ile imzaladığımız pro-
tokol en az 5 yıllık bir süreyi kap-
sayacaktır. Ulusal ve Uluslararası
müsabakalarda başarı elde eden
öğrencilerimiz Rahmiye Sare Palalı
Teknik Kolejinde ekstra burslar ala-
cak. Geçmiş yıllarda özellikle
güreşçi öğrencilerimiz Rahmiye Sare Palalı Teknik Kole-
jine gelerek güzel başarıla elde ettiler” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü
Feyzullah Dereci Spor Hizmet-
leri Müdürü Osman Murat Er-
doğan, Spor Uzmanı Kurtuluş
Arslan Rahmiye Sare Palalı
Teknik Kolejinin ardından İlim-
izin önemli yatırımlarından ek-
lemeli imalat teknoloji ile üretim
yapan ARTUK AVİTİON’u zi-
yaret ettiler. Eklemeli imalat
teknolojisi le başta titanyum

olmak üzere savunma sanayi, sivil havacılık ve medikal
sektörlerine üretim yapan şirket hakkında bilgi aldılar.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Türkiye’yi gezen Dijital
Tırı Afyonkarahisar’da ziyaretçilerini ağırlarken Rahmiye Sare
Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEKNOFEST Grubu
öğrencileri de bir ziyaret gerçekleştirdi. Tırı gezen öğrenciler
yüzde yüz yerli teknolojileri yakından görme imkanı bularak
büyük bir deneyim kazandılar. 

“Milli zenginliklerimizi anlatan dijital tırımız da
RSP’yi ağırlamak memnuniyet verici” 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge
Müdürü Şerife Münire Burcu, dijital tır hakkında bilgi vererek,
“Bugün milli, tarihi, kültürel zenginlikleriyle donatılmış, yeni
teknolojiyle birlikte birleştirerek sunumlar yapan dijital tırımızı
bugün Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladık. Kendileri bugün teknolo-
jinin hangi boyutlara geldiğini bugün dijital tırımızda inceleyecek-
ler görecekler. Okulumuzun TEKNOFES Grubu burada.

TEKNOFEST’te de oraya gitmeye hak kazanmış bir
gurup. Onları burada teknolojiyle buluşturuyoruz.
Güzel deneyimler yaşayacaklarına inanıyoruz” diye
konuştu. 

“Dijital dünyada söz sahibi olmalıyız”
Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lis-
esi Müdür Yardımcısı Emrah Murat ise büyük
deneyim kazandıklarını belirterek, “Öncelikle
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na ve Münire

hanıma çok teşekkür ediyorum;
böyle bir fırsat tanıdıkları için hem
ilimiz adına hem de öğrencilerimiz
adına çok büyük bir kazanç.
Kesinlikle ve kesinlikle ilimizi de
var olan gençlerimizin böyle
şeylere ihtiyacı var. Kesinlikle
öğrencilerin ufukları genişlemesi,
gelişmesi gerekiyor. Dijital
dünyada söz sahibi olabilmek
için, bizde varız diyebilmemiz için
öncelikle öğrencilerimizin ufkunun
genişlemesi gerekiyor. Bu yüzden
böyle fırsatları bize tanıdıkları için
çok teşekkür ediyorum kendiler-
ine ve ilimize hoş geldiniz diyo-
rum” dedi. 

RSP öğrencileri dijital tırın misafiri oldu 
Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEKNOFEST Grubu
öğrencileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Afyonkarahisar’da bu-
lanan Dijital Tırı’nı ziyaret ederek teknolojiyi yakından görme imkanı buldular. 

“Teknofest’te iddialıyız” 
TEKNOFEST’e 3 ayrı kategoride
başvurduklarını ve üçünde de başarı
elde ettiklerini belirten Murat, “Biz
okul olarak TEKNOFEST’e 3 farklı
kategoride katıldık. İnsansız Hava
Aracı İHA diye tabir ettiğimiz İnsan-
sız Hava Aracına bir döner kanat,
birde sabit kanat. Ayrı zamanda en
zor kategorilerden biri olan liseler
arasında roket diye tabir ettiğimiz
takımlarımız şuanda buradalar.
Üçünde de başarı elde ettik. İnşallah
İlimizi ve okulumuzu en güzel şek-
ilde temsil edeceğiz” dedi.
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RSP TEKNOFEST’E GİDECEKRSP TEKNOFEST’E GİDECEKRSP TEKNOFEST’E GİDECEKRSP TEKNOFEST’E GİDECEK
Ücretsiz kolej eğitimi veren Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’e gidiyor. 
Okulda oluşturulan ve her grupta 4 öğrenci bir danışman
öğretmenin bulunduğu Roket Takımı, Uçak Takımı ve
Dron takımı ile yarışmaya katılacak öğrencilere
başarılarından dolayı Okul Müdürü İbrahim Çakal

madalyalarını verdi. Oluşturulan Roket Takımı, Uçak
Takımı ve Dron takımı Roket, İnsansız Hava Aracı (sabit
kanat) ve İnsansız Hava Aracı (döner kanat) katogeri-
lerinde yarışmalara katılacaklar. 

Roket takımında bulunan öğrencilerin danışman öğret-
meni aynı zamanda kolejin Makine Teknolojisi Alanı Alan
Şefi Öner Özkan, Uçak Takımı danışman öğretmeni aynı
zamanda kolejin Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Alan
Şefi Abdülkadir Yıldırım ve Dron Takımı danışman öğret-
meni aynı zamanda Elektrik-Elektronik Öğretmeni
Mustafa Kutlu öğrencilerin uzun zamandır bu yarışmaya
katılmak için efor sarf ettiklerini belirtiler. 

Okul Müdür Yardımcısı ve projeler sorumlusu Emrah
Murat; “Öğrencilerimiz ile uzun süredir beraber çalışıy-
oruz. Bugün itibari ile başvuru sürecini iyi bir şekilde
tamamladık. Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalar ile hem
bizim göğsümüzü kabarttı hem de kendilerini bilimsel ve
teknolojik olarak geliştirme fırsatı buldu ”dedi

Okul Müdürü İbrahim Çakal öğrencileri tek tek tebrik ed-
erek, madalyalarını verirken; “Öğrencilerimiz ilk günden
itibaren pandemi sürecinde bile en iyi şekilde bu yarışmaya
hazırlandılar. Hazırladıkları projelerle okulumuz olarak gurur
duyuyoruz. Mesleki eğitimde üretimin ne kadar önemli
olduğunu pandemi sürecinde el dezenfektanı, el dezenfek-
tanı cihazı ve dezenfektan kabini üreterek bir değer yarat-

mayı başardık. Okul şu anda da kendi ürettiği duvara monte
el dezenfektanı cihazlarını kullanarak öğrenci ve öğretmen-
lerin sağlığını korumaya devam ediyor. Şimdi de gözümüzü
daha yükseklere diktik ve havacılık alanında önemli bir
yarışma olan Teknofeste katılım için başvurumuzu yaptık.
Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının de-
vamını dilerim” diye konuştu. 

ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

ÖĞRENCİLER UZUN ZAMANDIR ÇABA SARF EDİYOR

BAŞVURU SÜRECİNİ İYİ BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK
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İlimizde ücretsiz kolej eğitimi veren Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji bilindiği üzere
öğretmen ve öğrencilerinin kurduğu takımlar ile Havacılık, Uzay ve Teknolojisi Festivali
olan Teknofeste başvurusunu yapmıştı.
Kolejin Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi ve Öğretmeni Abdülkadir Yıldırım’ın danış-
manlığını yaptığı ve kolej öğrencilerinden oluşan Gökbayrak takımı 2021 Teknofest
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışması KTR değerlendirme aşamasını
başarı ile geçti. 

RSP Teknofest’te iddialı 
Konu hakkında açıklama yapan Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Motorlu Araçlar
Teknolojisi Alan Şefi ve Öğretmeni Abdülkadir Yıldırım:  “Öğrencilerimiz ile birlikte kur-
duğumuz Gökbayrak takımı 2021 Teknofest Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA)
yarışması KTR değerlendirme aşamasını başarı ile geçmiştir. Bu ilimiz ve okulumuz
açısından büyük bir başarıdır. Türkiye’deki binlerce okul arasından yüksek bir puanla
aşamayı geçmek hepimizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz emeği
geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

TEKNOFEST 
ELEMESİNİ 

GEÇTİK

TEKNOFEST 
ELEMESİNİ 

GEÇTİK

TEKNOFEST 
ELEMESİNİ 

GEÇTİK

TEKNOFEST 
ELEMESİNİ 

GEÇTİK
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji öğrencilerinin yaptığı insansız hava

aracı (İHA) projesi TEKNOFEST kurulu tarafından ön elemeyi geçti.  

Başarılı öğrencileri Madalya ile ödüllendirdik 
Okul yönetimi olarak başvuru aşamasını geçtikleri için
mutlu olduklarını ifade eden Okul Müdürü İbrahim Çakal
da : “ Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür

ederiz. Daha önce yarışmaya başvuran öğrencilerimizi
madalya ile ödüllendirmiştik. Bu öğrencilerin aşamaları
geçmesi bizi daha da mutlu ettik” dedi. 
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RSP Teknofest’te iddialı 

Başarılı öğrencileri
Madalya ile 

ödüllendirdik 

RSP TEKNOFESTTE BİR 
BAŞARI DAHA ELDE ETTİ
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji öğren-

cilerinin yaptığı roket projesi TEKNOFEST
Kurulu tarafından ön elemeyi geçti.  

İlimizde ücretsiz kolej eğitimi veren Rahmiye Sare Palalı Teknik
Koleji bilindiği üzere öğretmen ve öğrencilerinin kurduğu takımlar
ile Havacılık, Uzay ve Teknolojisi Festivali olan Teknofeste başvu-
rusunu yapmıştı. Kolejin Makine Teknolojisi alan Şefi ve Öğretmeni
Öner Özkan’ın danışmanlığını yaptığı ve kolej öğrencilerinden
oluşan Gökada takımı 2021 Teknofest Liseler arası Roket yarış-
masında ÖTR değerlendirme aşamasını başarı ile geçti. 

Konu hakkında açıklama yapan Rahmiye
Sare Palalı Teknik Koleji Makine Teknolojisi
alan Şefi ve Öğretmeni Öner Özkan:
“Öğrencilerimiz ile birlikte kurduğumuz
Gökada roket takımı 2021 Teknofest Liseler
arası roket yarışmasında ÖTR değer-
lendirme aşamasını başarı ile geçmiştir. Bu
ilimiz ve okulumuz açısından büyük bir
başarıdır. Ayrıca bunu Afyon ilimizden
başaran tek okul ve ekip öğrencilerimizin
kurduğu ekiptir. Bu durum bize ilimizi tek
başına temsil edeceğimizin sorumluluğunu
yüklemektedir. Türkiye’deki binlerce okul
arasından yüksek bir puanla aşamayı
geçmek hepimizi çok mutlu etti. Tüm aşa-
maları geçip öğrencilerimiz ile tasar-
ladığımız projeyi hayata geçirmek ve
yapacağımız roket ile atış gerçekleştirmek
en büyük hedefimizdir. Öğrencilerimiz ile
gurur duyuyoruz emeği geçen herkese
teşekkür ederiz.”dedi. 

Okul yönetimi olarak başvuru
aşamasını geçtikleri için mutlu
olduklarını ifade eden Okul
Müdürü İbrahim Çakal da : “
Emeği geçen öğrenci ve öğret-
menlerimize teşekkür ederiz.
Daha önce yarışmaya başvuran
öğrencilerimizi madalya ile ödül-
lendirmiştik. Bu öğrencilerin
aşamaları geçmesi bizi daha da
mutlu ettik” dedi.
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OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Teknik Kolej
Kariyer Günleri etkinliğine katılan Çömez, öğrencilerle
interaktif bir tanışma ve sohbet gerçekleştirdi. Çömez,

mikrofonsuz ve öğrencilerin arasında yaptığı konuşmasında
çocukluğu, ailesi ve kariyeri ile ilgili bilgiler verdi. 
İnşaat ustası bir babanın çocuğu olarak büyüdüğünü ve
hayalinin İnşaat Mühendisi olmak olduğunu dile getiren Albay
Çömez, maddi imkansızlıklar yüzünden mühendislik eğitimi
alamadığını, askeri öğrenci olarak mesleki çizgide yürüdüğünü
söyledi.
Okul Müdürü İbrahim Çakal ise etkinlik sonrasında yaptığı
konuşmada, öğrencilerin iyi bir insan, vatan ve millet sevgisi
kazanmış birer birey olarak yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı.
Çömez, üniversiteyi düşünen öğrencilere kurs desteği, mesleki
hayatına atılacak ve yetenekli gençlere ise iş imkanı
konusunda destek olduklarını sözlerine ekledi. 
Etkinlik sonrası tüm öğrencilere Avşar Maden Suyu
sponsorluğunda maden suyu dağıtıldı. Albay Çömez, salondan
ayrılan öğrencilerin tümüyle tek tek tokalaşarak vedalaştı.

ALBAY ÇÖMEZ’DEN
ÖĞRENCiLERE ÖĞÜT
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyon OSB
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji kariyer günleri etkinliğinde yaptığı konuşmada,
çalışmak ve mücadele etmek konularında öğrencilere öğütlerde bulundu. 
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Türkiye’de ilk kez özel sektör
tarafından yüzde 100 yerli 

sermaye ile kurulan 
savunma ve havacılık şirketi

Artuk Aviation, dünya uçak 
devlerine parça üretmeye 

hazırlanıyor. Şirket 
havacılık alanında büyüyecek 

Dünya’nın gözü bu yatırımda 
Artuk Aviation’ın kurucusu ve

Genel Müdürü Önder Artuk şirket
faaliyetlerini Dünya gazetesine
anlattı.

Dünya Gazetesi’nde yayım-
lanan haber şöyle: Afyonkarahis-
ar’da savunma ve sivil havacılık
sektörüne yönelik ilk yatırım Artuk
Aviation’dan geldi. Sivil ve askeri
havacılık ile biyomedikal sek-
törüne odaklanan ve 2022 yılında
tam kapasite ile faaliyete geçecek
olan Artuk Aviation, beş yıl içinde
Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasına
girmeyi hedefliyor.

