
Çocuklardan  
Sevgi ve Dünya Barışı Mesajı

Ortaokul Öğrencileri Ziraat 
Fakültesinde

OMÜ Vakfı Koleji, Samsun Maarif Hareketi kap-
samında dünya barışına vurgu yapmak ve dil

öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla “Yurtta 
Barış, Dünyada Barış ve Aklın Yolu Sevgidir!” ko-
nulu bir proje hazırladı. 

Proje kapsamında OMÜ Vakfı Koleji öğrencile-
ri ile Londra Eğitim Müşavirliğine bağlı Londra 
Hornsey Atatürk Okulu öğrencileri  ortak bir ça-

lışma yaparak Samsun ve Londra’daki okullarda 
dünyaya barış mesajı verdi.

Bandırma Vapuru alanında “Dünyaya Merhaba” 
diyen OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri, sevgi ve ba-
rış dilekleriyle uçurdukları balonlar ve İngilizce 
ve Türkçe “Yurtta Barış, Dünyada Barış ve Aklın 
Yolu Sevgidir!” yazılı açmış oldukları pankartlar-
la etkinliği sonlandırdılar.

OMÜ Vakfı Koleji Özel Ortaokulu 5. sınıf öğrenci-
leri Ziraat Fakültesini gezerek yetkililerden bilgi 
aldı. Ziyarette, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yusuf Demir öğrencilere ziraat kavramı ve zirai 
yaşam hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere ayrıca Ziraat Fakültesini de tanıtan 
kısa bir video izletildi. İzletilen video sonrası öğ-

rencilerden gelen soruları da cevaplayan Prof. 
Dr. Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek “Gençlerimizin ülke ekonomisinde 
önemli yer tutan tarım uygulamalarının yapıldığı 
Fakültemizi gezerek bilgi almaları beni çok mut-
lu etti, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” 
dedi.

OMÜ KOLEJİ ETKİNLİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR
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Sanat Sevgisi Çocukluktan Başlar
OMÜ Vakfı Koleji Ana Sınıfı öğrencileri “Sanat Dal-
ları” temasına yönelik olarak OMÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesine gezi düzenledi.

İlk olarak seramik atölyesini gezen öğrenciler bura-
da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra 
uygulamalı olarak seramik işleme fırsatı buldular. 
Daha sonra sırasıyla sergi alanı, heykel atölyesi ve 
cam atölyesini gören minik öğrenciler merak ettik-
leri soruları Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Metin Eker, Dr. Öğr. Üyeleri Fidan Tonza ve Tarık 
Yazar’a sorma şansı da elde ettiler.

Yıldızlar Satranç Takımı 
Samsun Şampiyonu

OMÜ Vakfı Koleji Satranç Takımları; 2017 - 2018 
eğitim-öğretim yılı “Samsun Okullar Arası İl Bi-
rinciliği Satranç Yarışması”nda, yıldızlar katego-
risinde Samsun birincisi, küçükler kategorisinde 
ise Samsun üçüncüsü oldu.

Şampiyonada emeği geçen tüm öğretmenler ile 
yaptıkları hamlelerle şampiyonluk ve üçüncülük 

elde eden öğrencileri tebrik edip başarılarının 
devamını dileyen OMÜ Vakfı Yönetimi, çocuklara 
satranç sporunu sevdirmeye, daha fazla çocuğu 
satrancın büyülü dünyasına çekmeye çalıştık-
larını belirtirken satrançla buluşan öğrencilerin 
okul ve hayat başarılarının yükseldiğine dikkat 
çekti.
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OMÜ’nün Çocukları Kayak Kampında
OMÜ Vakfı Kolejinin düzenlediği Ilgaz gezisine 
katılan 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri, kayak kam-
pında karın ve sömestir tatilinin keyfini çıkardı.

Ilgaz Dağı Millî Parkı içerisinde çam ve köknar 
ağaçlarından oluşan büyük bir ormanda bulu-
nan tesislerde konaklayan OMÜ Vakfı Koleji öğ-
rencileri, gezi süresince birçok aktiviteye katıla-
rak kayak dersleri aldı.

