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R O B O G E N Ç
Robot Yarışması’nda, ODÜ 
Öğrencilerinden Haki Ya-
vuz ASLAN ve Grubu Birin-
ci oldu.

 XI. Geometri Sem-
pozyumu Büyük İlgi 
Gördü
Onursal başkanlığını 
Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ’ın, Sempoz-
yum Düzenleme Kurulu 
Başkanlığını ise Yrd. Doç. 
Dr. Süleyman ŞENYURT’un 
yaptığı sempozyuma 63 
üniversiteden toplamda 220 
akademisyen katıldı.

8 Bölge Üniversitesi Güçbirliği 
Protokolü İmzaladı

Türk Yüksek Öğretimi’nin daha da güçlendiril-
mesi, yapılan bilimsel araştırmaların ve topluma 
sunulan hizmetlerin daha da geliştirilerek 
etkinliğinin artırılması, bu çerçevede üniver-
sitemizce sahip olunan akademik, idari ve 
fiziki imkânların sinerji oluşturacak şekilde 
kullanılması amaçlanıyor.

Ordu Üniversitesi Üç Yeni 
Fakülte Binasına Kavuşuyor
ODÜ Yapı İşleri 
Daire Başkanlığı 
yatırım programında 
yer alan ve 
proje ihaleleri 
gerçekleştirilen 
Ziraat Fakültesi, 
Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakül-
tesi ve Diş Hekimliği 
Fakültesi binalarının 
proje çalışmaları 
devam ediyor.

Çocuk Üniversitesi 
Her Yıl Büyüyor
ODÜ, Ordu Belediyesi ve 
Kent Konseyi ile ortaklaşa 
düzenlediği Çocuk 
Üniversitesi’ni bu yıl ikin-
ci kez düzenledi. Çocuk 
Üniversitesi’nde her grup 
için 25’er kişilik sınıflar 
oluşturuldu

Ordu Üniversitesi 7. Yaşını 
Kutladı
Ordu Üniversitesi’nin (ODÜ) 7. 
kuruluş yıldönümü dolayısıyla 
Cumhuriyet Yerleşkesi’nde 
Rektörümüz Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, akademisyenler, 
idari personel ve öğrencilerin 
katılımı ile çelenk sunma töreni 
gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi’nde Mezuni-
yet Coşkusu
ODÜ 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılı mezunlarını Cumhuriyet 
Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle 
coşku ile uğurladı.

ODÜ’de Nevruz Bayramı Coşku 
ile Kutlandı
Ordu Üniversitesi Türkeli Tarih 
Kulübü öğrencileri her yıl 21 
Mart’ta kutlanan baharın müjde-
cisi ‘Nevruz Bayramı’ için kutlama 
etkinlikleri düzenledi.

“Big Picture Learning” Projesi 
Ortaklık Çalışmaları Ordu’da 
Devam Ediyor
Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci 
Yenilik Transfer Projesi olan “Big 
Picture Learning” Projesi’nin 
Hollanda ortağı olan grup Ordu 
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Kitap Fuarı İçin Ordu’da Bulu-
nan Ünlü Yazarlar Üniversite-
mizde
Bu yıl ikincisi düzenlenen Ordu 
Karadeniz Kitap Fuarı’nın onur 
konuğu olarak ilimizde bulunan 
ünlü yazarlardan Tarihçi Hasan 
Basri BİLGİN, Psikolog Tuncel 
ALTINKÖPRÜ, Hayat Yayınları 
Genel Müdürü Hayati BAYRAK 
ODÜ’yü ziyaret ettiler.

ODÜ 2013 / 2014 Eğitim - Öğretim 
Yılında 110 Yabancı Öğrenci 
Kontenjanı Belirlendi
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 ODÜ Fen Ede-
biyat Fakültesi Matematik 
Bölümü tarafından düzenle-
nen XI. Geometri Sempoz-
yumu sona erdi. 1-5 Tem-
muz arasında Tıp Fakültesi 
Morfoloji Binası Konferans 
Salonu’nda düzenlenen 
sempozyum 5 Temmuz’da 
okunan sonuç bildirgesi ile 
sona erdi.
 Onursal 
başkanlığını Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’ın, 
Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanlığını ise 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman 
ŞENYURT’un yaptığı sem-
pozyuma 63 üniversiteden 
toplamda 220 akademisyen 
katıldı.
 89 adet bildiri ve 
11 adet poster üzerine 
tartışmaların yürütüldüğü 
sempozyumda dört tane de 
çağrılı konuşmacı yer aldı. 
Matematik bilimine yeni 
yaklaşımların tartışıldığı, 
geometri alanında önemli 
teorilerin ortaya atıldığı 
ve ileri düzeyde bilimsel 
çalışmaların teşvik edildiği 
sempozyum ulusal anlamda 

da geometri alanındaki aka-
demisyenlerinin işbirliğine 
vesile oldu.
 14 oturum ile 
tamamlanan sempoz-
yumda, Prof. Dr. H. Hilmi 
HACISALİHOĞLU (Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi) Arı 
Peteklerinin Fraktal Yapısı; 
Prof. Dr. Yasuo Matsu-
shita (Unıversıty  of  Shıga 
Prefecture Dean of Gradu-
ate School of  Engineering) 
Japan Topics in Neutral 
Geometry; Prof. Dr. Ertuğrul 
Özdamar (Bahçeşehir 

Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi) Manifoldların Ge-
ometrisi; Doç. Dr. Mihriban 
Külahçı (Fırat  Üniversitesi 
Fen Fakültesi) The Geo-
metry of Nature konularında 
bilgiler aktarmak dolayısıyla 
çağrılı konuşmacı olarak 
yer aldılar.
 5 gün süren 
sempozyum boyunca 
konuk akademisyenlere 
Ordu Belediyesi ve spon-
sor kuruluşların desteği ile 
Ordu’nun doğal ve tarihi gü-
zellikleri ile yöresel zengin-
likleri de tanıtıldı.

 XI. Geometri Sempozyumu Büyük İlgi Gördü
Ordu Üniversitesi’nin Ev Sahipliğini Yaptığı
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ROBOGENÇ Ro-
bot Yarışması’nda, 
Öğrencimiz Haki Ya-
vuz ARSLAN ve gru-
bu birinci oldu.

Üniversiteler arası düzen-
lenen ROBOGENÇ Robot 
Yarışması’nda, Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu 
Kontrol ve Otomasyon 
Teknolojileri Programı 
öğrencilerinden Haki Yavuz 
ARSLAN ve grubu birinci 
oldu.
18-25 yaş arası 
robot teknolojiler-
ine meraklı gençleri 
buluşturmayı hedefley-
en proje kapsamında  
yarışmaya katılan 
öğrencilere makine, 
elektronik, bilgisayar 
kavramları ve bunların 
temel ekipmanları 
tanıtıldı. 
Üsküdar’da toplanan 
üniversiteli gençler üç 
günlük bir kampa gir-
erek robot teknolojileri 
ile ilgili çeşitli eğitimler 
aldılar. 
‘Temel çizgi izleyen 
robot uygulama eğitimi’ 
alan gençler, bu eğitimin 
ardından kendi robotlarını 
tasarlama, üretme ve 
programlama aşamalarına 
geçtiler. 
Farklı üniversitelerden 

öğrencilerinin bir araya 
gelmesi ve aldıkları eğitimi 
sergilemelerine imkân 
sağlayan yarışmada, 
öğrenciler yaptıkları ro-
botlara çeşitli beceriler 
kazandırıp onları hareket 
ettirmek için çalıştılar. 
Yarışmaya okulumuz adına 

katılıp birincilik kazanan 
Haki Yavuz ARSLAN 
yaptığı konuşmada;
“Yarışma düzenlenene 
kadar üç günlük eğitim 
kampı süresince bir-

çok eğitim aldık ve ihti-
yaç duyduğumuz anda 
hocalarımıza danışarak 
onlardan da destek rica 
ettik. Yarışmanın bana ve 
arkadaşlarıma çok faydası 
olduğu kanaatindeyim. 
Diğer arkadaşların ürettiği 
çalışmalar bizlere gerek 

fikir geliştirme gerekse bilgi 
edinme anlamında önemli 
katkılar sundu. Bu yarışma 
sayesinde alanımda 
eğitim gören birçok yeni 
arkadaşla tanışarak farklı 
bakış açıları kazandım. 
ODÜ adına üniversitemizi 
temsilen bu yarışmaya 
katılmak son derece onur 
verici. Yarışmada birinciliği 
elde etmiş olmanın verdiği 
gurur ise kelimelerle 
anlatılamayacak kadar gü-
zel. Bu vesile ile yarışmaya 
katılmamıza destek veren 
tüm öğretim üyelerim-
ize, Teknik Bilimler MYO 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Veli 
TÜRKMENOĞLU’na ve 
Rektörümüz Prof. Dr. Tarık 

YARILGAÇ’a teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. 
Teknik Bilimler MYO 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Veli TÜRKMENOĞLU 
ise ROBOGENÇ Ro-
bot Yarışması’nda Ordu 
Üniversitesi’ni temsilen 
yarışmış olmak ve birincilik 
ödülü ile dönmenin verdiği 
haklı gururuyla yaptığı 
açıklamasında; 
“ROBOGENÇ Robot 
Yarışması’nda Üniver-
sitemizi, TBMYO Kontrol 
ve Otomasyon Sistemleri 
Öğrencisi Haki Yavuz 
ARSLAN ve ekibi başarı 
ile temsil etmiştir ve birin-
cilik ödülünü de alarak 
bizlerin gurur kaynağı 
olmuştur. Öğrencimizin 
birçok yarışmacı arasından 
kazandığı bu başarıdan 
dolayı kendisine Ordu 
Üniversitesi adına teşekkür 
ediyor, bundan sonraki 
yarışmalarda ve eğitim 
hayatında başarılar dili-
yoruz. ODÜ Yönetimi adına 
ve Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü olarak 
eğitim ve teknoloji temelli 
yarışma ve çalışmalara; 
benzeri araştırma ve 
geliştirme projelerine 
büyük önem veriyoruz. 
Öğrencilerimizin bu tür 
faaliyetlerini ve katılımlarını 
daima destekliyoruz. Üni-
versitemizi başarı ile temsil 
ederek birincilik ödülünü ka-
zanan Haki Yavuz ARSLAN 
ve ekip arkadaşlarını bir 
kez daha kutluyor, bundan 
sonraki tüm çalışmalarında 
başarılar diliyorum” diye 
konuştu.



 Orta Karadeniz 
Üniversiteleri Akade-
mik İşbirliği Platformu 
(OKÜP), Canik Başarı 
Üniversitesi’nde düzen-
lenen programla işbirliği 
protokolüne imza attı.
Samsun Valisi Hüseyin 
AKSOY, Samsun İl Em-
niyet Müdürü İsmail 
TÜRKMENLİ, Samsun 
İl Milli Eğitim Müdürü Dr.  
Mustafa CORA, Samsun 
İlkadım Belediye Başkanı 
Necattin DEMİRTAŞ, 
Samsun Canik Belediye 
Başkanı Osman GENÇ’in 
de katıldığı toplantı saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Can-
ik Başarı Üniversitesi’nin 
tanıtım filmi ile devam etti.
Bölge Üniversiteleri 
İstişare Toplantısında 
alınan kararlara istinaden 
gerçekleştirilen eğitim 
işbirliği protokolüne Üniver-
siteleri temsilen Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin AKAN, 
Ordu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Tarık YARIL-
GAÇ, Giresun Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Aygün 
ATTAR, Sinop Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Recep 
BİRCAN, Canik Başarı 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yunus BEKDEMİR 
Gaziosmanpaşa Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mücahit EĞRİ, 

Amasya Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Murat GÖKDERE ve 
Hitit Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met EVKURAN’nın imza 
attıkları protokolde rektörler 
de sırasıyla teşekkür ve 
işbirliğinin önemi hakkında 
konuşmalar yaptılar.
Amacı Türk Yüksek 
Öğretimi’nin daha da 
güçlendirilmesi, yapılan 
bilimsel araştırmaların ve 
topluma sunulan hizmetlerin 
daha da geliştirilerek 
etkinliğinin artırılması, bu 
çerçevede üniversitemizce 
sahip olunan akademik, 
idari ve fiziki imkânların 
sinerji oluşturacak şekilde 
kullanılması olan toplantının 
gündem maddeleri şöyledir:
•	 Protokol	çer-
çevesinde	üniver-
siteler	arası	öğretim	
üyesi	değişimi	ve	
faydalanılması	
imkânlarının	araştırılması,
•	 Kütüphane	
ve	dokümantasyon	
konusunda	işbirliği	

imkânlarının	araştırılması,
•	 Laboratuar	
kullanımı	konusundaki	
işbirliği	imkânlarının	
araştırılması,
•	 Tez	jürilerinin	
oluşturulmasında	öğretim	
üyesi	işbirliği	konu-
sunda	ilişki	ve	işbirliğinin	
artırılması,
•	 Ortak	dersler	
havuzu	oluşturulması,
•	 Lisans	üstü	eğitim	
seviyesinde	ortak	projeler	
yapabilme	imkânlarının	
araştırılması,
Paydaş	analizler	temel	
alınarak	mezunların	istih-
dam	edilebilirliğini	artırma	
amaçlı	olarak	müfredat	
geliştirme	çalışmaları	
yapılması,	karşılıklı	
öğretim	elemanı	değişim	
ve	görevlendirmeleri	
ile	eğitim	ve	öğretimde	
kalitenin	artırılması	
ve	mezunlarımızın	
yetkinliklerinin	
artırılması	konularının	
değerlendirildiği	
toplantıda	sanayide	ve	
profesyonel	hayatta	

ihtiyaç	duyulan	konularda	
çözümler	üretecek	ortak	
araştırma	projeleri	ve	pi-
lot	projelerin	geliştirilmesi	
ve	uygulanması  gibi konu-
lara da değinildi.
 Üniversitelerim-
izden gelen akademik 
ve idari personelin iaşe 
ve barınmalarında üni-
versitenin sunduğu hak 
ve imkânlardan kendi 
mensuplarına sağladığı 
biçimde faydalanmalarının 
sağlanması ve eğitim 
ve araştırma amaçlı 
kütüphane laboratuar 
gibi fiziki imkânların bir-
likte kullanılmasına dair 
kararların da alındığı 
8 Üniversite arasında 
imzalanan Akademik 
İşbirliği Protokolü’nde 
sempozyum, konferans, 
panel, çalıştay, semi-
ner ve benzeri etkinliklerin 
düzenlenmesinde ve geniş 
kitlelere ulaştırılmasında 
yardımlaşma ve iş birliğinin 
sağlanması konusunda da 
kararlar alındı.

“OKÜP” 8 
Bölge Üni-
versitesi 
Güçbirliği 
Protokolü 
İmzaladı
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 Canik Başarı 
Üniversitesi’nin yeni bir 
üniversite olduğunu be-
lirten Canik Başarı Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yunus BEKDEMİR:
	 “Orta	Karadeniz	
Üniversiteleri	Akade-
mik	İşbirliği	Platformu	
adı	altında	şekillenmiş	
somutlanmış	bir	yere	
doğru	gidiyoruz.	Bu	
birliktelik	uzun	zamandır	
devam	eden	rektör-
lerimizin	bölgedeki	
toplantılarıyla	gelişen	
bir	birliktelikti.	Bu	
platformun	amacı	
üniversitelerimizce	
sahip	olunan	akademik,	
fiziki	ve	diğer	bütün	
imkanların	bir	sinerji	
oluşturacak	şekilde	bir	
arada	kullanılmasıdır.	
En	önemli	konu	ülkemi-
zin	2023	vizyonuna	
doğru	kat	ettiği	yolda	bu	
platform	ayrıca	itici	bir	
güç	olacaktır”	ifadelerini	
kullandı.
 Ordu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ işbirliği pro-
tokolüne ilişkin ifadelerini 
şu cümlelerle dile getirdi:
 “Genelde hepimi-
zin sıkça	kullandığı	Türk	
gibi	başlamak,	İngiliz	

gibi	bitirmek	gibi	bir	
tabir	vardır.	Biz	artık	en	
azından	üniversiteler	
olarak	Türk	gibi	başlayıp	
Türk	gibi	bitirmeyi	
arzuluyoruz.	Güçlü	bir	
geleceğe	ancak	sağlam	
başlangıçlar	ve	sonuç	
getirecek	çalışmalarla	
ulaşabiliriz.	Bilindiği	
gibi	bu	tür	platformlar	
bir	şekilde	başlar	fakat	
nedense	devamı	gelmez.	
Ama	bugün	bu	nok-
tada	bizler	başladığımız	
bir	işin	devamının	
geldiğini	hatta	çok	daha	
güçlü	bir	şekilde	bu	
konuların	işlendiğini	
görüyoruz.	Bunun	
adı	nesli	yetiştirmek,	
kaynak	israfını	önle-
mek,	ilmi	çalışmaları	
hızlandırmak,		bunun	
adı	ne	olursa	olsun	
akademik	anlamda	
dünya	ölçeğinde	faali-
yetlerde	bulunup	artık	
biz	de	buradayız	diye-
bilmek.	Bu	vesile	ile	
tekrar	işbirliği	içinde	
bulunan	bütün	üniver-
sitelerimizi	kutluyorum.	
Genelde	üniversitelerde	
laboratuarlar	kurulur	
ancak	bir	iki	öğretim	
elemanına	veya	beş	
altı	araştırıcıya	hitap	

eder,	hiç	bir	şekilde	
verimli	kullanılamazdı.	
Yıllarca	laboratuarlarda	
çok	yüksek	maliyetli,	
donanımlı	aletler	maal-
esef	demode	olur	ver-
imli	çalıştırılamazdı.		
Biz	yaptığımız	işbirliği	
ile	aslında	bir	yerde	
bunu	kırmış	olduk.	Bu	
noktadan	baktığımızda	
bile	bu	işbirliği	çer-
çevesinde	araştırıcıların	
bütün	ihtiyacı	olan	
laboratuar	imkânlarını,	
kütüphanelerini,	bir	
arada	kullanabileceğiz,	
dolayısıyla	bilim-
sel	gelişimimizi	
hızlandıracağız”
 Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nin bölgenin 
ilk üniversitesi olduğunu 
belirten OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin AKAN 
ise eğitim işbirliği pro-
tokolüne dair duygularını 
şu cümlelerle ifade etti:
	 “Diğer	üniver-
sitelere	nispeten	daha	
deneyimli	ve	büyük	
olmamız	sebebiyle	
bölgesel	bir	işbirliğini	
başlatmak	görevimiz	
vardı.	Epey	bir	müd-
det	önce	tüm	rektör	
arkadaşlarımızla	bir	
araya	geldik	ve	böyle	

bir	bölgesel	işbirliğine	
zorunlu	olduğumuzun	
altını	çizdik.	Gerçekten	
ülkemizde	üniversite	
eğitiminde	özellikle	
araştırma	konusunda	
israf	var,	işbirliği	yok.	
Aynı	cihaz	birkaç	üni-
versiteye	alınabiliyor	
ve	muhtemelen	de	
çok	da	randımanlı	
kullanılmıyor.	Bu	pro-
tokolle	amaçladığımız	
bu	8	üniversite	birbirinin	
cihazlarını	kullanabilsin.	
Böylece	gereksiz	kamu	
kaynaklarını	israf	etme-
yelim	Bugün	Türkiye’de	
çok	arzu	etmemize	
rağmen	belirli	ölçüde	
gerçekleştiremediğimiz	
bir	işbirliği	protokolünü	
gerçekleştirmek	üzere-
yiz.	Orta	Karadeniz’de	
bulunan	üniversitele-
rimiz	bir	araya	gelerek	
belirli	alanlarda	işbirliği	
yapmak	üzere	bu	pro-
tokolü	yapacaklar.	Bu	
gerçekten	güzel	bir	
başlangıçtır.”		
	 Konuşmaların 
ardından 8 bölge üniver-
sitesi temsilcileri eğitim 
işbirliği protokolünü 
imzalarken, Vali Hüseyin 
AKSOY da tüm rektörleri 
plaket ile onurlandırdı.



 Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ’ın ev 
sahipliği yaptığı törene 
Vali Kenan ÇİFTÇİ, CHP 
Milletvekili İdris YILDIZ, 
Belediye Başkanı Seyit 
TORUN, İl Garnizon 
Komutanı Albay Şeref 
ÇAKMAK, Vali Yardımcısı 
Yemen BAYRAK, ODÜ re-
ktör yardımcıları, dekanlar, 
yüksekokul, meslek yükse-
kokulu, enstitü müdürleri, 
daire başkanları, akademik 
ve idari personel, 2012-
2013 eğitim-öğretim yılı 
mezunları, bürokratlar, 
daire müdürleri, STK 
temsilcileri ile çok sayıda 
öğrenci velisi katıldı.
Şehitlerimizin anısına 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının 
ardından başlayan 
törende, ilk konuşmayı tüm 
mezunlar adına Ordu Üni-
versitesi birincisi Fen Ede-
biyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı öğrencisi Tuğba 
ULAŞ gerçekleştirildi.
Mezun olan tüm 
arkadaşları adına 
konuşmasını 
gerçekleştiren ODÜ birin-
cisi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı 
öğrencisi Tuğba ULAŞ 
mutluluğunu şöyle ifade 
etti:
 “Geleceğin	
aydınları	olarak	burada	
ortak	bir	sevinci	yaşıyor	
olmanın	mutluluğu	ile	
bir	aradayız.	Bugün	
burada	mezun	olmaya	
hak	kazanmış	tüm	
arkadaşlarım	adına	bu	
mutluluğu	ailelerim-
ize	armağan	ediyorum.	
Hayatımızın	hem	en	
sevinçli	hem	de	en	zor	
günlerinden	birisini	
büyük	bir	coşku	seli	
ile	bir	arada	yaşıyoruz.	
Biriktirdiğimiz	sayısız	
anılarla	gerçek	hay-

ata	atılıyor	olmanın	
mutluluğu	içerisindeyiz.	
Geleceğe	umutla	bakan	
bir	birey	olarak	Ordu	
Üniversitesi	2012-2013	
yılı	tüm	mezunları	adına	
bugünlere	gelmemizde	
sayısız	emeği	olan	başta	
saygıdeğer	hocalarımıza,	
cefakar	ve	fedakar	
ailelerimize	teşekkür	
ediyor,	acısı	ve	tatlısı	
ile	aynı	sıraları	omuz	
omuza	paylaştığımız	tüm	
arkadaşlarıma	“hayat	
okulunda”	başarılar	dili-
yorum.
 Ardından kürsüye 
Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ çıktı ve 
2012-2013 mezunlarına 
ve davetlilere hita-
ben gerçekleştirdiği 
konuşmasında şu 
mesajları verdi: “Ordu	
Üniversitesi’nin	2012-
2013	mezuniyet	töre-
nine	katılarak	bizleri	
onurlandıran	değerli	
misafirlerimiz…
	 Ortak	bir	sevinci	
paylaşmak	üzere	bir	ara-
da	bulunduğumuz	Ordu	
Üniversitesi	2012-2013	
yılı	mezuniyet	törenler-
ine	şeref	verdiğiniz	için	
şahsım	ve	üniversitem	
adına	teşekkür	ediyor,	
hepinizi	en	içten	duy-
gu	ve	düşüncelerimle	
selamlıyorum.
	 75’in	üzerinde	
aktif	bölümü	ile	tercih	
edilen	bir	üniversite	
olan	Ordu	Üniversitesi,	
bölgesel	bir	üniversite	
olmanın	ötesinde,	bugün	
Türkiye’nin	80	ilinden	
öğrencisi	olan	gurur	
verici	bir	tabloya	sahiptir.	
	 Kıvançla	belirti-
yoruz	ki	Ordu	Üniver-
sitesi,	bilişim	çağında	
donanımlı,	gelişmeye	ve	
yeniliklere	açık,	teşebbüs	
ruhu	yüksek	fertler