Yatırım 50 Milyon’u bulacak 
Eklemeli imalat teknolojisi ile

30 mikron kalınlığında titanyum
parçalar işleyen şirket, medikal
ve tıbbi ürünler pazarına da girm-
eye hazırlanıyor. Bugüne kadar
10 milyon liralık yatırım yapan şir-
ketin toplam yatırım miktarı ise 50
milyon lirayı bulacak. Tamamı Türk mühendis, bilim insanı
ve akademisyenlerden oluşan deneyimli bir ekibin koordi-
nasyonunda kurulduğu belirtilen Artuk Aviation, Afy-
onkarahisar’daki sanayi yapısının sivil havacılık ve
savunma sanayi gibi katma değeri yüksek bir alana
yönelmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Katma değeri yüksek ürünler 
Şirketin kurucusu ve Genel Müdürü Önder Artuk, bu tür

büyük ve katma değeri yüksek yatırımları Anadolu’ya taşı-
mak, sanayi üretimi ve iş gücü kapasitesini güçlendirmek
gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Afyonkarahis-
ar’ın üretimlerini küresel pazarlara taşıyarak, bölge kalkın-
masında lokomotif sektör olarak ülkenin rekabet gücünün
de artırılmasını amaçlıyoruz. Dünyada ihracat odaklı, katma
değeri yüksek olan ilaç, medikal, savunma ve havacılık sek-
törüne yönelik yatırımlar gelecek vaad ediyor. Çok büyük
bir ticari pazar olan savunma ve havacılık sektöründe
dünyaya göre henüz hak ettiğimiz yerde değiliz. THY,
TUSAŞ, TEI ve TUBİTAK bu sektörün liderleri olarak

dünyaya kapı açıyorlar.”
Türkiye merkez olabilir
Dünya sivil havacılık ve

savunma sektöründeki yatırım
miktarları ile ciro ve kârlılık
rakamlarının diğer sektörlerden
ciddi anlamda pozitif ayrıştığını
vurgulayan Artuk, “Türkiye’nin
dünya ile entegre olabilmesi için
sivil havacılık ve savunma
sanayi sektörüne yönelik
yatırımlar önem taşıyor. Türkiye
konumu itibariyle havacılık
sanayi üretimi, bakım ve onarım
hizmetleri bakımından da kontak
noktası olabilir. Türk şirketleri için
ciddi fırsatlar var. Bu alana
yatırım yapanlar kazanacak. Bu
pazardan biz de pay almaya
çalışmalıyız.” diye konuştu.
Türkiye’de bu alanda çalışan fir-
maların ofset anlaşmalarından
çok büyük faydalar sağlayabile-

ceği ve ancak bu alana yatırım yapan yerli firma sayısının
yeterli olmadığının da altını çizen Artuk, Türkiye’nin ilk özel
sektör tarafından gerçekleştirilen eklemeli imalat teknolo-
jisiyle üretim yapacak, yerli sermayeli savunma ve sivil
havacılık şirketi olan Artuk Aviation’ın geleceği havacılık ve
uzayda gördüğünü ve yatırıma devam edeceklerini kaydetti.

Üniversitelerle iş birliği yapıyor
Zafer Teknopark’ın ortağı olan şirketin, Türkiye’de

üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneği olduğunu da
dile getiren Önder Artuk, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Teknopark ile
yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sayesinde, savunma ve
havacılık sanayisinde kullanılan stratejik ürünleri, Topoloji
Optimizasyonu ile üretip dışa bağımlılığı azaltarak ülke
ekonomisine katkı sağlayacaklarını kaydetti. Yüksek ve ileri
mühendislik yetenekleri kapsamında, Ar-Ge çalışmalarına
yoğunlaşan şirketin, geliştirdiği hava araçları parçalarının
yorulmalarını anlık ölçen tasarımı için uluslararası patent
başvurusu da bulunuyor. 

Türkiye’de günlük ekonomi yayıncılığının öncü gazetesi olan Dünya gazetesi
şehrimizin ilk savunma ve havacılık yatırımı olan Artuk Aviation’u sütunlarına taşıdı.
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100’ÜN ÜZERİNDE ÖĞRETMENİ İLE UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARINI
SÜRDÜREN RAHMİYE SARE PALALI TEKNİK KOLEJİ, ÖĞRENCİLERİNE;

HAFTADA 1200 SAAT, UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNİ ONLİNE OLARAK VERİYOR

UZAKTAN EĞİTİM, YAKINDAN TAKİP
Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yanında olmak ve onlara okulda olduğu
gibi eğitim ve öğretimi tam anlamı ile vermek çok önemli bir hal aldı. Ücretsiz
kolej eğitimi veren Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji bu süreçte uzaktan eğitim
yakından takip sistemi ile öğrencilerine en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor.
Afyonkarahisar’da ücretsiz kolej eğitimi veren Rahmiye Sare
Palalı Teknik Koleji bu süreçte uzaktan eğitim yakından takip sis-
temi ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye devam ediyor.
100’ün üzerinde öğretmeni ile uzaktan eğitim çalışmalarını yap-
tıklarını belirten Okul Müdür Yardımcısı İshak ATCI ve Müdür
Yardımcısı Samet SÖNMEZ gazetemize uzaktan eğitim çalış-
maları hakkında bilgi verdiler. 

EĞİTİM DERSLERİNİ ONLİNE OLARAK VERİYORUZ
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Müdür Yardımcısı İshak ATCI;
“Haftada 1200 saat uzaktan eğitim derslerini online olarak veriyo-

ruz. Tüm seviyeler-
deki öğrencilerle,
uzaktan eğitim ders-
lerinde MEB müfre-
datı doğrultusunda
zümre kararı ile ders-
lerin doküman, video
ve sunum materyalleri
paylaşılıyor. Öğrenci-
lerin akademik olduğu
kadar uygulamalı
dersler alanındaki
gelişimlerinin uzaktan
eğitimde de eksiksiz
devam edebilmesi
amacıyla Mesleki alan
dersleri, ilgili alanlar-
dan uygulama örnek-

leri ile online yapılıyor. Öğrenciler tüm branşlarda, ders notlarına
ve özetlerine online ortamda ulaşabiliyorlar.  Sınav grubu öğren-
cileri için; sunum, görsel hedef belirleme, tercihler, öğrencinin
bilgi düzeyini ölçme çalışmaları, deneme sınavları (TYT-AYT) vb.
online çalışmalar yapılıyor. Danışmanlarımız belli  periyotlar ile
hem öğrenci hem de velilerimiz ile görüşerek oluşabilecek prob-
lemleri önceden çözmemizde bize yardımcı oluyorlar” dedi.
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ÖĞRENCİLERİMİZİ TAKİP EDİYORUZ
Kolejde bulunan Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı,
Makine Teknolojisi Alanı, Gıda Teknolojisi Alanı, Motorlu
Araçlar Teknolojisi Alanı ve
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
Alanında yer alan öğretmenlerimiz;
öğrencilerin de uygulamalı meslek
derslerinde atölyeler üzerinden
eğitim yaparak bir aksaklık yaşama-
masını sağlıyor. 
Tüm sınıflara bütün derslerden mak-
simum sayıda online ders verdik-
lerini belirten Kolej Müdür Yardımcısı
Samet SÖNMEZ; öğrenciler ile
öğretmenler online derslerle iletişim-
lerini devam ettiriyorlar. Öğretmenler
kullandıkları dokümanların tümünü
öğrencilerle paylaşıyor. Aynı za-
manda rehber, sınıf ve danışman
öğretmenler bu alanda birlikte
çalıştıkları öğrencileriyle bire bir
görüşmelerini yapıyor ve öğrencilerin yoklamaları yine bu
alanda takip ediliyor. 
Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerimizi ödevlendir-
meye devam ediyoruz. Ödevler, sistem üzerine yüklenen
ders içerikleri alanında veriliyor. Öğrenciler kendilerine

iletilen doküman ve baskılı materyallerle çalışmalarını
yürütüyorlar. Çalışmaları tamamlayan öğrenciler, çalış-
malarını danışman öğretmenleri ile paylaşıyorlar. Konu

kavrama testleri sistem üze-
rinden online olarak yapılıyor.
Belirlenen zaman çizelgesi içinde
yapılan testlerin sonuçları kısa
zamanda alınarak doğru ve yan-
lışlar görülebiliyor. Öğrenciler
soru çözüm videolarını izleyerek
doğru ve yanlış cevap verdikleri
soruların analizini yapabiliyorlar.
Rahmiye Sare Palalı Teknik
Koleji öğrencileri online deneme
sınavlarına katılarak çözümlerini
ve genel durumlarını aynı akşam
rapor olarak alabiliyorlar. 
Öğrenciler; çoktan seçmeli sı-
navlardaki başarılarını göre-
biliyor, aynı zamanda açık uçlu
sorularla kendilerini geliştiriyor ve

öğretmenleriyle birlikte cevaplarını kontrol edebiliyorlar. 
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji olarak eğitimi uzaktan
veya yüz yüze diye ayırmadan bir bütün halinde görüp
şartlar ne olursa olsun eğitim kalitemizi en üst düzeyde
tutmaya devam ediyoruz” dedi
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Kolejin proje sorumlusu Müdür
Yardımcısı Mustafa Aydoğmuş ile
OEDAŞ sorumluları Hatice Duygu
Doğan ve Belgin Özmen ile yapılan
toplantıda çalışmalar değerlendirdiler.

DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK
Proje hakkında konuşan İnsan Kay-
nakları Yöneticisi Hatice Duygu
Doğan ’’ Bölgesel olarak Osmangazi
elektrik dağıtım anonim şirketi olarak
kız Öğrenciler İçin Uzaktan Mesleki
ve Gelişim İşbirliği adı altında kız
öğrencilerimizin gelişmesi ve mesleki
alandaki varlığının artırılması adına
proje başlatılmıştır. Bu projede
meslek okullarındaki kız öğrencilerim-
izin staj görmesi teknik gezilere katıl-
ması mesleki bilinçlendirme ve en
önemlisi kız öğrencilerimizin iş istih-
damı üzerine projeyi gerçekleştirmek
istiyoruz’’ dedi

MESLEKİ BİLGİLERİ ARTACAK 
OEDAŞ İdari İşler ve Depo birimi
amiri Belgin Özmen ‘’ Bu proje
karşıma geldiğinde Afyonkarahisar
OEDAŞ şirketi olarak gereken
desteği sonuna kadar vermek gerek-
tiğini düşündük. Bu proje için Rah-
miye Sare Palalı okulunun desteğinin
fazlasıyla katkı sağlayacağını
düşündük. Böyle projelerin kız öğren-
cilerimizin mesleki bilgisini artıra-
cağını, meslekteki bayanların
etkisinin oranını yükselteceğini ve bu
yükselmenin ise ülkece verilen
hizmetin kalitesinin artıracağını
düşünüyoruz ve destekliyoruz’’ dedi

KATILIM BELGESİ VERECEĞİZ
Doğan ‘’ bu proje haftalık uzaktan
eğitimlerle başlayacağız. Haftalık
eğitimlerle 1 ay sürecek bu eğitime
uzman eğiticiler, mesleğinde yüksek
mevkideki mühendisler ve uzman
kişilerce katılım sağlayacağız. Her
eğitime katılan öğrencilerimize katılım
belgesi vereceğiz. Bu katılım bel-
geleriyle okul sonrası yâda normal
staj eğitiminde şirket olarak gereken
desteği ve istihdamı sağlayacağız. Bu
proje ile meslekteki bayanların
sayısını ve oranını artırmayı
düşünüyoruz. Çünkü şu an için
çalışan bayan çalışanlarımızın
mesleğe olan etkilerinin ve fay-
dalarının erkeklere göre daha fazla
olduğu yapılan analizlere çok net
açıktır. Örneğin OEDAŞ şirketi adı al-
tında şu ana kadar çalışan bayanların
hiçbir şekilde iş kazasına sebebiyet
vermemiştir. Bu sebeple cinsiyet
ayrımı olmadan mesleklerde de faz-
lasıyla bayan çalışanların etkisini faz-
lasıyla görmek istiyoruz’’ dedi

PROJEDE BİRİNCİ OKUL OLDUK 
Projenin okul boyutunu yöneten
Müdür Yardımcısı Mustafa Aydoğ-
muş; “Okulumuz olarak bu projeyi 9,
10, 11, 12 sınıflarında dahil olmasıyla
çok değerli bir proje olduğunu ve
öğrencilerimize çok değer katacağını
anladık. Elektrik Elektronik Teknolojisi
kız öğrencilerimizle bu projeye katılım
sağlamak istediğimizi gönülden belirt-
tik. 58 öğrenci ile bu projeye katıldık
10.10.2020 tarih itibariyle kız öğrenci-
lerimizin velileriyle uzaktan zoom pro-
gramıyla toplantı yaparak
bilgilendirdik.  16.12.2020 tarihi
itibariyle ilk uzaktan eğitimle staj
çalışmamızı başladık. Staj çalış-
malarımızı okulda alacağı eğitimlere
etki etmeyecek şekilde programladık.
OEDAŞ şirketi Milli eğitim Müdürlüğü
ve okulumuz protokolleri imzalayarak
projeye başladık. En çok kız öğrenci
ile projeye katılan okullar arasında
birinci okul olduk ve bu program bizim
öğrencilerimizin ders durumlarına
göre belirlendi. Bu projeye veliler

tarafından
da faz-
lasıyla
destek
gördük. Çok
heyecan-
landılar.
Böyle pro-
jelerin de-
vamında
daha çok ol-
ması gerek-
tiğini bizimle
paylaştılar.”
dedi.

RSP YENİ BİR PROJEYE
DAHA İMZA ATTI

BU KIZLAR SEKTÖRÜN 
ARANAN ELEMANI OLACAK

İlimizde ücretsiz kolej eğitimi veren Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
ile Milli Eğitim ve OEDAŞ arasında kız öğrencilerin istihdamı artırmak 

için imzalanan protokole bağlı çalışmalar hızla devam ediyorum
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RSP’den Şehit ve Gaziler 
Derneğine anlamlı ziyaret 
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı Teknik
koleji yönetimi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri
Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlıyı ziyaret etti.

Ziyarette Teknik Kolej yönetimi,
okul öğrencileri tarafından geliştirilen
dezenfektan cihazı ve dezenfektan
maddelerini şehit ve gaziler derneğine
hediye etti. Ziyarete Teknik kolej adına
Müdür Yardımcıları İshak Atcı, Ömer
Mürsel Bilik ve Emrah Murat katıldı.

“Şehit yakınlarımız 
bizlere emanet”

Ziyaret hakkında bilgiler veren Rah-
miye Sare Palalı Teknik Koleji Müdür
Yardımcısı İshat Atcı: “Türk milleti
olarak çok özel bir coğrafyada yaşıy-
oruz. Bu özel coğrafyada şehit kan-
larıyla, destanlarla dolu bir coğrafyadır.
Bu gün ülkemiz kendi silahlarımızı 15
Temmuz’da bize karşı kullanan hainleri
içimizden temizlemekle mücadele
veriyor. Şehitlik bizim için önemli bir
makamdır. Şehit yakınlarımız ve Gazi-
lerimiz bizlere emanettir. Özel AOSB
Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi olarak her zaman hazır
olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Şuan Şehitler Derneğimizin Covid-19
virüs nedeniyle gereksinimi olan ve
Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atöl-
yelerin de öğretmen ve öğrencilerimiz

tarafından hazırlanan dezenfektan
makinesinin hayırlı olmasını temenni
ediyoruz” dedi.

