
OMÜ’den

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 
“Engelsiz 23 Nisan” temasıyla bir program düzen-
ledi.

OMÜ Vakfı Koleji ile Altınkum Özel Eğitim Okulu öğ-
rencilerinin katılımıyla renkli görüntülere sahne olan 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkin-
likleri OMÜ Yaşam Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Farklı yeteneklere sahip çocukların etkinliklerine yer 
verilen program büyük bir coşku ve heyecanla iz-
lendi.

“23 Nisan bizler için dönüm noktasıdır”

Etkinlikler öncesi yapılan konuşmalarda söz alan 
Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul 23 Nisan 
1920 tarihinin Türk milleti için önemine değinerek 
“Bundan 97 yıl öncesi, aziz milletimiz için bir dönüm 
noktası olmuştur. O dönüm noktasının kaderi ise bu 
milletin çocuklarının omuzlarında yükselecektir. Bu 
vesileyle bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve 
saygıyla anıyorum.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise ço-
cuklarımızın bizlerin yarınları olduğunu belirttiği 
konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bizler bugün 
en iyi şekilde çocuklarımıza sahip çıkmalıyız ki, ya-
rınlarımız ve geleceğimiz daha emin ellerde olsun. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
devletimize ve milletimize birlik-beraberlik ve esen-

lik getirmesini temenni 
ederken engelli engel-
siz tüm çocuklarımıza 
unutamayacakları nice 
günler diliyorum. Hep 
birlikte toplumda en-
gellilere yönelik farkın-
dalık ve duyarlılık oluş-
turulmasına katkıda 
bulunduğumuza ina-
nıyoruz. Bu özel günü 
çocuklarımıza armağan eden Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi şükran ve saygıy-
la yâd ediyorum.”

Programda, Türk bayrakları ve balonlar eşliğinde 
kendi bayramlarını doyasıya kutlayan OMÜ Vakfı 
Koleji ile Altınkum Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin 
gösterileri ilgiyle izlendi. Atakan Orkestrası’nın şar-
kılarıyla gönüllerince eğlenen çocukların okuduğu 
şiirler ise katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Engelsiz 23 Nisan 

Karagöz ve Hacivat, OMÜ Vakfı Kolejinde öğrenci-
lerle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği göl-
ge oyununu Hayalî Saraç Emin (Emin Şenyer) ger-
çekleştirdi. “Yalancı Karagöz” adlı gölge oyununda 
saygı, sevgi, yardımlaşma, doğruluk ve yalan söyle-
meme gibi mesajlar dikkat çekti.

Gösteriyi; Samsun Maarif Hareketi kapsamında 
ve Değerler Eğitimi çerçevesinde, OMÜ Vakfı Özel 
Okulları Okul Aile Birliği organize etti.

Karagöz ve Hacivat OMÜ Kolejinde



OMÜ’den

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Koleji, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla 
kutladı.

Öğrencilerin sahnelediği koro, drama ve halk oyun-
ları gösterileri büyük beğeni toplarken, izleyenler-
den tam not aldı. 

Çevreye ve doğaya saygılı nesiller yetiştirmek için 
“Çevre Eğitimi” çalışmaları yürüten OMÜ Vakfı Ko-
leji, Atakum Belediyesi iş birliğiyle “Samsun Maa-
rif Hareketi” adı altında Atık Yağ Toplama Projesi’ni 
gerçekleştirdi. Proje kapsamında geleceğe temiz bir 
çevre bırakmak için bitkisel atık yağlar toplanarak 
geri dönüşüme tabi tutuldu.

OMÜ Vakfı Özel Okulları öğrencileri, annelerinin yap-

tığı kızartmalardan artan yağları kavanozlara ve pet 
şişelere doldurup okula getirerek sınıf öğretmenleri-
ne teslim etti. Öğretmenleri de yağları Atakum Bele-
diyesi yetkililerine teslim etti.

Bir damlası tonlarca temiz su ve toprağı kirleten atık 
yağları okullarında biriktiren öğrenciler, bu proje sa-
yesinde hem çevreyi korumanın hem de sağlıklı bir 
gelecek için adım atmanın gururunu duydu.

Çocuklar 23 Nisan’da Coştu

Çocuklar Atık Yağları Topladı