Ordu Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu

ordu
üniversitesi
bü l ten i6

2012 / 2013 Eğitim-Öğretim Yılında



yetiştirmek	amacı	
ile	öncelikle	siz	
öğrencilerimize	sonra	da	
yöremiz	halkına	ait	bir	ku-
rum	olarak	çalışmalarını	
sürdürmektedir.
Bilgiyi	doğru	kullan-
mak	ve	genç	nesillere	
aktarımını	yapmak,	
insanlık	için	geleceğe	
yapılan	önemli	bir	yatırım	
niteliği	taşıyor.
	 Ordu	Üniver-
sitesi,	tıpla,	tarımla,	
turizmle,	sporla,	kül-
türle,	sanatla	ve	yerel	
sektörle	iç	içe	yürüttüğü	
çalışmalar	neticesinde,	
adından	başarı	ile	söz	
ettiren	üniversal	bir	yapı	

durumundadır.	Akademik	
ve	idari	personelimizin	
yanında	öğrencilerimizin	
katılımları	ile	yürütülen	
ortak		projeler,	tarafımızca	
topluma	hizmet	olarak	
addedilebilmektedir.	
	 Yedinci	kuruluş	
yıldönümünü	henüz	
kutlayan	üniversitemi-
zin	evrensel	normlarda	
elde	ettiği	başarılar	
şüphesiz	sadece	bizim	

değil,	Ordu	halkının	
da	ortak	mutluluğu	ve	
gururu,	bu	gelişime	güç	
ve	ivme	kazandırıyor	
olabilmek	ise	hepimiz	
için	önemli	bir	sorum-
luluktur.	Bu	sorumluluk	
dahilinde	üniversitemizin	
dününü	ve	bugününü	
değerlendiriyor,		mevcut	
durum	analizleri	ile	
gelişim	sürecine	ilişkin	
stratejiler	belirliyoruz.
	 Kıymetli	Misa-
firler,	
Mustafa	Kemal	
ATATÜRK’ün;	“Dünyada	
her	şey	için,	uygarlık	
için,	yaşam	için,	başarı	
için	en	hakiki	mürşit	

ilimdir,	fendir.	İlim	ve	fen	
haricinde	mürşit	ara-
mak	gaflettir,	cehalettir,	
delalettir”	sözlerini	ilke	
edinerek	biçimlendirmeye	
çalıştığımız	‘Aydın	Tür-
kiye’	ideali;	sorgulayan,	
donanımlı,	bilgili,	üretken,	
katılımcı,	karar	alabilme	
yeteneği	gelişmiş	gen-
çlerle	mümkündür.	
	 İşte	şu	
anda	geleceğimizin	

teminatı	olan	bu	genç-
lerden	bir	grup	Ordu	
Üniversitesi’nin	2012-
2013	eğitim-öğretim	
yılı	mezunları	olarak	
karşınızdadır.	Tüm	
samimiyetimle	belirtiyo-
rum	ki,	Atatürk’ün	çağdaş	
Türkiye’si	bu	gençlerin	
beyinlerinde,	gönüllerinde	
ve	omuzlarında	yükse-
lecektir.	
	 Değerli	aka-
demisyenlerimizin	
meşakkatle	ektiği	
tohumların	birkaç	yıl	
içerisinde	çok	anlamlı	bir	
şekilde	filizleneceğine,	
ülkemizin	ise	evrensel	
platformlarda	bu	genç-
lerimiz	sayesinde	daha	
fazla	söz	sahibi	olacağına	
inancım	tamdır.
	 Değerli	veliler,
Hepinizin	şu	anki	
duyguları	bizim	hislerim-
izden	çok	farklı…	Dün-
yaya	geldikleri	andan	iti-
baren	üzerine	titrediğiniz,	
emek	verdiğiniz,	özenle	
ve	meşakkatle,	kaygı	
içerisinde,	hoş	bir	telaşla	
yetiştirdiğiniz	gözbe-
bekleriniz	evlatlarınızı,	
yaşam	mücadeles-
inin	içerisine,	başarılı	
olacaklarını	umut	ederek	
uğurluyor	olmanın	
heyecanı	ile	buradasınız.	
	 Bugüne	kadar	
her	adımları	ile	bizim	
hep	takdirimizi	kazanan,	
en	değerli	emanetiniz	
evlatlarımız,	bin	bir	
fırsat	ile	kendilerini	
bekleyen	gerçek	hayat	
için	burada	geçirdikleri	
zamanı	ve	olanakları	
çok	iyi	kullandılar.	Or-
taya	koydukları	projeler,	
ürünler,	birlik,	beraberlik	
ve	dayanışma	ile	emekler-
imizin	boşa	gitmediğini	
cesurca	bizlere	sergiledil-
er.
	 Bugün	buradan	
mezun	olan,	emanetimiz	
evlatlarınız,	özenle	
çalışan	bir	idari	kadronun	
desteği	ve	üniversitemi-
zin	değerli	akademik	
kadrosunun	çabaları	ile	
aydınlandı,	donatıldı	ve	

yarınlara	hazırlandı.	Bizler	
onlarla	gurur	duyuyoruz,	
sizler	de	Ordu	Üniversi-
tesi	mezunu	bu	aydın	ve	
üretken	gençlerin	pek	çok	
platformda	başarılarına	
tanıklık	ettikçe,	onlarla	
gurur	duyacaksınız,	haklı	
kıvançlarına	bizlerle	bir-
likte	paydaş	olacaksınız.
Dinamik	akademik	ka-
dromuz	emanetlerinizi,	
özgüvenleri	çok	yük-
sek,	insan	ilişkilerinde	
başarılı,	mesleki	bilgileri	
sağlam,	öğrenmeye	
ve	araştırmaya	yatkın,	
sorumluluğu	üstlenen,	
sürdüren	ve	bunun	
mutluluğunu	yaşayan	
yetkin	bireyler	olarak	
şekillendirdi.	
	 Saygıdeğer	
Hocalarım,
Nadide	bir	inci	mi-
sali	işlediğiniz	sev-
gili	öğrencilerinizi	ka-
riyerlerinde	ve	sosyal	
yaşamlarında	pek	çok	
başarılara	imza	atacak	bi-
reyler	olarak	yetiştirdiniz,	
anne-babaların	gözbe-
beklerini	ulvi	bir	misyon,	
engin	bir	vizyonla	bu	
günlere	getirdiniz.	
	 Bu	süre	bo-
yunca	evlatlarımıza	
sadece	teknik	bilgileri	
öğretmekle	kalmadınız,	
aynı	zamanda	bir	birey	
olarak	sorumluluklarını,	
bir	ekibin	parçası	
olarak	paylaşmayı	ve	
dayanışmayı,	bir	üni-
versite	mezunu	olarak	
ise	topluma	karşı	görev-
lerini	öğrettiniz.		
Koşulsuz	çabanızdan,	
değerli	özverinizden	ve	
katkılarınızdan	dolayı	
tüm	saygıdeğer	veliler-
imiz,	şahsım	ve	Ordu	
Üniversitesi	adına	sizlere	
teşekkürü	borç	biliyor,	
şükranlarımı	sunuyorum.
	 Sevgili	gençler,
İçerisinde	yaşadığımız	
bu	çağda	bilgi,	zenginliği	
oluşturan	en	önemli	ser-
mayedir.	Bilginin	de	ser-
mayesini	kuşkusuz	onu	
üreten	insan	oluşturur.	
Keşfetme	arzusu,	gelişen	
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teknoloji	ve	beraber-
inde	gelen	daha	kaliteli	
hayat	standartları,	insanı	
bilgiye	yönlendiren	en	
temel	unsurlardandır.	
Bugün	ileri	teknolojilere	
sahip	olan	öncü	ülkelerin	
bilgi	üreten,	bilgi	pazar-
layan	ülkeler	olduklarını	
görüyoruz.	
Bu	gerçekten	hareket-
le	Ordu	Üniversi-
tesi	mensupları	olarak	
amacımız	sizlerin	
buradan	her	açıdan	
donanımlı,	toplumsal	
sorumluluk	bilincine	
sahip,	vatanını	ve	mil-
letini	seven,	kişisel	hak	
ve	hürriyetlere	saygılı,	
ülke	çıkarlarını	kendi	
çıkarlarının	üstünde	tu-

tan,	Türkiye’yi	Ulu	Önder	
Atatürk’ün	belirlediği	
çağdaş	uygarlık	
düzeyine	çıkaracak,	
dünyamız	sorunlarına	
vâkıf,	teknolojiyi	ve	
bilimi	üretecek	ve	doğru	
amaçlar	için	kullanacak	
gençler	olarak	mezun	
olmanızdır.
Unutmayın	ki,	ulusal	
ve	uluslararası	bilim	
dünyasındaki	yerini	ve	
tanınırlığını	her	geçen	yıl	
artırma	hedefindeki	Ordu	
Üniversitesi’ni	gelecek	
güzel	günlere	taşıyacak	
olan	sizlersiniz...
Mezuniyet	diplomalarınızı	
aldıktan	sonra	yeni,	
fırsatlarla	dolu	bir	hayatın	

sizleri	beklediğini	lüt-
fen	unutmayın.	Bun-
dan	sonra	sizin	için	
öğrenciliği	ömür	boyu	
devam	edecek	olan	hayat	
okulu	başlıyor.	Sizlerden	
hayat	okulunuzla	mezun	
olduğunuz	fakülteleri-
nizdeki	deneyimlerinizi	
buluşturma	noktasında	
cesur,	kararlı	ve	mantıklı	
adımlar	bekliyorum.
Bu	vesile	ile	üniver-
sitemizin	yetiştirdiği	
çağdaş,	üretken,	sor-
gulayan,	katılımcı	ve	
aktif	gençler	olarak	
hayat	okulunda	her	
birinize	başarılar	diliyor,	
hepinizin	hayalinizdeki	
mesleklerle	buluşmanızı,	
başarılarınızla	üniver-

sitemizi	en	iyi	şekilde	
temsil	etmenizi	temenni	
ediyorum.”
 Ardından kürsüye 
çıkan Ordu Belediye 
Başkanı Seyit TORUN 
konuşmasında 2012-2013 
eğitim öğretim yılında me-
zun olan öğrencileri tebrik 
ederek şunları söyledi:
	 “Dört	yıl	boyunca	
acısı	ile	tatlısı	ile	aynı	
şehirde	aynı	havayı	tenef-
füs	ettik,	çoğunluğunun	
şehir	dışından	gelen	
öğrencilerin	oluşturduğu	
siz	Ordu	Üniversitesi	
öğrencilerimizle	anılara	
ve	yaşanmışlıklara	bir-
likte	imzalar	attık.	4	yıllık	
eğitiminiz	boyunca	pek	

çok	deneyim	biriktirdi-
niz,	şimdi	bu	deneyim-
lerinizi	gerçek	yaşamla	
buluşturma	noktasında	
bir	aradayız.
	 Hepiniz	
Türkiye’nin	farklı	illerinde	
farklı	görevlerde	ilimizi	
ve	Ordu	Üniversitesi’ni	
başarı	ile	temsil	ede-
ceksiniz	ve	eminim	
ki	burada	yaşadığınız	
her	anı	ayrılığın	acısı	
ve	tatlı	bir	tebessümle	
yâd	edeceksiniz.	Ül-
kemizin	geleceğiniz	siz	
öğrencilerimizin	eller-
inde	çok	daha	başarılı	
şekilleneceğine	olan	
inancım	tamdır.
	 Bu	vesile	ile	
sizleri	yetiştiren	değerli	
hocalarımız	başta	ol-
mak	üzere,	fedakâr	
ailelerinize	teşekkür	
ediyor,	diplomalarınızın	
Türkiye’nin	aydınlık	yüzü	
olmasını	temenni	ediyor,	
hepinize	başarılar	diliyo-
rum.
 Daha sonra söz 
alan Ordu Valisi Kenan 
ÇİFTÇİ ise iki tane üni-
versite öğrencisi evladı 
olan bir baba olarak bu 
günün anlamını tüm 
veliler ile aynı duygu-
larla yaşadığını belirterek 
2012-2013 eğitim-öğretim 
yılında mezun olmaya 
hak kazanmış ODÜ’lü 
öğrencilere bugünün tadını 
çıkarmalarını diledi ve me-
zuniyet töreninde bulunan 
konuklara şu sözlerle hitap 
etti:
	 “Değerli	
veliler;	yemediniz	
yedirdiniz,	giy-
mediniz	giydirdi-
niz,	meşakkatle	
beslediniz,	büyüt-
tünüz	ve	burada	
onları	merak	ettiniz,	
işte	bugün	kıvanç	
duyun	ki	başarı	
ile	mezun	oldu-
lar.		 Emaneti-
niz	evlatlarınızı	
büyük	çabalarla	
aydınlatan,	ül-
kesine,	milletine	

ve	sizlere	hayırlı	ev-
lat	olarak	yetişmesini	
sağlayan	tüm	emektar	
hocalarımıza	sizlerin	
adına	teşekkürlerimi	
sunuyorum.
	 Gerçek	hayata	ilk	
defa	adım	atan	gençler,	
bir	sloganla	hitap	etmek	
istiyorum	sizlere:	‘Ben-
den	sonra	sıra	sizde.’	
Sizler	gibi	gözleri	ışıl	ışıl	
parlayan	genç	bir	kuşağa	
sahip	olmanın	kıvancı	ile	
sesleniyorum.	Içerisinde	
bulunduğum	kuşak	
olarak	sizlerle	gurur	du-
yuyorum.
	 Sizler	gibi	aydın,	
bilinçli,	umutlu	genç-
lere	makamlarımızı,	
görevlerimizi	bırakacak	
olmak	son	derece	gü-
zel	ve	gurur	vericidir.	
Bu	mutluluk	ile	hepini-
ze	gerçek	hayatın	tüm	
günlerinin	bugün	kadar	
güzel,	coşku	dolu	ve	
başarılı	olmasını	diliyor,	
sizleri	yetiştiren	aileleri-
nize	ve	aydınlatan	
saygıdeğer	hocalarımıza	
teşekkürlerimi	sunuyo-
rum.”
 Ardından dere-
ceye giren öğrencilere 
protokol üyeleri tarafından 
sırasıyla ödülleri takdim 
edildi. Ordu Üniversitesini 
3,64 ortalama ile birinci 
olarak bitiren Fen Edebi-
yat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğrencisi 
Tuğba ULAŞ’a ödülünü Vali 
Kenan ÇİFTÇİ takdim etti.
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 ODÜ ikinciliğini 
3.56 puan ortalaması ile 
paylaşan Ziraat Fakültesi 
Toprak Bilimi-Bitki Besleme 
Bölümü öğrencisi Yusuf 
GÜNAYDIN ve Sağlık 
Yüksekokulu Hemşirelik 
Bölümü öğrencisi Nuray 
ÖZDEMİR’e ödüllerini İl 
Garnizon Komutanı Albay 
Şeref ÇAKMAK ve Beledi-
ye Başkanı Seyit TORUN 
verdi.
 Ordu Üniversitesi’ni 
3,55 not ortalaması ile 
üçüncü olarak bitiren Ziraat 
Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü öğrencisi Ali Rıza 
TAŞÇI ve Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü öğrencisi 
Yasemin SIRTBAŞ’a ödül-
lerini ise CHP Milletvekili 
İdris YILDIZ ile Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ takdim 
etti.
 Ardından sırası 
ile fakülte, meslek yükse-
kokulu ve yüksekokullarda 
dereceye girenler protokol 
üyelerinden ödüllerini 
alırken mezun olmaya 
hak kazanmış diğer tüm 
öğrencilere de ‘Anı Bel-
geleri’ takdim edildi.

Ayrıca; Kırgızistan’da 
Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nde Bahçe 
ve Tarla Bitkileri Bölümü 
öğrencisi iken öğrenci 
değişim  programları ile
Ordu Üniversitesi’ni tercih 
ederek lisans eğitimini 
Ordu Üniversitesi’nde 
tamamlayan Gülzada 
SULTANOVA’da eğitim-
öğretim süresini başarı 
ile tamamlayarak mezun 
olmaya hak kazandı.
Tören, Sağlık Yükse-
kokulu öğretim görevliler-
inden Aslıhan ÇATIKER 
önderliğinde Sağlık Yük-

sekokulu öğrencilerine 
‘Hemşirelik Yemini’ ettirilm-
esi ile devam etti.
 Mezuniyet 
kütüğüne tek tek çakılan 
birincilerin isimlerinin 
ardından mezuniyet töreni 
kep atma merasimi ve ODÜ 
Halk Oyunları Ekibi’nin 
sahnelediği halk oyunları 
gösterisi ile devam etti.
Tören son olarak mezun 
olan öğrenciler adına 
düzenlenen kokteyl ile 
tüm protokol üyelerinin de 
katılımı ile devam etti.	



 Kosova’nın 
ikinci kamu üniversitesi 
olan Prizren Üniversitesi, 
Balkanları her açıdan 
konuşup tartışabilmek için 
tüm bölge ülkelerinden 
200’ün üzerinde tebliğin 
sunulduğu “Balkans 
Between East and West” 
konferansında pek çok aka-
demisyeni bir araya getirdi.  
Prizren Üniversitesi’nde 
yapılan konferans, Prizren 
Üniversitesi’nin işbirliği 
içerisinde olduğu diğer 
ünivesitelerin de katılımı ile 
gerçekleştirildi.
 Ordu Üniversitesi’ni 
temsilen Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ, 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN, 
Yrd. Doç. Dr. Recep 
SIRALI ve aslen ODÜ 
Öğretim Üyesi olup şu an 
Prishtina Üniversitesi’nde 
görev yapan Yrd. Doç. 
Dr. Salih OKUMUŞ’un 
katıldığı konferansın açılış 
konuşmasını Prizren 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mazllum BARALIU 
gerçekleştirirken, Prizren 
Üniversitesi’nin bünye-

sinde bugüne kadar geniş 
kapsamlı ve uluslar arası 
düzeyde yapılan bu ilk 
akademik buluşmanın öne-
mine dikkat çekti ve konfer-
ansa katılımın çok yüksek 
olması nedeniyle duyduğu 
mutluluğu dile getirdi.
 Açılışa katılan 
Eğitim Bakanı Rame 
BUJA, Kosova eğitim 
kurumlarından olan ve 
yeni adımlar atmaya 
başlayan Prizren  “Ukshin 
Hoti” Üniversitesi’ni bu tür 
büyük bir organizasyona ev 
sahipliği yapması nedeni-
yle kutlarken konferansın 
gerçekleşmesinde emek 
veren herkese teşekkürlerini 
sundu. 
 Ardından söz alan 
Kamu Yönetimi Bakanı Ma-
hir YAĞCILAR, Arnavutça 
ve Türkçe olarak iki dilde 
yaptığı konuşmasında bu 
tür bilimsel  platformlarda 
bölge ülkelerinin bir araya 
gelmesinin ve karşılıklı 
olarak yapılan çalışmaların  
sunulmasının bölgeye  
olumlu katkılar sunacağına 
olan inancını dile getirdi.
 Prizren Belediye 
Başkanı Ramadan MUJA, 

tarihi olarak batı ile doğu 
arasında olan Balkan 
Bölgesinin her iki kültürden 
etkilendiğini ve bu kül-
türlerden harmanlaşmış 
etkileri taşıdığını belirttiği 
konuşmasında bölgenin 
ve kültür dayanışmasının 
önemine dikkat çekti. 
 Daha sonra söz 
alan Türkiye Cumhuriyeti 
Kosova Büyükelçisi Songül 
OZAN, şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra 
da Türkiye’nin Kosova’nın 
yanında olacağını, bugünkü 
konferansta ise her iki ülke 
arasında tam manası ile var 
olan işbirliğini görmekten 
dolayı memnun olduğunu 
belirtti. Eğitimin bir ülkenin 
kalkınması için en temel 
koşulu teşkil ettiğini, sürekli 
ilerlemenin, sosyal, kültürel 
ve  ekonomik kalkınmanın 
anahtarı olduğunu söyleyen 
Büyükelçi OZAN,  bu 
sebeple eğitime yapılan 
yatırımın çok önemli 
olduğunu vurguladı.   
 Büyükelçi OZAN’ın,  
konferansın  bilgi ve tecrü-
belerin paylaşımı  nedeniyle 
eğitimin geleceğine katkı 
sağlayacağını da belirttiği 

konuşmasının ardından 
Prizren Üniversitesi Koordi-
natörü Doç. Dr. Nuran Malta 
MUHAXHERİ söz aldı.
Ardından konuk üniver-
site rektörlerinin tek tek 
konuşma yaptığı konfer-
ansta ODÜ Rektörü Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ şu 
ifadelere değindi;
	 “Balkan	Ülkeleri	
ile	aramızdaki	tarihsel	
ilişkileri	irdelediğimiz	za-
man	buralarda	bulunma,	
bu	eğitim	işbirliklerine	
önem	verme	ve	bu	
coğrafyada	yaşayan	
insanlara	paydaş	pro-
jelerde	bulunma	se-
bebimiz	açıkça	ortaya	
çıkmaktadır.	Uluslararası	
ilişkilere	değer	veren	
Türkiye	Üniversiteleri	
olarak	bilimin	ve	teknolo-
jinin	hızla	gelişimi	gereği	
hem	Balkanlar’da	hem	
de	başka	coğrafyalardaki	
üniversiteler	ile	öğrenci	
ve	öğretim	elemanı	
değişimine	daha	çok	
önem	vermemiz,	bu	pro-
tokolleri	daha	kapsamlı	
şekilde	geliştirmemiz	ve

ODÜ Heyeti Kosova’da Uluslararası 
“Balkans Between East and West”
Konferansına Katıldı 
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ve	hızlandırmamız	
gerektiği	bilincindeyiz.	
ODÜ’de	gerek	Mev-
lana	Programı	gerekse	
Erasmus	Programları	
kapsamında	Balkan	
Ülkeleri	ile	daha	kuvvetli	
eğitim	işbirlikleri	kurma	
anlamında	çabalarını	
sürdürmektedir.	Bu	
anlamda	Ordu	Üniversi-
tesi	olarak	bugün	burada	
bulunmaktan	ve	Doğunun	
Batısı,	Batının	Doğusu	
Balkan	Üniversiteleri	
ile	eğitim	işbirliklerimizi	
artırma	gayreti	ile	bir	ara-
da	olmaktan	son	derece	
memnunuz.	Eğitimde	
Ulusal	ve	Uluslararası	
işbirliğinin	artan	oranlı	
devam	etmesi	temennim	

ile	tüm	katılımcılara	ve	ev	
sahibi	üniversitelerimize	
saygılarımı	sunuyorum.”
 Konferansla 
ilgili ayrıntılı bilgiler su-
nan Prizren Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Koordi-
natörü Doç. Dr. Nuran Malta 
MUHAXHERİ, konferansa 
ev sahipliği yapmaktan onur 

duyduklarını dile getirdi. 
MUHAXHERİ uluslararası 
üniversitelerle işbirliği 
vizyonuna sahip olan “Uk-
shin Hoti” Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen konferansın, 
Prizren, Tirana, Balıkesir, 
Yalova ve Korça Üni-
versitelerinin işbirliğinde 
düzenlendiğini belirterek üç 

gün sürecek olan “Doğunun 
Batısı Batının Doğusu 
Uluslararası Balkanlar 
Konferansı” boyunca 262 
tebliğ sunulacağını söyledi.
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“Big Picture 
Learning” 
Projesi Ortaklık 
Çalışmaları 
Ordu’da Devam 
Ediyor

 Avrupa Birliği 
Leonardo Da Vinci Yeni-
lik Transfer Projesi olan 
“Big Picture Learning” 
Projesi’nin Hollanda ortağı 
olan grup Ordu Üniversi-
tesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nu ziyaret 
etti.
 TBMYO Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Veli 
TÜRKMENOĞLU’nun 
ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen ziyarette 
tüm birimleri, derslikleri, 
laboratuarları, atölye-
leri ve sosyal alanları 
inceleyen Hollandalı 
misafirler TBMYO’ya ait 
spor sahasında futbol da 
oynadılar.
 Ordu’da bu-
lunmaktan ve Ordu 
Üniversitesi’nin misa-
firi olmaktan duydukları 

memnuniyeti dile ge-
tiren Hollandalı misa-
firler Ordu’yu ve Ordu 
insanlarını çok sevdiklerini 
dile getirdiler.
 TBMYO 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. 

Veli TÜRKMENOĞLU, 
Hollandalı heyetin Ordu 
Üniversitesi TBMYO’ya 
gerçekleştirdiği ziyaret 
dolayısı ile yaptığı 
açıklamada Ordu Meslek 
Lisesi ile iki ayrı ortak 

olarak gerçekleştirdikleri 
projenin heyecanla devam 
ettiğini belitti.
 Çalışma programı 
olarak  18-22 Haz-
iran 2013 tarihinde 
Hollanda’nın Amsterdam 
şehrine çalıştay için gide-
ceklerini söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. TÜRKMENOĞLU, 
program sürecinde 
Endüstri Meslek Lisesi ile 
uyumlu bir şekilde proje 
çalışmalarına devam et-
tiklerini ve projenin ODÜ 
için başarılar getirmesini 
diledi.
 Hollandalı ekibe 
TBMYO hakkında detaylı 
bilgileri aktardıklarına 
da değinen Yrd. Doç. 
Dr. TÜRKMENOĞLU, 
proje kapsamında 
ve ya TBMYO’da 
gerçekleştirilebilecek 
başka çalışmalar ile 
ilgili görüş alışverişinde 
bulunduklarını da belirtti.
 Program el 
sanatları atölyesinde 
yapılan Ebru Sanatı gös-
terisi ile sona erdi.



 Bazı akade-
mik projeler, uluslararası 
öğrenci değişim programları 
ve “Doğunun Batısı 
Batının Doğusu Balkanlar” 
konferansı kapsamında 
Balkanlar’da bulunan Rek-
tör Prof. Dr. Tarık YARIL-
GAÇ, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Saim Zeki 
BOSTAN, Yrd. Doç. Dr. Re-
cep SIRALI ve Yrd. Doç. Dr. 
Salih OKUMUŞ’tan oluşan 
ODÜ heyeti Balkanlar’da bir 
dizi temaslar gerçekleştirdi.
 İlk olarak Ko-
sova Prishtina’da bulunan 
Kosova Büyükelçiliği’ne 
giden ODÜ heyeti, burada 
Büyükelçi Songül OZAN 
ile Türkiye-Kosova ilişkileri, 
iki ülkenin tarihî geçmişi, 
kardeşlik bağları ve iki ülke 
arasındaki dayanışmanın 
temellerine dayalı bir soh-
bet gerçekleştirdiler.
 Kosova’da bulunan 
soydaşlarımız ve özel-
likle de yüksek öğretim 
kurumları sayesinde kuru-
lan eğitim ve kültür bağı ile 
de bu iki ülke kardeşliğinin 
pekiştiğine dikkat çeken 
Kosova Büyükelçisi Songül 
OZAN, Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ ve eki-

bine iki ülke arasındaki 
uluslararası eğitim ve 
işbirliğini güçlendirme adına 
yürüttüğü çalışmalardan 
dolayı şükranlarını sundu.
 Ulusal ve 
uluslararası her türlü 
kültürel, sportif ve bilim-
sel etkinliklerde ODÜ’nün 
başarı ile anılması adına 
büyük emek sarf ettiklerini 
dile getiren Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ, tüm 
çalışmalardaki en önemli 
amaçlarının dostluk, sevgi 
ve güven köprüleri ile Türk 
kültürünün tanınırlığını 
dünya çapında daha da 
yaygınlaştırmak olduğunu 
vurguladı. Bu anlamda 
eğitimcilerin daha da fazla 
çaba sarf etmesi gerektiğine 
de değinen Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ, geleceğin 
teminatının genç nesile 
bağlı olduğunu vurgula-
yarak, ulusal ve uluslararası 
işbirlikleri kapsamında 
ektikleri tohumların birkaç 
yıl sonra çok anlamlı bir 
şekilde filizleneceğine 
ve Türkiye’nin dünyada 
pek çok alanda daha 
fazla söz sahibi olacağına 
inandıklarını belirtti.
 ODÜ heyeti, 

Türk dilinin öğretimi, Türk 
kültürünün tanıtılması 
ve Türkiye ile Kosova 
arasındaki kültürel bağların 
geliştirilmesi amacıyla 
pek çok hizmete ev 
sahipliği yapan yine Ko-
sova Prishtina’da bulunan 
Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezi’nde idi.
 Burada yürütülen 
pek çok faaliyetler ile 
kütüphanesi, konferans 
salonu, oturma salonu ve 
derslikleriyle, Türk diline ve 
kültürüne ilgi duyan herkese 
kapıları açık olan Türk Kül-
tür Merkezi hakkında ODÜ 
Heyetine bilgiler aktaran 
Müdür Sadullah YILMAZ, 
Türkiye ile Kosovalılar 
arasında özel bir bağ 
olduğunu, bu bağın da 
gerek etnik gerek ise tarihî 
bulgulara dayandığını, iki 
ülkenin kardeşliğinin, birbir-
lerine olan bağlarının Yunus 
Emre Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen organizasyon-
lar ve eğitimlerde açıkça 
kendini gösterdiğini belirtti.
 Daha sonra Ko-
sova, Prizren-Mamuşa’da 
bulunan Mamuşa 
Belediyesi’ne uğrayarak 
Belediye Başkanı Arif 

BÜTÜÇ ile görüşen Rektör 
Prof. Dr. YARILGAÇ ve 
ekibi, burada da iki ülke 
arasındaki bağları güçlendi-
rici çalışmalar ve eğitim 
işbirliği anlaşmalarının yanı 
sıra Mamuşa’nın eski ve 
köklü tarihi ile kültürüne dair 
sohbet ettiler. Daha sonra 
Mamuşa’da bulunan Atatürk 
Lisesi’nde yaşatılmaya 
çalışılan Türk kültürüne dair 
izlenimler elde ettiler.
 Son olarak ise 
Makedonya’da bulunan 
Macedonian Academy of 
Sciences and Arts-Skopje, 
Macedonia’da Stratejik 
Araştırmalar Merkezi’nde 
Prof. Dr. Numan ARUÇ’la 
bir görüşme gerçekleştiren 
ODÜ heyeti, burada 
yürütülen akademik projeler 
ile eğitim alanında sunulan 
hizmetler, derslikler, labo-
ratuarlar ve kütüphaneleri 
inceledi.
 Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ ve 
ekibi, Stratejik Araştırmalar 
Merkezi’nde Prof. Dr. Nu-
man ARUÇ’dan sürdürü-
len projelere, işbirliği 
ortakçılarına ve eğitim sis-
temine dair detaylı bilgiler 
aldı.