“Afyonkarahisarlı şehidimizin 
haberi bizi derinden üzdü”

Önceki gün gece Keşif uçuşu yap-
tığı sıra Van Artos dağına çarparak
düşen helikopterde şehit olan polisleri-
mize baş sağlılığı dileyerek sözlerine
başlayan Türkiye Harp Malulü Gaziler
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyon-
karahisar Şube Başkanı İsmail Kumar-
taşlı : “Dün sabah güne 9 şehit haberi

ile uyandık. Maalesef bu 9 şehidimiz-
den bir tanesinin de uçakta şehit olan
polis memurlarımızdan birinin Afyon-
karahisar nüfusuna kayıtlı olduğunu
üzülerek öğrendik. Tüm şehitlerimize
Allah’tan rahmet dileyerek başlamak
istiyorum. Özel AOSB Rahmiye Sare
Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nin ve idarecilerinin bizlere olan
yakınlığını hep hissediyoruz. Böyle bir
teklifle hocalarımızın bizlere gelmesi
gerçekten bizleri çok gururlandırdı.
Çok teşekkür ediyorum. Dezenfektan
standından en azından hem
derneğimize gelen şehit ailelerimiz,
gazilerimiz yararlanacak, hem de gelip
geçen vatandaşlarımız yararlanabile-
cekler. İnşallah her zaman bu şekilde
birlik, beraberlik ve dayanışma
içerisinde oluruz. Dualarımız şudur ki
duvarın ne bu tarafına, ne de diğer
tarafına yeni resimler asmayalım.
Maalesef bugün sabah yine bir resim
daha asacağımızın haberi geldi. Şe-
hidimizin cenazesi ailesinin isteği üze-
rine Manisa Alaşehir’e defnedilecek.
Ülkemizin başı sağ olsun. Böyle has-
sas bir davranışla bize geldiğiniz için
teşekkür ederiz” dedi.
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Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğretmen ve öğrencileri vatandaşların yeterli
miktarda dezenfektan ihtiyacını karşılayacak
otomatik dezenfektan cihazlarını kendi imkanları ile
atölyelerinde geliştirerek vatandaşların hizmetine
sundu. Öğrenciler tarafından geliştirilen dezenfek-
tan cihazları yine öğrenciler tarafından üretilen
dezenfektan maddesi konularak kentin en işlek cad-
desine yerleştirildi.

Kamu Kurumlarına 
dezenfektan desteği veriliyor 
Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürü İbrahim Çakal, salgına karşı okul
tarafından dezenfektan cihazının geliştirilerek haya-
ta geçirildiğini söyledi. Çakal, “Korona virüs sal-
gınına karşı atölyelerimizde dezenfektan
cihazlarının üretimi gıda atölyesi, elektrik elektronik
atölyesi birlikte projelendirmiş ve hayata geçirmiştir.
İçerisindeki dezenfektan kendi okulumuzun ekip
çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Okulumuzun eğitim
ve öğretime açılışından itibaren okulumuzun tüm
geçiş noktalarına bu cihazlardan yerleştirmek
suretiyle öğrencilerimizin daha sağlıklı bir eğitim ya-
pabilmesi için tüm okul olarak bu çalışmaya devam
edeceğiz. Ayrıca imkanlarımız ölçüsünde de diğer
ihtiyaç olan diğer kamu kurum ve işyerlerine yer-
leştirmek suretiyle destek vermeye çalışacağız.
Aynı zamanda şehrin muhtelif yerlerine bu cihaz-
ların yerleştirilmesine de çaba göstereceğiz” dedi.

Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 
Geliştirdikleri cihazla vatandaşların 

dezenfektan ihtiyacını karşılıyor  
Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik koleji öğrencileri tarafından

geliştirilen dezenfektan cihazı ve dezenfektanla kentin en işlek
caddelerinde vatandaşların ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyor.



TEKNİK KOLEJ DERGİSİ 34

www.afyonteknikkoleji.com info@afyonteknikkoleji.com0 272 290 17 17

KARİYER GÜNLERİ DEVAM EDİYOR

KONUMUZ MİMARLIK
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı
Teknik Koleji kariyer günü etkinliklerini sürdürüyor. Kariyer
günü etkinliğinin bu kez konuğu, Göksu Yapı Mimarlık Şirket
yetkilisi Yüksek Mimar Gülşah Yavuz Kocaman oldu. 
RSP Teknik Kolej konferans salonunda
düzenlenen kariyer gününe Rahmiye
Sare Palalı Teknik Koleji Okul Müdürü
İbrahim Çakal ve öğrenciler katıldı. Et-
kinlikte Yüksek Mimar Gülşah Yavuz
Kocaman öğrencilere mimarlık mesleği
ile ilgili önemli ipuçları vererek başarıya
ulaşmaları için tavsiyelerde bulundu. 
Mimarlık yapı tasarlama sanatıdır
Yüksek Mimar Kocaman İlk olarak öğ-
rencilere mimarlık mesleğinin tanımını
ve görevlerini anlattı. Kocaman: “Mimar
her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaç-
larına ve olanaklarına göre tasarımını
yapan ve yapımını denetleyen kişidir.
Mimarlık, insanın içinde yaşamını sür-

düreceği yapıların estetik ve kullanışlı-
lık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama
sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştir-
mek için; yapılacak binanın şehir imar
planına uygun olup olmadığını inceler,
gerekli alt yapı çalışmalarını yapar”
dedi.
Proje tasarlanırken 
birçok araştırma yapılır 
Mimarların yapacakları her proje için
sürekli araştırma yaptıklarını söyleyen
Yüksek Mimar Gülşah Kocaman: “ Ön-
celikle yapıyı kullanacak kişilerin istek-
lerini, görüşlerini ve mali olanaklarını
öğreniriz. Bir proje tasarısı için birçok
araştırma yapılarak özet bilgi hazırlanır.

Binanın planı çizilir, yapıldığı zaman
nasıl bir şekil alacağını gösteren ma-
ketler hazırlanır” dedi. 
“İyi bir Mimar sanata ve 
sosyal bilimlere ilgili olmalı”
Mimarlık mesleğini seçmek isteyen öğ-
rencilere meslek hakkında tavsiyelerde
de bulunan Yüksek Mimar Gülşah
Yavuz Kocaman: “Bu alanda eğitim
görmek isteyen öğrenciler kendilerini,
matematik, fizik, resim ve sosyal bilim-
ler (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan
bilimleri ve kültür) alanlarında iyi yetiş-
tirmelidirler. İyi bir mimar, hem sanat
ve sosyal bilimlerle ilgili, hem de iş ha-
yatının özelliklerini tanıyan kişidir. Bu

nedenle kişinin üstün bir genel
akademik yetenek yanında uzay
ilişkilerini görebilme (cisimlerin
uzayda alacakları durumları göz
önünde canlandırabilme), düz-
gün şekil çizebilme gücüne
sahip, yaratıcı bir kimse olması
gereklidir. Ayrıca kişinin iş-ticaret
konusunda bilgili, başka insan-
larla işbirliği yapabilmek için
uyumlu bir kimse olması çalışma
hayatında başarısını artırabilir”
şeklinde konuştu.

Liseler arası hentbol final
müsabakası Afyonkocatepe
Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi spor salonunda
gerçekleşti.
Liseler arası il 2.’si olan 
takımımızı kutlar emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.
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AFYON KODLUYOR
PROJESiNE 

KURUMUMUZDAN
DESTEK
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ARDUINO
ATÖLYESi
AÇILDI

İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin YALÇIN Kolejimiz
katkıları hayata geçirilen Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu Arduino Atölyesini açtı.
Kurucumuz Önder ARTUK’un ilk günden beri
desteklediği atölyenin açılışı yapıldı.

DEFTERDARLIKTAN
KOLEJiMiZE ZiYARET

Afyonkarahisar Deftarlığından Kolejimize anlamlı
ziyaret. Afyonkarahisar Deftarlığı Müdür Yardım-
cısı Sn. Münir Bedri ŞAHİNER ve beraberindeki

ekip Kolejimiz kurucusu Önder AARTUK’u ziyaret ettiler.
Sn Şahiner kolejimizin ödediği yüksek ve zamanında
vergiler nedeni ile kolejimiz kurucusu Önder ARTUK'u
tebrik ederek, kurucumuza çiçek takdim ettiler.
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Okulumuz düzenlediği
teknik gezilerde
üretim yerinde

bilgilenmeleri kapsamında
Afyon Enerji ve Gübre
Fabrikasına Gıda Teknolojisi
Alanı ve Elektrik Elektronik
Alanı öğrencileri için gezimizi
düzenledik. Bizleri ağırlayan
Fabrika yönetim ve
personellerine teşekkür
ederiz.

AFYON ENERJi VE GÜBRE
FABRiKASINI GEZDiK

ARTUK, KARiYER KONUĞU OLDU
Kurucumuz Önder ARTUK Şemsettin Karahisari

Ortaokulu kariyer konuğu oldu. Öğrencilerin bilgi
ve becerilerini arttırmak amacıyla 'Kariyer Günleri'

etkinliğinde Önder Artuk, kişisel ve mesleki gelişiminin
olumlu örneklerini sunarak, öğrencileri olumlu yönde
etkileyecek ve onlara ilham kaynağı olacak şekilde
öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İş
hayatındaki anılarını ve tecrübelerini öğrencilerle
paylaşan Artuk, öğrencilere girişimci olmaları, teknolojiyi
ve dünyayı yakından takip etmeleri ve çok çalışmaları
konularında tavsiyelerde bulundu.
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ANKARA
GEZiMiZ

BiLiM KURULU
ÜYELERi KOLEJiMiZi
ZiYARET ETTi
Kolejimiz bilim kurulu üyeleri Bursa Uludağ Üniversitesinden Prof.

Dr. Zeki Gökay KAYNAK ve Prof.Dr.Gönül KAYNAK Kolejimize
ziyarette bulundular
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ÇANAKKALE’Yi GEZDiK
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İl Müdürlüğü'nde
düzenlenen kutlama programına, Vali Yardımcısı Ümit
Şeref Kayacan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner,
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Vahit Okumuşer, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, ATSO Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, Çevre Hizmetleri
Birliği Müdürü Ercan Özcan, Atıksu Arıtma Birliği Müdürü
Övgü Coşkun ve OSB Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu
Afyon Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji'nin açtığı standı
gezdi. Standa hayran kalan protokol mensupları, teknik
kolej öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ettiler.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, Afyonkarahisar Belediyesi, Afy-
onkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği, Atıksu Arıtma Birliği, Çevre
ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle kutlandı. 

DUNYA CEVRE GUNU KUTLANDI
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11.11.2019 tarihi itibari ile Türkiye 11 milyon ağaç
dikimi kampanyasına RSP Teknik Koleji olarak
katıldık. TEMA vakfı, orman genel müdürlüğü ve

Cumhurbaşkanlığının Katkıları ile gerçekten ağaç
dikme kampanyasında okulumuz 1000 den fazla ağaç
dikmiştir. Organizasyona katılan öğretmen ve öğren-
cilerimiz asker selamı vererek Mehmetçik'e selam
göndermeyi de unutmadılar.

MiLLi EĞiTiM BAKAN YARDIMCILARIMIZLA
VERiMLi BiR TOPLANTI YAPTIK

Kurucumuz Önder ARTUK; Milli Eğitim
Bakan yardımcılarımız Sn.İbrahim ER
ve Sn.Mahmut ÖZER bakanlarımız ile

Mesleki Teknik Eğitim konularında verimli bir

istişare toplantısı geçirmiştir. Sayın
bakanlarımıza Mesleki Teknik Eğitime vermiş
oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür
ederiz.

11 MiLYON AĞAÇ
KAMPANYASINA
KATILDIK
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300’den fazla öğrenciyi 
Üniversiteye yerleştirdik
Konu hakkında açıklama yapan Kolej
Eğitim Koordinatörü Ömer Mürsel Bilik;
“Bilindiği gibi Covid-19 tedbirleri kap-
samında 16 Kasım tarihinden bu yana
okullarımızda eğitim-öğretim yapamıy-
oruz. Bakanlığımızın açıklamaları doğrul-
tusunda kurs derslerimizi 25 Ocak
Pazartesi itibari ile başlattık. Üniversite
kazandırma oranı çok
yüksek bir okul olarak
yaptığımız bu kurslar
öğrencilerimize
gerçekten faydalı ol-
maktadır. Şu ana
kadar 300’den fazla
öğrenciyi üniversiteye
gönderen okulumuz
inşaat mühendisliği,
elektrik-elektronik
mühendisliği, bilgisa-
yar mühendisliği, şehir
bölge ve planlama,
makine gibi sayısal
alanlara öğrenci gön-

dermenin yanı sıra öğretmenlik, siyasal
bilimler, tarih vb gibi sözel alanlarda da
öğrencilerinin üniversiteyi kazandığı bir
okuldur. Bu kazandırma oranlarımızın ve
başarımızın altında öğrencilerimize
verdiğimiz kurs derslerinin büyük bir
önemi vardır. Önümüzdeki 3 haftada
öğrencilerimize yoğun bir ders programı
hazırladık, öğrencilerimizi en başarılı ola-
cakları şekilde üniversite sınavına hazır-
layacağız.” dedi.

Yüz yüze eğitime kurs 
grubu ile başlıyoruz
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Okul
Müdürü İbrahim Çakal; “Uzaktan eğitim
sürecinde öğrencilerimizi gerek online
denemeler gerek online ödevlendirmeler
gerekse online dersler ile takip ettik. Tüm
velilerimize online toplantılar düzenledik,
şimdi de kurs derslerimiz ile yüz yüze
eğitimi başlattık” dedi.

En iyi yayın ve öğretmenler
ile hazırlıyoruz
Kurs grubu sorumlu öğretmeni ve oku-
lun Biyoloji Öğretmeni Ali Şahin;
“Öğrencilerimizi en iyi yayınlarla
destekliyor, en iyi öğretmen kadrosu ile
üniversite sınavına hazırlıyoruz. 25
Ocak tarihinden itibaren Covid-19 ted-
birleri kapsamında en hijyenik şekilde
hazırladığımız okulumuzda, sosyal
mesafeye uygun sınıflarımızda eğitime
kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Umarım her sene gösterdiğimiz
başarıyı bu sene de gösteririz.” diyerek
kurs programı hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Ülker, 
öğrencilerimize 

mühendislik 
mesleğini anlattı
Kıbrıs Lefke Avrupa
Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr.
Sadık Ülker, okulumuz
öğrencileriyle bir söyleşi
gerçekleştirdi.

