
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün 
geleneksel yıl sonu etkinliği Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı.

Yıl sonu etkinliğine Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Dursun Ali Akbulut, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Rıfat Günday, öğretim elemanları 
ve öğrenciler, OMÜ Vakfı Koleji öğretmen ve öğren-
cileri, Samsun Doğa Koleji öğretmen ve öğrencileri 
ile çok sayıda davetli katıldı. 

“Survivor Yaz Okulu”

Etkinlikte ilk olarak Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 
öğrencileri tarafından hazırlanan materyal sergisinin 

açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğin devamında, Yaban-
cı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim 
Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan Shakespeare 
klasiği “Kral Lear” ile Fransız Dili Eğitimi Anabilim 
Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan “Survivor Yaz 
Okulu” oyunu sahnelendi. Yine Fransız Dili Eğitimi 
Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan dans 
gösterisi ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğren-
cileri tarafından hazırlanan taklit gösterisi de beğe-
niyle izlendi. 

Etkinlik Fransız Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Ana-
bilim Dalı öğrencilerinin hazırlamış olduğu farklı dil-
lerde müzik performansıyla son buldu.

Yabancı Dillerden Shakespeare 
Uyarlaması

Engelliler Haftası nedeniyle, Samsun 
Altınkum Özel Eğitim Uygulama Mer-
kezi ve OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri 
"Fidandan Ağaca" projesi kapsamında 
fidan dikti.

OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve 
OMÜ Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. 
Halil Kütük’ün katılımıyla Altınkum Özel 
Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, 
OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri ve öğret-
menleriyle birlikte OMÜ Tahsin Tuncalı 
Parkı’nda fidan diktiler.

Mutluluklarının yüzlerine yansıdığı OMÜ 
Vakfı Koleji ile Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi öğrencilerinin beraber düzen-
ledikleri etkinlik toplu hatıra fotoğrafı 
çekimi ile son buldu.

Çocuklar Fidanlara Can Verdi



OMÜ’den

OMÜ Vakfı Koleji tarafından 7. ve 8. sınıf öğrencileri-
nin katılımıyla 28-30 Nisan tarihlerinde İzmir, Kuşa-
dası ve Pamukkale’ye gezi düzenlendi.

Gezi kapsamında öğrenci ve öğretmenlerden olu-
şan kafile; Efes Antik Tiyatrosu, Celcus Kütüphane-
si, Kuretler Caddesi, Hadrian Tapınağı, Yamaç Evleri, 
Meryem Ana Evi, Yedi Uyuyanlar Mağarası ve Şirin-

ce Matematik Köyü'nü tanıdılar. Geziye katılan öğ-
renciler, arkadaşları ile unutamayacakları eğlenceli 
zamanlar geçirerek tarihî ve doğal kültür hakkında 
detaylı bilgi sahibi oldular. 

Gezi, Pamukkale travertenlerinin eşsiz doğal güzel-
likleri ve manzarasının keşfi ile son buldu.

OMÜ Koleji Öğrencileri Ege Gezisinde

Bu sene beşincisi yapılan ve iki gün boyunca de-
vam eden OMÜ Vakfı Geleneksel Bilim Şenliği’nde 
öğrenci ve velileri bilime doydular. 

Şenlik programında ilk gün ana sınıfı ve ilkokul öğ-
rencilerinin, ikinci gün ortaokul öğrencilerinin hazır-
ladıkları deney ve sunumlar yer aldı. Şenliğe katılan 

büyük küçük herkes eğlenceli ve etkileyici deneyler-
le yeni bir şeyleri öğrenmenin hazzını yaşadı. 

Vakıf Yönetimi, her sene olduğu gibi bu sene de şen-
liği bin bir emeklerle hazırlayan öğretmenlere, yoğun 
katılımlarından dolayı veliler ve öğrencilere teşekkür-
lerini sundu.

5. Geleneksel Bilim Şenliği



OMÜ Vakfı Koleji, öğrencilerini bu yıl da büyük bir 
coşkuyla mezun etti. Heyecanları gözlerinden oku-
nan Ana Sınıfı, 1. , 4. ve 8. sınıf öğrencileri gerçek-
leştirilen okuma bayramlarını ve mezuniyetlerini kut-
ladılar.

Törende ilk olarak; Ana Sınıfı’nın mezuniyeti ve bi-
rinci sınıfların okuma bayramı, öğrencilerin sahne-
ledikleri performanslarla ve coşkulu bir kalabalıkla 
kutlandı. OMÜ Vakfı Koleji Konferans Salonu’nda 
yapılan kutlama, veli ve öğretmenlerin yoğun katı-
lımlarıyla gerçekleşti. 

4. sınıfların mezuniyet töreni ise OMTEL Otel’de
eğlenceli ve kalabalık bir ortamda kutlandı. Törene
katılan OMÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve OMÜ
Vakfı Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Halil Kütük, ilkokulu
büyük bir heyecanla bitiren öğrencilerimize sağlık,

başarı ve mutlulukla sürdürecekleri bir gelecek di-
ledi.

OMTEL Otel’in ev sahipliğinde kutlanan bir başka 
şölen de OMÜ Vakfı Kolejinde eğitim gören 8. sınıf-
ların mezuniyet töreni oldu. Velilerin, öğretmenlerin 
ve OMÜ Vakfı Yönetim Kurulunun hazır bulunduğu 
tören göz alıcı etkinliklerle son buldu. 

Gerçekleştirilen kutlamada OMÜ Vakfı Koleji Okul 
Müdürü Mustafa Kurt, mezun olan OMÜ Vakfı Koleji 
öğrencilerinin TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş) gibi önemli bir ölçme kriterinin başarılı so-
nuçlarının haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederken 
gençlerin gösterdiği yoğun çaba ve sonucunda elde 
ettikleri başarıdan dolayı teşekkür ederek, kendileri-
ne başarılarının ömür boyu devamı etmesi yönünde 
güzel temennilerde bulundu.

Kolejde Muhteşem Mezuniyet Şöleni