Rektör Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ’tan
Kosava Büyük Elçiliği ve Yunus Emre Vakfı’na Ziyaret
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 İki üniversitenin 
işbirliği protokolü için Ko-
sova Prizren Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Mazllum 
BARALIU, Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof.Dr. Abdullah 
ZENULLAHU, Dış İlişkiler 
ve Medya Koordinatörü Yrd. 
Doç.Dr. Nuran MALTA ve 
Genel Sekreter Adem SAL-
LAUKA Ordu Üniversitesi’ni 
ziyaret etti.
 Ordu Üniversitesi 
Fakülteleri ve Birimleri’nin 
de ziyaret edildiği pro-
gramda Kosovalı misafirlere 
ODÜ Rektör Yardımcısı ve 
Uluslar arası İlişkiler Birimi 
Başkanı Prof.Dr. Saim Zeki 
BOSTAN, Genel Sekreter 
Metin KARAKUŞ eşlik etti.
Üniversitedeki birimlerin 
tanıtımının ardından Prizren 
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mazllum BARALIU ve 
beraberindeki heyet Cum-
huriyet Yerleşkesi Rektörlük 
Makamında ODÜ Rektörü 
Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ’ın 
konuğu oldular.
 Eğitim 
İşbirliği Protokolü’nde 
gerçekleştirilecek olan 
adımların konuşulduğu soh-
bette her iki üniversitenin 
akademik ve fiziki gelişim 
sürecine dair fikir alış 
verişlerinde de bulunuldu.
Makam ziyaretinin ardından 
Kosova Prizren Üniver-
sitesi ile Ordu Üniversi-
tesi arasında eğitim işbirliği 
protokolü için imza törenine 
geçildi.

 Proje ortaklığı, 
sosyal ve kültürel faaliyet 
ortaklığı, öğrenci değişimi, 
idari personel ve akade-
mik personel değişimi gibi 
konuların yer aldığı protokol 
içeriği her iki üniversi-
tenin Rektörleri tarafından 
ODÜ Senato Salonu’nda 
imzalandı.
 ODÜ Rektörü 
Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ, 
Ordu Üniversitesi-Prizren 
Üniversitesi Eğitim İşbirliği 
Protokolü’nden yararlan-
mak isteyen öğrencilere 
ve öğretim elemanlarına 
konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada;

	 “Küresel	bir	
değişim	programı	olan	ve	
içeriğinde	tüm	Dünya	Üni-
versitelerini	kapsaması	
bakımından	bir	ilk	olan	
YÖK’ün	tasarladığı	
Mevlana	Değişim	
Programı’nın	Üniver-
sitemize,	öğrencilerimize	

ve	tüm	akademis-
yenlerimize	önemli	
kazanımlar	sağlayacağı	
inancındayım.	Evren-
sel	anlamda	öğrenci	
ve	öğretim	elemanı	
değişikliğini	kapsayan	
Mevlana’nın	Yük-

sek	Öğretim	Kurumu	
tarafından	tasarlanmış	ve	
Türk	patentli	olması	Ül-
kemizin	Yüksek	Öğretim	
Sistemine	kazandırdığı	
önemli	bir	fırsattır.	Her	
zaman	vurguladığımız	
gibi	değişim	programları	
pek	çok	kültürü	bir	arada	

barındırması	bakımından	
önemli	bir	zenginliktir.			
Bu	tarz	programlardan	
yararlanan	tüm	öğrenciler	
ve	akademisyenler	kari-
yerlerine	daha	engin	bir	
vizyon	ve	farklı	bir	bakış	
açısı	kazandırmaktadır.		
	 Bu	da	genç	aka-
demisyenlere	hayata	bir	
adım	daha	önde	başlama	
fırsatı	anlamına	gelmek-
tedir.	Evrensel	eğitim-
öğretim	anlamında	bizi	
Dünya’da	söz	sahibi	
konumuna	getiren	Mev-
lana	Değişim	Programı’nı	
ve	kültürel	zenginliği	de	
beraberinde	taşıyan	bu	
tür	bütün	programları	
bizler	Ordu	Üniversi-
tesi	yönetimi	olarak	her	
zaman	destekliyor	ve	
kariyerine	yeni	ufuklar	
kazandırmayı	planlayan	
tüm	öğrencilerimizi,	
asistanından	pro-
fesörüne	tüm	akade-
misyenlerimizi	Mevlana	
Değişim	Programı’nın	
imkanlarından	yararlan-
maya	davet	ediyoruz,	“	
dedi.
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Kosova Prizren Üni-
versitesi ile Ordu Üni-
versitesi Ortak Eğitim 
İşbirliği Protokolü 
İmzaladı



Bazı akademik projeler 
ve “Balkans Between East 
and West” konferansı 
kapsamında Kosova’da 
bulunan Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. 
Saim Zeki BOSTAN, Yrd. 
Doç. Dr. Recep SIRALI 
ve Yrd. Doç. Dr. Salih 
OKUMUŞ’tan oluşan ODÜ 
heyeti Kosova, Arnavut-
luk ve Makedonya’da 
bulunan üniversiteler ile 
eğitim işbirliği protokolleri 
kapsamında incelemeler 
gerçekleştirdi.
Amacı Mevlana Değişim 
Programı, Erasmus ve 
ikili anlaşmalar düzeyinde 
öğrenci ve akademik 
personel değişiminin 
gerçekleştirildiği üniver-
siteleri incelemek, burada 
yürütülen çalışmaları 
yakinen değerlendirmek 
olan 4 günlük teknik gezide 
ODÜ heyeti, Değişim 
Programları kapsamında 
ilk defa anlaşma yapılacak 
olan aşağıda belirtilmiş 
Arnavutluk ve Makedonya 
üniversitelerinde akademik 
ve fiziki çalışma şartlarına 
dair incelemelerde bulu-
narak karşılıklı protokoller 
imzaladılar:
•	 Arnavutluk,	
University	of	Shkodra;	

(Sosyal Bilimler, Doğa 
Bilimleri, Eğitim Bilim-
leri, Ekonomi, Hukuk ve 
Yabancı Diller Fakülteleri 
bulunan doğa bilimleri 
ve tarımsal çalışmalarda 
önemli başarılar elde 
etmiş, 56 yıllık köklü bir 
geçmişe sahip bir devlet 
üniversitesidir.)
•	 Arnavutluk,	Uni-
versity	of	Korçe; (Ziraat, 
Mesleki Eğitim, Turizm, 
Eğitim Bilimleri ve Sağlık 
alanlarında fakülteleri 
bulunan tarihi 1971 yılına 
dayanan bir devlet üniver-
sitesidir.)
•	 Makedonya,	State	
University	of	Tetova; 
(İktisat, Hukuk, Tıp, Basın-
Yayın, Diş Hekimliği, 
Eczacılık, Güzel Sanatlar, 
Felsefe, Eğitim, Filoloji, 
Fen Bilimleri ve Mühendis-
lik alanında fakülteleri bulu-
nan, 1994 yılında kurulmuş 
bir üniversitedir.)
•	 Makedonya	Inter-
national	Balkan	Universi-
ty; (Fen ve Teknik Bilimler, 
Dilbilim, Fen-Edebiyat, 
İktisadi ve İdari Bilimler, 
Teknik Bilimler, İletişim, 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
bulunan özel bir üniversite-
dir.)
•	 Makedonya	In-
ternational	University	of	

Struga; (Hukuk, Diplomasi 
ve Halkla İlişkiler, Bilgisa-
yar Teknolojileri, Dedektiflik 
ve Kriminoloji, Ekonomi 
ve İş Dünyası, Pazarlama 
ve Finansal Yönetim 
alanlarında eğitim veren 
özel bir üniversitedir.)
 Ardından öğrenci 
ve akademik personel 
değişim programları 
kapsamında protokol 
imzalamayı planladıkları 
üniversiteler ile ön 
görüşmeler gerçekleştiren 
ODÜ heyeti, bu kapsamda 
ise aşağıda listelenen 
Balkan üniversitelerinin 
eğitim-öğretim faaliyetleri 
ve yürütülen akademik 
çalışmalarına dair bilgiler 
edindiler:
•	 Karadağ,	Uni-
versity	of	Montenegro; 
(Ekonomi, Hukuk, Elektrik 
Mühendisliği, Metal ve 
Teknik Bilimler, Tıp, Fen 
Bilimleri ve Matematik, 
Felsefe, Güzel Sanatlar, 
Drama, Müzik, Deniz 
Bilimleri, Turizm Otelcilik, 
Fizik Tedavi, Sosyal Bilim-
ler, Mimarlık, Biyoteknik, 
Beden Eğitimi ve Spor, 
Eczacılık gibi pek çok 
fakültesi bulunan; Tıp, 
Yabancı Diller ve Tarih 
Enstitüleri’ne sahip; ayrıca 
2 bağımsız eğitim programı 

ile Karadağ’ın en köklü ve 
kapsamlı devlet üniversite-
sidir.)
•	 Arnavutluk,	Vitri-
na	University; (Mühendis-
lik, Tıp, Mimarlık, Turizm ve 
Ekonomi, Siyasal Bilimler, 
Hukuk ve Eğitim Bilimleri 
fakültelerine sahip, 2004 
yılında kurulmuş özel bir 
üniversitedir.)
• Arnavutluk, Uni-
versity of Tirana; (1957 
yılında kurulmuş, Tıp, Diş 
Hekimliği, Eczacılık, Fen 
Bilimleri, Sosyal Bilimler, 
Tarih ve Filoloji, Hukuk, 
Ekonomik Bilimler, Yabancı 
Diller, Eğitim Bilimleri 
Fakülteleri’nde devlet 
üniversitesi olarak eğitim-
öğretim çalışmalarını 
sürdürmektedir.)
•	 Makedonya,	Goce	
Delcev	University	of	
Stip; (2007 yılında kurulan 
genç devlet üniversitesin-
de İktisat, Hukuk, Eğitim, 
Müzik, Bilgisayar Bilimi, 
Fen Bilimleri, İletişim, 
Ziraat, Tıp, Filoloji, Lojis-
tik Turizm ve Ekonomi, 
Teknoloji Mühendisliği, 
Elektrik Mühendisliği 
fakülteleri ile tarih, arkeoloji 
ve beslenme, gastroloji ve 
diyetisyenlik enstitüleri yer 
almaktadır.)

Ordu Üniversitesi Uluslararası İlişkilerini Güçlendirme 
Adına Balkanlarda Üniversiteler ile Buluştu
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•	 Makedonya,	
Ss.	Cyril	and	Metho-
dius	University	in	
Skopje; (Psikoloji, Ziraat, 
Mühendislik, Toplum 
Mühendisliği, Bilgisa-
yar Teknolojileri ve 
Mühendisliği, Diş Hekimliği, 
Mobilya Tasarım Teknolo-
jileri, Sahne Sanatları, 
Ekonomi, Elektronik 
Mühendisliği, Bilgi İşlem 
Teknolojileri, Güzel Sanat-
lar, Ormancılık, Mekanik 
Mühendisliği, Tıp, Müzik, 
Fen Bilimleri ve Matema-
tik, Eczacılık, Felsefe, 
Beden Eğitimi, Teknoloji 
ve Tasarım, Veteriner 
Hekimliği, Hukuk ve Eğitim 
Fakülteleri bulunan 
kapsamlı devlete bağlı bir 
eğitim kurumudur.)
•	 Makedonya,	
South	East	European	
University; (Filoloji, 
Mühendislik ve İşletme 
Fakülteleri ile eğitim-
öğretim faaliyetlerini 
sürdürmekte olan özel bir 
üniversitedir.)
 Daha önce 
eğitim işbirliği protokol-
lerinin imzalanmış olduğu 
Balkanlar’da bulunan diğer 
üniversiteleri de uğrayarak 
çeşitli incelemeler ve görüş 
alış-verişinde bulunan Rek-
tör Prof. Dr. Tarık YARIL-
GAÇ ve ekibi bu kapsamda 
ise aşağıda belirtilen 
üniversiteler ile görüşmeler 
gerçekleştirdi:
•	 Kosova,	Prishtina	

University; (Felsefe, 
Fen Bilimleri ve Matema-
tik, Psikoloji, Hukuk, 
Ekonomi, Mühendislik 
ve Mimarlık, Elektrik ve 
Bilgisayar Mühendisliği, 
Mekanik Mühendisliği, Tıp, 
Sanat, Ziraat ve Veteri-
nerlik, Jeofizik ve Teknoloji, 
Spor Bilimleri, Eğitim, 
Uygulamalı Bilimler ve 
Mühendislik Fakülteleriyle 
akademik çalışmalarını 
sürdürmektedir.)
•	 Kosova,	Prizren	
University; (Mimarlık, 
Bilgisayar, Ekonomi, 
Hukuk,Psikoloji,Filoloji 
ve Siyasal Bilgiler 
Fakülteleri’nde eğitim-
öğretim faaliyetlerini 
sürdüren özel bir üniversi-
tedir.)
•	 Arnavutluk,	Epo-
ka	University; (Ekonomi 
ve Kamu Yönetimi, 
Mimarlık ve Mühendislik 
Fakülteleri bulunan özel bir 
üniversitedir.)
•	 Arnavutluk,	He-
nae	Plote/Beder	Universi-
ty; (Beşeri Bilimler, Dilbilim 
ve Eğitim Bilimleri Fakül-
telerinin yanı sıra çeşitli 
eğitim programları bulunan 
özel bir üniversitedir.) 
 Dört gün gibi sınırlı 
bir sürede 9 üniversitede 
çeşitli değerlendirmeler 
ve incelemeler ile 6 üni-
versiteyi kapsayan ön 
görüşmeler gerçekleştiren 
ODÜ heyeti adına “Balkan 
Üniversiteleri ile Eğitim 

İşbirliği Protokolleri” 
kapsamında görüşlerini 
belirten Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ, şu 
açıklamalarda bulundu:
 “Bilgi	çağında	
biz	üniversiteler	için	en	
büyük	gereksinim	hızla	
gelişimini	sürdüren,	
yeniliklere	açık,	vizyon	
sahibi,	sınırsız	bilim	
anlayışı	ile	hizmet	veren	
kaliteli	ve	güvenilir	eğitim	
kurumları	arasında	yer	
almaktır.	Amacımız	
genç	ve	dinamik	üni-
versitemizi	her	türlü	
platformda	söz	sahibi	
olma	konumuna	getire-
bilmek	ve	gelecekteki	
en	büyük	referansımız	
öğrencilerimizi	
‘aydınlar’	olarak	
şekillendirebilmektir.		 	
Bu	bağlamda	tüm	birim-
lerimiz	ve	akademisyen-
lerimiz	ile	dünyada	yük-
sek	öğrenim	hayatında	
olup	biten	gelişmeleri	
yakinen	takip	ediyor	ve	
bilimsel	değişimin	ru-
hunu	yakalamak	için	her	
türlü	gelişimi	büyük	bir	
gayretle	destekliyoruz.	
Bu	anlamda	uluslararası	
eğitim	işbirliğinin	
öğrencilerimizin	ve	
akademisyenlerimizin	
vizyonlarına	katabileceği	
deneyimleri	ve	zengin-
likleri	pekiştirmek	amacı	
ile	4	gün	süren	Bal-
kanlar	gezimizde	Mev-
lana,	Erasmus	ve	çeşitli	

protokoller	ile	öğrenci	
ve	öğretim	elemanı	
değişimlerine	yönelik	
protokoller	imzaladık.		
	 Bu	protokolleri	
artırmak	adına	bu	
bölgede	bulunan	başka	
üniversiteler	ile	eğitim	
işbirliğinde	ön	çalışmalar	
sayılabilecek	çeşitli	
temaslar	kurduk.	Aynı	
zamanda	Balkan	üniver-
sitelerindeki	akademik	
ve	fiziki	gelişmeleri	
kendi	üniversitemizle	
karşılaştırma,	çağın	ge-
reksinimlerine	Balkanlar	
vizyonu	ile	kazanımlar	
sağlama	anlamında	
önemli	görüşmeler	
gerçekleştirdik.		
	 Buradan	
edindiğimiz	izlenimler	
ile	gerçekleştirdiğimiz	
eğitim	işbirliği	proto-
kollerinin	üniversitemiz,	
akademisyenle-rimiz	ve	
öğrencilerimiz	açısından	
çok	fayda	sağlayacağı	
görüşündeyim.	Geleceğe	
emin	ve	kararlı	adımlarla	
ilerleyen	üniversitemize	
ve	tüm	mensuplarımıza	
yeni	eğitim	işbirliği	
protokollerimizin	hayırlı	
olmasını,	yeni	ufuklara	
yelken	açmak	isteyen	
tüm	mensuplarımıza	
deneyim	kazandırmasını	
ve	karşılıklı	değişimlerle	
hem	kendi	bölgemizin	
hem	de	Balkanlar’ın	farklı	
kültürel	zenginlikleri	
yaşamasını	diliyorum.”



 Ordu Üniver-
sitesi Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü’nün ev 
sahipliğinde, Kadın Sağlığı 
Hemşireliği Derneği işbirliği 
ile “III. Kadın Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği 
Lisans Ders Programı 
Çalıştayı” 12-14 Haziran 
2013 tarihleri arasında Ordu 
Üniversitesi’nde düzenlendi.
 Çalıştaya Ordu Vali 
Yardımcısı Niyazi ERTEN, 
ODÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Nuri YILMAZ, Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN, 
Ordu İl Sağlık ve Halk 
Sağlığı Müdürü Vekili Dr. 
Çetin GÜNDOĞDU, ODÜ’lü 
akademisyenler ve çeşitli 
üniversitelerden pek çok 
konuk akademisyen katıldı.
 ODÜ Ziraat 
Fakültesi Çotanak 
Seminer Salonu’nda 
gerçekleştirilen çalıştayın 
açılış konuşmasını Çalıştay 
Düzenleme Kurulu Başkanı 
ODÜ Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Nülüfer ERBİL 
gerçekleştirdi. Doç. Dr. 
ERBİL konuşmasına, Ordu 
Üniversitesi ev sahipliğinde 
düzenlenen “III. Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Lisans Ders 
Programı Çalıştayı”nda pek 

çok üniversiteden akade-
misyenlerle bir arada ol-
maktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek başladı.  
Sözlerine çalıştayın 
amacını ve kapsamını ele 
alarak başlayan ERBİL, 
bu kapsamda daha önce 
yapılan çalıştaylarda elde 
edilen sonuçların izlem 
ve değerlendirmesinin 
yapılacağını; akademisyen-
ler, hemşireler ve yönetici 
hemşirelerin sunacağı 
yeni çözüm önerilerinin 

ele alınacağını ve değerli 
sonuçlara varılacağına 
inandığını ifade etti.  
Ardından söz alan Ordu Vali 
Yardımcısı Niyazi ERTEN, 
hemşirelik mesleğinin 
bütün toplumlarda kutsal bir 
görev sayıldığını, hemşire 

üniformasının “şefkatin” 
simgesi olduğunu anlattı.  
Niyazi ERTEN, toplumun 
beyaz melekleri olarak 
nitelendirdiği hemşireler 
için bu çalıştayın önemli 
sonuçlar elde etmesini 
temenni etti. Hemşirelik 

mesleğinin teknolojik 
gelişim ve değişimlerde 
kendisini yenilemesinin 
çok önemli olduğuna 
dikkat çeken ERTEN,	
birçok meslek ve sanat 
dalı gibi hemşireliğin de 
artan toplumsal beklentileri 
karşılamak için vazgeçilmez 
ölçüt olan sevginin yanı 
sıra bilimselliği de temel 
alması amacı ile düzenle-
nen bu çalıştayların değerli 
olduğunu söyledi. Genç 
hemşire adaylarının ise 

bu tür çalıştaylardan çıkan 
sonuçlar ile mesleklerini 
daha donanımlı ve daha 
başarılı sürdürebilecekleri-
ne dikkati çekti.
 Ardından Atatürk 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Türkan PASİNLİOĞLU, 
“Hemşirelik Eğitiminde 
Hemşirelik Fakültesi Ol-
mak” konulu konferansını 
gerçekleştirdi. Konferansın 
ardından soru-cevap 
şeklinde ilerleyen 
çalıştayda çeşitli üniver-
sitelerden öğretim üyeleri 
konuyu farklı açılardan 
değerlendirdi.

 Daha sonra 
Hacettepe Üniver-
sitesi Hemşirelik Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Lale TAŞKIN ve Cumhuri-
yet Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Zehra 
GÖLBAŞI’ın yönettikleri 
panellerde, konuk panelist-
ler Marmara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nu-
ran KÖMÜRCÜ’nün “Akış 
Şemalar”,İstanbul Üniversi-
tesi Florance
Nightingale Hemşirelik 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Nevin HOTUN 
ŞAHİN’in “Simülasyon” ve 
Erciyes Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Bilimleri Fakültesi 
Öğretim

III. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisans 
Ders Programı Çalıştayı Yapıldı
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Üyesi Doç. Dr. Mürüv-
vet BAŞER’in “Yeterliliğe 
Dayalı Eğitim Araçlarının 
Kullanımı” sunuları 
gerçekleştirildi.
 Necmettin Er-
bakan Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Emel EGE’nin II. Kadın 
Sağlığı Hemşireliği Lisans 
Ders Programı Çalıştayı 
Sonuç Raporu’nu anlattığı 
konferansın ardından ODÜ 
Sağlık Yüksekokulu Öğr. 
Gör. Azize Nuran KAHRA-
MAN tarafından çalıştay 
programının tanıtımı ve 
grupların oluşturulması 
gerçekleştirildi.
 Çalıştayın öğleden 
sonraki oturumunda ise 
3 farklı grup halinde grup 

çalışmaları gerçekleştirildi. 
1. grubun moderatörlüğünü 
Marmara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nuran KÖMÜRCÜ, Er-
ciyes Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mürüvvet 
BAŞER ve Cumhuriyet 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Zehra GÖLBAŞI 
gerçekleştirdi. Grupta farklı 
eğitim modelleri kullanılan 
okullarda kadın sağlığı 
ve hastalıkları hemşireliği 
eğitimine ilişkin izlenimler 
ve değerlendirmelere yer 
verildi.
 Prof. Dr. Türkan 
PASİNLİOĞLU ve Doç. Dr. 
Nevin HOTUN ŞAHİN’in 

moderatörlüğündeki 2. 
grupta ise kadın sağlığı 
ve hastalıkları hemşireliği 
lisans ders programı 
teorik içeriklerinde yapılan 
değişikliklerin izlem ve 
değerlendirilmesi konu 
alındı.
 Moderatörlüğünü 
Koç Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kafiye 
EROĞLU, Ege Üniver-
sitesi Hemşirelik Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ümran SEVİL ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Emel EGE’nin yaptığı 3 
grupta, kadın sağlığı ve 
hastalıkları hemşireliği 
dersi uygulama eğitiminin 

değerlendirilmesinde stan-
dardizasyonun sağlanması 
ele alındı.
 Grup çalışmalarının 
ardından Ordu-Boztepe 
gezisi ve gala yemeği ile 
çalıştayın birinci günü sona 
erdi.
 Çalıştayın ikin-
ci gününde de grup 
çalışmalarını devam ettiren 
akademisyenler, öğleden 
sonraki oturumlara grup 
çalışmalarından elde edilen 
sunumları tartıştılar. Pek 
çok akademisyeni Ordu’da 
buluşturan “III. Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Lisans Ders 
Programı Çalıştayı” sonuç 
ve değerlendirmelerin 
ardından tamamlandı. 
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TÜBİTAK Uluslararası 
İşbirliği Daire Başkanlığı 
(UİDB) uzmanları Seda 
GÖKSU ve Gürsel Fırat 
GEDİKLİ tarafından 
gerçekleştirilen AB Horizon 
2020 Başlangıç Seviyesi 
Eğitim ve Bilgilendirme 
Toplantısına Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Nuri 
YILMAZ, Prof. Dr. Ahmet 
Ali BAYHAN ve ODÜ’lü 
akademisyenler yoğun ilgi 
gösterdi.
Ordu Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Kon-
ferans Salonunda düzen-
lenen toplantı iki bölümde 
gerçekleştirildi. AB Horizon 
2020 Başlangıç Seviyesi 
Eğitim ve Bilgilendirme 
Toplantısının birinci 
bölümünde TÜBİTAK 

Uzmanı Seda GÖKSU, 
TÜBİTAK tarafından 
yürütülen uluslararası AR-
GE destekleri konusunda 
bilgiler aktardı.
TÜBİTAK’ın üyesi olduğu 
AB çerçeveli programlara 
dair bilgiler de aktaran 

GÖKSU, proje destekler-
inden araştırmacıların 
hangi alt programlara nasıl 
başvuracağına ilişkin bilg-
iler aktardı.
TÜBİTAK’ın yürüttüğü 
ikili ve çoklu program-
lara da geniş yer veri-

len toplantının ikinci 
bölümünde 2014-2020 
arasında devam edecek 
çerçeve programlarından 
ve horizon 2020 
programından detaylı ön-
bilgiler aktarıldı.
Bu çerçevede elde edilen 
başarıların ve bu kap-
samda Türkiye’de, Türk 
üniversitelerinde yürütülen 
çalışmalara dair bilgi-
lerin aktarıldığı toplantı, 
Türkiye’nin performansını 
artırmak için Türk üni-
versitelerinin nasıl bir 
yapılanmaya girmesi 
ve araştırıcıların ne gibi 
araştırmalarına destek 
sağlandığı konularının 
işlenmesinin ardından sona 
erdi.

ordu
üniversitesi
bü l ten i18

TÜBİTAK (UİDB)
Ordu Üniversitesi’nde 
AB Horizon 2020 
Başlangıç
Seviyesi Eğitim ve Bil-
gilendirme Toplantısı 
Düzenlendi

Fatsa	Deniz	
Bilimleri	
Fakültesi’nde	
Avrupa	Birliği	ve	
Dış	İlişkiler	Koor-
dinasyon	Merke-
zi	Tarafından	
“Proje	Döngüsü	
Yönetimi	
Eğitimi”	Sertifika	
Töreni	Düzen-
lendi
Fatsa Deniz Bilimleri 
Fakültesi’nde Ordu Valiliği 
Avrupa Birliği ve Dış 

İlişkiler Koordinasyon 
Merkezi tarafından 
“Proje Döngüsü Yönetimi 
Eğitimi” sertifika töreni 
düzenlendi. 
Fatsa Deniz Bilimleri 
Fakültesi Yrd. Doç. 
Dr. Necati SAMSUN 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen törene, 
Fatsa Kaymakamı Bekir 
ATMACA, Ordu Valiliği 
İl Özel İdare Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Eyüp ELMAS ve Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. İsmet 
BALIK katıldı. 
Törende açılış 
konuşmasını yapan Ordu 
Valiliği İl Özel İdare Genel 
Sekreter Yardımcısı 

Eyüp ELMAS, eğitim 
bitmiş olsa bile proje 
oluşturma talebi olan 
her katılımcıya ellerin-
den geldiğince destek 
olacaklarını belirtti. Eyüp 
ELMAS’ın ardından 
Fatsa Deniz Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İsmet BALIK ve Fat-
sa Kaymakamı Bekir AT-
MACA da katılımcılara 
aldıkları eğitimin 
öneminden ve lisans 
eğitimleri sonrasında 
diğer mezunlardan bir 
adım öne geçmek için 
bir fark oluşturmaları 
gerektiğini belirttiler. 
Konuşmaların ardından 
katılımcılara Fatsa 

Kaymakamı Bekir AT-
MACA ve Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. İsmet BALIK 
tarafından katılım belgesi 
verildi
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	 Ordu Üniversitesi 
ile Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü işbirliği ile 
hazırlanan ve işverenler, 
iş arayanlar ve öğrencileri 
buluşturan TBMYO ev 
sahipliğinde düzenlenen 4. 
Kariye Günleri sona erdi.
Sekiz meslek yükse-
kokulu ve atmışın üzer-
inde firmanın katılımı ile 
gerçekleştirilen, 2 gün 
süren etkinlikler buyunca 
dördüncüsü düzenlenen 
“Kariyer Günleri”ne pek 
çok bürokrat ve alanında 
uzman kişiler konuşmacı 
olarak katılarak deneyim-
lerini öğrenciler ile paylaştı.