Okulumuz Rahmiye Sare
Palalı Teknik Koleji öğrenci-
leriyle düzenlediği söyleşide
mühendislik mesleği ile ilgili
bilgiler veren Kıbrıs Lefke
Avrupa Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Sadık
ÜLKER hocamız çok değerli
bilgiler verdi. Kendilerine
göstermiş oldukları ilgiden
dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

RSP KURS DERSLERİNE BAŞLADI
Pandemi nedeniyle ara verilen eğitim-öğretim süreci, resmi yazıyla  22 Ocak tarihi itibari ile 8.
ve 12. sınıf öğrencilere yönelik kurs dersleri ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda 1700
öğrencisi ve 100’den fazla öğretmeni ile ilimizin en büyük okulu olma özelliğine sahip Rahmiye
Sare Palalı Teknik Koleji de 12.sınıf öğrencilerine yönelik kurs grubu derslerine dün başladı.
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RSP’DE İSTİKLAL MARŞI TÖRENİ
İstiklal Marşımızın Kabulünün 100. yılı Özel AOSB Rahmiye
Sare Palalı Teknik Kolejinde öğrenci ve öğretmenlerince kut-
landı. Aynı zamanda Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY’u
anma günü olan 12 Mart nedeni okulda tören gerçekleştirildi.
Sosyal mesafe kurallarına uyulan törende okul müdürü İbrahim Çakal İstiklal
Marşımızın ulusumuzun bağımsızlığının en önemli göstergesidir derken Mehmet Akif
Ersoy’u rahmet ve minnet andıklarını dile getirdi. Günün anlam ve önemini belirten
konuşmayı kolejin tarih öğretmenlerinden Zennur Çetinkaya yaptı. Tören sonunda okul
öğretmen ve öğrencileri hep birlikte istiklal marşı okudular.

Bakanlığın yaptığı bilgilendirmede; “Ne yazık ki yaşamakta
olduğumuz salgın nedeniyle uzunca bir süredir İstiklal Marşı’mızı
okul bahçelerimizde, öğrencilerimizle hep bir ağızdan okuyamı-
yoruz. 11 Ocak 2021 Pazartesi günü 10.00’da, 81 ilimizdeki tüm
okullarımızda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı’mızın çalın-
masını; öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin ev-
lerinden ya da bulundukları yerlerden eşlik etmeleri için kendilerine
davette bulunulmasını rica ediyoruz. Okullarımızdaki İstiklal Marşı
törenleri sadece okul yöneticilerimiz ve hâlihazırda görevli perso-
nelin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. İl ve ilçe yöneticilerimizin
ise bulundukları bölgedeki bir okulumuzda söz konusu törene işti-
rak etmelerini rica ediyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz, öğret-
menlerinin davetiyle saat 10.00’da TRT EBA kanallarındaki İstiklal
Marşı törenine evlerinden katılım sağlayabileceklerdir.
Okullarımızın yakınında ikamet eden ailelerimiz ise koşullarının
uygun olması hâlinde evlerinin pencere ve balkonlarından eşlik
edebilirler.  Bu bağlamda il müdürlerimizin, okul bahçesinde katılım
sağlayacakları İstiklal Marşı törenlerine, illerindeki haber
ajanslarını ve yerel basını davet ederek sosyal medya paylaşım-
larına destek vermelerini rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

“İstiklal marşımıza olan özlemi giderdik” 
Bu kapsamda Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji idarecileri, per-
soneli ve beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı tören okul
bahçesinde gerçekleştirildi. Konu hakkında konuşan okul müdürü
İbrahim Çakal; “Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen pandemi
sürecinde uzaktan eğitim yapmaktayız. Bu süreçte maalesef
öğrencilerimiz ile hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söylemeyi
özledik. Bakanlığımızın yaptığı bu programa okul olarak bizde
katıldık. Öğrencilerimiz ile hep beraber tekrar marşımızı söyleye-
ceğimiz günler gelecektir. O zamana kadar marşımıza olan özle-
memizi bir nebze de olsa gidermiş olduk” dedi.

“Öğrencilerimizle birlikte okumak istiyoruz”
Törene katılan kurul kurucusu ve Batı Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı M. Önder Artuk, “ Zorlu bir süreçten geçmekteyiz.
Ülkemizi  her zaman bir arada tutan ve birbirimize daha da
destek olmamızı marşımızı bugün hep bir ağızdan tekrar
söyledik. Pandemi sürecinden sonra öğrencilerimiz ile törenlerde
bir araya gelmek ve marşımızın okulumuzda öğrencilerimiz ile
söylemek istiyoruz” dedi. 

UZAKTAN EĞİTİMDE İSTİKLAL MARŞI UNUTULMADI
Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve uzaktan eğitim olduğu için
okullarda okunamayan İstiklal Marşımızı okumak amaçlı programa ilimizde
Ücretsiz kolej eğitimi veren Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji de katıldı.
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Avrupa da özellikle
İtalya’da etkili olan
Coronavirus (Kovid-19)
nedeni ile ölenlerin
sayısı 3 bini aştı. Çin
ana karasında 2 bin
983, ölümlerden 2'si,
Hong Kong Özel İdari
Bölgesi'nde yaşandı.
Salgın İran'da 77,
İtalya'da 79, Güney Ko-
re'de 28, Japonya'da
12, Fransa'da 3, ABD'de
6, Avustralya, Tayland,
Tayvan ve Filipinler'de de birer kişinin canını
aldı. Ülkemizde bu virüs nedeni ile ölüm ol-
mazken, ülkemizde de hastalık taşıyanların
olduğu tespit edildi. Özel AOSB Rahmiye Sare
Palalı Teknik Koleji bu konuda çalışmalarına
hemen başladı.

Gıda bölümünde özel olarak 
dezenfektan hazırlandı
Konu hakkında konuşan kolej kurucusu ve
Batı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Önder Artuk; “Tüm okulumuz, kolejimizin Gıda
ve Kimya Bölümü tarafından hazırlanan ve

içerisinde etil alkol ve sirke
bileşenleri olan karışım ile
temizlenmektedir. Temizlik
personellerimize bu
konuda özel eğitimler ve-
rerek daha dikkatli ol-
maları konusunda
çalışmalarımızı yaptık. Ku-
rumumuza öğrenci
taşıdığımız tüm araçları
gıda bölümümüzün özel
hazırladığı karışım ve özel
dezenfektanlar ile temiz-
lerken, profesyonel fir-

malardan temin ettiğimiz özel dezenfektanlar
ile de hem okulumu hem de araçlarımızı te-
mizliyoruz. Ayrıca okulumuzun her noktasını
dezenfektanlar ile temizliyoruz. Öğrencilerimiz
ve öğretmenlerimiz tüm personelimizin kulla-
nabileceği el dezenfektanları ile de tüm tedbir-
leri almış bulunuyoruz” dedi

Tedbirlerimizi aldık
RSP Teknik Koleji Okul Müdürü İbrahim Çakal
“1600 öğrencimize 80 öğretmenimizle ile bir-
likte derslerde Coronavirus hakkında bil-
gilendirme yapıyoruz. Okulumuzun bir çok

noktasına bu konuda tedbir ve
uyarılarımızı astık ayrıca öğretmen-
lerimiz derslerde bu konuda öğrenci-
lerimizi bilgilendiriyoruz. Ayrıca
sınıflar düzeyinde öğrencilerimizi
toplayıp bizzat kendim de açıkla-
malarda bulundum. Kolejimizde
havalar sıcak olsa bile virüsün sıcağı
sevmemesi nedeni ile kaloriferleri-
mizi devamlı açık tutuyoruz. Okulu-
muzun her noktası dezenfekte
edilmektedir. Velilerimizden ricamız
onların da öğrencilerin kişisel temiz-
liklerine önem göstermeleridir.
Umarız ülkemizde bu vaka, hiçbir
kayba yol açmadan sona erer” dedi. 

RSP CORONAVİRUS konusunda 
herkese örnek oluyor

2020 Yılı itibari ile Çin’de ortaya çıkan ve tüm
dünyaya yayılan Coronavirus (Kovid-19) maalesef

ülkemizde de çok enderde olsa göründü.



TEKNİK KOLEJ DERGİSİ 45

www.afyonteknikkoleji.com info@afyonteknikkoleji.com0 272 290 17 17

Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulları, Okullar arası
bisiklet yarışmasında madalya ve kupalara am-

bargo koydu. Rahmiye Sare Palalı Teknik Okulları
organizasyondan 3 kupa ve 19 madalya ile
ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.
İlimizin ilk özel Teknik Koleji olan Rahmiye Sare
Palalı Teknik Koleji, Okullar Arası Bisiklet Yarış-
masında pistin tozunu attı. Toplamda 3 kupa ve
19 madalya kazanan Rahmiye Sare Palalı Teknik
Okulları, Genç Kızlar A kategorisinde, hem birey-
selde  hem takım olarak Afyon 1.si, Genç Erkek-
ler A kategorisinde Takım olarak Afyon 1.si, Genç
Erkekler B kategorisinde Takım olarak Afyon 2.
oldu. Başarılı sporculara kupa ve madalyalarI
düzenlenen törenle takdim edildi. 
Başarılı sporcular organizasyon sonrası elde et-
tikleri başarıyı doyasıya kutlarken, bu başarıda
büyük pay sahibi olan öğretmenlerine ve okul yö-
neticilerine teşekkür ettiler. 

Pistin tozunu aldılar
Rahmiye Sare Palalı 

Teknik Okulları, 
okullararası bisiklet 
yarışmasını 3 kupa 

19 madalya
ile tamamladı
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Afyonkarahisar
Belediyesi Çevre De-
netim Birim Personeli
Selçuk Turmuş, Af-
yonkarahisar Çevre
Hizmetler Birliği ve
Palta Metal ve Geri
Dönüşüm firmasın-
dan Çevre Mühendisi
Hakan ARAS Özel
AOSB Rahmiye Sare
Palalı Teknik Koleji
öğrencilerine bilgilendirme sunumu
düzenledi. Sunum içeriğinde bitkisel
atık yağlar, sıfır atık, tekstil atıkları,
ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve
Afyon genelinde oluşan çöplerin ka-
zanımı gibi konuların yer aldığı semi-
ner öğretmen ve öğrenciler tarafından
memnuniyet ile karşılandı.

“Sürekli olarak 
bilgilendirme yapıyoruz”
Kolejin sıfır atık projesinden so-

rumlu gıda öğretmenleri Kübra Azel
Yılmaz ve Ş. Zeynep Çavdar, “Sıfır
atık ve atıkların geri kazanımı konu-
sunda okulumuz öğrencilerine sürekli
olarak bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu

bilgilendirmenin yanı sıra belediyemi-
zin uzman kişilerince böyle sunumlar
yapmak çok daha verimli olmaktadır.
Öğrencilerimiz de burada aldıkları
eğitimi aileleri ile paylaşacak ve uma-
rız ilimiz olarak çevre kirliliği ve atıkla-
rın boşa gitmesini biran önce
engelleyebiliriz” dediler.

RSP Teknik Koleji’nden Sıfır 
Atık Projesine tam destek

AOSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji öğrencilerine uzmanlar 
tarafından sıfır atık konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı.

RSP Teknik Koleji’nden 
Alp Havacılık’a ziyaret

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı teknik koleji
sıkça düzenlediği il dışı gezilerine devam ediyor.

Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej öğrencilerin
son rotası komşumuz Eskişehir oldu. Öğrenci-
lerin moral, motivasyon ve bilgi birikimlerini art-
tırmak amaçlı, düzenlenen Gezilere başarılı
öğrenciler ücretsiz götürülüyor.

Alp Havacılığı gezdiler 
Gezide Eşkişehir’in tarihi ve turistik alanları ge-
zilere bilgiler verildi. Gezi sonunda RSP öğren-
cileri Ülkemizde havacılık sanayisi değince ilk
aklan gelen Eskişehir’in gururu olan özel izin-
lerle girilen Alp Aviation’a gezme fırsatı buldular.

Uçak parçası üretilen alanları 
görme fırsatı buldular
Batı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Önder Artuk’un da bizzat katıldığı gezi de öğren-
ciler havacılık ve savunma alanında dünya mar-
kası olan bir firmayı gezmenin mutluluğunu
yaşadılar. Fabrikadaki uçak ve helikopter par-
çası üretim alanlarını gezen öğrenci ve öğret-
menler teknik geziler ile okulda öğrendiklerini
pratikte de görebildiklerini belirtiler.
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Afyonda düzenlenen Okullar arası Hentbol turnuvasında 
Genç Kızlar A kategorisinde Okulumuz Afyon 3. olmuştur. 

Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

RSP Teknik Kolejinden Tüm Kız 
Öğrencilere Kışlık Çizme Hediye

Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde eğitim gören 500'e
yakın kız öğrenciye okul idaresi kışlık çizme hediye etti.

Batı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Önder ARTUK ve Okul Mü-
dürü İbrahim ÇAKAL başkanlığında organize edilen hediyeler okulda eği-
tim gören tüm kız öğrencilere rehber öğretmenler aracılığı ile dağıtıldı.
Okul Müdürü İbrahim ÇAKAL; kız öğrencilerimize karne hediye vermek
istedik. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda kış ayına uygun olarak kız öğ-
rencilerimize çizme ve bot verebileceğimiz fikrini oluşturduk. Bu konuyu
paylaştığımız Palalı Lastik ve Çizmenin sahini İsmail PALALI. konuya yar-
dımcı olabileceğini bize iletti. Onun yardımı ile tüm kız öğrencilerimizi bu
hediye ile yarı yıl tatiline çıkarmanın keyfini yaşamış olduk" dedi.
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Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejin eğitim kadrosu düzenle-
nen 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeğinde bir araya geldi. Okul Müdürü
İbrahim Çakal, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
YEMEĞiNDE BiR ARAYA GELDiK

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 yılında
Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Millet Mektepleri
Başöğretmenliği” unvanını almasının yıldönümü

olarak kutlanan anlamlı gün için düzenlenen geceye Kolej
kurucusu Önder Artuk, okul idarecileri ve 80 yakın öğretmen
kadrosu bir araya geldi.
Yemek öncesi bir konuşma yapan Okul Müdürü İbrahim
Çakal, birlik beraberlik vurgusu yaptı. 
80’a yakın öğretmenle bir araya gelmenin mutluluğunu
yaşadığını ifade eden Çakal; “Eğitim sisteminin temel taşını
oluşturan öğretmenlik Dünya’nın her ülkesinde onurlu ve
itibarlı bir meslektir. Türk toplumunun bu günlere
gelmesinde emeği geçen ve hizmetleri toplumun tüm birey-
lerince övgüyle anılan öğretmenlerimizi minnetle hatırla-
maktayız. Toplumda pek çok meslek olabilir ama
öğretmenlik bunlar arasında en kutsal, en güzel ve en
değerlisidir. Çünkü tüm diğer meslekler de belli bir eğitim
sonucunda elde edilir ve bu eğitimin temelini veren öğret-

menlerimizdir. Onlar olmazsa toplum eğitilemez ve küçük
yaşlardaki bireylere yol gösterilemez. Bu anlamda tüm
öğretmenlerimizin öğretmenler günün kutluyorum” dedi.
Teknik Kolejin Afyon’da en iyi kurum olduğunu söyleyen
Okul Müdürü İbrahim Çakal, “Afyon’da Teknik Koleji olarak
kurumsallaşmasında emeği geçen, RSP ismini Afy-
onkarahisar’da ve hatta ülke genelinde ismimizi duyur-
masında, kamuoyunda itibarlı bir şekilde anılmasında siz
değerli öğretmen arkadaşlarımızın emek ve eforundan kay-
naklanıyor. İlimizde şükürler olsun ki 5’inci senemizde bin
800 öğrencimizle, 80’e yakın öğretmen kadromuzla iftar
ediyoruz. Afyon’da eğitimcilerin arasında konuşulduğunda
ismimizin hep olumlu zikir edilmesi, Kolejimizin itibar ve
güvene sahip bir kurum olarak anıldığında biz yöneticileri
mutlu ediyor” ifadesini kullandı.
Çakal’ın konuşmasının ardından kolejin kurucusu Önder
Artuk ve kolej yönetimi birlikte pasta kesmesinin ardından
program sona erdi.
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Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nin Karne Töreninde
öğrencilere seslenen Okul Müdürümüz İbrahim ÇAKAL,
öğrencilere iyi tatiller dilerken, tatili boş geçirmemeleri, bu
sürede bolca kitap okumaları gerektiğini vurguladı.

