
Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intika-
linin 79. yıl dönümüde OMÜ Vakfı Kole-
jinde öğrenci, öğretmen ve velilerin ka-
tılımı ile düzenlenen bir programla anıldı. 

Okul bahçesinde saygı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi-
nin ardından tören konferans salonunda 
devam etti.

Programda; Ulu Önder Atatürk’ü anlatan 
sinevizyon gösterisinin ardından şiirler 
okundu, koro ve oratoryo gösterisi katı-
lımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

OMÜ Vakfı Kolejinde Ulu Önder 
Atatürk Anıldı

OMÜ Vakfı Kolejinde, Lösemili Çocuk-
lar Haftası’nda farkındalık yaratmak için 
4.sınıf öğrencileri, okullarında bir gün 
boyunca ağızlarında maske ve önlerinde 
"Lösemi Hastalığı Bulaşıcı Değildir" yazılı 
dövizle okul içinde, koridorlarda ve bah-
çede gezdi.

Yapılan farkındalık etkinliği diğer öğren-
ciler ve okulun velileri tarafından beğeni 
ve takdir kazanırken etkinliğin farkındalık 
yaratmasının önemine vurgu yapıldı.

Lösemi Bulaşıcı Değildir

Veliler ise Kolejde yapılan bu tip etkinlikleri desteklediklerini ifade ederek öğrencilere ve öğretmenlerine du-
yarlılıkları ve hassasiyetleri için teşekkür etti.
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OMÜ Vakıf Koleji, yeni katılan öğrencileri için bir tören 
düzenledi. 

Ana sınıfının ve 1. sınıfların uyum süreçleri kapsamın-
da düzenlenen törene, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük ve öğrencile-
rin velileri de katıldı. 

Kolej bahçesinde çiçeklerle karşılanan yeni öğrenciler, 
ana snıfı ve ilkokul öğretmenleri tarafından da büyük 
bir heyecanla ağırlandı. 

İlk gün hatırası olarak aldıkları çiçekleri, yıl boyu heye-
canla saklayacaklarına söz veren öğrenciler, İlk günle-
rinin mutluluk ve heyecanlarını temsil eden bu çiçekleri 
özenle besleyeceklerini söyledi.

Ortaokula yeni başlayacak öğrenciler ise Rehberlik 
Servisi tarafından hazırlanan, okullarını ve öğretmenle-
rini tanıtıcı sunumu dinlediler. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Kolejinde eğitim 
gören birinci sınıf öğrencilerinin velilerine "İngilizce Dil 
Edinimi" konulu seminer verildi.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen semineri, 
OMÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
Başkanı ve OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Nalan Kızıltan verdi. Seminerde, tüm dünya-
da dil gelişimi ve yabancı dil öğrenimi konusundaki bi-

limsel yaklaşım ve gelişmelere değinen Doç. Dr. Nalan 
Kızıltan, OMÜ Vakfı Kolejine sundukları danışmanlık 
desteğinin, bu akademik yaklaşımlar ışığında artarak 
devam edeceğini ifade etti.

Veliler, seminer sayesinde yabancı dil öğreniminde ne-
ler yapılması, hangi yöntem ve tekniklerin kullanılması 
gerektiği konularında bilgilendirilmiş oldu. 

Çiçeklerini Çiçeklerle Karşıladılar

Velilere İngilizce Semineri
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Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "24 Kasım Öğretmenler 
Günü" nedeniyle OMÜ Vakfı Kolejinde düzenlenen 
kutlama törenine katıldı. 

Vakıf Kolejinde düzenlenen kutlama törenine, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç'in yanı sıra OMÜ Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Halil Kütük, OMÜ Vakfı Koleji öğretmenleri 
ve akademisyenler katıldı.

"Öğretmenlerin en önemli görevi geleceğimizin 
inşasıdır" 

Öğretmenliği, bir ülkenin geleceğini inşa eden mes-
lek olarak tanımlayan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise 
"Geleceği iyi planlamak için neslimizi iyi yetiştirmek 
zorundayız. Çocuklarımıza sadece bilgi yüklemek 
yeterli olmayacaktır, onların hayatta iyi bir insan ola-
rak yer almaları için de iyi eğitim almaları gerekiyor. 
Bu nedenle de öğretmenlerimizi iyi yetiştirmeli, eği-
tim alanında çağın gerektirdiği imkânlara sahip ol-
malıyız." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin geldiği yerler sizin gururunuz 
olacaktır"

OMÜ Vakfı Kolejinin hedefinin iyi öğrenciler yetiştir-
mek, Samsun'un önde gelen okulları arasından eği-
tim hayatına devam etmek olduğuna dikkat çeken 
Rektör Bilgiç, "Siz öğretmenleri de mutlu edecek 
hedef bu olmalı. Tercih edilen, iyi öğrencilerin yetiştiği 
bir okulda çalışmak emeklerinizin boşa çıkmadığını 
size göstermiş olacaktır. Unutmayın ki öğrencileriniz 
sizi rol model alıyor ve hep hatırlayacaklar. Onların 
gelecekte geldiği yerler sizin gururunuz olacaktır." 
diye konuştu.

"Yetkin insanların öğretmenliği tercih etmesi 
için devlet politika üretmeli"

Öğretmenlik mesleğinin imkânlarının azlığına da de-
ğinen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç "Her insan çoğu 
mesleği yapabilir. Ama öğretmenlik mesleği daha 
fazla yetkinlik, yetenek ve bilgi gerektiren bir mes-
lek. Devletimizin, öğretmenlikte yetkin insanların 

bu mesleği tercih etmesini sağlamak için bu yön-
de doğru politikalar üretmesi gerektiğini düşünüyo-
rum." şeklinde konuştu.

Üniversite yönetimi olarak OMÜ Vakfı Kolejine 
her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belir-
ten, Rektör Bilgiç, tüm ğretmenlerin Öğretmenler 
Günü'nü kutlayarak, hayatta olmayan öğretmenlere 
de Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Halil Kütük, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e hediye takdim etti. Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve OMÜ Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Halil Kütük, her bir OMÜ Vakfı Koleji öğretmenine 
çiçek takdim etti ve Öğretmenler Günü'ne özel pas-
tayı kesti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 
Öğretmenlerle
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OMÜ Vakfı Kolejinde Cumhuriyet
Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Vakfı Kolejinde büyük bir coşkuyla kutlandı. 
Öğrencilerin birlikte hazırladıkları gösterilerle takdim 
edilen törene OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kü-
tük ve çok sayıda veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile 
başlayan kutlama töreninde, Vakıf Başkanı

Prof. Dr. Halil Kütük öğrenci ve velilerin bayramını 
kutladı.

Velilerin ilgisinin çok yoğun olduğu kutlama progra-
mı; sinevizyon gösterisi, okunan şiirler, koro perfor-
mansı, oratoryo ve öğrencilerin hazırlayıp sundukları 
vals dansı gösterisiyle izleyenlere unutulmaz bir bay-
ram yaşattı.

OMÜ Vakfı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Halil Kütük, bu unutulmaz Cumhuriyet Bayramı 
programı için Kolej yönetimi ve öğretmenlerine ayrı 
ayrı teşekkür etti.