 Kariyer Günleri’nin 
ilk etkinliği Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. 
Turan KARADENİZ 
başkanlığında, konuşmacı 
olarak Servet ŞAHİN (Ordu 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı), Sinan ŞAHİN 
(KOSGEB Ordu Hizmet 
Merkezi Müdürü), Hacı 
ÖZTÜRK (Türk Telekom İl 
Müdürü) ve Avni YILMAZ 
(Ordu İşadamları Derneği 
Başkanı)’nın “Ordu İlinde 
İstihdam Olanakları” konulu 
paneli ile başladı.
 Etkinlik saat 
13.00’te  Yrd. Doç. Dr. 
Yasemin AKGÜN’ün 
başkanlığında konuşmacı 
olarak Ender KIRCA 
(Türkiye Hazır Beton Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi)’nin 
katıldığı “İnşaat Sek-

töründe İstihdam” konulu 
panelle devam etti.
 Programın ilk 
gününde son olarak Yrd. 
Doç. Dr. Selçuk BALI 
başkanlığında “Kadın 
Girişimciler ve Sorunları” 
konulu panelde ise Zü-
leyda ÇELEBİ (OTSO 
Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı), Meral TEZCAN 
(OTSO Kadın Girişimciler 
Kurulu Üyesi), Esengül 
TÜRKMEN (OTSO Kadın 
Girişimciler Kurulu Üyesi), 
Nurcan KARAKOYUN 
(OTSO Kadın Girişimciler 
Kurulu Üyesi) ve Yrd. 
Doç. Dr. Yasemin AKGÜN 

(OTSO Kadın Girişimciler 
Kurulu Üyesi) konuşmacı 
olarak yer aldı.
 İkinci gününde 
Doç. Dr. Zekai 
TARAKÇI’nın başkanlığını 
yaptığı  “Mezun 
Öğrencilerin İstihdam 
Sorunları” konulu panelle 
devam eden 4. 
Kariyer Günleri’nde 
Hüseyin ÖZTÜRK 
(Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü), Okan 
OKTAY (İşveren 
– Oktaylar Yapı 
Mühendislik), İsa 
YÜKSEL (İşveren 
– Yüksel Elek-
trik), Ayla ÖZATA 
(Çalışan – İl Afet 
ve Acil Durum 
Müdürlüğü), Akın 
ÇİÇEK (Yönetici 

– Kanal 52 Genel Yayın 
Yönetmeni) konuşmacı 

olarak yer aldılar.
 Etkinliği son 
panelini ise “İş Arama 
Teknikleri” konulu Yrd. 
Doç. Dr. Hasan YILDIZ’ın 
oturum başkanlığını yaptığı 
ve konuşmacı olarak Me-
hmet DÖKTÜR (Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürü), 
Cengiz BUZKUŞ (İş ve 
Meslek Danışmanı – Ordu 
İŞKUR Müdürlüğü), Rafia 
Gül AKÇA (İş ve Meslek 
Danışmanı – Ordu İŞKUR 
Müdürlüğü) ve Afet MATA-
RACI (İnsan Kaynakları 
Uzmanı – ATOS Çağrı 
Merkezi)’nın yer aldığı 
panel oluşturdu.
 Panellerin 
ardından tüm katılımcılara 
teşekkür belgesi verilirken 
4. Kariyer Günleri’nin 
kapanış etkinliği olan 
eğlence Şemdinli’de 
ırmağa düşerek şehit olan 

Ordulu Uz. Çvş. Gökhan 
GÜNBEY’in cenazesi 

dolayısı ile iptal edildi.
 Gerçekleştirilen 
programları değerlendiren 
TBMYO Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Veli TÜRKMENOĞLU, 
oldukça ilgi gören kari-
yer günlerine çok sayıda 
akademisyen ve öğrencinin 
katıldığını, öğrencilere 
iş hayatı ve mesleki 
yaşamla ilgili yararlı bilgiler 
verildiğini ifade etti. 
 Bu tür 
programların öğrencilerin 
kariyer edinme becerisine 
önemli katkılar sağladığını 
söyleyen Yrd. Doç. Dr. 
Veli TÜRKMENOĞLU, 
4. Kariyer Günleri’nin 
yapılmasında desteklerini 
esirgemeyen Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’a, 
Ordu Valiliği’ne, Ordu 
İŞKUR İl Müdürlüğü’ne 
ve katılımcı tüm firmalara 
teşekkürlerini sundu. 

ODÜ ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan
“4. Kariyer Günleri” Sona Erdi



 Ordu Üniver-
sitesi Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı 
tarafından geleneksel 
olarak her yıl düzenlenen 
Bahar Şenlikleri büyük bir 
coşkuyla başladı.
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı ve Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’ın 
ev sahipliği yaptığı Ordu 
Üniversitesi 6. Bahar 
Şenlikleri’ne Kayseri Valisi 
Orhan DÜZGÜN, Cum-
huriyet Başsavcısı Metin 
USLU, Adalet Komisyonu 
Başkanı ve Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Bahat-
tin AKKAN, İl Genel Meclisi 
Başkanı Engin TEKİNTAŞ, 
İl Özel İdare Genel Sekre-
teri Selami AYDIN, Rek-
tör Yardımcıları, ODÜ’lü 
akademisyenler, Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü Yetkili-
leri, öğrenciler ve Ordulular 
yoğun ilgi gösterdi.
 Bahar Şenlikleri’nin 
ilk etkinliği ODÜ Folklör 
Ekibi’nin halk oyunları 
gösterisi oldu, daha sonra 
stantların açılışı, tanıtımları 
ve Kızılay Kulübü’nün 
Kan Bağışı Kampanyası 
ile devam etti. Cum-
huriyet Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirilen 6. Ba-
har Şenlikleri’nin açılış 
konuşmasını Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ 

gerçekleştirdi. 7. yaşını 
henüz tamamlayan Ordu 
Üniversitesi’nin 6. Ba-
har Şenliği’ni düzenliyor 
olmanın mutluluğunu 
dile getirerek sözlerine 
başlayan Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ, açılış 
dolayısı ile gerçekleştirdiği 
konuşmasında şu sözlere 
değindi:
	 “Genç	bir	üni-
versite	olarak	sürekli	
vurguladığımız	akademik	
ve	fizikî	çalışmalarımızın	
yanı	sıra	bu	tür	sosyal	ve	
sportif	faaliyetler	ile	de	
sizlerle	bir	arada	olmanın	
coşkusunu	yaşıyoruz.	
	 3	gün	sürecek	
bahar	şenliklerimiz	
kapsamında	
gerçekleştireceğimiz	
nitelikli	etkinlikler	ve	
birbirinden	güzel	bilim,	
sanat,	kültür	ve	spor	
esintilerinin,	siz	sev-
gili	öğrencilerimize	
üniversite	hayatında	
ve	sonrasında	birlik	ve	
beraberlik	sağlayacağı	
kanaatindeyim.
	 Bizler	yönetim	
olarak,	geleceğimizin	
teminatı	olan	siz	
öğrencilerimizin	başarılı	
çalışmalara	attığınız	im-
zalar	ile	mutluluk	duyuy-
oruz.	Her	zaman	olduğu	
gibi	bundan	sonra	da	

eğitim-öğretimin	yanı	
sıra	sizlerin	katılımcı,	
sosyal,	dinamik	ve	
kültürel	zenginliğinizi	
artırıcı	çalışmalarınıza	
destek	vermeye	devam	
edeceğiz.	
	 İnanıyorum	ki	
hepiniz	buradan	sonraki	
yaşantınızda	da	tıpkı	bu	
güne	kadar	olduğu	gibi	
çok	önemli	platformlarda	
bizleri	temsil	edeceksi-
niz,	kariyerlerinizdeki	
başarılarla	bizler	gurur	
duyacağız.
	 Bu	anlamda	
Bahar	Şenlikleri	dolayısı	
ile	bizleri	böylesi	bir	
coşkuyla	bir	araya	geti-
ren	Sağlık	Kültür	ve	Spor	
Daire	Başkanlığımıza	
ve	bu	coşku	seline	
katkıda	bulunan	tüm	
çalışma	arkadaşlarım	ile	
öğrenci	kulüplerimize	
teşekkürlerimi	sunuyo-
rum.”
	 Daha sonra 21. 

yy. Gençlik ve Münazara 
Kulübü tararından organize 
edilen Şiir Dinletisi ve yine 
aynı kulübün düzenlediği 
canlı müzik performansı ile 
devam eden eğlencelerde 
Toplum Gönüllüleri Kulübü 
öğrencileri dans gösterisi 
de sundular. Sosyal ve 
kültürel etkinliklerle devam 
eden Bahar Şenlikleri’nin 
birinci günü, saat 19.00’da 
öğrenci konserleri, saat 
20.30’da Onay ŞAHİN 
konseri ile devam etti.
  Tulum, 
horon, kemençe, karşılama 
ve kolbastı eşliğinde 
Karadeniz Türküleri’ni 
seslendiren Onay ŞAHİN 
tüm seyircileri coşku seline 
kattı. Türkülerle ve ha-
laylarla coşan Ordululara 
çeşitli Karadeniz Fıkraları 
ile de hoş dakikalar 
yaşatan Onay ŞAHİN’e 
ODÜ Bahar Şenlikleri’nin 
birinci gününde ODÜ’lülere 
ve Ordululara yaşattığı 
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ODÜ Bahar Şenlikleri’nde
Ünlüler Geçidi
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coşkulu dakikalar dolayısı 
ile Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ teşekkür 
ederek bir çiçek takdim etti. 
Halk-öğrenci diyaloğunun 
hoş Karadeniz Müzikleri 
ile tam anlamda pekiştiği 
Bahar Şenlikleri’nin birinci 
günü ODÜ’lü öğrencilerin 
tulum eşliğinde dansları ile 
sona erdi.
 İkinci gün et-
kinlikleri kapsamında 
çeşitli sosyal ve kültürel 
öğrenci aktiviteleri ile 
TiyatrODÜ’nün doğaçlama 
tiyatro gösterisi, Toplum 
Gönüllüleri Kulübü’nün 
“Hayat Zor” oyunu, 21. 
YY. Gençlik ve Münazara 
Kulübü öğrencilerinin şiir 
dinletileri, Toplum Gönül-
lüleri Kulübü’nün dans 
gösterileri ile eğlenen 
ODÜ’lüler coşku ile akade-
mik takvimin stresini attılar. 
Akşam etkinliklerine ise 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi öğrencilerinin 
mini konserleri ile başlayan 

ODÜ’lüler popüler şarkılara 
koro halinde eşlik ettiler.
 Gecenin finalini 
ise gençliğin favorisi Grup 
Gripin muhteşem sahne 
performansı ile tamamladı. 
Grup Gripin’le kendin-
den geçen ODÜ’lüler 
birbirinden güzel şarkılarla 
unutulmaz bir konser 
yaşadı. Öğrencilerin ve 
hayranlarının yoğun ilgi 
gösterdiği konserde Gripin 
yeni ve eski albümünden 
pek çok parça seslendirdi.  
Muhteşem uyumları ve 
bitmeyen enerjileri ile 2 
saat boyunca sahnede 
kalan Grup Gripin, koro 
halinde kendilerine eşlik 
eden coşkulu kalabalıktan 
büyük alkış aldı. Sahne 
performansları ile din-
leyicilerden tam not alan 
Grup Gripin’nin solisti 
Birol NAMOĞLU, slow 
şarkılarla hayranlarına duy-
gulu anlar yaşattı. Konseri 
izleyen binlerce seyircinin 
şarkılarına eşlik ettiği, 

cep telefonları ve fotoğraf 
makineleriyle konser anının 
ölümsüzleştirildiği kon-
serde Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, Grup Gripin’e 
teşekkür ederek bir çiçek 
takdim etti.
 Üçüncü gün 
etkinlikleri kapsamında 
çeşitli sosyal ve kültürel 
öğrenci aktiviteleri ile 
TiyatrODÜ’nün doğaçlama 
tiyatro gösterisi, 21. YY. 
Gençlik ve Münazara 
Kulübü öğrencilerinin 
şiir dinletileri ve Toplum 
Gönüllüleri Kulübü’nün 
dans gösterileri ile eğlenen 
ODÜ’lüler coşku içerisinde 
finaller öncesi akademik 
takvimin stresini attılar. 
Geleneksel olarak düzen-
lenen Bahar Şenliklerinin 
akşam etkinlikleri yine 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi öğrencilerinin 
mini konserleri ile başladı. 
Arkadaşlarının söylediği 
popüler şarkılara koro 
halinde eşlik eden 
ODÜ’lüler, üç gün boyunca 
düzenlenen sosyal ve 
sportif faaliyetlerle müziğe 
ve eğlenceye doydular. 
Bahar Şenlikleri’nin fina-
linde ise gençliğin sev-
gilisi, Kral TV 2013 Yılın 
Sanatçısı Ödülü’nün de 
sahibi Mustafa CECELİ 
tarafından muhteşem bir 

konser gerçekleştirildi. 
 Gençliğin fa-
vorisi Mustafa CECELİ, 
muhteşem sahne 
performansı ile dinleyen-
leri büyülerken, Mustafa 
CECELİ ile mest olan 
gençler birbirinden güzel 
şarkılarla unutulmaz bir 
konser yaşadı. Yaklaşık 
2 saat boyunca sahnede 
kalan, pek çok solo enstrü-
man performansı ile seyir-
ciyi coşturan, birbirinden 
ünlü şarkılar ile Ordululara 
unutulmaz anlar yaşatan 
Mustafa CECELİ, koro 
halinde tüm şarkılarda 
kendisine eşlik eden 
coşkulu kalabalıktan büyük 
alkış aldı.
 Konseri izleyen 
binlerce seyircinin 
şarkılarına eşlik ettiği, 
cep telefonları ve fotoğraf 
makineleriyle konser 
anının ölümsüzleştirildiği 
konserde Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ, 
coşku ve eğlence dolu 
üç günün ardından Ba-
har Şenlikleri’nin tüm 
öğrencilere finaller önce-
si moral, motivasyon ve 
enerji getirmesini diledi. 
Ardından final konserini 
gerçekleştiren Mustafa 
CECELİ’ye teşekkür 
ederek bir buket çiçek 
takdim etti.



 Ordu Üniversi-
tesi Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı’nca 
organize edilen ODÜ Ge-
leneksel Spor Şenliklerinin 
altıncısı, Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ tarafından 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunumu ile başladı.
 ODÜ akade-
mik ve idari personeli 
ile öğrencilerin yoğun 
ilgi gösterdiği prog-
ramda şehitlerimizin 
anısına bir dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’mızın okunmasının 
ardından, Ordu Üniversi-
tesi çelenk sunum töreni 
gerçekleştirildi.
 Çelenk sunu-
munun ardından kısa bir 
konuşma yapan Rektör 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 
şu ifadelere değindi:
 “7.	yaşını	henüz	
tamamlayan	üniversite-
mizin	6.	Spor	Şenliğini	
düzenliyor	olmanın	
kıvancı	ile	hepinize	hoş	
geldiniz	diyorum.

Ordu	Üniversitesi	olarak	
sürekli	vurguladığımız	
akademik	ve	fizikî	
çalışmalarımızın	yanı	
sıra	bu	tür	sosyal	ve	
sportif	faaliyetler	ile	de	
sizlerle	bir	arada	olmanın	
coşkusunu	yaşıyoruz.	
	 Her	anlamda,	
bulunduğu	bölgenin	
kalkınmasına	katkı	
sağlamayı	hedef	
edinmiş	genç	üniver-
sitemizin	altıncısını	
düzenlediğimiz	spor	
şenliklerinin	her	geçen	
yıl	artan	oranlı	katılım	
ve	heyecanla	ilimizde	
sportif	anlamda	önemli	
kazanımlar	sağladığı	
inancındayım.			
Ayrıca	önümüzdeki	
eğitim-öğretim	döne-
minde	ilk	öğrencilerini	
kabul	etmeye	başlayacak	
olan	Beden	Eğitimi	ve	
Spor	Yüksekokulumu-
zun	hareketlenmesi	ile	
de	ilimizde	sportif	an-
lamda	önemli	yenilikler	
yaşanacağına	ve	pek	

çok	başarılara	el	birliği	
ile	imza	atılacağına	
inanıyorum.	
	 Öncelikle	Milli	
Egemenlik	Haftasında	
bizleri	böylesi	bir	coşku	
ile	bir	araya	getiren	
Sağlık	Kültür	ve	Spor	
Daire	Başkanlığımıza	
ve	bu	coşku	seline	
katkıda	bulunan	tüm	
çalışma	arkadaşlarıma	
teşekkürlerimi	sunuyo-
rum.
	 Amacımız	
katılımcı	gençliğe	her	
yeni	gün	kendini	ifade	
edebileceği	başka	alan-
lar	yaratmak.	Bu	an-
lamda	tüm	birimlerimiz	
hem	her	platformda	rol	
model	olmak	hem	de	
öğrencilerimize	daha	çok	
söz	hakkı	sağlanması	
anlamında	büyük	çabalar	
sarf	ediyor.
	 24	Nisan–14	
Mayıs	tarihleri	arasında	
yapılacak	olan	spor	
şenliklerimizde	hem	
bireysel	hem	de	
takım	çalışmasının	
en	güzel	örneklerinin	

sergileneceği	muhteşem	
performanslara	şahit	
olacağız.	
	 Bu	vesile	ile	6.	
Ordu	Üniversitesi	Spor	
Şenliği’nin	tüm	disiplinli	
ve	azimli	yarışmacılarına	
bol	şanslar	diliyor,	
müsabakalarımızın	
tüm	sporcularımız	için	
centilmence	ve	dostça	
sürmesini	temenni	ediyo-
rum.”
 Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’ın 
konuşmasının ardından 
kortej eşliğinde tüm aka-
demisyenler ve öğrenciler 
Ordu Lisesi önüne kadar 
yürüdü.
Burada kızlar ve erkekler 
olmak üzere iki farklı 
grupta tüm yerleşkelerden 
öğrencilerin katılımı ile 
Spor Şenliği Atletizm 
Koşusu düzenlendi.  
 Koşuyu Ordu 
Lisesi önünden Rektör 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 
başlatırken, sporcuların 
kıyasıya mücadelesi Teknik 
Bilimler MYO’nun önünde 
son buldu.
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ODÜ 6. Spor 
Şenlikleri 
Coşkuyla 
Kutlandı
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 20 gün süren Ordu 
Üniversitesi 6. Spor Şenliği 
yapılan futbol, basketbol 
voleybol ve masa tenisi 
müsabakalarının ardından 
sona erdi. 20 gün süren 
müsabakalar boyunca final 
oynamaya hak kazanan 
takımlar heyecan, mut-
luluk, zafer ve hüznü bir 
arada yaşadılar.
 BESYO Spor 
Salonu ve Teknik Bil-
imler MYO Futbol 
Sahası’nda düzenlenen 
final müsabakaları bo-
yunca final müsabakası 
gerçekleştiren takımlara 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN, 
ODÜ’lü dekanlar, daire 
başkanları, akademik 

ve idari personel ile 
öğrencilerden oluşan 
coşkulu bir taraftar 
topluluğu eşlik etti.
 09.05.2013’te 
bayanlar basketbol 
karşılaşması ile başlayan 
final turlarında Teknik 
Bilimler MYO ile Ünye 
İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi karşı karşıya 

geldiler. Ünye İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi’nin 
50-30 kazandığı maçta 
finale veda eden takım TB-
MYO oldu. 10.05.2013’te 
Ünye İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi ile 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu arasında 
oynanan futbol final 
müsabakası Durugöl’deki 
çim sahada gerçekleştirildi. 
Karşılaşmayı 2-0’lık bir 
skorla Teknik Bilimler MYO 
alırken, futbol turnuvasında 
birincilik kupasına da sahip 
oldu.
 Final turlarında 
üçüncü maç ise voleybol 
bayanlar kategorisinde 
Ünye İktisadi İdari Bilim-
ler Fakültesi ile Sağlık 

Yüksekokulu arasında 
gerçekleşti. 3-2’lik skorla 
karşılaşmayı kazanan 
Ünye İİBF voleybol 
bayanlar takımı finale 
adını yazdıran takım 
oldu. Voleybol erkekler 
turnuvasında ise final 
müsabakası Teknik Bilimler 
MYO ve Sağlık Yükse-
kokulu arasında oynandı. 

Karşılaşmayı Teknik Bilim-
ler MYO 3-0 kazanırken, 
finale veda eden takım ise 
Sağlık Yüksekokulu oldu. 
Final müsabakalarının son 
karşılaşması ise Ziraat 
Fakültesi ile Ünye İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi 
erkekler basketbol maçı idi. 
41-39 skorla karşılaşmayı 
kazanan Ziraat Fakültesi 
finalde kupayı almaya da 
hak kazandı.
 ODÜ 6. Spor 
Şenliği’nde ödül almaya 
hak kazanan takımlara 
ise kupaları Bahar 
Şenlikleri’nin 1. Günü 
kapsamında düzenlenen 
törenle verildi. Törende bir 
konuşma gerçekleştiren 
Rektör Prof. Dr. Tarık 

YARILGAÇ şu ifadelere 
değindi; 
“Her	yıl	
gelenekselleştirdiğimiz	
Bahar	Şenlikleri	
kapsamında	24	Nisan–14	
Mayıs	tarihleri	arasında	
gerçekleştirdiğimiz	6.	
Spor	Şenliklerimizde	
ödül	almaya	hak	kazanan	
öğrencilerimize	de	birin-

cilik	ödüllerini	siz	değerli	
katılımcılarımız	nezdinde	
takdim	ediyoruz.	Bu	ve-
sile	ile	hem	bireysel	hem	
de	takım	çalışmasının	
en	güzel	örneklerinin	
sergilendiği	muhteşem	
performanslara	şahit	
olduğumuz	6.	Ordu	Üni-
versitesi	Spor	Şenliği’nin	
tüm	disiplinli	ve	azimli	
yarışmacılarına	ser-
giledikleri	muhteşem	
performansları	dolayısı	
ile	teşekkür	ediyor,	cen-
tilmence	ve	dostça	süren	
tüm	müsabakalarda	
birincilik	unvanını	alan	
tüm	öğrencilerimizi	tebrik	
ediyorum.”	
 Ödül tören-
inin ardından ODÜ Su Altı 

Dalış ve Arama Kurtarma 
Kulübü tarafından Rektör 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ’a 
Türkiye’nin Su Altı Dalış 
Sertifika Programına 
katılan ilk rektörü olması 
dolayısı ile ‘Su Altı Dalış 
Sertifikası’ anlamına gelen 
“Balık Adam” belgesi ver-
ildi.