Karnelerimizi verdik
RSP Teknik Koleji olarak 1650 öğrencimize
karnelerini 17 Ocak 2020 Cuma Günü Dağıttık.

Afyonkarahisar ilimizde düzenlenen Okullararası Güreş İl Şampiyonasında, Okulumuz
Rahmiye Sare Palalı Koleji’ni temsil eden öğrencilerimiz, Takım olarak Afyon 1.si oldu.

45 kiloda Hakan Çapkın 2.

48 Kiloda Yusuf Akyol 1. 

52 Kiloda İhsan Elitok 1.

55 Kiloda Semih Şen 1.

60 Kiloda Görkem Taşan 1.

65 Kiloda Hüseyin Emre Demirel 1.

71 Kiloda M. Ali Yıldırım 1.

Ve Efe Ulaman 2.

80 Kiloda Ahmet Eren Çaylak 2.

92 Kiloda Halil Güzel 1.
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Danışman hoca-
ları Dr. Öğretim üyesi
Jale Akgöl ile birlikte
AFSÜ Genç Gezgin-
ler Topluluğu Üyeleri
olan üniversite öğren-
cileri üniversite hazır-
lık tecrübelerini ve
bölümleri hakkındaki
fikirlerini üniversite sı-
navına hazırlanan
RSP Teknik Koleji öğ-
rencileri ile paylaştılar.

Söyleşi şeklinde geçen organizasyonda
her bölümden üniversite öğrencileri beşerli
RSP öğrencileri ile konuştular. Ardından
üniversite öğrencileri yer değişitirdi. Bu sa-
yede tüm RSP Teknik Koleji öğrencileri AF-

SÜ'deki bölümler hakkında bilgi sahibi
oldular. 

Konu ile iligli olarak Müdür Yardımcısı
İshak ATCI "üniversite sınavı yaklaşırken

öğrencilerimizin motivasyonla-
rını en üst seviyede tutmak için
çeşitli çalışmalar yapıyoruz.
Bu kapsam da bugün AFSÜ
Genç Gezginler Topluluğunu
ağırladık. hepsine geldikleri
için teşekkür ederiz. Bu söyle-
şiler sayesinde öğrencilerimiz
AFSÜ yü ve tüm sağlık bilim-
leri üniversitelerini tanıma fır-
satı bulurken, üniversite
hazırlık süreci hakkında ken-
dileri ile aynı yollardan geçen

üniversite öğrencilerinden de bilgi almış ol-
dular. Öğrencilerimize fayda sağlayacak bu
şekildeki kariyer günlerimiz, seminerleri-
miz, sunumlarımız, panel ve söyleşilerimiz
devam edecektir." dedi.

AFSÜ Öğrencileri RSP 
öğrencileri ile buluştu
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesiniin Tıp fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekim-
liği, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bö-
lümünde öğrenim gören öğrencileri ile RSP Teknik Koleji 12. sınıf öğrencileri bir araya geldi.
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ATAMIZI SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
10 Kasım’da saygı ve özlemle Atamızı
Anma törenini okulunuzda gerçekleştirdik.
Okulumuz Rahmiye Sare Palalı Teknik
Koleji’nde düzenlediğimiz törende, okulu-
muz öğretmenleri, idari personel ve öğ-
rencilerimiz katıldı.

AFSÜ’DE KORONA VİRÜS ANLATILDI
Afyon Sağlık Bilimleri üniversitenin düzenlediği "Corona Virüsü" konulu seminere, Rahmiye Sare
Halalı Teknik Koleji olarak öğrencilerimizle birlikte katıldık.
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İlimizde düzenlenen Okullararası Taekwondo
müsabakalarında okulumuz Rahmiye Sare Palalı
Teknik Koleji öğrencisi ve Yeni Aktif Spor Kulübü
sporcusu Dilara Dikyamaç, 63 Kiloda Afyon 1.si
olmuştur. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

BİR BAŞARI DA DİKYAMAÇ’TAN

Öğrencimiz Muhammed
Mustafa Bozdemir, 
karete branşında B 
katogorisi 54 Kiloda
Afyon 1.’si olmuştur.

Öğrencimizi ve emeği
geçen herkesi tebrik
eder başarılarının 
devamını dileriz.

KARATEDE 
BOZDEMİR 1.
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AMP grubu 10-11. Sınıf
öğrencilerimizden birinci
dönem notlarına göre en
başarılı üçer öğrencimiz

ödüllenlendirildi.
Öğrencilerimize Okul Mü-
dürümüz İbrahim ÇAKAL
tarafında madalya verildi.

Öğrencilerimizi tebrik
eder başarılarının 
devamını dileriz.

BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Öğret-
menler Kurulu Toplantımızı Online Olarak
Gerçekleştirdik. Öğrencilerimize daha fay-
dalı olabilmek için, idarecilerimiz ve öğret-
menlerimizle birlikte her şartta çalışmaya
devam ediyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZE DAHA FAYDALI 
OLABİLMEK İÇİN ONLİNE TOPLANDIK
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RSP’DEN İZMİR'E YARDIM
İzmir ilinde meydana gelen bir çok kişiyi etkileyen deprem afetinden 

sonra ilimizde hizmet veren Özel AOSB Rahmiye Sare Palalı 
Teknik Koleji İzmir’i unutmayarak yardım kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında kullanılmamış
battaniye ve ısıtıcılar okulda toplanarak
buradan kargo ile İzmir Kızılay Şubesi
yardım birimine gönderildi.

Herkes destek verdi
Konu ilgili konuşan okul müdürü İbra-
him Çakal; “ Öğretmenlerimiz, velileri-

miz, öğrencilerimiz ve tüm vatandaşları-
mızın katılımı ile battaniye, ısıtıcı cihaz
almak üzere nakdi yardımları veya kul-
lanılmamış battaniye ve ısıtıcı cihazları-
nızı İzmir'e ulaşmak üzere okulumuza
getirerek yardımda bulunacakları bir
kampanya düzenledik. Bu kampanya-

mıza kimse sessiz kalmadı ve bir çok
yardım toplamayı başardık. Kampanya
kapsamında okulumuza gelen battaniye
ısıtıcıları yollamanın gurunu yaşıyoruz.
Ayrıca toplanan maddi yardımlarda Kı-
zılay İzmir şubesine ulaştırıldı. Herkese
teşekkür ederiz” dedi.

TEŞEKKÜRLER
AFYONKARAHİSAR

Öğrenci sayısıyla 
Afyonkarahisar’ın en
büyük ücretsiz teknik

koleji olma özelliği
taşıyan Özel AOSB

Rahmiye Sare Palalı
Teknik Koleji okulumuz

her sene olduğu gibi
bu yıl da kontenjanını

erken doldurarak 
kayıtlarını durdurdu.

Okulumuza göster-
diğiniz ilgi için tüm

velilerimize ve 
öğrencilerimize

TEŞEKKÜR EDERİZ.
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Sakarya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sn. Haşim YÜCEL,
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent YAZICI, Bölge Müdürü Sn.
Ahmet ÇUBUK Kolejimize Teknik Gezi Düzenlediler

SAKARYA OSB, RSP’Yİ İNCELEDİ

RSP 
ÖĞRENCİSİYLE
GURUR DUYAR!

31 Ekim 2019'da 
İtalya'da düzenlenen 
Para - Taekwondo Avrupa
Şampiyonası’nda altın
madalya kazanarak bizleri
gururlandıran değerli
öğrencimiz 
Meryem Betül ÇAVDAR'ı
yürekten tebrik ederiz.
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EŞOFMANIM RSP’DEN
Özel AOSB RAhmiye Sare Palalı Teknik Koleji Sinanpaşa ilçemizin tüm köy

okullarına eşofman dağıtarak burada okuyan öğrencileri mutlu etti.

Okul yönetimimizin
destekleri ve okul
öğrenci başkanının

organizyonu ile yapılan proje
kapsamında Balmahmut,
Bulca, Küçükhüyük,
Sinanpaşa, Ahmet Paşa,
Çobanözü, Tokuşlar,
Kılınçarlan, Akören, Tınaztepe
Köylerindeki Ortaokul
Öğrencilerine ücretsiz olarak
eşofman takımı dağıtıldı.
Yapılan proje hakkında
görüşlerini bildiren Kolej
Kurucusu Önder ARTUK;
Rahmiye Sare Palalı Teknik
Koleji öğrencileri her zaman
sosyal yardımlaşma projelerine
destek veren öğrenciler
olmuştur. RSP öğrencilerden
ve okul başkanımızdan köy
okullarına yardım yapmak ile
ilgili bu proje geldiğinde biz de
elimizi taşın altına koyduk ve
Sİnanpaşa bölgemizdeki tüm
köy okulu öğrencilerine
eşofman yaptırdık. Umarız
öğrencilerimiz bu hediye
eşofmanlarını hep iyi günlerde
giyerler. Ayrıca bu sene itibari
ile bu bölgeye servis hizmeti
başlatarak Sinanpaşa’da eğitim
gören öğrencilerin güvenli ve
rahat bir şekilde okulumuza
ulaşımlarını sağlamış olduk. Bu
ve benzeri çalışmalar ile tüm
Afyon ilimizde eğitim başarısını
artırmak hedefindeyiz” dedi.

Eşofmanım RSP’den Sosyal
Sorumluluk Projesini oluşturan ve
tüm köylere bizzat kendisi giderek
öğrencilere eşofmanları teslim eden
öğrencilerimizden Alperen
KAYHAN;  İlimizin en güzel
ilçelerinden olan Sinanpaşa
ilçesinde böyle bir proje
oluşturmaktan çok mutluyuz.
Buradaki kardeşlerimiz ile bir araya
gelerek onlara eşofman hediye
edebilmek bizim için gurur vericidir.
Buradaki okullarda idareci ve
öğrenciler tarafından çok güzel
karşılandık, herkes böyle bir
projenin parçası olmaktan dolayı
çok mutlu, umarım bu projemiz
ilerde yapmayı planladığımız
projelere örnek olur. Biz bu projeyi
okul yönetimimize sunduğumuzda
çok güzel bir şekilde karşılandı ve
tüm çalışmalar hızlı bir şekilde
gerçekleşti. Bu konuda bize tüm

desteğini sunan ve eşofmanları
yaptırarak bu eşofmanları ücretsiz
olarak verebilmemizi sağlayan Kolej
Kurucumuz Önder ARTUK ve Okul
Müdürümüz İbrahim ÇAKAL’a çok
teşekkür ederiz” dedi.
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iFTAR YEMEGiNDE
BiRARAYA GELDiK
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Kurucu, İdareciler,
Öğretmen ve personeli iftar yemeğinde bir araya geldi.

Korel Otelde gerçekleşen iftar yemeğinde tüm çalışanlarımız aileleri ve yakınları ile
birlikte katıldılar. Herkese hayırlı Ramazanlar dileriz.
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SAĞLIK DERSiNDE LÖSEMi ANLATILDI

iL JANDARMA KOMUTANI HAMZA 
ÇÖMEZ, OKULUMUZU ZiYARET ETTi
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez'i,

Kolej Kurucumuz Önder Artuk makamında ağırladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez yeni
eğitim öğretim döneminin ülkemize ve şehrimize
hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek Afyon OSB
Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej Kurucularına ve
okul yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej
Kurucumuz Önder Artuk ise ziyaretlerinden dolayı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza
Çömez’e görevinde başarılar dileyerek teşekkür etti.
İlimize yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay
Hamza Çömez Kolejimizin içinde bulunan atölyeleri
ve sınıfları tek tek dolaştı. Derslere iştirak ederek
öğrencilerle samimi ortamda sohbet etti

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nde öğrencilere sağlık bilgisi 
dersinde lösemi anlatıldı. Lösemi’nin korkulacak bir hastalık olmadığını anlatmak

için öğrencilere maske dağıtılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Teknik Kolej’de her gün bir sosyal etkinlik ve farkındalık
eğitimi yapılıyor. Halk arasında korkulan bir hastalıkmış
gibi algılanan ve insanların mesafeli davrandığı Lösemi

hastalarının duygularının daha iyi anlaşılmasını sağlamak
için Teknik Kolej’de sağlık bilgisi dersinde öğrencilere maske
dağıtıldı. Maske takan öğrencilere, öğretmen Filiz Koluaçık
tarafından Lösemi hastalığı ve bu hastalıkla mücadele eden
ve hastalara psikolojik, maddi ve manevi destekte bulunan
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) hakkında bilgiler verdi.
Lösemi hastalarının sokakta en çok sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları
olduğunu, anlaşılmaya ihtiyaçları olduğunu aktaran Koluaçık,
lösemi hastalarından çekinilmemesini, taktıkları maskenin
diğer insanlara hastalık bulaştırmaması için değil, nazik ve
hassas olan vücutlarını korumak için olduğunu söyledi.
Okul yönetimi ise, sağlık derslerinde öğrencilere sosyal konu-
larda da bilgi vermeye çalıştıklarını belirterek, farkındalık
oluşturmaya özen gösterdiklerini ifade etti
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Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı
Teknik Kolejimiz de okumanın
her anlamda ve her alanda etkin

olabilmesi bizim vazgeçilmez
esaslarımızdan biridir. Bu bağlamda
kolejimiz de bu esası hayata geçirmek
adına her gün en az 20 dakika tüm
sınıflarımızda aynı saatlerde tüm
öğrencilerimiz ile tüm eğitim
kadromuzla birlikte okuma etkinliği
gerçekleştiriyoruz. Her eğitim öğretim
yılının başlangıcında Kolej yönetimimiz
ve Edebiyat öğretmenlerimiz
tarafından belirlenen Türk ve Dünya
Edebiyatının seçkin örnekleri
arasından belirlenen kitapları
okutuyoruz. Öğrencilerimize kitap
okuma alışkanlığı kazandırmaya
devam ediyoruz

AFYONKARAHiSAR iL JANDARMA KOMUTANIMIZ
ALBAY HAMZA ÇÖMEZ’i ZiYARET ETTiK

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej Kuru-
cularımız Önder Artuk, İsmail Palalı, Okul
Müdürümüz İbrahim Çakal, Okul Başkanımız

Alperen Kayhan ve öğrencilerimiz Sudenur Sivritepe, Azra
Şendur, Tugberk Canbay eşliğinde, Afyonkarahisar İl Jan-
darma Komutanımız Albay Hamza Çömez’i ziyaret ettik.
Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Kolej yönetim-
imizi ve öğrencilerimizi kapıda karşılayarak makamına
kabul etti. Makam odasında öğrencilerimizle bir süre soh-
bet eden Jandarma Komutanı Albay Çömez, öğrencilerim-
ize gelecekle ilgili sorular sordu. Öğrencilerimize çok
çalışarak kendisine, ailesine, vatan ve milleti için yararlı
birer birey olmalarını temenni etti. Ziyaretin ardından
öğrencilerimiz İl Jandarma Komutanlığı'nın anı defterine
duygu ve düşünlerini yazdılar.