Eşsiz manzara eşliğinde kayak ve doğa yürüyü-
şü ile dinlenme imkânı bulan öğrenciler, yoğun 
çalışma programlarına rağmen kendilerine ke-
yifli bir gezi ve eğitim imkânı sunan okul yöneti-
cilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

OMÜ Vakfı Koleji Tıp Fakültesinde
OMÜ Vakfı Koleji 8. sınıf öğrencileri, Tıp 
Fakültesini ziyaret etti.

Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Re-
cep Sancak, öğrencilere tıp mesleğinin 
önemini anlatarak Fakülte ve mesleki 
hayatı hakkında bilgiler paylaştı.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıt-
layan Prof. Dr. Recep Sancak, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek öğrencilere teşekkür etti. 

Ziyaretin akabinde öğrencilere Üniver-
site Hastanesi Laboratuvarları ve Tıbbi Cihazlar 
Bölümleri gezdirilerek kullanılan tıbbi cihazlar 
tanıtıldı. 

OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri de hekimlik mesle-
ğinin insanlık için çok önemli bir meslek olduğu-
nu belirtirken, severek tıp alanında okuyabile-
ceklerini söylediler. O
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Dengeli Beslenme Okul Başarısını 
Artırıyor
OMÜ Vakfı Koleji, Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
iş birliği ile “Dengeli Beslenme ve Öğ-
renme” konulu bir panel gerçekleştirdi. 

Panel kapsamında Sağlık Bilimleri 
Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. 
Zeynep Uzdil, Arş. Gör. Aybüke Gizem 
Kayacan ve Samsun Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi hekimlerinden Uzm. 
Dr. Fatih Taşdemir, vakıf öğrencilerini 
dengeli beslenme konusunda bilgilen-
dirdi.

Panelde beslenme konusunda bilgi-
ler verilirken öncelikli olarak kahvaltı 
yapmanın ve protein ağırlıklı beslenmenin öne-
mi vurgulandı. “Okul çağı, çocuklar için gele-
ceğe dönük birçok alışkanlığın kazanıldığı altın 
değerinde bir dönemdir” diyen Arş. Gör. Uzdil, 
bu yaşlardaki çocuklara düzenli kahvaltı yap-
ma alışkanlığı kazandırarak kahvaltı öğününü 
sevdirmenin sağlıklı gelecek için çok önemli bir 
adım olduğunu söyledi.

Arş. Gör. Kayacan da “Kahvaltı günün en önemli 
öğünü, çünkü kahvaltı yapan çocuklarla, kahval-

tı yapmayan çocuklar arasındaki başarı oranın-
da yüzde 50 farklılık gözleniyor. Kahvaltı yapma-
yan çocuklarda anımsama ve öğrenme yeteneği 
azalıyor, dikkat eksikliği başlıyor. Acıktıkları için 
kan şekerleri düşüyor, abur cubura daha yatkın 
oluyorlar ve aşırı kilo alımı başlıyor.” dedi.

Uzm. Dr. Fatih Taşdemir ise yeterli ve dengeli 
beslenemeyen çocukların dikkatlerini topla-
makta zorluk çektiklerine vurgu yaparak, öğren-
me yeteneklerinin azalacağını ve derslere yeter-
li derecede odaklanamayacaklarını ifade etti.



PEPEE’nin Annesi OMÜ Vakfı Kolejini 
Ziyaret Etti
Çocuklar tarafından çok sevilen Türk çizgi filmi 
PEPEE’nin yapımcısı Ayşe Şule Bilgiç (Şuşu), 
OMÜ Vakfı Kolejini ziyaret etti. Öğrenciler Ayşe 
Şule Bilgiç’i, PEPEE maskeleri ve yoğun sevgi 
gösterisi ile “Hoş geldiniz Ayşe Abla” diyerek çi-
çeklerle karşıladılar.

Çocukların yoğun sevgisi ve ilgisi karşısında 
duygulanan Bilgiç, bestelemiş olduğu Pepee’nin 
şarkılarını öğrencilerle birlikte söyledi.

Öğrencilerin büyük keyif aldığı etkinlikte çocuk-
ların meraklı sorularını da cevaplayan Ayşe Şule 
Bilgiç, OMÜ Vakfı Kolejini ziyaret etmekten mut-
luluk duyduğunu belirtti.

Bilgiç, gördüğü misafirperverlikten dolayı Vakıf 
Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük’e, okul yönetimine 
ve öğretmenlere teşekkürlerini ifade etti.
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