 Ordu Üniver-
sitesi yazın gelmesi ve 
okulların kapanması ile 
beraber, minik öğrencilerin 
kendilerini pek çok alanda 
geliştirebileceği, Ordu 
Belediyesi ve Kent Konseyi 
ile ortaklaşa düzenlediği 
Çocuk Üniversitesi’ni bu yıl 
ikinci kez düzenledi.
 7-14 yaş 
aralığında 4 grupla eğitim 
öğretime başlayan Çocuk 
Üniversitesi’nde her grup 
için 25’er kişilik sınıflar 
oluşturuldu. Ordu Beledi-
yesi ve Kent Konseyi’nin 
destekleri, ODÜ Sosyal Bil-
imler Meslek Yüksekokulu 
Müdürü ve Kurumsal 
Gelişim Koordinatörü Doç. 
Dr. Selçuk BALI işbirliği 
ile organize edilen Çocuk 
Üniversitesi, yaş gruplarına 

göre ayrı ayrı içeriklerde 
hazırlanmış müfredat ile 
yaklaşık olarak 3 hafta 
boyunca çocukların 
öğrenme yeteneğine renkli 
deneyimler kazandırdı.
 24 Haziran ile 12 
Temmuz 2013 tarihleri 
arasında haftanın 5 günü 
sabah 10.00 ila 16.00 
saatleri arasında derslere 
katılan öğrenciler, “Çağdaş 
Sanat, Müzik ve Sahne 
Sanatları, El Sanatları, 
Aramızda Matematiği 
Sevmeyen Var mı?, 
Toprak Bilim Okulu, Me-
kanik Otomotiv Dünyası, 
Tarihe Yolculuk Geziler, 
Duyguların Seyahati ve 
Deneylerle Fen Bilimleri” 
gibi başlıklardan oluşan 
derslerde akademisyenler 
öncülüğünde  birbirinden 
farklı bilim dallarını ve üni-

versite hayatını irdelediler.
        Çocuk Üniversitesi’nin 
kurulmasındaki 
amaçlarının geleceğin bilim 
insanlarını, sanatçılarını 
ve aydın kalplerini erken 
yaşta üniversite eğitimi ile 
harmanlamak ve bu bilinçle 
kariyerlerini belirlemede 
daha kararlı ve daha tutarlı 

adımlar atmalarına vesile 
olmak şeklinde tanımlayan 
Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, bu anlamda 
son 11 yıldır ülkemizde 
ve dünyada ciddi projeler 
gerçekleştirildiğini ve bu tür 
programların öğrencilerin 
kültürel, bilimsel, sosyal 
ve sportif gelişimlerine 
son derece önemli katkılar 

sağladığını belirtti.
Konuyla ilgili 
değerlendirmesine 
“Çocukların bilimsel 
platformda yer almasına 
ve bilgi edinmesine Ordu 
Üniversitesi olarak vesile 
olmak, büyük mutluluk 
ve kıvanç kaynağıdır” 
sözleri ile başlayan Rek-

tör Prof. Dr. YARILGAÇ, 
değerlendirmesine şu 
ifadeler ile devam etti:
	 “7-14	yaş	grupları	
arasında	100	çocuğumuz	
burada	çeşitli	akademik	
değerlendirmeler	yaparak	
üniversite	atmosferi	
ile	tanıştı.	Geleceğin	
teminatı		minik	kalplere
şimdiden	üniversite
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ruhunu	ve	bilincini	
aşılamak,	öğrenirken	
eğlenmelerini	sağlamak,	
özgüvenlerinin	
oluşmasında	bir	nebze	
de	olsa	onlara	katkı	
sunmak	bizler	için	son	
derece	değerlidir.
	 İnanıyorum	ki	
buradan	aldıkları	eğitimle	
kendilerine	farklı	bir	
vizyon	kazandırmalarının	

yanı	sıra	çok	da	özel	
deneyimler	ve	anılar	
biriktirecekler.
	 Çocuk	
Üniversitesi’nde	
öğrencilerimizin	
uzman	öğretim	
elemanlarımız	eşliğinde	
pek	çok	soruya	cevap	
arayacağını,	burada	
aldıkları	eğitim	ile	
bilimsel	düşünme,	
sorgulama,		bilim	ve	
sanatın	etkin	yüzü	
ile	tanışma	imkânını	
elde	edeceklerine	
inanıyorum.	Bir	ömür	
boyu	hoş	bir	deneyim	
olarak	hatırlayacakları	
Ordu	Üniversitesi	Çocuk	
Üniversitesi’nin	tüm	

öğrencilerimize	ve	veli-
lerimize	ayna	olmasını	
temenni	ediyorum.”
 Yaklaşık 3 
hafta süren Çocuk 
Üniversitesi’nde 
öğrencilere verilen eğitimle 
ilköğretim çağındaki 
öğrencilerin sorumluluk 
bilincini geliştirmek, onları 
üniversite kavramıyla 
yakınlaştırmak, sorgulama 
yeteneklerini geliştirmek, 
aynı zamanda bu yaşta 
çocukların mesleklere dair 
deneyimler kazanmasını 
sağlayarak gelecek için 
doğru tercih yapmalarına 
yardımcı olmak ve ilgi 
duydukları alanlar üzeri-
ne genç yaşta kaliteli bir 
donanım kazandırılması 
hedefleniyor.
Çocuk Üniversitesi’nde 
Sertifika Sevinci
 Ordu Beledi-
yesi ve Kent Konseyi’nin 

destekleri, ODÜ işbirliği 
ile organize edilen Çocuk 
Üniversitesi’nde derslerin 
sona ermesi ile öğrenciler 
sertifikalarını aldı.

 Cumhuriyet 
Yerleşkesi Ziraat Fakül-
tesi Çotanak Seminer 
Salonu’nda düzenlenen 
sertifika töreninde Çocuk 
Üniversitesi’nde eğitim 
gören 100 öğrenci mezun 
olmanın getirdiği mutluluğu 
ve hüznü bir arada yaşadı.
Törenin açılış konuşmasını 

Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü ve 
Kurumsal Gelişim Koor-
dinatörü Doç. Dr. Selçuk 
BALI gerşekleştirdi, 

BALI konuşmasında 
Türkiye’de sadece 9 
üniversitede var olan 
dünyada ise yalnızca 11 
yıllık bir geçmişe sahip 
Çocuk Üniversitesi’nin 
2.’sini düzenliyor 
olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirdi 
ve önümüzdeki eğitim-
öğretim yılında Çocuk 
Üniversitesini, Kent 

Konseyi ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla 
kurumsallaştırma 
çalışmalarına 
başlayacaklarını belirtti.

 Çocuk 
Üniversitesi’nin kurulması 
konusunda katkılarını 
esirgemeyen Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’a ve 
diğer kurumlara teşekkür 
eden Doç. Dr. BALI’nın 
ardından söz alan Kent 
Konseyi Başkanı Halit 

Ziya ÇELEBİ, Çocuk 
Üniversitesi’nde 
emeği olan Ordu Üni-
versitesi Rektörü Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’a 
ve Ordu Belediyesi’ne 
teşekkürlerini sun-
du.   
Çocuk Üniversitesi’nin 
kurumsallaşması 
konusunda ger-
ekli girişimlere Kent 
Konseyi olarak 

destek vereceklerine de 
değinen ÇELEBİ, bu yıl 
ikincisi gerçekleşen Çocuk 
Üniversitesi’nde sertifika 
alan tüm öğrencilere kari-
yerlerinde başarılar diledi.
Sertifika töreni to-
plu şekilde çekilen hatıra 
fotoğrafının ardından sona 
erdi.



 Doç. Dr. Ab-
dullah EREN Akade-
mik Danışmanlığında 
çalışmalarını sürdüren 
Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı Bilim, 
Kültür ve Sanat Kulübü, 
Ziraat Fakültesi Başak 
Seminer Salonu’nda “Et-
kili İletişimde Beden Dili” 
konferansı düzenledi.
Konuşmacı olarak ODÜ 
Öğretim Üyelerinden 
Doç. Dr. Cevit YAVUZ’un 
katıldığı konferansa 
ODÜ’lü akademisyenler, 
idari personel ve öğrenciler 
yoğun ilgi gösterdi.
 “Bir Bakışın Kudreti 
Bin Lisanda Yoktur,
Bir Bakış Bazen Şifa Ba-
zen Zehirli Oktur...
Bir Bakış Bir Aşığa Neler 
Neler Anlatır,
Bir Bakış Bir Aşığı 
Saatlerce Ağlatır.”
Victor HUGO’nun 
yukarıdaki ünlü şiirinden 
alıntı ile etkili iletişimde 
beden dilinin önemine 
dair bilgilerini aktarmaya 
başlayan Doç. Dr. YA-
VUZ, sunumunu beden 
dilinin çeşitli görselleri 
ile süslediği slayt ile de 
zenginleştirdi.
 İnsanoğlunun 
iletişim olmaksızın 
yaşamasının imkansız 
olduğunu da vurgulayan 
Doç. Dr. Cavit YAVUZ, 
söz, kılık, kıyafet, hareket 
ve bakış gibi yollarla karşı 
tarafa kolaylıkla mesaj 
verilebildiğini, iki insan 
birbiri ile konuşmasa da 
beden dili ile duygularını 
ifade edebileceğini belirtti.
İş başvurusunda, pazar-
lama ya da müşteri 
temsilciliği vb. pek çok 
anımızda beden dilinin 
önemli olduğuna değinen 
Doç. Dr. Cavit YAVUZ, bir 
araştırmaya göre karşı 
taraf ile iletişimde sözün 
%7, sesin %35, beden dilin 
ise %58 oranında etkili 

olduğunun saptandığını 
söyledi.
 Pek çok 
araştırmacı tarafından 
da desteklenen bu 
sonuçlara bakıldığında 
sözün dışındaki etkenlerin 
iletişimde % 93 oranında 
geçerli olduğuna dik-
kat çeken Doç. Dr. Cavit 
YAVUZ, ne söylediğimizin 
değil nasıl söylediğimizin 
insanlar üzerinde dikkat 
uyandırdığını vurguladı.
 Araştırmalara 
göre 250 binden fazla 
yüz ifadesinin olduğunun 
olduğunu söyleyen Doç. 
Dr. Cavit YAVUZ,  ruhsuz 

bir şekilde duygularını 
katmaksızın “Seni sevi-
yorum” demenin karşı 
taraf için hiçbir şey ifade 
etmediğini belirtti. 
 Doç. Dr. Cavit 
YAVUZ, omuz duruşu, 
el-parmak hareketleri, kol-
bacak hareketleri, yüz mi-
mikleri ve ses tonu ile söz-
lerle ifade edemediğimiz 
pek çok şeyi kolaylıkla 
vurgulayabileceğimize 
dikkat çekerek yapmacık 
hareketleri sergi-
leyen insanların ve ya 
toplumların da itibar sahibi 
olamadığını söyledi.
 Neden beden dili 
kullanırız sorusuna en iyi 

cevabın kendimizi daha 
net ifade etmek, karşı tarafı 
daha kolay anlayabilmek, 
sosyal çevreye daha kolay 
uyum sağlayabilmek ve 
insanları etkileyebilmek 
cevaplarını veren Doç. Dr. 
Cavit YAVUZ, bazı dene-
yimli insanların karşı tarafın 
yüz ifadesi ile kişiliklerini ya 
da yapmak üzere oldukları 
tavırları tahmin etmekte 
zorlanmadığını söyledi.
 Bazen farkında 
olarak bazen de farkında 
olmaksızın kullandığımız 
beden dili için gayri ihtiyari 
karşı tarafa sergilenen 
tavırlar olarak tanımlama 

yaparken sözlerimizle 
yalan söyleyebileceğimizi 
ama beden dilimizle yalan 
söylemenin imkânsız 
olduğunu vurguladı.
 Beden dilini en iyi 
kullananların ise tiyatrocu-
lar olduğunu vurgulayan 
Doç. Dr. Cavit YAVUZ, 
normal bir insanın sıkılıp 
sıkılmadığı, yalan söy-
leyip söylemediği, ilgisi, 
savunma durumu, şüpheli 
durumu, aynı duyguları 
yada düşünceleri paylaşıp 
paylaşmadığı, çıkarcılığı, 
dürüstlüğü, kaygısı vb. 
daha pek çok ifadenin 
beden dili ile kolayca 
anlaşıldığını belirtti.

 Araştırmalara 
göre ilk karşılaştığımız bir 
insan için 7 ila 30 saniye 
içerisinde fikir oluşturmaya 
başladığımızı belirten 
Doç. Dr. Cavit YAVUZ, 
oluşturduğumuz ilk analiz-
lerin her zaman doğruluk 
payının olmayabileceğine, 
çok salaş giyinen bir 
insanın sohbet esnasında 
aslında zeki ve mantıklı 
bir insan olabilmesi ve 
ya çok şık giyinen bir 
insanın aslında dolandırıcı 
olabileceği örnekleri ile 
vurgu yaptı.
Duygu, inanç 
ve düşüncelerin 
görülemediğine ama 
beden dilinin kolaylıkla 
görülebildiğine dikkat 
çeken Doç. Dr. Cavit 
YAVUZ, beden dilinin 
toplumlara ve ya kül-
türlere göre farklılıklar 
gösterebileceğine değindi.
Örneğin bizim toplumu-
muza göre saygısızlık 
anlamına gelen “bacak 
bacak üzerine atma” 
hareketinin Amerika ve 
pek çok ülke için kendine 
güvenin sembolü olduğuna 
değinen Doç. Dr. Cavit 
YAVUZ, Japonların ise 
kültürleri gereği herhangi 
bir konuşmacıyı muhakkak 
gözleri kapalı dinledikleri-
ni, bunun aslında etkili 
dinleyebilmek için bir pür 
dikkat anlamı olduğunu 
ama bizim kültürümüz için 
ise bir konuşmacıyı din-
lerken gözler kapatmanın 
saygısızlık olduğunu 
belirtti.
 Sunumuna pek çok 
ülkeden ve pek çok kül-
türlerden çeşitli örneklerle 
devam eden Doç. Dr. 
Cavit YAVUZ’a konferansın 
sonunda Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyeleri’nden 
Prof. Dr. Tayfun AŞKIN 
tarafından teşekkür belgesi 
ve çiçek takdim edildi.
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Bilim, Kültür ve Sanat Kulübü
“Etkili İletişimde Beden Dili” Konferansı Düzenledi
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 Akademik ve 
fiziki gelişme çalışmalarını 
kararlılıkla sürdüren Ordu 
Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi 2013-2014 
eğitim-öğretim yılında iki 
yeni bölüme daha 1. ve 
2. öğretim olmak üzere 
öğrenci kabul edecek.
 Rektör Yardımcısı 
ve Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Ali BAYHAN, fakültenin 
tarihine ve yeni öğrenci 
alımına başlayacak 
olan bölümlere dair 
değerlendirmeler yaptı.
 1999 yılında Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümü 
ve Matematik bölümü 
ile OMÜ çatısı altında 

eğitim-öğretim hayatına 
başlayan Fen Edebiyat 
Fakültesi’nin, 2006’da 
Ordu Üniversitesi’nin 
kurulması ile birlikte 
OMÜ’den ayrılarak ODÜ 
bünyesinde faaliyet göster-
meye başladığını söyleyen 
Dekan Prof. Dr. Ahmet Ali 
BAYHAN, bünyesine yeni 
bölümler ve akademis-
yenler kazandırma yolunda 
hızla ilerleyen Fen Ede-
biyat Fakültesi’nin bugün 
Matematik, Biyoloji, Türk 
Dili ve Edebiyatı, Kimya 
ve Tarih bölümleri (I. ve II. 
öğretim programları) ile 
güçlü, kaliteli ve örnek bir 
eğitim merkezi olma yol-
unda emin adımlarla ilerle-

mekte olduğunu vurguladı.
 2013-2014 eğitim 
öğretim yılında İngiliz Dili 
ve Edebiyatı ve Sanat 
Tarihi Bölümü’ne öğrenci 
alımlarının başlayacağını 
belirten Prof. Dr. Ahmet Ali 
BAYHAN, her iki bölümün 
de ilimize, bölgemize ve 
gelecekteki öğrencilerine 
hayırlı olmasını diledi.
 İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nün 
Fen Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde YÖK Yürütme 
Kurulu’nun 26.09.2003 ta-
rihli kararı ile kurulduğunu 
belirtti. Bölümde 3 yardımcı 
doçent, 1 öğretim görev-
lisi, 1 araştırma görevlisi, 
1 ÖYP araştırma görev-
lisi olmak üzere toplam 6 
öğretim elemanı olduğunu 
belirten Prof. Dr. Ahmet 
Ali BAYHAN, bölümün 
öğrenci alımı için gerekli 
çalışmaları tamamladığını, 
2013-2014 eğitim-öğretim 
yılından itibaren I. ve II. 

öğretim programlarına 
45’er öğrenci alınacağını 
belirtti.
 Prof. Dr. BAY-
HAN, 2012 yılında kurulan 
Sanat Tarihi Bölümü içinse 
aynı yıl içinde kadrosuna 
kattığı 3 öğretim üyesi ile 
eğitim-öğretime başlamaya 
hazır halde olduğunu 
vurguladı ve 2013-2014 
eğitim-öğretim yılından 
itibaren I. ve II. öğretim 
programlarına 45’er 
öğrenci alınacağını belirtti.
 Prof. Dr. Ahmet 
Ali BAYHAN bu bölümler 
dışında Sosyoloji, Psikoloji, 
Felsefe ve Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve Edebiyatları, 
Coğrafya, Arkeoloji 
ve Fizik bölümlerinin 
Yükseköğretim Yürütme 
Kurulunun ilgili kararlarıyla 
açıldığını ama bu bölüm-
lere henüz öğrenci alımına 
başlanmadığını sözlerine 
ekledi.

Fen Edebiyat Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında
2 Yeni Bölüme Daha Öğrenci Kabul Edecek

 Ordu Üniversi-
tesi Ünye İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 75. Yıl 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen konferansa, 
konuşmacı olarak Ordu 
İdare Mahkemesi Hâkim-
lerinden İdari Yargı Hâkimi 
Kadri ERGÜN katıldı.
 İdari Yargı 
Hâkimliği mesleğinin 
tanıtımı amaçlı düzenlenen 
konferansa ODÜ’lü aka-
demisyenler ve öğrenciler 

yoğun ilgi gösterdi.
 Yaklaşık olarak 
2 saat süren konferansta 
İdari Yargı Hâkimi Kadri 
ERGÜN, idari yargıda 
görev yapan hâkimlerin, 
kişilerle yürütme ve idare 
arasındaki ilişkileri düzen-
leyen idare hukuku ve 
vergi hukuku mevzuatının 
uygulanmasından doğan 
uyuşmazlıkları ka-
rara bağlamakla görevli 
olduğunu, İdari yargı 

hâkimleri-
nin, özellikle 
hukuki bilgi 
ve uzmanlık 
oluşumunda 
kamu 
hizmetleri 
alanında da 
deneyim sa-
hibi olması 
gerektiği, 
İdari Yargı 
Hâkimi 
olabilmek 
için Hukuk 
Fakültesi 
veya İktisadi 
İdari Bilimler 
Fakültesi mezunu olmanın 
yeterli olduğu, genel 
olarak idari yargı hâkim-
lerinin %20’sinin İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakül-

tesi mezunları arasından 
seçildiğini ifade edilerek, 
başvuru ve sınav koşulları, 
Mesleğin tanıtımı, staj 
ve görevde yükselme 
konularına dair önemli 
bilgiler aktardı.

ODÜ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
“İdari Yargı Hâkimliği Mesleği’nin Tanıtımı” Yapıldı



 Ordu Üniversitesi 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi Müzik Bölümü 
tarafından düzenlenen 
“Türk Sanat Müziği Kon-
seri” Tıp Fakültesi Mor-
foloji Binası çok amaçlı 
konferans salonunda 
gerçekleştirildi.
 Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi Dekanı 
Prof. Sabri YENER’in ev 
sahipliği yaptığı konsere 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nuri YILMAZ, Eğitim 
Fak. Dekanı Prof. Dr. Metin 
KARA, daire müdürleri, 
ODÜ’lü Akademisyen-
ler, İdari Personel ve 
Öğrenciler katıldı.
 Programın solist-
leri Tayfun TEKNECİ, 
Bahar ÇALIK, Aylin Tuğçe 
KIRBAŞ, Doç. Dr. Serhat 
YENER, Melike YILMAZ, 
Meltem YÜKSEL ve 
koristler çeşitli yörelerden 
seslendirdikleri şarkılarla 

mükemmel performans 
sergilediler.
 Pek çok se-
vilen eserin Müzik ve 
Sahne Sanatları Fakül-
tesi öğrencileri tarafından 
seslendirildiği gecede 
Koro Şefi Doç. Dr. Ser-
hat YENER’e Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nuri 
YILMAZ tarafından, saz 
ekibinde yer alarak kon-
sere destek veren Öğr. 
Gör. Ercan DURMAZ, 
konserin tommaisterlığını 
yapan Öğr. Gör. Serdar 
ÖZDOĞAN’a da De-
kan Prof. Sabri YENER 
tarafından teşekkür belgesi 
ve çiçek takdim edildi.  
 Türk Sanat 
Müziği konseri İletişim 
ve Uygulama Merkezi 
(ODİMER) ve Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı işbirliği ile 
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ 
yönetiminde üniversitemiz 
web sayfasından da canlı 

olarak yayınlandı.
 Konserin sonunda 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nuri YILMAZ kusur-
suz bir ekip çalışması ile 
kulakların pasını silen ODÜ 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi Türk Sanat 
Müziği Topluğuna ithafen 
yaptığı konuşmasında şu 
ifadeleri kullandı:
 “Bu yıl üçüncüsünü 
düzenlediğimiz ODÜ 
Geleneksel Bahar Konser-
leri kapsamında üniver-
sitemiz Türk Sanat Müziği 
Topluluğu ile bir arada 
olmanın mutluluğunu hep 
birlikte yaşıyoruz. Hepi-
miz biliyoruz ki sanat-
la damarları yıkanmış 
toplumlar daha üstün 

medeniyetler arasında 
yer almaktadır. Bu an-
lamda sanatla ve sanatsal 
değerlerle üniversitemizi 

ve Ordumuzu buluşturma 
anlamında üzerine düşen 
görevi şevkle ve başarı 
ile yerine getiren, bizleri 
böyle kelimelerin kifa-
yetsiz kaldığı bir gecede 
bir arada buluşturan 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültemizin değerli 
öğretim elemanlarına ve 
öğrencilerine teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
 Ayrıca sanatçının 
sermayesi alkıştır mantığı 
ile bu salonu dolduran 
ve bu yoğun ilgi ile bizleri 
onurlandıran, coşkulu 
alkışları ile salona renk, 
sanatçılara enerji katan siz 
değerli katılımcılarımıza 
teşekkür ediyor, sanat-
la tüm damarlarınızın 

yıkanması dileklerimle, 
bir dahaki konserde 
tekrar buluşmak üzere 
saygılarımı sunuyorum”

ordu
üniversitesi
bü l ten i28

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Sanat Müziği Topluluğu 
Cumhuriyet Yerleşkesi’nde Görkemli Bir Konser Verdi

BİLİNÇLİ GENÇLER 
KULÜBÜNDEN AN-
LAMLI ZİYARET

 

	 Akademik 
danışmanlığını Yrd. 
Doç. Dr. Funda IRMAK 
YILMAZ’ın yürüttüğü Bilinç-
li Gençler Kulübü, Anneler 
Günü dolayısı ile Ordu 
Ahmet Cemal Mağden 
Huzurevi’ne ziyaret düzen-
ledi.
Huzurevi sakini hanımların 
Anneler Günü’nü karan-
filler ile kutlayan gençler, 
yaşlılarımızla sohbet 

ederek onların değerli 
anılarını dinlediler. Bilinç-
li Gençler Kulübü üyesi 
gençlerimiz, değerlerimizi 
sahiplenmenin 
ve yaşlılarımızla 
birlikte olmanın 
anlamlı ve duy-
gusal anlarını 
yaşadılar.
 Ziyaretten 
duydukları mem-
nuniyeti dile getiren 

huzurevi sakinleri ise bu 
anlamlı günde kendilerini 
unutmayan gençlere içten-
likle teşekkür ettiler.
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 Türkiye-
Kırgızistan Manas Üni-
versitesi  ile Ordu Üniver-
sitesi arasında akıllı sınıf 
kullanılarak interaktif tez 
sunumu savunması yapıldı.
 Üniversitemiz 
Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali 
İSLAM’ın danışmanlığında 
hazırlanan “Meyvelerde 
Hasat Olum Kriterleri” 
konulu tezini canlı yayında 
Türkiye-Kırgızistan Ma-
nas Üniversitesi‘ndeki 
arkadaşları ve akademis-
yenler ile paylaşan KTMU 
Ziraat Fakültesi Bahçe 
ve Tarla Bitkileri Bölümü 
öğrencisi Kırgızistanlı 
Gulzada SULTANOVA, 
yaklaşık 20 dakika süren 
sunumunu çeşitli mey-
velerden alıntı örneklerle 
hazırladığı slaytı ile renk-
lendirdi.
 Gulzada 
SULTANOVA’nın canlı 
yayın tez sunumuna ODÜ 
Rektör Yardımcısı ve 
Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Saim 
Zeki BOSTAN, Türkiye-
Kırgızistan Manas Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali İrfan 
İLBAŞ, Ziraat Fakül-
tesi Bahçe Bitkileri Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Fikri BAL-
TA, ODÜ ve KTMU Ziraat 
Fakültesi öğretim üyeleri ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.
 Sunumların 
ardından soru-cevap 
şeklinde ilerleyen program 
sonrasında bir açıklama 
yapan ODÜ Rektör 

Yardımcısı ve Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN şu 
ifadelere değindi:
 “Bugün	burada	
izlediğimiz	Kırgızistanlı	
öğrencimizin	bitirme	
tez	sunuşuna	ait	su-
num	canlı	olarak	her	iki	
üniversite	tarafından	
son	teknolojik	
gelişmeler	kullanılarak	
gerçekleştirilmiştir.	
Çağdaş	ve	teknik	ziraat	
eğitiminin	gerektirdiği	
bilgi,	beceri	ve	teknolo-
jik	gelişmelerde	yük-
sek	standartlara	sahip,	
uluslararası	arenada	
aranılır	nitelikte	ziraat	
mühendisleri	yetiştiren;	
yenilikçi,	paylaşımcı,	
sanayi	ile	sürekli	işbirliği	
içerisinde	olan,	uygu-
lamaya	bilgi	aktaran,	
adından	söz	edilen	
bir	eğitim-öğretim	ve	
araştırma	kurumu	olma	
gayreti	ile	yürüttüğümüz	
çalışmalarımıza	ilaveten	

lisans	ve	lisansüstü	
eğitimlerde	uluslararası	
boyutlarda	canlı	olarak	
eğitimlerimizi	sürdüre-
bilmenin	kıvancını	
yaşıyoruz.	Bu	vesile	
ile	bugün	bitirme	tezi	
savunmasını	aldığımız	
öğrencimizi	başarılı	
sunumundan	
dolayı	tebrik	
ediyor,	
hayat	üniver-
sitesindeki	
eğitimleri	
boyunca	da	
başarılar	dili-
yorum.”
 Türkiye-
Kırgızistan Ma-
nas Üniversitesi 
Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
İrfan İLBAŞ canlı yayınla 
gerçekleştirilen tez sunuşu 
için;
 “Bugün	Ordu	
Üniversitesi	ve	Türkiye	
Kırgızistan	Manas	Üni-
versitesi	işbirliğinde	
iki	üniversite	arasında	
iletişimi	güçlendirmek	
ve	eğitim-öğretim	ka-
litesi	artırma	anlamında	
önemli	bir	canlı	yayın	
gerçekleştirilmiştir.	
Ziraat	fakültelerimizde	
çağdaş	eğitim-öğretimin	
gereği	olarak	teknolojik	
gelişmeler	ile	tarımı	ve	

bilimi	buluşturmak	ka-
liteli	ziraat	mühendisleri	
yetiştirebilmek	açısından	
son	derece	önemlidir.	
Bu	anlamda	her	iki	
üniversitenin	işbirliğinin	
sürekliliği	temennim	ile	
teknolojik	gelişmelere	
destek	veren	ve	bu	

canlı	yayında	bizleri	
bir	araya	getiren	ODÜ	
yönetimini,	Türkiye-
Kırgızistan	Manas	Üni-
versitesi	yönetimini	
yürekten	kutluyor,	tez	
sunumlarını	izlediğimiz	
öğrencilerimize	de	hayat	
boyu	başarılar	diliyorum”	
açıklamalarında	bulundu.	
 Gulzada SUL-
TANOVA, 2012-2013 
eğitim öğretim yılında üni-
versitemize, iki üniversite 
arasında öğrenci değişim 
programı çerçevesinde 
güz ve bahar dönemi için 
gelmiştir. 

Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi ile Ordu Üniversitesi Arasında

Telekonferans Yöntemiyle Tez Sunumu Yapıldı



 Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı 21. 
Yüzyıl Gençlik ve Münaza-
ra Kulübü tarafından Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekoku-
lu çok amaçlı konferans 
salonunda “Pir-i Türkistan 
Hoca Ahmed YESEVİ” 
paneli düzenlendi.
 Akademisyen-
lerin, öğrencilerin, çeşitli 
STK temsilcilerinin ve 
Orduluların yoğun ilgi 
gösterdiği panel yaklaşık 
1,5 saat sürdü. 
 Ordu Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Ergin AYAN’ın başkanlığını 
yaptığı panele konuşmacı 
olarak Türk Ocakları Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Orhan 
KAVUNCU ve Şair Yusuf 

AKGÜL katıldı.
 Hoca Ahmed 
YESEVİ’nin Orta Asya’dan 
Anadolu ve Balkanlar’a 
kadar uzanan geniş 
coğrafyadaki etkisi ile 
İslam medeniyetine katkısı 
üzerine sunumların yer 
aldığı panelde Türk 
Milleti’ni küresel bir me-
deniyet kurucusu hale 
getiren mayayı çalanların 
başında Hoca Ahmed 
YESEVİ’nin olduğuna 
değinildi.
 Hoca Ahmed 

YESEVİ’nin Maver-
aünnehir, Türkistan, 
Türk Dünyası, Anadolu 
ve Balkanlardaki et-
kisi üzerine geçmişten ve 
günümüze renkli örnekleri-
nin anlatıldığı panelde 
Türkçe’nin önemine vurgu 
yapılarak bütün insanlığın 
özellikle de ülkemizin 
özlemini duyduğu çözümün 
Hoca Ahmet YESEVİ 
öğretisinde bulunacağına 
vurgu yapıldı.
 Konuşmaların 
ardından panel soru-cevap 
şeklinde devam ettikten 
sonra sona erdi.
 Programın so-
nunda ODÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. 
Nuri YILMAZ ve Prof. Dr. 
Saim Zeki BOSTAN ile Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sebahat ATAR 
GÜREL tarafından panelis-
tlere teşekkür belgesi ve 
çiçek takdim edildi.
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Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda
“Pir-i Türkistan Hoca Ahmed YESEVİ” Paneli Düzenlendi

 Ordu Üniversi-
tesi Fatsa Deniz Bilimleri 
Fakültesi’nin düzenlemiş 
olduğu “Türk Denizcilik 
Geleneği ve Gelişimi” 
konulu konferans, Fatsa 
Deniz Bilimleri Fakül-
tesi konferans salonunda 
gerçekleşti.
 Programa Fatsa 
Deniz Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İsmet 
BALIK, Ordu Üniversitesi 
Fen–Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü öğretim üye-
si Doç. Dr. İlhan EKİNCİ, 
ODÜ’lü öğretim üyeleri ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.
 Konferans önce-
sinde bir konuşma yapan 
Deniz Bilimleri fakülte 
dekanı Prof. Dr. İsmet BA-
LIK; “Denizcilik alanındaki 
eğitimler sizlere akademik 
olarak verilmektedir. Ancak 
denizcilik mesleğinin 

tarihî gelişiminin hangi 
aşamalardan geçtiği, 
toplumla olan etkileşimi 
gibi konuların detaylı 
bir şekilde anlatılması 
da önemlidir. Bu 
konferansımızda Türk 
Denizcilik Geleneği ve 
Gelişiminin dünden 
bugüne tarihini Ordu 
Üniversitesi Fen–Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. 
İlhan EKİNCİ sizlere 
anlatacak. İnanıyorum ki 
bu konferansın faydalarını 
göreceksiniz.” dedi.
 Konferansa 
konuşmacı olarak katılan 
Doç. Dr. İlhan EKİNCİ 
Türk Denizcilik Geleneği 
ve Gelişimi konulu kon-
feransta Türklerin denizle 
tanışması açısından deniz 
savaşlarının çok önemli bir 
dönüm noktası olduğunu 

belirti ve deniz savaşları 
üzerinden denizcilik kül-
türünün, geleneğinin ve 
sivil deniz ticaretinin nasıl 
geliştiğini anlattı.
 Türk denizciliğinin 
bugününün kaynağının 
dünden gelmekte 
olduğunu vurgulayan 
EKİNCİ, bugün denizcilik 
konusunda istenen hedef-
lere ulaşılamamış 
olmamızın sebep-
lerini ise geçmişteki 
iz düşümlerine 
bağladı.
 18. yüzyılın 
ikinci yarısı ve 19. 
yüzyıldan sonra 
Osmanlı Devleti’nde 
denizciliğinin nasıl 
gerilediği ve Avrupa 
denizciliğine karşı 
konumunun ve 
durumunun da 
irdelendiği konferan-

sta değişen gemi teknoloji-
si ve buharlı gemi, değişen 
denizcilik taktikleri, gelişen 
ticaret koşullarına ayak 
uydurulamaması gibi konu-
lar da ele alındı.
 Konferansın 
bitiminde Doç. Dr. 
İlhan EKİNCİ, fakülte 
öğrencilerinin sorularını 
cevapladı.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’de
“Türk Denizcilik Geleneği ve Gelişimi” Konferansı Yapıldı
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 Ordu Üniversi-
tesi Ünye İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Güven MURAT 
başkanlığında düzenlenen 
panele panelist olarak 
Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Salih BARIŞIK ve 
Ondokuzmayıs Üniversite-
si İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nurettin ÖZTÜRK katıldı.
 Ünye İİBF 75. Yıl 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen program, 
akademisyenler ve çok 
sayıda öğrencinin katılımı 
ile gerçekleştirildi.
 Yaklaşık 2 saat 
süren panelin açılış 
konuşmasını Ordu Üniver-
sitesi Ünye İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Güven MURAT 
yaptı. 

 Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İktisat Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Salih BARIŞIK, 
panelde “Cumhuriyet 
Tarihi Perspektifinden 

2013 Türkiye Ekonomisi 
Yorumu” başlıklı sunumun-
da Türkiye ekonomisini 
reel kesim açısından 
değerlendirdi. Cum-
huriyetin kuruluşundan 
günümüze dönemler 
itibariyle sektörel olarak 

makro ekonomik verilerle 
değinildi.
 Son dönemde 
ülkeye yabancı sermaye 
girişinin arttığını, cari 
açığın büyüdüğünü ve 
hizmetler sektörünün ülke 

ekonomisine katkısının 
önemli bir düzeye 
ulaştığını belirtti. 
 Ondokuzmayıs 
Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nurettin 

ÖZTÜRK de, “Finansal 
Sektör Açısından Tür-
kiye Ekonomisindeki 
Gelişmeler” üzerine bir 
sunum yaptı. Sunumunda 
özellikle cari işlemler 
açığına değindi.  
 Cari açığı kapat-
ma reçetesi olarak ise ülke 
de yapısal iyileştirmelerin 
yapılması gerektiğini ve 
bunun da ihracatı artırarak 
ve çeşitlendirerek itha-
lat bağımlılığını uzun 
dönemde azaltarak ve 
hizmet ticaretini artırarak 
sağlanabileceğini belirtti. 
 Prof. Dr. Nurettin 
ÖZTÜRK’ün sunumunun 
ardından program soru 
cevap kısmı ile sona erdi.
Program sonrası Ünye 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Güven MURAT tarafından 
panelde yer alan panelis-
tlere teşekkür belgesi ve 
çiçek takdim edildi.

Ünye İİBF’de “Reel ve Finansal Sektör Bağlamında 2013 Yılı 

Türkiye Ekonomisi” Konulu Panel Düzenlendi

 Ordu Üniversi-
tesi SKS 21.Yüzyıl Genç-
lik ve Münazara Kulübü 
tarafından düzenlenen 
Şiirin Dikensiz Gülleri 3 
adlı dinleti, Morfoloji Binası 
konferans salonunda 
gerçekleştirildi.
 13 Mayıs Pazartesi 
günü saat 18.30’da düzen-
lenen geceye akademik ve 
idari personellin yanı sıra 
öğrenciler ve Ordu halkı da 
yoğun ilgi gösterdi.

 Açış konuşmasını 
yapan kulüp üyesi Ercan 
KARATAŞ şiirle gönül 
arasındaki bağlantıyı özlü 
ifadelerle anlattı.  
 Konuşmada şiirin 
insan ve toplum üzerindeki 
derin ve büyük gücü özel-
likle vurgulandı.
Gecede Sezai KARAKOÇ, 
Abdurrahim KARAKOÇ, 
Can YÜCEL, Uğur IŞILAK, 
Murathan MUNGAN, 
Serdar TUNCER, Ali 

Tufan KIRAÇ gibi şairlerin 
toplamda 21 şiiri seslendi-
rildi.
Işık ve ses efektleriyle 
renklenen dinleti yaklaşık 
1,5 saat sürdü.
Dinletinin son şiiri Ah-
met ŞAFAK’ın “Babamı 
Özledim” şiiri idi. Bu şiir 
sırasında dinleyicilerin 
gözyaşlarını tutamadığı 
dikkatlerden kaçmadı.
Sahnede güller yanında 
bir de çay ocağı dekoru 

kuruldu ve semaverde 
demlenen çay, taburelerde 
oturan yorumculara ikram 
edildi.
 21 GMK’nün 
üyelerinin kendileri 
tarafından yaptırılan 
mermer logo tasarımı, 
renkleri ve şıklığı ile merak 
uyandırdı.
 Şiirlere eşlik 
eden resim ve videoların 
projeksiyon perdesinde 
oluşturduğu etki şiirlere 
ayrı bir hava katarken 
şiir hissiyatını da oldukça 
artırdı.
 Fonlar genellikle 
bilgisayardan verilirken 
bazı şiirlere canlı bağlama 
sesiyle eşlik edildi.
Program fotoğraf çekimi 
ve teşekkür sunumlarının 
ardından sona erdi

“Şiirin Dikensiz Gülleri 3” Dinleyici ile Buluştu
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Azerbaycan Milletvekili
Dr. Ganire PAŞAYEVA
ODÜ’de “Bir Millet İki 
Devlet” Konferansı 
Verdi

 Ordu Üniver-
sitesi ev sahipliğinde Tıp 
Fakültesi Morfoloji Binası 
çok amaçlı konferans 
salonunda gerçekleştirilen 
konferansa Rektör ve 
Rektör Yardımcılarının 
yanı sıra, Vali Yardımcısı 
Salih YÜCE, İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Se-
lami AYDIN, İl Milli Eğitim 
Müdürü Nevzat TÜRK-
KAN, İl Müftüsü Mustafa 
KOLUKISAOĞLU, ODÜ’lü 
akademisyenler, pek çok 
bürokrat, çeşitli STK temsil-
cileri, öğrenciler ve Ordulu-
lar katıldı.
 

Sözlerine kendisinin Ordu 
Üniversitesi öğrencileri 
ile buluşmasına vesile 
olan Ordu Valisi Orhan 
DÜZGÜN’e ve Ordu 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’a 
teşekkür ederek başlayan 
Milletvekili Dr. PAŞAYEVA, 
Azerbaycan ve Türkiye 
arasında bir slogan haline 
gelen “bir millet iki devlet” 
sözüne vurgu yaptı.
 “Türkiye ne 
kadar güçlenirse, Azer-
baycan da o kadar güçlü 
hale gelir, Azerbaycan 
ne kadar güçlenirse 

bu Türkiye’nin de gücü 
demektir. Çünkü Azerbay-
can-Türkiye bu bölgenin 
gittikçe büyüyen güçleridir. 
Her konuda ilişkilerimizin 
öyle sıklaşması ger-
ekir ki, birbirimize öyle 
bağlanmalıyız ki, kim gelse 
artık bizi koparamasın” 
sözleri ile iki Türk ülke 
arasındaki ilişkilerin 
güçlenmesi için iş birliği ve 
kuvvet birliğine dikkat çekti.
 Dr. PAŞAYEVA, 
Türkiye ile Azerbaycan 
ilişkilerinin Türk Cumhuri-
yetleri açısından önemli 
olduğuna değindi ve her 
iki ülkenin de aynı etnik 
kökenlere ve aynı dine 
bağlı olması, yeryüzü 
coğrafyasında pek çok 
diğer Türk ülkeleri gibi 
Türkçülük Kültürünü 
yaşatıyor olması ile de “Bir 
Millet İki Devlet” söylemi-
nin açıkça pekiştirilmekte 

olduğuna dikkat çekti.
 Konuşmasında 
Ermenilerin asılsız bir 
şekilde Türklerin kendi-
lerini katlettiğini iddia 
ettiklerini ve yaptıkları lobi 
çalışmalarıyla kendilerine 
güç sağladıklarını ifade 
ederek hiçbir yıpratma 

ve dayatma politikasının 
Türk Cumhuriyetlerini 
sarsamayacağına, Türk 
Cumhuriyetleri arasındaki 
birliği bozamayacağına 
ve geçmişte inanılmaz 
başarılara imzalar 
atan Türk ulusunun 
kararlılıkla sürdürdüğü 
misyonunu ve hedeflerini 
zedeleyemeyeceğine dik-
kat çekti.
 İnançla ve azimle 
sürdürülen her başarının 
mutlaka hak ettiği değere 
ulaşacağına da değinen 
Dr. PAŞAYEVA, başarmak 
için önemli olanın 
değerlerimizi, gelenekler-
imizi, geçmişimizi, şu anki 
mevcut çalışmalarımızı ve 
gelecekte nerede olmak 
istediğimizi millî duygularla 
benimsemek ve bu uğurda 
vicdanımızla iş birliğinde 
canla başla mücadele et-
mek olduğuna dikkat çekti.

 

 

Konferans öncesinde 
Rektörlük Makamını ziyaret 
eden Azerbaycan mil-
letvekili Dr. PAŞAYEVA’ya
Rektör Prof Dr Tarık 
YARILGAÇ, ODÜ anısına 
plaket ve çiçek takdim etti.
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Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Prototip Araçlar Yarışması’nda 3 Dalda 1. Oldu

 Ordu Üniver-
sitesi Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Çay Meslek 
Yüksekokulu’nun 
düzenlediği Motorlu Araçlar 
Şenliği’ne ODÜ Teknik 
Bilimler Meslek Yükse-
kokulu Otomotiv Programı 
öğrencilerinin hazırladığı 
Motorlu El Arabası ile 
katılımda bulunduk.
 Çay Meslek 
Yüksekokulu’ndaki 
şenliğe ‘Motorlu El 
Arabası’nı yapan TBMYO 
öğrencilerinden Taner 
GÜNEŞ ve Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu 
Otomotiv Programı öğretim 
elemanı Şükrü YILMAZ, 
birlikte katıldılar. 

 Şenlik sırasında 
birçok gösteri ve 
yarışmalar düzenlendi. Bu 
yarışmalarda ODÜ Teknik 
Bilimler MYO öğrencilerinin 
hazırladığı el arabası 
3 dalda birincilik alarak 
ODÜ’yü ve Ordu’yu en 
güzel şekilde temsil etti.
 Yarışmada G 
Kategorisi “Sportmen-
lik” 1.’liği, F Kategorisi 
“Tasarım” 1.’liği, E Katego-
risi “Her şeye Rağmen” 
1.’liği kazanan ODÜ’lü 
öğrencileri tebrik eden Mo-
torlu Araçlar ve Ulaştırma 
Teknolojileri Bölüm 
Başkanı Öğr. Gör. Göksel 
KAYA yaptığı açıklamada; 
TBMYO öğrencilerinin 
bu başarısının gurur 

verici olduğunu dile 
getirerek, öğrenciler 
tarafından yapılan pro-
jelerin geçerliliğinin ODÜ 
TBMYO açısından önemli 
bir kriter olduğunu belirtti 
ve öğrencileri elde ettikleri 
başarılardan dolayı tebrik 
etti.
 Ordu Üniver-
sitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Veli TÜRKMENOĞLU ise 
yaptığı değerlendirmede, 
ODÜ’yü ulusal bir 
yarışmada temsil eden 
ve önemli başarılar ile 3 
dalda birinci olan Otomotiv 
Programı öğrencilerini ve 
akademisyenlerini tebrik 
etti. TBMYO yönetimi 

olarak öğrencilerin ufkunu 
açacak, yeni bir bakış açısı 
kazandıracak yarışma ve 
aktiviteleri hem destekli-
yor hem de katılmaları 
konusunda öğrencilerimizi 
teşvik ediyoruz, dedi.
 Bu yarışmalarda 
kazandıkları deneyim-
ler ile öğrencilerin teorik 
bilgilerini uygulamaya 
aktardığına, kalıcı öğrenme 
açısından yol kat ettikleri-
ne de değinen Yrd. Doç. 
Dr. Veli TÜRKMENOĞLU, 
bu tür katılımlar için en 
büyük desteği Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’tan 
aldıklarını ve bu vesile ile 
de kendilerine şükranlarını 
iletti.

Ordu Üniversitesi Bologna Toplantısı Gerçekleştirildi

 Ordu Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Mor-
foloji Binası’nda Rektör 
Yardımcısı ve Uluslararası 
İlişkiler Birimi Başkanı 
Prof. Dr. Saim Zeki 
BOSTAN, Erasmus 

Kurum Koordinatörü Yrd. 
Doç. Dr. Faruk AKYAZI, 
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanı Tuncay ÖZAY 
ve Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı Şube Müdürü 
Ahmet KUYUMCUOĞLU 
ve Fatih KARATAŞ 
tarafından tüm birimleri-
nin bölüm başkanları, 
bologna koordinatörleri ve 
yardımcılarının katıldığı bir 
toplantı gerçekleşmiştir.
 Yapılan toplantıda 
Uluslararası İlişkiler 
Birimi Başkanı Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN 

Bologna süreci hakkında, 
Erasmus Kurum Koor-
dinatörü Yrd. Doç. Dr. 
Faruk AKYAZI Bologna 
koordinatörlerinin görev-
leri hakkında, Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü Ahmet 
KUYUMCUOĞLU Dipla-
ma Eki hakkında, Fatih 
KARATAŞ ise öğrenci 
bilgi sistemine Bologna 
kapsamında ders veri 
girişleri hakkında sunumlar 
gerçekleştirmişlerdir.
 Ordu 
Üniversitesi’nin bundan 

sonra mezun olacak olan 
öğrencilerine Avrupa 
Komisyonu, Avrupa 
Konseyi ve UNESCO 
tarafından ortaklaşa 
düzenlenen bir şablona 
göre hazırlanmış Diploma 
Eki verebilmektedir.
 Bu kapsamda 
Ordu Üniversitesi Uluslar 
arası İlişkiler Birimi YÖK 
ve Ulusal Ajansa “Diploma 
Eki Etiketi” başvurusunda 
bulunmuş olup yakın 
zamanda ise onay bekle-
mektedir.
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ODÜ SYO
“Hemşirelik 
Haftası’nı 
Çeşitli Etkin-
liklerle Kutladı

 Ordu Üniver-
sitesi Sağlık Yüksekokulu 
tarafından düzenlenen 
12-18 Mayıs Hemşirelik 
Haftası etkinlikleri 
Ordu Kültür ve Sanat 
Merkezinde düzenlenen 
panelle başladı.
 Sağlık Yükse-
kokulu öğretim elemanları 
ve öğrencileri tarafından 
düzenlenen etkinlik, Ordu 
İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Selami AYDIN, 
ODÜ’lü akademisyenler ile 
tüm kamu hastanelerinden 
hemşire ve öğrencilerin 
katılımıyla büyük bir coşku 
ile gerçekleştirildi.

 Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından 
başlayan etkinliğin açılış 
konuşmasını Ordu İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Se-
lami AYDIN gerçekleştirdi.
 Ordu İl 
Özel İdaresi Genel 

Sekreteri Selami AYDIN 
konuşmasında; birey-
sel ve toplumsal sağlık 
hizmetlerinin yürütülm-
esinde, geliştirilmesinde 
ve korunmasında önemli 
bir rolü üstlenen ve insan 
hayatının kutsallığından 
ödün vermeksizin son-
suz sabır, özveri, gayret 
ve sevgi ile mesleğini 
icra etmeye çalışan 
hemşirelerin ve hemşirelik 
mesleğinin önemini 
vurgulamak amacıyla bir 
arada olduklarını vurgula-
yarak “Hemşireler Haftası” 
etkinliğine katılan tüm 

hemşirelerin ve sağlık 
çalışanlarının hemşireler 
haftasını kutladı.
 Ardından söz 
alan ODÜ Sağlık Yükse-
kokulu Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Nurgül BÖLÜKBAŞ, 
ODÜ Sağlık Yüksekokulu 

hakkında genel bilgilere de 
yer verdiği konuşmasında 
1996 yılı itibariyle lisans 
düzeyinde eğitim veren 
Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümünün 
Türk Hemşireler Derneği 
işbirliğiyle hemşirelerin 
toplum sağlığına verdiği 
ve verebileceği önemli 
katkıları tüm bireylere 
anımsatmak ve hemşirelik 
mesleğinin toplum yararına 
gelişiminin önündeki engel-
lere dikkati çekmek için, 
hafta boyunca sürecek 
bir dizi etkinlikler düzenle-
diklerini belirtti.

Daha sonra etkinlik, 
Yrd. Doç. Dr. Nurgül 
BÖLÜKBAŞ ve Öğr. Gör. 
Aslıhan ÇATIKER’in otu-
rum başkanlığında “Ser-
best Kürsü” ile devam etti.
 Oturumda 
hemşirelik mesleğinin 

bireyin, ailenin, grupların 
ve toplumun, hastalık 
ve sağlık zamanlarında 
bütün çevre koşullarında, 
bağımsız ve iş birliği 
içinde bakımını kapsadığı 
anlatıldı. 
 Sağlıkta ve 
hastalıkta, gece gündüz 
demeden ülkenin her 
yerinde özveriyle hizmet 
veren hemşirelerin birey-
sel ve toplumsal sağlığın 
korunmasında ve sürdürül-
mesinde önemli bir misyon 
üstlendiğinin altının çizildiği 
panelde, sağlığını kay-
beden insanlarımızın 
yeniden sağlığına 
kavuşabilmelerinde yoğun 
çaba ve gayret gösteren 
hemşirelerin ulvi bir 
vazifeyi yerine getirdikleri 
vurgulandı.
 Karşılıklı soru 
ve cevapların yer aldığı 
bölümde de hemşirelerin 
bireysel ve ekip olarak 
çalışma şekil ve usullerinin, 
izlenecek yolların ve dikkat 
edilmesi gereken önemli 
unsurların neler olduğu 
konuşuldu.
 Etkinlik daha sonra 
öğrencilerin hazırlamış 
olduğu müzik dinletisi ile 
devam etti ve katılımcılar 
için düzenlenen kokteyl ile 
sona erdi.
 Programın so-
nunda Hemşirelik Haftası 
etkinliklerine katkı sunan 
öğrencilere ODÜ Sağlık 
Yüksekokulu tarafından 
teşekkür belgesi takdim 
edildi.



ordu
üniversitesi
bü l ten i

35

 Ordu Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı 
ve Gençlik Haftası dolayısı 
ile “Atatürk ve Gençlik” 
konulu konferans düzen-
lendi.