ÖĞRENCiLERiMiZE KiTAP OKUMA
ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIYORUZ
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Ziyarette, kolej öğrencileri İl
Müftüsü Şükrü Kabukçu’ya
çiçek takdim ederek,

Camiler ve Din görevlileri haf-
tasının hayırlı ve uğurlu olmasını
dilediler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
belirten Afyonkarahisar İl Müftüsü
Şükrü Kabukçu, Afyon OSB Rah-
miye Sare Palalı Teknik Kolejin
kurucularına, öğretmenlerine ve
öğrencilerine teşekkür etti. Müftü
Şükrü Kabukçu, Bu güzel hafta
münasebetiyle yapmış olduğunuz
ziyaret, bizi onure etmiş oldu”
diye belirttikten sonra haftanın
ehemmiyeti hakkında öğrencileri
bilgilendirdi. 

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejin kurucusu Önder Artuk, Kolej Müdürü
İbrahim Çakal, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Ahmet Sevim, Hasibe Öksüz,
Fizik öğretmeni Hasan Boyar ve bir grup öğrenciyle Camiler ve Din görevlileri haftası
nedeniyle Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’yu makamında ziyaret ettiler.

iL MÜFTÜSÜ ŞÜKRÜ KABUKÇU’YU
MAKAMINDA ZiYARET ETTiK

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejin kurucusu Önder Artuk ise; “Bu zi-
yaretler öğrencilerimiz üzerinde olumlu etki bırakıyor. Dinini, diyanetini bilen bir
nesil yetiştirmek ana hedefimiz’’ diye konuştu

ORYANTASYON PROGRAMI DÜZENLEDiK

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejimize
kayıt yaptıran lise 9'üncü sınıf öğrencilerimiz için
oryantasyon programı düzenlendik. 2018 - 2019

eğitim öğretim yılında lise 9'üncü sınıf öğrencilerimizin
okul kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek ve
arkadaşlarını tanıma amacıyla uygulanan programda
derslikler ve atölyeler gezdirilerek ilgili öğretmenlerimiz
tarafından bilgilendirme yapıldı. Okul kıyafetleri verilen
öğrencilerimize öğle yemeğinden sonra Afyon
Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda bu yıl
mezun olup çeşitli üniversiteleri kazanan mezun
öğrencilerimiz 4 yıllık deneyimlerini 9’üncü sınıf
öğrencilerine paylaştı
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iL PROTOKOLÜ ELEKTRiKLi
OTOMOBiLiMiZi TEST ETTi
Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Genç-
lik Merkezi ile Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejle or-
taklaşa yürüttükleri projeyi il protokolüne tanıtarak destek istediler.

Afyon OSB Rahmiye Sare
Palalı Teknik Kolejin
Elektrik Elektronik Bölümü

öğrencilerinin yapmış olduğu
elektrikli otomobili AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekili Av.
İbrahim Yurdunuseven
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı
Mehmet Boztepe, Afyonkarahisar
Belediyesi Başkan Yardımcısı
Mahmut Karcı ve İl Emniyet
Müdürü Gürsel Yıldız tarafından
Gençlik Merkezinin bahçesinde
test sürüsü yaptılar.
Aracın yapım aşamasını anlatan
Elektrik Elektronik Bölümü 3. sınıf
öğrencisi Mikail Işık; “ Elektrikli
otomobili öğretmenlerimin desteği
ile kendi imkânlarımla ürettim.
Otomobilimin ismini "AGM" olarak
koyduk. 4 akü ile oluşmaktadır.
Aracımızda bulunan Akülerin
sayesinde 20 Km gitmekte ve 80
Km’de hız yapmaktadır.
Fabrikalarda üretilen bir
otomobilin ne özelliği varsa bizim
aracımızda da bulunmaktadır.

Mesela farlarımız, sinyallerimiz, el frenimiz, ses sistemleri vardır” dedi.
Gençlerimizin önünü açmak için her zaman yanlarında olduğunu belirten
Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ertürk; “Son yıllarda
gençlerimizin teknolojiye olan ilgilerinin her yıl arttığını görüyoruz. Bizde
Gençlik merkezi olarak genç mucitlerimize destek veremeye hazırız.
Afyonkarahisarlı gençlerin önünü açmalıyız” şeklinde konuştu.
Aracın test sürüsünden sonra bir açıklamalarda bulunan AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, Gençlerin böyle bir
araç üretmesinden dolayı mutlu oldum. Vakitlerini boşa geçirmeyerek bir
araç üretmişler. Biz yöneticiler olarak böyle mucit öğrencilerinin önünü
açma için elimizden geleni yapmalıyız. Son yıllarda ülkemizde teknoloji
olarak ileri gitmekte ve böyle genç nesilleri gördüğümüz zaman geleceğe
umutla bakıyoruz” ifadelerini kullandı.
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KARiYER GÜNLERiNDE
BARO’YU KONUK ETTiK

Öğrencilerimize, hayatlarında rol model alabilecekleri kişileri bir araya
getirerek, kariyer hedefleri için farkındalık yaratacak, vizyonları
görmelerini sağlamak, söyleşi düzenleyip sektör ve firmaları tanıt-
mak, gelecek iş yaşamlarında adaptasyon sağlamak için her ay farklı
konu ve konukları kariyer günü davet ediyoruz.

Bu haftaki kariyer günümüzün konukları;
Afyonkarahisar Baro Başkanımız Av. Turgay Şahin
ve Baro Başkan Yardımcısı, Kadın ve Çocuk

Hakları Komisyon Başkanı Av. Gönül Ar Güngör oldu. 
Afyon OSB konferans salonunda öğrencilerimize
“Avukatlık Mesleği, Çocuk Hakları ve Kadına Karşı
Şiddet” konusunda farkındalık eğitimi verdiler. 
Okul Müdürümüz İbrahim Çakal, programın açış
konuşmasını yaptı. Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon
Başkanı Av. Gönül Ar Güngör ise, Çocuk Hakları ve
Kadına Karşı Şiddet konularına değindi. Av. Güngör,
Afyonkarahisar Barosu olarak çocuğun cinsel istismarı ve
kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda
mağdurların her aşamada yanlarında olduklarını bildirdi.
Meslek Lisesi mezunu olduğunu anlatan Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin’de Teknik Kolej
öğrencilerimize avukatlık mesleğini seçme sebebini ve bilgilerini paylaştı.
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KIZILAY MADEN SUYU FABRiKASINA
TEKNiK GEZi DUZENLEDiK

Her sınıfımız için ayrı ayrı planladığımız
teknik geziler kapsamında bu gezimiz de
Gıda, Elektrik - Elektronik ve Makina

Bölümlerimizden birer sınıfımızı ilimizde bulunan
Kızılay Maden Suyu Fabrika Müdürlüğüne
götürdük.
Gezi kapsamında öğrencilerimizin maden suyu
üretim aşamalarını yerinde inceleme fırsatı
buldular.
Bizi ağırlayan Kızılay Maden Suyu Fabrikası
çalışanlarına teşekkür ederiz.

GIDA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ ESKİŞEHİR 
GIDA FUARINI GEZDİ
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Afyonkarahisar OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji öğretmen, öğrenci,
idareciler ve kolej kurucuları ile birlikte Kızılay’a kan bağışında bulundu.

KIZILAY’A KAN BAĞIŞLADIK

Afyonkarahisar Kızılay Kan bağışı Merkezi ile
birlikte kan bağışı kampanyası düzenleyen Afyon
OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji, okulda

kan bağışında bulundu. Okulun bir sınıfını kan toplama
merkezine çeviren Kızılay Afyonkarahisar Kan Toplama
Merkezi çalışanları, 12 sınıfa giden ve 18 yaşını geçmiş
öğrenciler ile öğretmenlerden ve okul idarecilerinden
kan topladı. Kan bağışına okul kurucusu Önder Artuk
ve İsmail Palalı da katılarak destek verdi. 
KAN HAYATİ BİR SIVI
Kızılay Kan Merkezi sorumlu doktoru İsa Karakaya,
kanın yapay olarak yapılamayan hayati bir sıvı
olduğunu belirtti. Karakaya, kanın sadece insanlardan
alınarak elde edilebildiğini ve her zaman bir ihtiyaç
olduğunu aktararak, şöyle konuştu: “Kan insanın
hayatta kalabilmesi için her zaman ihtiyaç duyulan bir
hayati sıvı. Bunu yapay olarak yapmak mümkün değil.
Bu ihtiyaç insanların kan bağışı ile mümkün oluyor.
Bunun için resmi kurum, kuruluş, okullar ve şirketlerle
kan bağışı etkinlikleri düzenliyoruz.
Bugün de Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nde kan

topladık. Öğrenciler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi.
Hepsine teşekkür ediyoruz”
ÖĞRENCİLERDE BİLİNÇ OLUŞTURMAK
İSTİYORUZ
Teknik Kolej Kurucusu Önder Artuk ise kan bağışı ile
ilgili yaptığı açıklamada, okul olarak sosyal sorumluluk
projelerine her zaman önem verdiklerini dile getirdi.
Artuk, 4 yıldır kan bağışı etkinliğini gerçekleştirdiklerini
ifade ederek, “Hem ihtiyaç sahiplerine destek olmak
hem de öğrencilerimizde de bir farkındalık yaratmaya
çalışıyoruz. Bu hafta da Kızılay haftasıydı. Bu anlamda
kan bağışında bulunmak istedik. 4 yıldır bu etkinliği
gerçekleştiriyoruz. 
Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz gelip kan
bağışında bulunuyorlar. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 60 ünite
kan bağışı olmuştu. Bu yıl hedefimiz 100 ünite kan
bağışlamak. Bu tür etkinliklerle hayata dair küçük de
olma dokunuşlar yapmak istiyoruz. İnsanın kana ne
zaman ihtiyacı olacağı belli olmuyor. O yüzden kan
bağışının herkes tarafından bilinmesini ve yapılmasını
diliyoruz” diye konuştu.
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Konya gezimiz
9Mart Cumartesi günü 55 öğrencimiz ile birlikte Konya

ilimize gezi düzenledik. Gezi kapsamında Türkiye tek
robot üreten fabrika olan Akinrobotics i ziyaret ettik.

Yılda sadece 4 gün ziyaretçi kabul eden Akinrobotics e
teşekkür ederiz. Daha sonra Konya KTO Karatay Üniversitesi
ne giden öğrencilerimiz burada öyle yemeklerini yediler.
Keyifle geçen gezimiz öğrencilerimiz tarafından beğeni ile
karşılandı. 
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BELEDiYE BAŞKANIMIZ MEHMET 
ZEYBEK OKULUMUZU ZiYARET ETTi

Belediye Başkanımız Mehmet ZEYBEK, Özel
Kalem Müdürü Mehmet SAVAŞ, Afyon OSB
Başkanı Bekir YEŞİLAY, OSB Müdürü Ali U.

AKOSMANOĞLU ve beraberlerindeki heyet
okulumuzu ziyaret etti.
Gelen ziyaretçi heyetini Batı Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Önder ARTUK misafir etti.
Hem okulumuzu ziyaret hem de kurumumuz
bünyesinde olan Türkeli Gazetesi için hayırlı
olsuna gelen belediye başkanımıza ilgilerinden
dolayı teşekkür ederiz.

Okulumuzun Bando Ekibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde görev aldı. Okulumuzun Bando ekibinin
gösterisi sırasında tüm okullar yürüyüş yaptılar. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür
ederiz.
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OKUL GÜREŞ TAKIMIMIZ
iL ŞAMPiYONU OLDU

Güreş Takımımızın sporcuları 5 – 6 Ocak
2019 günlerinde Güreş Eğitim Merkezinde
yapılan güreş müsabakalarında katıldıkları

tüm kategorilerde şampiyon olmuşlardır.
45 Kg da Serbest Dalda İhsan ELİTOK
48 Kg da Serbest Dalda Semih ŞEN
55 Kg da Grekoromen Dalda Mehmet Ali
YILDIRIM

60 Kg da Serbest Dalda Hüseyin Emre Demirel
92 Kg da Grekoromen Dalda Halil GÜZEL il 1. Si
olmuşlardır.
17 Şubatta Burdur’da yapılacak olan grup
müsabakalarında ilimizi bu öğrencilerimiz temsil
edecektir.
Emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimize
teşekkür ederiz.

RSP iLE BiRLiKTE YiNE BiR iLK..
Okul

Başkanımız
Alperen

KAYHAN liderliğinde
yeni projemiz başladı.
Projemiz ;
Kantinden satılan tüm
cam ürünlere
fotoğraftaki gibi etiket
yapılarak depozitolu
hale getirildi . Ürünler
50 Kuruş farkla
satılacak. Cam şişe
ve etiketi zarar
görmeden kantine
teslim edilirse 50
Kuruş iade edilecek.
Bu proje ile birlikte
okul bahçemiz temiz
hale gelecek.
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Çağımızın en yaygın, mücadelesi ve tedavisi uzun süre
gerektiren hastalığı olan lösemiye yakalandı. Hem maddi
hem manevi desteğe ihtiyacı olan Eylül’ün yanında olmak,
denizde bir damla olabilmek için Özel Rahmiye Sare Palalı
Mesleki ve Teknik Koleji olarak okulumuz öğrencilerinden
Miraç Konuş (Eylül’ün kuzeni) ve okulumuz öğretmenlerinden
Çiğdem Akan’ın öncülüğünde “Her Bağış Eylül İçin” kam-
panyasını başlattık.

Yaklaşık 1 ay boyunca okulumuz öğrencileri ve yakınlarından
Eylül için topladığımız maddi desteği bugün tamamladık.
İş Bankası şubesi aracılığı ile Eylül’ün hesabına gönderdik.
Bu kampanyada bir kez daha okulumuzun ne kadar büyük
bir aile olduğunu bize gösteren okul öğretmenleri, öğrencileri
ve yakınlarına Eylül ve ailesi adına teşekkür ediyoruz.
Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Koleji olarak Eylül’e
geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

LÖSEV'e OKULUMUZDAN
DESTEK: EYLÜL’ÜN HiKAYESi

Eylül Tezgel… Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, henüz 9.sınıf öğren-
cisi. Yaşama sımsıkı bağlı, sporu çok seven, arkadaşlarıyla vakit
geçirmekten keyif alan sosyal ve bir o kadar da akıllı bir genç.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yrd.
Sayın İbrahim Er beyi OSODER
yönetimi olarak kurucumuz Sn.

Önder ARTUK makamında ziyaret etti
Mesleki Teknik Eğitim hakkında bizlere
vermiş olduğu desteklerden dolayı
Eğitim camiası adına teşekkürlerimizi
sunarız.

OSODER YÖNETiMiNDEN BAKAN
YARDIMCISI iBRAHiM ER’E ZiYARET
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ÖĞRENCiLER MOTiVASYON
SEMiNERiNDEN FAYDALANDI

Karatay Üniversitesinin düzenlediği son 45 konulu motivasyon
seminerinden öğrencilerimiz oldukça faydalandı. Ali Osman
Yurdunuseven isimli öğrencimiz konuşmacının sorduğu soruya doğru

cevap vererek ufak bir ödül kazandı.

VELiLERiMiZLE FiKiR
ALIŞVERiŞi YAPTIK

Veli toplantımıza velilerimiz yoğun ilgi gösterdi. 2. Dönem
veli toplantımıza gelen tüm velilerimize teşekkür ederiz.Veli
toplantımız da velilerimiz öğrencilerin tüm öğretmenleri

ile görüşüp, öğrencisi hakkında bilgi alırken, öğrencilerimizin
daha iyi olması konusunda fikir alışverişi yaptılar.
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Öğrencilerimizi mesleki ve gelecek
planlamaları kapsamında Polis Meslek
Yüksek Okuluna götürdük.
Burada polis okulunun eğitim ve uygulama
sınıflarını ve alanlarını gezen
öğrencilerimiz, polislik mesleği hakkında
bilgi aldılar.
Polis olacak bir birey nasıl aşama ve
eğitimlerden geçtiğini öğrencilerimiz
yerinde gördü.
İlgilerinden dolayı Polis Meslek Yüksek
Okulu idarecilerine teşekkür ederiz.

ÖĞRENCiLER POLiS MESLEĞi
HAKKINDA BiLGi ALDILAR

Okulumuz öğrencileri PMYO’yu ziyaret ederek, polis olacak bir
bireyin nasıl aşama ve eğitimlerden geçtiğini yerinde gördüler.

TAKIM HALiNDE BiRiNCi OLDUK
Kolejimiz Liseler arasi bisiklet genç erkek A yarışmasında Bilal

SEVİLMİŞ, Mustafa ÇEKİÇ, Ahmet ÖZCAN, Efe KULLUKCU
Hamza GENCER takım halinde 1. olmustur.

Kolejimiz liseler arasi Bisiklet genç erkek B yarışmasında Turan
ALTEKİN, Metin BAYRAM, Yusuf DURGUT, Hamdi Can TURHAN
takım halinde 1.olmustur.  Kolejimiz liseler arası bisiklet genç B ferdi
yarışmada Aleyna Ceylin YAVUZ 1. olmuştur.



TEKNİK KOLEJ DERGİSİ 74

www.afyonteknikkoleji.com info@afyonteknikkoleji.com0 272 290 17 17

Hijyenin çok önemli
olduğunu ve mutlaka
dikkat edilmesi

gerektiğini söyleyen
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehber Öğretmen Şerife
Erten, vücut temizliğinin son
derece önemli bir faktör
olduğunu vurguladı. 

Öğrencilere bulaşıcı hastalıklar ve kişisel hijyen konusunda da bilgi veren Rehber
Öğretmen Şerife Erten, kirli suların, meyve ve sebzelerin yıkanmadan yenmesinin
hastalıklara neden olabileceğinden söz etti.

ÖĞRENCiLERE BiLGiLENDiRME
SEMiNERi DÜZENLENDi

Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji 9'uncu sınıfında okuyan kız öğrenci-
lerine “Ergenlikte Kişisel Bakım ve Temizlik” konulu bilgilendirme semineri düzenledi

Dünyanın en cesur yazarı olarak bilinen Serkan
Şengül tarafından Afyon Organize Sanayi
Bölgesinin konferans salonund, Afyon OSB

Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolej öğrencilerine kitap
okumanın, yazı yazmanın ve kişisel gelişimin önemine
değindi.

Teknik Kolej öğrencilerine hedef belirleme, başarı ve
motivasyon gibi konularda deneyimlerini aktaran yazar
Serkan Şengül, Teknik Kolejin ikinci kariyer günü
etkinliğine, öğrencilere bol bol kitap okumaları ve
hedefleri doğrultusunda cesur olmaları için tavsiyelerde
bulundu.

DÜNYANIN EN CESUR YAZARLARINDAN
SERKAN ŞENGÜL’Ü KONUK ETTiK
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Afyonkarahisar'da özel bir teknik kolejin öğretmeni
Çiğdem Akan ve öğrencileri, lösemili çocuklara
peruk yapılması için saçlarını bağışladı. Öğretmen

Çiğdem Akan, "Saç bağışı bu hastalıkta çok önemli ve
uzun bir süreç. Biz bir mutluluk yaratmak istedik. İnşallah
bunu başaracağız" dedi.
Afyonkarahisar'daki özel bir kolejde tarih öğretmeni olan
Çiğdem Akan, kanser tedavisi sonucu saçsız kalan
özellikle çocuk hastalar için saçlarını bağışlama kararı
aldı. Çiğdem Akan uzattığı saçlarını kestirip peruk yaptırıp
bağışlarken, bunu gören 6 öğrenci de öğretmenlerini
örnek alarak saçlarını bağışladı. Saçlarının 30 santimlik
bölümünü kuaförde kestiren öğrenciler, bunları da
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Onkoloji Hastanesi'ne
kargo aracılığıyla gönderdi. Saçların burada peruk haline
getirilerek, kanser tedavisi gören çocuk hastalara verileceği
belirtildi.

'ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK 
İÇİN HAREKETE GEÇTİK'

Öğretmen Çiğdem Akan, kanser hastası çocukların
yüzünü güldürmek için saçlarını uzatarak bağışladığını
söyledi. Akan, "Çağımızın hastalığı kanser. Yakın
çevremdeki insanların yaşadığı bu hastalık nedeniyle
böyle bir düşünce oluştu. Hastalığın tedavi sürecinde
kullanılan ilaçlar, kemoterapi, saçların dökülmesine neden
oluyor. Saç dökülmesi manevi sıkıntılara yol açabiliyor.
Bununla ilgili bazı sosyal projelerin varlığını keşfettim.
Boya gibi yapay ilaçların kullanılmadığı orijinal saçlardan
peruk yapıldığını öğrendim. Ben de böyle bir projeyi
başlatmak istedim. Öncelikle kendi saçlarımı kestirip
öğrencilerime gösterdim, anlattım projeyi. Onlar da bana
destek oldu. Birçok öğrencimiz saçlarını kestirdi. Biz de
lösemili çocuklara peruk olması, onların yüzünde
gülümseme yaratmak için böyle bir proje yaptık" dedi.
'SAÇLARIMIZI GAZİANTEP'E GÖNDERDİK'
Kesilen saçların Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastane-
si'nde tedavi gören çocuklara gönderildiğini aktaran Akan,
saçların hastanede çocuklara eğitim veren öğretmen
Nesibe Gerek tarafından alınacağını anlattı. Çiğdem Akan,
"Haberlerde gördüm. Nesibe Hanım, Onkoloji Hastanesi'nde
çocuklara sınıf öğretmeni olarak eğitim veriyor. Öncelikle
kendisiyle iletişim kurdum. Saçlarımı bağışlamak istediğimi
ve çocuklara peruk yaptırmak istediğimizi söyledik ve
bağlantı kurduk. Bunun için de saçlarımızın en az 30
santim olması gerekiyordu. O yüzden uzatmaya başladığım-
da, 'Neden uzatıyorsun artık saçlarını kestirsen' gibi tepkiler
aldım ama bağışlamak istediğimi söyleyince ve öğrencilerime
bunu anlatınca tepkiler çok iyiydi. Herkes destek olmak
istedi, hatta benimle birlikte uzatanlar ve kestirmek isteyenler
oldu. Saç bağışı bu hastalıkta çok önemli ve uzun bir
süreç. Biz bir mutluluk yaratmak istedik. İnşallah bunu
başaracağız öğrencilerimle birlikte" diye konuştu.

'ÖĞRETMENİM BENİM FİKRİMİ 
DEĞİŞTİRDİ'

11'inci sınıf öğrencisi Şeydanur Koçer, saçlarını kesme
gibi bir fikri olmadığını, fakat öğretmeniyle görüştükten
sonra fikrini değiştirdiğini söyledi. Koçer, "Bu proje içime
sindi ve hemen kestirdim. Saçlarımın gideceği yer çok
güzel bir yer. Birilerinin mutluluğuna sebep olacaksam,
çok güzel bir şey bu" dedi.

'BAŞKA ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN'
12'nci sınıf öğrencisi Beyza Görgülü, annesine bir ay
önce kanser tanısı konulduğunu anlatarak, annesiyle
birlikte 1 ay hastanede yattığını kaydetti. Görgülü, "Annem
hastanede ilaç tedavisi gördü. O yüzden annemin saçları
döküldü ve kestik. Bu duruma hassas olduğum için
saçlarımı kestirdim. Başka çocuklar mutlu olsun diye ke-
stirdim. Biz mutlu olamadık diye böyle bir şey yaptım"
diye konuştu.

'ÇOK MUTLU OLDUM'
Projeye saçlarını kestirerek destek olan 11'inci sınıf
öğrencisi Dilara Canan, saçlarını çok sevdiğini ve günlük
baktığını söyledi. Öğretmenlerinin projeden bahsetmesiyle
saçlarını kestirmeye karar verdiğini anlatan Canan, "Öğret-
menimiz 'çocuklar mutlu olacak' dediğinde katılmak
istedim. Açıkçası böyle bir projede yer alacağım için çok
mutlu oldum" dedi.

'BAŞKASININ MUTLULUĞU OLMAK
GÜZEL BİR ŞEY'

12'nci sınıf öğrencisi Begüm Örten de, "Saçım uzun
olduğu için kestirdiğim zaman arkadaşlar tepki gösterdi.
Ama bu projede yer aldığım için çok mutlu oldum. Çünkü
başkasının mutluluğu olmak güzel bir şey. Öğretmenim
sayesinde bu projeye katıldım" şeklinde konuştu.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER LÖSEMİLİ
ÇOCUKLAR İÇİN SAÇLARINI BAĞIŞLADI
Afyonkarahisar'da özel bir teknik kolejin öğretmeni Çiğdem Akan ve
öğrencileri, lösemili çocuklara peruk yapılması için saçlarını bağışladı.
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Rahmiye Sare Palalı öğrencilerinin Türbe camiyi
ziyaretine katılan Afyonkarahisar il Müftüsü Şükrü
kabukçu burada gençlere Dini ve Manevi

değerlerimiz hakkında öğütlerde bulundu.
Dini ve tarihi değerlerimizi yakından tanıdılar
Cuma namazı öncesi Teknik kolej Müdürü İbrahim Çakal
ve Din kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ahmet Sevim
önderliğinde Türbe camisini ziyaret eden öğrenciler
burada dini ve tarihi değerlerimizi yakından tanıma fırsatı
buldular. 

Mevlevilik müzesini gezdiler
Türbe camisi içerisinde bulunan Mevlevilik müzesini de
ziyaret eden öğrenciler burada müze yetkililerinden
Mevlevilik ve mesnevi sanatı hakkında bilgilerde aldı.
Cami bahçesinde ilk olarak öğrencilere Din kültür ve

Ahlak bilgisi öğretmeni Ahmet Sevim Türbe camisinin
tarihçesi hakkında bilgiler verdi.

Müftü Kabukçu gençlere tavsiyelerde
bulundu 
Gezi hakkında açıklama yapan Okul Müdürü İbrahim
Çakal : “Okulumuz olarak camiler ve Din görevlileri haftası
kapsamında il Müftülüğümüzün destekleri ile okulumuz
öğrencilerimizi dini ve tarihi değeri olan Türbe camisine
getirdik. Burada il Müftümüz ve cami yetkililerimiz
öğrencilerimize dinimiz hakkında bilgiler verdi.
Öğrencilerimizin eğitimine yönelik etkinliklerimiz devam
edecektir.” Dedi. Gençlere Camilerin maneviyatını anlatan
Afyonkarahisar il Müftüsü Şükrü kabukçu da camilerin
sadece bir ibadet alanı olmadığını aynı zamanda eğitim
alanları olduğunu söyledi.

Camiler ve Din görevlileri haftası kapsamında Afyon OSB Rahmiye
Sare Palalı Teknik Koleji öğrencileri türbe camisini ziyaret ettiler.

RAHMiYE SARE PALALI
ÖĞRENCiLERi TÜRBE CAMiSiNi

ZiYARET ETTi
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ROBOTiK YARIŞMAYA
TEKNiK KOLEJiMiZDEN iKi

ÖĞRENCi KATILACAK
1994 yılından beri Amerika merkezli First Vakfı tarafından düzenle-
nen ve her yıl 70 binden fazla gencin yer aldığı Dünya’nın en prestijli
robotik turnuvasına Afyonkarahisar’dan iki öğrenci katılacak.