 Konferansa 
konuşmacı olarak Fen 
Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Ömer ERDEN katıldı.
 ERDEN’in sunu-
munu dinlemeye ODÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN 
ve Prof. Dr. Ahmet Ali 
BAYHAN, ODÜ’lü akad-
emisyenler ve çok sayıda 
öğrenci ile idari personel 
katıldı.
 Yrd. Doç. Dr. 
Ömer ERDEN Atatürk 
ve Gençlik konulu 
konferansında Pazar 
günü 19 Mayıs’ın 94. 
yıldönümünü kutladığımızı 
belirterek bu günün 
Türk gençliğine bayram 
olarak hediye edilm-
esinin sebebinin daha 
iyi anlaşılabilmesi için 
bundan 94 yıl öncesindeki 
mevcut durumu ve ver-
ilen mücadeleyi gençlere 
tekrar hatırlattı.
 Millî mücadele-
nin büyük bir mücadele 

olmasının neden-
inin gerçekten yokluklar 
içerisinde verilmiş bir 
mücadele olmasından 
kaynaklandığına değinen 
ERDEN, 1919 yılında ülk-
enin mevcut durumundan 
örnekler vererek vatanın 
yer yer işgal edildiği, mil-

letin büyük bir ümitsizlik 
içinde olduğu bu dönemde 
başta Mustafa Kemal 
Paşa olmak üzere vatan-
sever subayların önemli 
görevlerle Anadolu’ya 
gelmelerinin halkın 
gözünde bir ümit ışığı 
oluşturduğunu belirtti.
 Halkın benliğine 
işlemiş bu Millî Mü-
cadele ruhunu ise Sivas 
Kongresi’nden alıntılarla 
dinleyicilere aktaran 
ERDEN şunları söyledi:
 “Sivas	Kongresi	
esnasında	Amerikan	
mandası	fikri	ortaya	
atılıp	görüşüldüğü	es-
nada	İstanbul	Askeri	Tıp	
öğrencilerinden	Hikmet	
Bey	söz	alarak	“Paşam	
murahhası	bulunduğum	
tıbbiyeliler	beni	buraya	
istiklal	davamızı	
başarmak	yolundaki	
mesaiye	katılmak	üzere	
gönderdiler.														
Mandayı	kabul	edemem.	
Eğer	kabul	edecek	olan-
lar	varsa,	bunları	her	kim	
olursa	olsun	şiddetle	

reddeder	ve	ayıplarız.
	 Farz-ı	mahal	
manda	fikrini	siz	dahi	
kabul	ederseniz,	sizi	
de	reddeder,	Mustafa	
Kemal’i	vatan	kurtarıcı	
değil,	vatan	batırıcı	
olarak	adlandırır	ve	
tel’in	ede-riz”		deyince 

Gazi Mustafa Ke-
mal ATATÜRK, milli 
heyecanın bu asil 
tezahürü karşısında 
duygulanarak şu 
konuşmayı yapmıştır: 
 “Arkadaşlar	
gençliğe	bakın.	
Türk	milleti	bünye-
sindeki	asil	kanın	
ifadesine	dikkat	
edin.”	Paşa	Hik-
met	Bey’e	dönerek	
“Evlat,	müsterih	ol!	
Gençlikle	iftihar	edi-
yorum	ve	gençliğe	
güveniyorum.
	 Biz	azınlıkta	
kalsak	dahi	mandayı	

kabul	etmeyeceğiz.	
Parolamız	tektir	ve	
değişmez.	Ya	istiklal	ya	
ölüm”	demiştir.
 Bu gencin 
asil duruşuna pek de 
şaşırmamamız gerektiğine 
değinen ERDEN, Türk 
gençlerinin Çanakkale’de 
Kınalı Hasan’ı ile Üçpınarlı 
Ali’si ile Milli Mücadele’de 
ön saflarda savaşarak 

canlarını hiçe sayıp bu 
aziz vatan uğrunda feda 
ettiklerine vurgu yaptı.
 Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün 
büyük nutkundan alıntı 
ile  “Bugün	ulaşmış	
olduğumuz	sonuç,	
asırlardan	beri	çekilen	
millî	felaketlerden	alınan	
derslerin	ve	bu	aziz	
vatanın	her	köşesini	
sulayan	kanların	bede-
lidir.		 Bu	sonucu	Türk	
gençliğine	emanet	
ediyorum.”	Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün 
bağımsızlığımızı ve Cum-
huriyeti gençlere emanet 
ettiğine de değindi.
 Yine Gençliğe 
Hitabesi’nde “Ey	Türk	
gençliği!	Birinci	vazifen	
Türk	istiklalini	ve	Tür-
kiye	Cumhuriyeti’ni	ilele-
bet	muhafaza	ve	müda-
faa	etmektir”	sözlerini 
örnek göstererek genç-
lerin en değerli varlıkları 
olan bu değerlerimizi ne 
pahasına olursa olsun 
korumaları gerektiğinin 
altını çizdi. 
 Konferansın 
ardından konuşmacı Yrd. 
Doç. Dr. Ömer ERDE’e 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN 
tarafından teşekkür bel-
gesi takdim edildi.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası’nda
ODÜ’den Anlamlı Konferans: “Atatürk ve Gençlik”
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Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası 
ODÜ’lü öğrencilere Seminer Düzenlendi

 Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü İl Gıda ve 
Yem Şube Müdürü Şaban 
AKPINAR “Ekmek İsrafını 
Önleme Kampanyası” 
kapsamında Ordu Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Çota-
nak Konferans Salonu’nda 
bir seminer verdi.
 ODÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. 
Nuri YILMAZ ve Prof. Dr. 
Saim Zeki BOSTAN’ın ev 
sahipliği yaptığı konferansa 
ODÜ’lü akademisyenler ile 
öğrenciler ve idari personel 
yoğun ilgi gösterdi.
 Öğrencilere ekmek 
israfına ilişkin bilgiler akta-
ran Şube Müdürü Şaban 
AKPINAR, ülkemizde 1 
yılda çöpe atılan 2,1 milyar 
ekmeğin değerinin 1,5 
milyar TL olduğuna dikkat 
çekti ve her yıl ülke olarak 
çöpe attığımız ekmeklerle 
tam teşekküllü 80 hastane 
ve 500 adet okul inşa ede-

biliriz, dedi.
 Türkiye’de 
günde 1.500 ton ekmek 
üretildiğine, bunun da 
6 milyon adedinin israf 
edildiğine değinen Şube 
Müdürü Şaban AKPI-
NAR, israf edilen ekmeğin 
ülkemize yıllık maliyetinin 

1,546 milyar TL civarında 
olduğunu vurguladı.
 Hem ülke 
kaynakları için hem 
de ekonomimiz için 
küçümsenemeyecek kadar 
ciddi bir kayıp olan bu millî 
servet kaybını önlemek için 

bütün kurumlarla işbirliği 
içerisinde olduklarına da 
değinen Şube Müdürü 
Şaban AKPINAR, Ordu’nun 
bilimsel vizyonu olan 
üniversitenin ve tabii ki siz 
duyarlı akademisyenler 
ile gençlerin de kampan-
yaya destek vereceğini 

umduklarını ifade etti.
 “Ekmek israfına 
karşı insanların dik-
katini çekebilirsek, bayat 
ekmeği çöpe atmak yerine 
yeniden değerlendirirsek 
ya da insanların ihtiyaçları 
doğrultusunda ekmek satın 

almasına teşvik edici ola-
bilirsek öz kaynaklarımız 
ve ülke tasarrufumuz için 
son derece değerli bir adım 
atmış oluruz” diyen Şaban 
AKPINAR, bayat ekmek-
lerin değerlendirilebileceği 
pek çok yemek ve tatlı 
türünün hatta bunların 
hazırlanışlarını konu 
alan kitapların da mevcut 
olduğuna değindi.
 İfadelerini renkli ve 
anlamlı görsellerle din-
leyicilerle buluşturan Şube 
Müdürü Şaban AKPINAR, 
daha detaylı bilgilerin 
tamamına www.ekmekis-
rafetme.com adresinden 
kolaylıkla ulaşılabildiğine 
de değindi. 
 Soru - cevap ve 
hayattan örneklerle kesit-
lerin birleştirildiği yaklaşık 
1,5 saat süren semi-
nerin ardından ODÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nuri 
YILMAZ konuşmacı Şube 
Müdürü Şaban AKPINAR’a 
bir teşekkür plaketi verdi.

	 Akademik ve 
idari personel kazanımları 
ile fiziksel gelişme 
çalışmaları aralıksız olarak 
devam eden Ordu Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi 
2013-2014 eğitim-öğretim 
yılında üç bölüme birden 
öğrenci alarak eğitime 
başlayacak.
Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şevket Metin 
KARA, fakültelerinin 

yapılanma sürecindeki 
son durum ve 2013-
2014 akademik yılında 
öğrenci alımına 
başlayacak olan ana-
bilim dallarına ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 
Dekan Prof. Dr. Şevket 
Metin KARA, bünye-

sine yeni bölümler ve aka-
demisyenler kazandırma 
yolunda hızla ilerleyen 
Eğitim Fakültesi’nin üni-
versitemizin önemli birim-
lerinden biri olma yolunda 
emin adımlarla ilerlemekte 
olduğunu vurguladı.
 2013-2014 eğitim 
öğretim yılında ilköğretim 
matematik eğitimi ve 
sınıf öğretmenliği ana-
bilim dallarında normal 

öğretim, okulöncesi 
eğitimi anabilim dalında 
da hem normal hem de 
ikinci öğretimde öğrenci 
alımlarının başlayacağını 
belirten Prof. Dr. Şevket 
Metin KARA, yeni açılacak 
olan bölümlerimizin üni-
versitemize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diledi.
 İlköğretim bölümü 
altında yer alan anabilim 
dallarından İlköğretim 
Matematik Eğitimi Ana-
bilim Dalı’nda 3 öğretim 
üyesi, Okul Öncesi Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda 3 
öğretim üyesi ve 2 ÖYP 
araştırma görevlisi, Sınıf 
Öğretmenliği Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda ise 3 
öğretim üyesinin görev 

yaptığını; İlköğretim 
Matematik ve Sınıf 
Öğretmenliği Eğitimi Ana-
bilim Dallarına I. öğretim; 
okul öncesi eğitimi 
programlarına I. ve II. 
öğretim programı dahilinde 
60’ar öğrenci alınacağı 
belirtildi.
 Dekan Prof. Dr. 
Şevket Metin KARA, 
Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Anabilim Dalı ile 
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 
Dalı’nda gerekli akademik 
altyapı çalışmalarının de-
vam ettiğini, önümüzdeki 
yıllarda öğrenci alımı 
için Yüksek Öğretim 
Kurulu’na başvuruda 
bulunulabileceğini belirtti.

ODÜ Eğitim Fakültesi 2013-2014 Akademik Yılında
Üç Bölüme Birden Öğrenci Alarak Eğitime Başlayacak
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 ODÜ’nün Türk 
Kızılayı ile ülke genel-
inde üniversite ve yurtlar 
bünyesinde “Hedef 25 
Projesi” kapsamında 
ortak işbirliği protokolü 
kapsamında, ODÜ’de 
kan bağışına duyarlı 
akademisyenlere ve idari 
personele teşekkür belgesi 
takdim edildi.
 Rektörlük Sena-
to toplantı salonunda 
gerçekleştirilen ödül 
töreninde Türk Kızılayı 
Ordu Kan Bağışı Merkezi 
Müdürü Dr. Özgür BAKAN 
ve Kan Bağışçısı Kazanım 
Uzmanı Bünyamin UZUN-
LAR, kan bağışı bilin-
cinin oluşturulmasına ve 
Kızılay’ın üniversite içeri-
sinde tanıtımına destek 
olan Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ’a plaket, 
Rektör Yardımcıları Prof. 

Dr. Nuri YILMAZ, Prof. Dr. 
Saim Zeki BOSTAN, Prof. 
Dr. Ahmet Ali BAYHAN ve 
ODÜ Genel Sekreteri Me-
tin KARAKUŞ ile diğer aka-
demisyen, idari personel 
ve öğrencilere teşekkür 
belgesi takdim etti.
 Ordu Kan Bağışı 
Merkezi Müdürü Dr. Özgür 
BAKAN, Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ’a plaket 
takdim ederken yaptığı 
konuşmasında; 
“Hedef 25 Projesi 
kapsamında; Ordu Üniver-
sitesi, Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ ve ODÜ Kızılay 
Kulübü öğrencilerinin 
de özverili destekleri ile 
önemli başarılar elde etmiş 
durumdadır. ODÜ’de kan 
bağışı bilincinin aşılanması 
ve yaygınlaşması 
anlamında yönetimin 
ve akademisyenlerin 
teşvikleri ile kampanya 

başladığından bu güne bin 
üniteden fazla kan bağışı 
sağlanmıştır.
 Bizler de Ordu 
Kızılayı olarak “Hedef 
25 Projesi” kapsamında 
verdikleri desteklerden 
dolayı Ordu Üniversitesi’ne 
teşekkürlerimizi iletmek 
üzere buradayız” ifadelerini 
kullandı ve tüm katılımcı 
akademisyenler, idari 
personel ve öğrenciler 
adına Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ’a teşekkür 
plaketi verdi. 
 Ardından kan 
bağışı bilincine öncülük 
eden akademik ve idari 
personel ile öğrencilere 
de teşekkür belgesi 
takdim eden Dr. Özgür 
BAKAN, Bahar Şenlikleri 
kapsamında da ODÜ’de 
çalışmalarının devam 
ettiğini, çeşitli eğitim ve 
seminerler ile Hedef 25 
Projesi’ni tanıtmaya devam 
edeceklerini bildirdi.
 Kanın acil değil 
sürekli bir ihtiyaç olduğuna 
vurgu yapan Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ ise;
“Her yıl binlerce insan kan 
bulamadığı için hayatını 
kaybediyor. Kan, kaynağı 
insan olan ve elde edilmesi 
için başka bir alternatifi ol-
mayan tek tedavi aracıdır. 
 Bu yüzden önemi 
ve gereksinimi son derece 
ciddidir. Kan bağışı ya-

parak kan bekleyen 
binlerce insanın hayatını 
kurtarmanın yanı sıra, 
kendi sağlığımızı da olumlu 
yönde etkilemiş oluruz.
 Trafik kazasında 
yaralanan bir kimsenin, 
kan uyuşmazlığı olan bir 
bebeğin, kan bulunmazsa 
ölecek bir hastanın bi-
zim verdiğiniz kanla 
kurtulmasının, bizlere 
vereceği manevi duygu 
ölçüsüzdür. Yapılacak her 
bağış, insancıl ve onurlu 
bir davranıştır.
 Bu anlamda ben 
tüm akademisyenlerimizin, 
öğrencilerimizin ve idari 
personelimizin “Hedef 25 
Projesi” kapsamında kan 
bağışı yapmalarından 
ve bu bilincin 
yaygınlaştırılması amacı 
ile gönüllü katkılarından 
dolayı kıvanç duydum. 
Dileğim bu bilincin daha 
da yaygınlaştırılarak 
daha kapsamlı kitlelere 
ulaşmasıdır.
 Bizler ODÜ 
yönetimi ve mensupları 
olarak bu kapsamda 
üzerimize her ne görev 
düşerse bundan sonra da 
yapmaya hazırız. Değerli 
ve duyarlı çalışmalarınızda 
başarılar diliyor, bizlere 
takdim ettiğiniz plaket ve 
teşekkür belgeleri için de 
tüm çalışma arkadaşlarım 
adına teşekkür ediyorum.”

Türk Kızılay’ından “Hedef 25 Projesi” kapsamında
Ordu Üniversitesi’ne Plaket
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Tiyatro ODÜ 11. İstanbul Üniversiteler Tiyatro Festivali’nde
“En İyi Afiş” Ödülüne Layık Görüldü
1-19 Mayıs tarihleri 
arasında düzenlenen, 
İstanbul Büyükşehir Bel-
ediyesi Gösteri Sanatları 
Merkezi’nin organize ettiği 
11. Üniversitelerarası 
Tiyatro Festivali’nde 54 
üniversite çeşitli ödüller 
için yarıştı.
 Yrd. Doç. Dr. 
Cüneyt ÖZATA’nın 
sorumluluğunda faali-
yetlerine devam
eden TiyatrODÜ’nün 
bu seneki oyunu Fed-
erico Garcia LORCA’nın 
yazdığı,

çevirisini de Can 
YÜCEL’in yaptığı “Es-
kicinin Tazesi”, zengin 
oyuncu
kadrosuyla Meh-
met KARACA’nın 
yönetmenliğinde sahne 
almıştı. Afiş tasarımını
Çağatay BAHTİYAR’ın 
yaptığı Eskicinin Tazesi, 
bu ödül töreninde “En İyi 
Afiş”
ödülünü aldı.
Özellikle konservatuar-
lar ve tiyatro kulüpleri 
ile birlikte gişe açma-
yan amatör tiyatroların 
başvurularının alındığı 
festival, profesyonel 
jürinin değerlendirmesi 
neticesinde geleneksel 
olarak pek çok kategoride 
ödüller veriyor.
İstanbul Devlet 
Tiyatrosu’nun Üsküdar 

Tekel Sahnesi, Ceva-
hir Sahnesi, Küçük 
Sahne, Küçükçekmece 
Belediyesi’nin Cennet 
Kültür ve Sanat Merkezi 
ile Sefaköy Kültür ve Sa-
nat Merkezi, Zeytinburnu 
Sanat Merkezi, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
Fatih Merkezi’nde 
oyuncuların seyirci ile 
buluştuğu festivalde bu 
yılki ödüller sahiplerine 
19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı akşamı düzenle-
nen özel bir organizasyon 
ile verildi.

Ordu Üniversitesi Tiyatro 
Kulübü Tiyatro ODÜ’nün 
de “En iyi afiş” ödülünü 
aldığı gecede ödül alan 
üniversiteler ise şöyle 
sıralanıyor:
EN İYİ MAKYAJ TASA-
RIMI: “Sıkıyönetim” 

Çukurova Üniversitesi 
Tiyatro Kulübü
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: 
Hacettepe Üniversitesi 
Drama Topluluğu
JÜRİ ÖZENDİRME 
ÖDÜLÜ: Rize Genç-
lik Merkezi Tiyatro 
Kulübü
JÜRİ ÖZENDİRME 
ÖDÜLÜ: Ümraniye 
Belediyesi Engelliler 
Tiyatro Kulübü
EN İYİ OYUN: “Babil 
Cennet Kent” Hacet-
tepe Üniversitesi 
Drama Topluluğu
EN İYİ REJİ: Ceyhun 
SEVİLMİŞ “Karanlıkta 
Komedi”
EN İYİ YAZAR: Özgür 
YETKİNOĞLU “Ok-
yanus” Haliç Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sahne Sanatları Bölümü
EN İYİ ERKEK OYUN-
CU DRAM: Ali Murat 
ALTUNMEŞE “Geçmişten 
Gelen Kadın”
EN İYİ YARDIMCI 
ERKEK DRAM: İsmail 
Barış CENGİZ “Öldün! 
Duydun mu?”
EN İYİ KADIN DRAM: 
Seren Naz GÜNDOĞDU 
“Gözü Kara Alaturka”  ve 
Müge KÜÇÜKYILMAZ-
LAR “Okyanus”
EN İYİ YARDIMCI KADIN 
DRAM: Tuğçe TANIL 
“Geçmişten Gelen Kadın”

EN İYİ ERKEK KOMEDİ: 
Hakan BULUT “Savaş 
Baba”
EN İYİ YARDIMCI ERKEK 
KOMEDİ: Burak AKAY 
“Karanlıkta Komedi”
EN İYİ KADIN KOMEDİ: 
Aslı BEŞİR “Tanrı”
EN İYİ YARDIMCI KA-
DIN KOMEDİ: Ürüncan 
KESKİN
EN İYİ MÜZİK TASARIMI: 
Drama Topluluğu Müzik 
Grubu “Babil Cennet 
Kent”
EN İYİ KOREOGRAFİ: 
Öncü ALPER-M. Sefa 
KESKİ- Umut ALPER 
“Babil Cennet Kent”
EN İYİ MAKYAJ TASARI-
MI: “Sıkıyönetim” Çuku-
rova Üniversitesi Tiyatro 
Kulübü
EN İYİ KOSTÜM TASA-
RIMI: “Sevgili Doktor” Koç 
Üniversitesi
EN İYİ IŞIK TASARIMI: 
“Dava” Doğuş Üniversitesi
EN İYİ DEKOR TASARI-
MI: “Jacques ile Efendisi” 
Yeditepe Üniversitesi
EN	İYİ	AFİŞ	TASARI-
MI:	Ordu	Üniver-
sitesi	“Eskicinin	
Tazesi”
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 Fatsa Deniz 
Bilimleri Fakültesi’nde 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu 
uzmanları tarafından 21 
Mayıs 2013 Salı günü 
AB ve T.C. tarafından 
desteklenen IPARD 
projelerinde “Su Ürün-
lerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması-Kültür 
Balıkçılığının Geliştirilmesi” 
konulu tanıtım toplantısı 
yapıldı.
 Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Uzmanları Su 
Ürünleri Yüksek Mühendisi 
Hasan YİĞİT ve Balıkçılık 
Teknolojisi Mühendisi Me-
tin Fatih ISTAY’ın “Fatsa 
Deniz Bilimleri Fakültesi 
Yrd. Doç. Dr. Necati Sam-
sun Konferans Salonu”nda 

gerçekleştirdikleri tanıtım 
toplantısına Fatsa Deniz 
Bilimleri Fakültesi ve 
Fatsa Meslek Yükse-
kokulu öğretim üyeleri ve 
öğrencileri katıldı.
 Konferans önce-
sinde bir değerlendirme 
yapan Fatsa Deniz Bilim-
leri Dekanı Prof. Dr. 
İsmet BALIK, ülkemizin 
Avrupa Birliği’ne giriş 
sürecinde yatırımcılara, 
vatandaşlarına ve üniver-
site mezunlarına sağlamış 
olduğu desteklerin yanı sıra 
Avrupa Birliği kaynaklı pek 
çok imkânlar bulunduğuna 
değindi.
 Prof. Dr. BALIK, 
kendilerinin de bu imkân-
lar hakkında öğrencilere 
bilgi aktaramadığına 
değindi. Kırsal Kalkınma 

Destekleme Fonları ve 
Avrupa Birliği’nin vermiş 
olduğu hibelerden bah-
seden Prof. Dr. BALIK, 
Avrupa Birliği’ne, Türkiye 
Cumhuriyeti olarak yüklü 
miktarda destek yapmakta 
olduğumuzu vurguladı.
 Ülke olarak bu 
desteklerden geri dönüşüm 
yapmadığımız için, bu 
kaynakların farklı ülkelere 
gittiğini ve o bölgelerin 
gelişiminin daha fazla 
olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. BALIK, bu kapsamda 
ele alınması gereken konu-
lardan birisi olarak kırsal 
kalkınmayı örnek gösterdi. 
 Avrupa Birliği’nin 
bu alana oldukça faz-
la hibeler aktardığını 
ve bizlerin bu imkânı iyi 
değerlendirmesi gerektiğini 
belirten Prof. Dr. BALIK, bu 
anlamda Fatsa Deniz Bilim-
leri Fakültesi’nde verilen 
bu konferansın öğrencilerin 
gelecek planları açısından 
faydalı olacağını savunarak 
sözlerini Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Uzmanları’na 
bıraktı.

 Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Uzmanı Su 
Ürünleri Yüksek Mühendisi 
Hasan YİĞİT ve Balıkçılık 
Teknolojisi Mühendisi Metin 
Fatih ISTAY, su ürünlerinin 
işlenmesi ve pazarlanması, 
su ürünleri işleyen ve 
pazarlayan işletmeler için 
uygun harcamanın ne 
olduğu, yatırım bütçesi-
ni oluşturan maliyetlerin 
hesaplanması, yatırım için 
uygun kriterleri taşıyan ve 
AB standartlarına uyum 
sağlayarak sözleşme 
aşamasına gelen pro-
jelerin desteği ne zaman 
alabileceğine ilişkin bilgiler 
verdi. 
 Daha sonra 
tanıtım toplantısına katılan 
öğrencilerden yöneltilen 
soruları yanıtlayan uz-
manlara, Fatsa Deniz 
Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmet BALIK ve 
Fatsa Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Yılmaz ÇİFTCİ tarafından 
teşekkür belgesi takdim 
edildi.

FDBF’de “Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kültür 
Balıkçılığının Geliştirilmesi” Konulu Konferans Düzenlendi

 Arda Gıda, 
Şirketi’nin sponsorluğunda 
Fatsa Deniz Bilimleri 
Fakültesi ve Fatsa Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri 
tarafından “Balık-Ekmek 
Şenliği” gerçekleştirildi.
 Düzenlenen 
bu etkinliğe Ordu Üni-
versitesi Rektörü Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ, 
Fatsa Kaymakamı Bekir 
ATMACA, Garnizon 
Komutanı Personel 
Binbaşı Salih GÖDEK, 
Fatsa Belediye Başkanı 
Hüseyin ANLAYAN, Ordu 
Üniversitesi akademik ve 
idari personeli, öğrenciler 
ve halkımız iştirak ettiler. 
 Etkinlik 

kapsamında protokol 
üyelerine, katılımcılara 
ve öğrencilere balık 
ikram edildi. Etkinliğin 
devamında öğrencilerin 

tertiplemiş olduğu halat 
çekme yarışı, çuval yarışı, 
basket atma, balon pat-
latma, sandalye kapma vb. 
yarışmalar yapıldı. Dere-

ceye giren öğrencilere 
çeşitli ödüller verildi.
Etkinlik boyunca Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu 

tarafından Avrupa Birliği 
destekli kırsal kalkınma 
hakkında öğrencileri 
ve katılımcıları bilinç-
lendirmek amacıyla stant 

kuruldu.
 Öğrencilerin 
hazırlamış olduğu ve 
Fatsalı iş adamları ve 
esnafların katkılarıyla 
düzenlenen bu etkinliğin 
geleneksel hale gelme-
si için önümüzdeki 
yıllarda da tekrarlanması 
düşünülmektedir.
Fatsa Deniz Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İsmet BALIK, Rektör 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 
başta olmak üzere pro-
tokol üyelerine, etkinliğe 
sponsorluk yapan Arda 
Su Ürünleri Şirketi sahibi 
Hulusi YEREBASMAZ’a, 
tüm katılımcılara ve 
öğrencilere teşriflerinden 
dolayı teşekkür etti.

FDBF ve FMYO’da “Balık-Ekmek Şenliği” Düzenlendi
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 Ordu Üniver-
sitesi Yapı İşleri Daire 
Başkanlığı yatırım 
programında yer alan 
ve proje ihaleleri 

gerçekleştirilen Ziraat 
Fakültesi, Müzik ve 
Sahne Sanatları Fakül-
tesi ve Diş Hekimliği 
Fakültesi binalarının 
proje çalışmaları devam 
ediyor.
 Konu ile ilgili 
görüşlerini aldığımız Rek-
tör Prof. Dr. Tarık YARIL-
GAÇ şu açıklamalarda 
bulundu:
	 “Sürekli	gelişimi	

ve	yeniliği	destekle-
yen	bir	kurum	olarak	
hedeflerimizi	akade-
misyenlerimizin	ve	
öğrencilerimizin	rahat	
nefes	alabilecekleri,	

teknolojinin	ve	modern	
çağın	tüm	gereksinim-
leri	ile	donatılmış	üstün	
ve	kaliteli	alt	yapı	
koşullarına	sahip	eğitim	
alanları	ile	buluşturma	
noktasında	birleştirdik.
	 Bu	bağlamda	
dünyada	yüksek	
öğrenim	hayatında	olup	
biten	tüm	gelişmeleri	
yakinen	takip	ediyor	
ve	bilimsel	değişimin	
ruhunu	yakalamak	

Ordu Üniversitesi Üç Yeni
Fakülte Binasına Kavuşuyor

 için	her	türlü	değişimi	
büyük	bir	gayretle	
destekliyoruz.	Amacımız	
sadece	diploma	sa-
hibi	standart	insan-
lar	yetiştirmek	değil,	
geleceğe	yön	verecek,	
evrensel	bilime	katkılar	
sunabilecek	aydınları	
şekillendirebilmektir.
	 Bu	yönüyle	
öğrencilerimizin	ve	
akademisyenlerin	birin-
cil	gereksinimleri	olan	
özgün	bilim	alanlarının	
bir	an	önce	üniversitem-
ize	kazandırılması	en	

önemli	çabamızdır.	Bu	
kapsamda	daha	önce	
de	çeşitli	beyanatlarda	
bahsettiğimiz	gibi	yeni	
eğitim	binalarımızın	
proje	ihalelerinin	
tamamlandığını	ifade	
etmek	isterim.	Bu	
vesile	ile	2013	yılı	
içerisinde	inşaatına	
başlanacak	olan	üç	yeni	
eğitim	binamızın	aka-
demisyenlerimize	ve	
öğrencilerimize	başarılı	
çalışmalar	getirecek	ku-
rumlar	olmasını	temenni	
ediyorum.”