Dünyanın en prestijli
robot yarışmalarından
FRC First Robotics

Competition yarışmasına
Afyon OSB Rahmiye Sare
Palalı Teknik Kolejinde
okuyan 10. sınıf
öğrencilerinden Azra Şendur
ve Sudenur Sivritepe
katılarak Afyonkarahisar’ı
temsil edecek.
Fikret Yüksel Vakfı ev
sahipliğinde
gerçekleştirilecek yarışma
18-22 Ekim tarihlerinden
İstanbul Ataşehir Ülker
Sports Arenada
düzenlenecek. 4 gün süren
turnuvanın ilk gününde
takımlar yarışma alanına
yerlerini alırken, robotların
maç yapacağı oyun
sahasının kurulumu
gerçekleştirilecek.
Yarışmanın ikinci gününde
ise eleme maçları
oynanacak. Üçüncü ve son
gün ise final maçlarının
oynanmasının ardından ödül
töreni gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin en prestijli
Robotik Yarışmasına
katılacakları adına mutlu
olduklarını belirten Afyon
OSB Rahmiye Sare Palalı
Teknik Koleji Elektrik –
Elektronik Bölümü öğretmeni
Aydın Liman, şunları
kaydetti:

“İstanbul Ülker Sports Arena'da gerçekleşen turnuvada öğrenciler
robotik maratonunun heyecanı yaşayacak. Fikret Yüksel Vakfı'nın
desteğiyle gerçekleşen turnuvada daha önceden turnuvada
okulumuz öğrencileri Amerika'da Türkiye'yi başarıyla temsil
edebilmek için 64 takım arasında yarışılacak. Afyonkarahisar
adına Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne
bağlı Karahisar Gençlik Merkezi’nin öncülüğünde Afyon OSB
Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde okuyan Azra Şendur ve
Sudenur Sivritepe temsil edecek. Robotik Yarışması gibi teknolojik
yarışmalarında hem okulumuzu hem de ilimizi temsil etmesi adına
bize her türlü desteği veren kolej yönetimine teşekkür ediyoruz”
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RSP’DEN ÜCRETSiZ
TERCiH DANIŞMANLIĞI
Afyonkarahisar OSB Rahmiye Sare Palalı teknik Koleji, Lise
Giriş Sınavı’nın ardından yapılacak olan tercihlerle ilgili ücretsiz
tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Afyonkarahisar’ın tek özel ve ücretsiz
teknik koleji olma özelliğini taşıyan
Afyonkarahisar OSB Rahmiye Sare

Palalı Teknik Koleji, 8. Sınıftan lise eğitimine
geçecek öğrenciler için tercih danışmanlığı
hizmeti veriyor. 
Okul kurucusu Önder Artuk, Lise Giriş
Sınavlarının (LGS) yapıldığını ve sonuçların 26
Haziran’da açıklandığını hatırlattı.
TERCİHLER 2-13 TEMMUZ
ARASINDA
Öğrencilerin 2 Temmuz ile 13 Temmuz
arasında bu sonuçlara göre yerleştirme
tercihlerini yapacaklarını söyleyen Artuk, “Bu
sene seçici bir sınav oldu. Bu sene ilk defa
uygulanan bir sistem olacak.
Afyonkarahisar’da bir Anadolu Lisesi, bir Fen
Lisesi, üç tanede Mesleki eğitim veren lise var.
Bu seneki yeniliklerden dolayı öğrencilerin
mutlaka profesyonel rehberlik hizmetlerinden
destek almaları lazım. Bu sene ilkleri
yaşayacağımız bir yıl olacağını düşünüyorum”
dedi.
ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK
VERİYORUZ
13 Temmuza kadar yapılacak olan ilk
yerleştirme başvurularının 30 temmuzda
açıklanacağını aktaran Artuk, bundan sonra 4
defa daha ek yerleştirme olacağını vurguladı.

Son olarak yapılacak olan ek yerleştirmelerin sonucunun ise
8 Eylül günü ilan edileceğini ifade eden Artuk, “Çocuklar için
2-13 Temmuz arasında yapılacak olan ilk tercihler önemli.
Doğru tercihleri yapmaları lazım. Mutlaka okullarından, yada
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji olarak kurduğumuz tercih
merkezindeki rehberlik merkezimizden destek almalarını
öneriyoruz. Çünkü yapılacak bir hata, yanlış bir tercih
çocuğun yanlış bir okulda, yanlış bir lise eğitimi almasına
neden olabilir. Velilerimiz mutlaka bu kılavuzu iyice
okusunlar. Profesyonel rehberlik hizmeti almalarını istiyoruz.
Bizde Rahmiye Sare Palalı teknik Koleji olarak Yeşilyol’da
bulunan irtibat bürosunda 8. Sınıftan 9. Sınıfa geçecek olan
öğrencilere ücretsiz bir şekilde tercih danışmanlık hizmeti
veriyoruz. Velilerimiz bizden, okullarındaki rehberlik
servisinden destek almadan tercihlerini sonlandırmasınlar.
Bu sene ilklerin yaşanacağı bir sene, o yüzden dikkat
edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
AFYONKARAHİSAR’IN YÜZDE 15’İNİ BİZ
OKUTUYORUZ
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nin bu yıl yaklaşık 480
yeni öğrenci alacağını belirten Artuk, şunları kaydetti:
“Başvurular şuanda devam ediyor. Her geçen gün artan bir
başvuru süreci geçiriyoruz. Yaklaşık bin civarında olan erken
başvurulardan puan sıralamasına ve disiplin durumuna göre
480 öğrenci alacağız. Şuanda bin 600’e yakın bir öğrenci
sayımız var. 200 civarında bir artış yapacağız. Bunu bin
800’e çıkarmayı düşünüyoruz. Okul olarak
Afyonkarahisar’da lise öğrencilerinin yüzde 15’ini biz
bulunduruyoruz. Türkiye genelinde de bu oranları karşılayan
sanırım tek okuluz. Öğrenci sayımıza göre öğretmen ve
personel sayımızı her geçen gün dengede tutuyoruz ve
arttırıyoruz. Uzman idari kadromuz ve rehberlik servisimizle
öğrencilerimize hizmet veriyoruz”
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Liselerarası Voleybol Erkekler kategorisinde son 3 yılda 4 ayrı şampiyon-
luk kazanarak adından sıkça söz ettiren Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik
Koleji, Final mücadelesinde Bolvadin Adalet Lisesi’ni 25-8, 25-12 ve 25-
18’lik setlerle 3-0 mağlup ederek kupaya ambargo koydu.

SON 3 YILIN ŞAMPiYONU 
KUPAYA AMBARGO KOYDU

Okullar arası Voleybol il şampiyonasının erkekler kategorisinde
mücadele eden Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji yarı
finalde karşılaştığı Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni setlerde 3-1

mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Finalde Bolvadin Adalet Lisesi
ile 8 Ocak’ta karşı karşıya gelmesi planlanan müsabaka hava
muhalefeti nedeniyle 10 Ocak’a ertelenmişti. Liseler arası Voleybol
Erkekler kategorisinde son 3 yılda 4 şampiyonluk yaşayan Özel
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji, 2016 yılında B kategorisi, 2017
yılında A kategorisi ve 2018 yılında ise hem A kategorisi hem de B
kategorisinde şampiyonluğa ulaşmıştı. Adını finale yazdıran son 3 yılın
şampiyonu Özel Rahmiye Sare Palaı Teknik Koleji, dün Prof. Dr.
Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanan final maçında Bolvadin
Adalet Lisesi’ni 25-8, 25-12 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup ederek
kupanın sahibi oldu. 
KARŞILAŞMAYA İLGİ YOĞUNDU
Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nin finalde Adalet Lisesi’ni 3-0
mağlup ederek Liselerarası Voleybol Erkekler Şampiyonu olduğu final
maçına Özel Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji’nden yaklaşık 600
öğrenci takımlarına destek olmak için tribünlerdeki yerini alarak
müsabaka boyunca tezahüratlarla destek verdi. 
DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPALARI VE
MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ
Rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Özel Rahmiye Sare
Palalı Teknik Koleji, ikinci olan Bolvadin Adalet Lisesi ve üçüncü olan
Cumhuriyet Lisesi Voleybol takımlarına törenle madalyaları ve kupaları
takdim edildi. 
Şampiyonluk kupasını taraftarlarıyla birlikte havaya kaldıran Özel
Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji Liselerarası Erkekler Voleybol Grup
müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı elde etti
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TEKNiK GEZiMiZi AFYON DOĞUŞ
ŞEKER FABRiKASINA YAPTIK

Teknik gezi kapsamında Afyon Doğuş Şeker Fabrikasına inceleyen Okul Müdür
Yardımcısı Mustafa Aydoğmuş, Gıda Alan Şefi Zeynep Çavdar, Gıda Öğretmeni
Kübra Azel Yılmaz ve Gıda Bölümü öğrencileri şeker pancarının girişinden
kristal şeker olarak çıkan aşamaları fabrika görevlileri tarafından bilgilendirildi. 

Gezi sırasında fabrika yetkilileri pancarın tarladan
toplanmış halinden sofralara kristal olarak gelene
kadar geçirdiği tüm evreleri bölüm bölüm

gezdirildi. Teknik gezi hakkında bilgiler veren Gıda Alan
Şefi Zeynep Çavdar; “Öğrencilerimizi imalat süreçlerini
tanımalarına, fabrikada ki çalışma ortamlarını görerek iş
hayatlarına hazırlanmalarına, nasıl nitelikli ara elaman
formasyonuna sahip olmaları gerektiği konularında destek
olmak amacıyla ilimizde ki büyük fabrikalara teknik gezi
düzenliyoruz. Bu kapsamında ilkini düzenlediğimiz teknik
gezimizi Afyon Doğuş Şeker Fabrikasına yaptık. 15’er
kişilik gruplar halinde fabrikayı ziyaret ediyoruz.
Kolejimizde okuyan Gıda Bölümü öğrencileri

hammaddenin girişinden, şekerin paketlemesine kadar
fabrikayı baştan sona gezerek bilgi aldılar. İlk kez
gördükleri fabrikada hayranlığını gizleyemeyen öğrenciler
almış oldukları bilgileri kendi hayatlarında önemli bir yer
tutacağına inanıyorum. Fabrikanın şehrimizde olması
bizim için büyük bir avantajdır. Çünkü hayatımızın her
alanında yer alan şekerin, pancardan kristale nasıl
dönüştüğünü bire bir görme fırsatı yakaladılar. Teorik
bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak anlatılan konuların
öğrencilerimizde daha çok akıllarında kalıyor. Bize bu
imkânı veren Afyon Doğuş Şeker Fabrikası Müdürü
Abdullah Necli Beye Teknik Kolej olarak teşekkür ederiz”
dedi.
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Kar tabakasının altında kalan yiyeceklere ulaşmakta zorluk
çeken kuşlar için TEMA Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilciliği,
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde yaptığı
çalışmayla kuşlar için yemlik ve yem bıraktı.

TEMA VAKFI iLE SOSYAL SORUMLULUK
PROJESiNE BiR YENiSiNi DAHA EKLEDiK

TEMA Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilciliği Organize
Sanayi Bölgesi’ne gönüllü ekipleriyle birlikte hazırladığı
100 adet yemlik dağıtımını gerçekleştirdi. Konuyla ilgili

bilgiler veren İl Temsilcisi Önder Çelik, kendilerine destek olan
Afyon OSB Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinin okul
yönetimine teşekkür etti. Çelik şöyle konuştu; “11 Eylül
1992tarihinde kurulan TEMA Vakfı, erozyon ve çölleşme
tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak
üzere çalışan gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. TEMA
Vakfı, gönüllüleriyle birlikte başta topraklarımız olmak üzere
doğal varlıkların korunması amacıyla savunuculuk, eğitim,
farkındalık, ağaçlandırma, gönüllü kazanımı, yerel kapasiteyi
güçlendirme, yerel iletişim ve işbirliği gibi konularda
çalışmalar yürüterek ilgili ve bilgili bir kamuoyu yaratmaya
çalışmaktadır.”
Afyonkarahisar OSB Özel Rahmiye Sare Palalı Anadolu
Teknik Koleji müdürü İbrahim Çakal’da konuşmasında;
Dünyada değişen iklim ve doğal yaşam koşulları, insanlar
dışında var olan tüm canlıların da barınma ve beslenme
ihtiyaçlarını karşılama noktasında olumsuz yönde
etkilenmiştir. Bu bağlamda TEMA Vakfı'nın sürdürülebilir bir
gelecek için doğanın teması canlıların, iklime bağlı olarak
yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli besin maddeleri
tedarik edememeleri üzerine kolejimizin bahçesinde bazı
noktalarına yemlik bıraktık. Teknik kolej olarak sosyal
sorumluluk projelerine her zaman destek veriyoruz ve
vermeye devam edeceğiz” dedi
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12. SINIF ATP grubu velilerimize özel düzenlediğimiz sınav
grubu veli toplantısına velilerimizin ilgisi yoğun oldu. 

VELiLERiMiZ KURUMUMUZUN YANINDA

Öğrencileri hakkında bilgi alan ve öğrencilerine özel
düzenlenen kurs programları hakkında bilgilendirilen
velilerimiz, yapılan çalışmalardan çok memnun
olduklarını dile getirdi. Okulumuza karşı güvenlerinin
son derece yüksek olduğunu belirten velilerimiz,
öğrencilerinin RSP sayesinde başarıya
ulaşacaklarına olan inançlarını belirtiler.
Kurumumuzun gerek disiplin gerek ise başarı
yönünde ilimizin en iyisi olduğunu belirten velilerimiz
her koşul ve durumda okulumuzun yanındayız dedi.
Bize inanan ve güvenen herkese teşekkür ederiz

ÖĞRENCİLERİMİZİ TEKNİK GEZİYE GÖTÜRDÜK
12. Sınıf Öğrencilerimizi Afyon Kocatepe Üniversitesi Müdendislik ve 

Teknoloji Fakültelerine Teknik Geziye Götürdük
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VOLEYBOLDA
ŞAMPiYONLUĞU 
KAÇIRDIK

Eğitimde olduğu kadar sporda da başarılı
işlere imza atan okulumuz voleybolda
şampiyonluğu kaçırdı. Voleybol B takımımız

liseler arası voleybol şampiyonası 2. Olarak
tamamlamışlardır.
Kupa kazanan öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik
eder başarılarının devamını dileriz.

ÇANAKKALE ZAFERiMiZi
GURURLA KUTLADIK

Öğretmen ve öğrencilerimizin
hazırladıkları 18 Mart Çanakkale Zaferi
programımızla başta Ulu Önder Atatürk
ve tüm silah arkadaşları olmak üzere tüm
şehitlerimizi andık. 18 Mart Çanakkale
Zaferimiz kutlu olsun.
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SEMiH ŞEN TÜRKiYE ŞAMPiYONASI 
FiNALLERiNE KATILMAYA HAK KAZANDI

Okul Sporları
2018 – 2019 Se-
zonu pro-

gramında yer alan Genç
Erkekler (B) Kategorisi
Okullar arası serbest
güreş gölge şampiy-
onası grup maçları Bur-
dur’da yapıldı
Okulumuz öğrencisi
Semih Şen 48 Kiloda
grup ikinci olarak 7-10
Mart tarihleriden
Didim’de yapılacak olan
Türkiye Şampiyonası
Finallerine katılmaya
hak kazandı.

YILDIRIM, EĞiTiMDE SEVGiNiN
ÖNEMiNi ANLATTI

Afyon Milli Eğitim Eski Müdürü
Değerli Öğretmenimiz
Hidayet YILDIIRIM, yarıyıl

seminer çalışmaları porgramı
içerisinde öğretmenlerimiz ile bir
araya geldi. Eğitimde Sevginin
öneminde bahseden Yıldırım,
Kolejimizin Afyon eğitimine yön
verdiğini dile getirdi. 1600
öğrenciye bu kadar düzgün bir
şekilde eğitim verilmesinin büyük
başarı olduğunu dile getiren Sayın
Yıldırım geçmiş anılarını
öğretmenlerimiz ile paylaşarak
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
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Okulumuz Rahmiye
Sare Palalı Teknik
Koleji, TSİ onaylı
temiz okul belgesini
almıştır.
Pandemi sürecinde
aldığımız tüm ön-
lemler ile birlikte
kendi üretimimiz ci-
hazlar ile öğrencileri
dezenfekte olmasını
sağladığımımız 
sonucunda 
TEMİZ OKUL 
BELGESİNİ aldık.

BATI Catering ile 
öğrencilerimize
yemek verdiğimiz 
yemekhanemiz 
yenilenerek 
öğrenci ve 
öğretmenlerimizin 
hizmetine açıldı.

Daha sağlıklı
beslenmeye
önem veriyoruz