 08 Haziran 
2013 Tarihinde ODÜ Tıp 
Fakültesi Üroloji Ana-
bilim Dalı ile Ürolojik 
Cerrahi Derneği Orta 
Karadeniz Şubesi “ 
Üroloji Uygulamalarında 
Enfeksiyonlar” konusun-
da Ordu Balıktaşı Otelde 
ortak bir toplantı yaptı.
 Toplantıda Tıp 
Faültesi Üroloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali 

AYYILDIZ “Nazokomiyal 
İYE”, Üroloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Yard. 
Doç.Dr. Erdal BENLİ “ 
Prostat Biyopsisi Sonrası 
Gelişen Enfeksiyonun 
Yönetimi”, Biyokimya 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yard. Doç. Dr. 
Sema Nur AYYILDIZ 
“Üriner Sistem Enfek-
siyonu ve Akut Faz 
Reaktanları”, Mikro-
biyoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yard. 
Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL 
“Ürogenital Sistemin 
Spesifik Enfeksiyonları” 
nı sundular.

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
ile Ürolojik Cerrahi Derneği Ordu’da 
Toplantı Yaptı
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 Ordu 
Üniversitesi’nin Erasmus 
protokolleri kapsamında 
Romanya “University of 
Agronomic Sciences and 
Veterinary Medicine of 
Bucharest” Ziraat Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı As-
sociate Professor Viorel 
ION ve Assist. Professor 
Adrian Gheorghe BASA 
ODÜ Ziraat Fakültesi’ni 
ziyaret etmişlerdir.
 Erasmus öğretim 
üyeleri ders verme 
hareketliliği kapsamında 
üniversitemize gelen 

misafir öğretim üyeleri 
Associate Professor. 
Viorel ION “Crop biomass 
as source of energy” ve 
Assist. Professor Adrian 
Gheorghe BASA “Roma-
nian agriculture before 
and after EU integration” 
konularını içeren bir su-
num gerçekleştirdiler.
 Misafir öğretim 
üyelerine yapmış oldukları 
sunumlardan dolayı Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nuri YILMAZ ve Tarla Bit-
kileri Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Metin KARA tarafından 

katılım sertifikası takdim 
edildi.
Ziraat Fakültesi’ne gelen 
misafir öğretim üyeleri 
Rektör Prof Dr. Tarık 
YARILGAÇ, Uluslararası 
İlişkiler Birim Başkanı ve 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN, 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nuri YILMAZ,  Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Turan KARADENİZ, 
Erasmus Kurum Koor-
dinatörü Yrd. Doç. Dr. 
Faruk AKYAZI ve Tarla 
Bitkileri Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Metin KARA 
ile çeşitli görüşmeler 
gerçekleştirip, Erasmus 
hareketliliği kapsamında 
öğretim üyeleri ve öğrenci 
değişimleri konularında 
fikir alışverişinde bulun-
dular.
 Konuk öğretim 
üyelerine Ordu’nun 
yöresel güzelliklerini ve 
kültürel zenginlikleri-
ni tanıtmak amacı ile 
Boztepe’de yöresel bir 
akşam yemeği düzenle-

yen ODÜ’lü akademisyen-
ler Erasmus kapsamında 
öğrenci ve öğretim 
elemanı hareketliliğinin 
bundan sonra da de-
vam edeceğini bu kap-
samda gerçekleştirilen 
değişimlerin kendiliğinden 
kültürel birer köprü 
vazifesi gördüğüne vurgu 
yaptılar

ERASMUS Programı Kapsamında Associate Professor Viorel ION 
ve Assist. Professor Adrian Gheorghe BASA’yı ODÜ’de Ağırladık

 Ordu Valiliği AB 
Dış İlişkiler Koordinasyon 
Birimi ve ODÜ işbirliği 
ile 9 Mayıs Avrupa Günü 
kapsamında düzenle-
nen konferansta ODÜ’lü 
akademisyenler, genç 
girişimciler ve öğrencilerin 
yoğun ilgi gösterdiği ve 
konuşmacı olarak İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Ordu Valiliği 
AB ve Dış İlişkiler Koor-
dinasyon Merkezi Yöneti-
cisi Eyüp ELMAS ve AB 
Proje Uzmanları Hakan 
BAYRAK ile Ertuğrul 
TOMBUL’un katıldığı 
konferans, bir hafta bo-
yunca her gün ODÜ’nün 
farklı yerleşkelerinde 
gerçekleşti. 

 Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu, 
Ünye İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Fatsa 
Deniz Bilimleri Fakül-
tesi ve Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu’nda 
düzenlenen konferans-
lar kapsamında Ordu 
Valiliği AB ve Dış İlişkiler 
Koordinasyon Merkezi 
Yöneticisi Eyüp EL-
MAS, yeni girişimciler ve 
KOBİ’lere yönelik hibeler 
ve teşviklerle ilgili bilgiler 
aktardı.
 Öğrencilere veri-
len kredi ve teşviklerle 
öğrencilerin kendi iş yer-
lerini kurabileceklerine de 
değinen ELMAS, DOKA, 
Ordu Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme 
Kurulu, KOSGEB, dev-
let teşvikleri ve Avrupa 
Yatırım Bankası kaynaklı 
fonlar olduğuna değindi ve 
bu destek ve teşviklerle 
mezun olduktan sonra iş 
dünyasında özellikle de 
etkili projelerle çok daha 
kolay yol alınabileceğini 
belirtti.
 Elmas, Ordu’da 
pek çok alanda yatırım 
ve iş fırsatı olduğunu da 
vurgulayarak, özellikle 
yenilenebilir enerji, fındık 
ve tarımsal endüstriye 
dayalı girişimlerin et-
kili fırsatlar olabileceğini 
vurguladı. Sagra firması 
ile bir çikolata bölgesi 
haline gelen Ordu için bu 
anlamda da Sağra’nın 

kurucusu Kahraman 
SAĞRA’yı örnek göstere-
rek doğru kararlar ve akıllı 
adımlarla “İçinizden bir 
kahraman SAĞRA neden 
çıkmasın” dedi.
 Dünya alım 
pazarının %54’üne sahip 
Ordu için çikolata merkezi 
olma yolunda alt yapısı ve 
potansiyeli hazır bir şehir, 
diyerek doğru yatırımlarla 
Ordu’nun bu anlamda 
çok daha fazla söz sahibi 
olabileceğine vurgu yaptı.
 Konferans, soru-
cevap bölümü ile sona 
erdi.

9 Mayıs Avrupa Günü Etkinlikleri Kapsamında “Ulusal ve
Uluslararası Hibeler ve Destekler” Konulu Konferans Düzenlendi



 Ardahan Üni-
versitesi Rektörlüğü’nün 
daveti ile Türkiye’den 
Ardahan, Artvin Çoruh, 
Atatürk, Kars Kafkas, 
Iğdır Üniversiteleri ile 
Gürcistan’dan Akhaltsikhe 
(Ahıska) Devlet Üniver-
sitesi ve Nahçıvan’dan 
Nahçıvan Devlet Üniversi-
tesi Rektörleri tarafından 
11 Kasım 2009 tarihinde 
Ardahan’da imzalanan 
bir protokolle kurulan 
Kafkasya Üniversiteler 
Birliği, Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de 3. 
Olağan Kongresi’ni 
düzenledi.
 Türkiye, Gür-
cistan, Kırgızistan, Mol-
dova, Kazakistan, Ukray-
na, İran, ABD, Kıbrıs ve 
diğer ülkelerden olmak 
üzere 60’ye yakın üniver-
sitenin yer aldığı kongre-
de Ordu Üniversitesi’ni 
Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ temsil 
ederken, Türkiye’den 
Milli Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Nabi AVCI, Azerbay-
can Milli Eğitim Bakanı 
Mikail CABBAROV, 
Gürcistan Eğitim ve Bilim 
Bakan Yardımcısı Davit 
ZURABİŞVİLİ, Türkiye 
Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanı (YÖK) Prof.Dr. 
Gökhan ÇETİNSAYA ve 
TİKA Başkanı Serdar 
ÇAM katıldı.
 Protokol 
konuşmaları ile başlayan 
kongrede Azerbaycan 
Milli Eğitim Bakanı 
CABBAROV, Türkiye 
Milli Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Nabi AVCI, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan 
ÇETİNSAYA, KÜNİB 
Başbakanı Ardahan 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan KORKMAZ 
protokol konuşmalarını 
gerçekleştirdiler. 
Milli Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. Nabi AVCI 
konuşmasında 
toplumların tarih-
lerini seyrederek 
değiştiremeyeceğine 
vurgu yaptı ve KÜNİB’in 

yıllarca savaşların, 
yıkımların olduğu Kaf-
kasya Coğrafyası’nın 
geleceğini, ilmin ışığında 
düşünme ve kurma 
endişesiyle bir araya 
gelmiş bir organizasyon 
olduğunu söyledi.
 Bakan Prof. Dr. 
AVCI, 10 farklı ülkeden 
60’a yakın üniversitenin 
bu birlikteliği sağladığına 
değindi ve enerji, turizm 
ve eğitimin bu bölge için 
çok önemli olduğunu 
vurgulayarak bölgesel 
anlamdaki bu birliğin, 
diğer dünya üniversite 
birlikleriyle de ağlarını 
genişleterek dünya 
barışına önemli katkılar 
sunacağını kaydetti.
 YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Gökhan 
ÇETİNSAYA ise 
konuşmasında “Biz 
dünyanın önemli üni-
versiteleriyle bilimsel 
ağlar oluşturabilirsek, 
hızla ilerleyen çağa 
paralel dinamiklere uyum 
sağlayabilirsek, ülkemizin 
hedeflerini daha kolay 
gerçekleştirebiliriz. Bu 
amaçla bilimsel ağlar 
çağında networkler 
oluşturmalıyız.  
  Bu çağın 
en önemli göstergesi 
Mevlana Değişim 
Programı aşama aşama 
devreye giriyor, bugün 

34 üniversitemiz 180 
yabancı üniversite ile 
Mevlana Değişim Pro-
tokolü imzaladı. Kafkasya 
Üniversiteler Birliği’nin 
Mevlana Değişim 
Programı’nın dinamiği 
olacağına inancımız 
tamdır” dedi.
 Ardahan Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ramazan KORKMAZ da: 
“Yaşadığımız coğrafya 
bize geçer, bu bizim 
kaderimizdir” diyerek 
sözlerine başladı ve 
Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’nin bu coğrafyada 
yaşayan toplumların 
kendi kaderleri üzerine 
düşünmesinden doğan 
bir birliktelik olduğunu 
vurguladı. Kafkasya 
coğrafyasının yük-
sek öğretimi tanıması 
gerektiğini belirten Prof. 
Dr. KORKMAZ, bu birlik-
telik ile aslında Mevlana 
Değişim Programı’nın da 
zemininin hazırlanmış 
olduğunu söyledi.
 Konuşmalarında 
üniversiteler arasındaki 
işbirliğine dikkat çeken 
akademisyenler küre-
sel dünyada yüksek 
öğretimin hızlı bir şekilde 
uluslar arası bir konuma 
geldiğini belirterek: 
21’inci yüzyılın dina-
miklerine ayak uydura-
bilmek için mutlaka 

üniversiteler ve yüksek 
öğretim anlamında 
uluslararasılaşma 
gerektiğine vurgu 
yaptılar.
 Birliktelikleri 
gerçekleştirmek adına sa-
dece öğrenci değişiminin 
yeterli olamayacağının, 
akademik değişimlerin 
de yapılması gerektiğinin 
altınının çizildiği 
kongrede, protokol 
konuşmalarının ardından 
Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’ne yeni katılan üni-
versitelerin imza törenine 
geçildi. 
 Ordu 
Üniversitesi’ni temsilen 
kongreye katılan Rektör 
Prof. Dr. Tarık YARIL-
GAÇ, Kafkasya Üniver-
siteleri ile eğitim işbirliğini 
içeren Mevlana Değişim 
Programı’nı imzaladı.
 Kafkasya 
coğrafyasındaki paydaş 
ülkelerin sahip oldukları 
ortak mirastan yola 
çıkarak, bu ülkelerdeki 
üniversiteler aracılığıyla 
geleceğe ışık tutacak 
bir vizyon belirlemek 
ve dil, kültür, sanat, 
tarih, ekonomi, eğitim gibi 
alanlarda ortak bilimsel 
çalışmalar yapmak olan 
Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’nin temel amacı
aşağıdaki hedefler 
belirlenmiştir:

Ordu Üniversitesi, Kafkasya Üniversiteler
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	 Bölgenin	jeo-
politik	önemi	göz	
önünde	bulunduru-
larak	kültürlerarası	bir	
diyalog	oluşturulması,
	 Ortak	bilimsel	
bilgi	şöleni	ve	semi-
nerler	düzenlenmesi,
	 Ortak	kültürel,	
sanatsal	ve	sportif	
etkinlikler	düzenlen-
mesi,
	 Süreli	öğretim	
üyesi	değişim	
programının	yapılması	
(Mevlana	Değişim	
Programı),
	 Süreli	öğrenci	
değişim	programının	

yapılması	(Mevlana	
Değişim	Programı),
	 Karşılıklı	bilim-
sel	ve	edebi	eserlerin	
çevrilmesi,
	 Kaybolmakta	
olan	halk	kültürü	
ürünlerinin	ortak	pro-
jelerle	derlenmesi	ve	
yayımlanması,
	 Karşılıklı	akredi-
tasyon	çalışmalarının	
yürütülmesi,
	 Ortak	diplo-
ma	programlarının	
başlatılması,
	 Dil	okullarının	
açılması.
 

 Bu yıl ilki verilen 
Kafkasya Üniversiteler 
Bir l iği  2013 Yıl ı  Bi l im 
Ödülü, Akdeniz Üni-
versitesi Plast ik ve 
Rekonstrükti f  Cerrahi 
Estet ik Anabil im Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ömer ÖZKAN’a 
takdim edi ldi.  Prof. 
Dr. ÖZKAN’a ödül, 
Türkiye’nin i lk çi f t  kol 
nakl ini ve dünyada 
kadavradan i lk rahim
nakl ini gerçek-
leşt irmesi ve 
Türkiye’nin i lk tam 
yüz nakl ini de ekibiyle 
bir l ikte yapmasından 

dolayı veri ldi .
 2 gün süren 
kongre boyunca Kaf-
kasya Üniversiteleri 
Bir l iği ’ne üye çeşit l i 
üniversitelerin rektör-
leri  tarafından paneller 
de düzenlendi.
 Panel-
lerde “Kafkasya’nın 
Geleceğinde Eğit imin 
Rolü: Bölge Ülkeleri 
Dayanışması” ve 
“Küresel leşen Dünyada 
Üniversitelerin Rolü: 
Kafkasya Örneği” 
konuları işlendi.

 Ordu Üniversi-
tesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(ODÜSEM) aracılığı 
ile BESA-PersonaTR 
Uluslararası Belge-
lendirme Teknik Kontrol ve 
Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. 
tarafından Tıp Fakültesi 
Morfoloji Binası Konferans 
Salonunda öğrenciler için 
eğitim semineri düzenlendi.
 2 gün süren eğitim 
semineri boyunca uz-
manlar tarafından ODÜ’lü 
öğrencilere “HACCP 
Eğitimi (Kritik Kontrol 
Analizi), ÇED (Çevresel Etki 
Değerlendirme) Raporu 
Hazırlama Eğitimi, ISO 
22000:2005 Gıda Güvenliği 
Yönetimi Sistemi Temel 
Eğitimi, ISO 17025 Deney 
ve Kalibrasyon Laboratuarı 
Temel Eğitimi” kursları veril-
di.
 “Sürekli daha 
iyiyi, sürekli daha yeniye” 
ilkesi çerçevesinde eğitim 
ve sertifikasyon kapsamlı 
çalışmaları ile ulusal ve 
uluslararası işbirlirliğini 
güçlendirerek çalışma 
hayatını sürdüren BESA-
PersonaTR, yönetim sistem-
leri kurulumu ve sürdürül-
mesine yönelik personel 
eğitimi ve sertifikasyonu ile 
tüm eğitim katılımcılarının 
ISO 9001 Kalite Yönetim 

Standardında belirtilen (ISO 
9001:2008 M. 6.2.2) “Yeter-
lilik, Farkındalık ve Eğitim” 
durumlarının geliştirilmesini 
amaç edinmiştir.
 Bu amaç için 
uluslararası bilgi ve 
deneyimi ülkemize taşıyıp 
kendi kaynaklarımızla tekrar 
işleyerek “piyasaya” sunma 
yeteneği kazanmış ve bu 
yeteneği sürekli artırmayı 
politika olarak benimsemiş 
olan BESA-PersonaTR, 
60’tan fazla üniversitede 
yaklaşık 5 yıldır pek çok 
eğitim vermektedir. 
 Bu kapsamda 
BESA-PersonaTR 
tarafından Ordu Üniver-
sitesi öğrencilerine verilen 
eğitimleri ana başlıklar ve 
alt başlıklar olarak aşağıda 
bilginize sunuyoruz: 
 KONU:1 HACCP 
Eğitimi Alt Konu 1: HACPP 
sisteminin tarihçesi ve arka 
planı, HACPP sisteminin 
uygulanması için Kodeks 
rehber ilkeleri
Alt Konu 2: HACPP 
takımının oluşturulması 
- Görev 1, Ürünün 
tanımlanması ve amaçlanan 
kullanımın tanımlanması 
- Görev 2 ve 3, Alt 
Konu 3: Akış şemasının 
oluşturulması ve akış 
şemasının yerinde teyidi 

- Görev 4 ve 5 Alt Konu 4: 
Her bir adımla ilgili potan-
siyel tehlikelerin listelen-
mesi, tehlike analizinin 
yürütülmesi ve tanımlanan 
tehlikelerin kontrolü için 
gerekli önlemlerin alınması-
Görev 6/İlke 1 
Alt Konu 5: Kritik kontrol 
noktalarının belirlenmesi 
- Görev 7 / İlke 2, Her bir 
kritik kontrol noktası için 
kritik sınırların belirlenmesi 
-Görev 8/ İlke 3
KONU: 2 ÇED Raporu 
Hazırlama Eğitimi
Alt Konu 1: Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) 
nedir Alt Konu 2: ÇED süre-
cinin prensipleri, aşamaları, 
Alt Konu 3: Mevzuatın 
içeriği, karar verme 
süreci Alt Konu 4: Başvuru 
Kaynakları
Alt Konu 5: ÇED Sürecinin 
yönetimi Alt Konu 6: Sürecin 
aşamalandırılması ve 
yapılandırılması
KONU: 3 ISO 22000:2005 
Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistemi Temel Eğitimi
Alt Konu 1: ISO 22000 Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemi 
Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi
Alt Konu 2: Gıda Güvenliği 
Kavramı ve Tarihçesi
Alt Konu 3: Yeterlilik/Uygun-
luk denetimi
Alt Konu 4: Denetime 

hazırlık ve denetimin 
gerçekleştirilmesi
Alt Konu 5: Takip denetimleri
Alt Konu 6: Düzeltici faali-
yetler
Alt Konu 7: Denetimlerin 
psikolojik boyutları ve etkin 
iletişim
KONU:4 ISO 17025 
Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuarları Temel Eğitimi
Alt Konu 1: Laboratuar 
Akreditasyonu
Alt Konu 2: Akreditasyonun 
önemi ve yararları
Alt Konu 3: Ulusal ve uluslar 
arası yasalara uyum
Alt Konu 4: Standardın 
Yönetim Şartları
Alt Konu 5: Standardın 
Teknik Şartları
Alt Konu 6: Kalite Yönetim 
Sistemi Hakkında Genel 
Bilgilendirme
Alt Konu 7: Örnek Uygula-
malar
Alt Konu 8: ISO 15189’un 
laboratuarlar açısından 
yararları
Alt Konu 9: Laboratuarların 
ISO 15189’a göre akreditas-
yon süreci
Alt Konu 10: ISO 15189 
standardının madde 
açıklanması (örneklerle)
Alt Konu 11: Yönetim 
Şartları
Alt Konu 12: Teknik Şartlar

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ODÜSEM) 
Öğrenciler İçin Eğitim Semineri Düzenledi
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Çok Sevdiği Türküler İle Ordulu Sanatçımız
Kamil SÖNMEZ’i Andık

 

 ODÜ Sosyal 
Bilimler Meslek Yükse-
kokulu, Perşembe Beledi-
yesi ve Ordu Valiliği’nin 
katkılarıyla, Ordulu 
Sanatçı Kamil SÖNMEZ 
için Ordu Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde anma gecesi 
düzenlendi.
 Konser öncesinde 
Vali Orhan DÜZGÜN’ün 
de katılımıyla birlikte, 
Hemşerimiz Kamil 
SÖNMEZ’i anma gecesi 
için Ordu’ya gelen Ordulu 
sanatçılar (Ümit TOK-
CAN, Tuğrul ŞAN, Ali 
Rıza GÜNDOĞDU, Taner 
CAN, Burak SÖNMEZ, 
Ata Bahri ÇAĞLAYAN), 
Perşembe Kaymakamı 
Abdullah KÜÇÜK ve 
Perşembe Belediye 
Başkanı Selami ÇARKÇI, 
Perşembe ilçesi Kozağzı 
Mahallesi’ndeki aile 
kabristanlığına giderek, 
Kamil SÖNMEZ’i mezarı 
başında ziyaret ettiler, 
dualar okudular. 
 Kabir ziyaretinin 
ardından Perşembe 
Belediye Başkanı Se-
lami ÇARKÇI, anma 
gecesi için Ordu’ya gelen 
sanatçıları Perşembe 
ilçesinde öğle yemeğinde 
ağırladı.
 Akşam saat 
19.30’da OKSM’de Kamil 
SÖNMEZ için düzenlenen 
gecede, usta sanatçımız 
çok sevdiği türkülerle 
slayt gösterileri eşliğinde 
ve sanatçı dostları ile 
birlikte anıldı.
 Ordu halkının 
da yoğun ilgi gösterdiği 
geceye, Ordu Va-
lisi Orhan DÜZGÜN, 
Giresun Valisi Dursun 

Ali ŞAHİN, CHP Ordu 
Milletvekili İdris YILDIZ, 
Giresun Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral 
Hacı Abdullah DOĞAN, 
Garnizon Komutanı 
Jandarma Albay Şeref 
ÇAKMAK, Belediye 
Başkanı Seyit TORUN, 
Ordu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Tarık YARIL-
GAÇ, İl Emniyet Müdürü 
Hakan KIRMACI, Giresun 
Emniyet Müdürü Hik-
met BULAK, Perşembe 
Kaymakamı Abdullah 
KÜÇÜK, Perşembe 
Belediye Başkanı Selami 
ÇARKÇI; daire müdürleri, 
Samsun ve Giresun’dan 
çok sesli koro üyeleri, 
çeşitli sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ile 
Kamil SÖNMEZ’in yakın 
akrabaları katıldı.
 Programın 
sunuculuğunu Kamil 
SÖNMEZ’in yeğeni olan 
ve ulusal bir kanalda 
Türk Halk Müziği 
Programı da sunan Burak 
SÖNMEZ’in yaptığı 
gecede, Kamil SÖZMEZ 
anısına sevdiği türkü-
leri sanatçı arkadaşları 
Ümit TOKCAN, Ali Rıza 
GÜNDOĞDU, Mehmet 
GÜMÜŞ, Şükriye TUT-
KUN, Çetin AKDENİZ, 
Taner CAN, Burak 
SÖNMEZ ve Bahri 
ÇAĞLAYAN seslendirdi.
 Burak SÖNMEZ’in 
sunumu ile usta sanatçı 
Kamil SÖNMEZ’in kendi 
çıktığı programları 
kendisinin sunma 
geleneği yaşatılmaya 
çalışıldı. 2010 yılında 
Ordulu Sanatçı Kamil 
SÖNMEZ’in katıldığı 
son program olan “Ordu 
Değerleri İle Buluşuyor” 
programının çekimlerin-
den video sunumlarının 
da gösterildiği gecede 
Kamil SÖNMEZ’in 
anısına pek çok türkü 

seslendirildi.
 Ordulu 
Sanatçımız Tuğrul ŞAN,  
Kamil SÖNMEZ anısına 
seslendirdiği Bozlak uzun 
havasını seslendirirken 
“Gönül toprağıma yaptım 
türbeni, Sen ölürsen ben 
ölürüm unutma dost” 
dizeleriyle tüm salonda 
duygulu anlar yaşandı 
ve hüzün gözyaşlarına 
döndü. Gecede sahne 
alan tüm sanatçılar 
Kamil SÖNMEZ ile olan 
anılarını hemşerileri ile 
paylaştılar.
 Ordu Va-
lisi Orhan DÜZGÜN, 
gecenin anısına 
yaptığı konuşmada, 
Ordulu Sanatçı Kamil 
SÖNMEZ’in Türk Halk 
Müziği’nin eşsiz seslerin-
den birisi olduğuna 
değindi. Ordu Üniversitesi 
ve Perşembe Belediyesi 

ortak organizasyonunda, 
sesi ile türkülere renk 
katan SÖNMEZ anısına 
OKSM’de bir arada 
olmanın mutluluğunun, 
kelimelerle ifade 
edilemeyeceğini dile 
getirerek OKSM’ de Kamil 
SÖNMEZ’i anma gece-
sine katılan tüm seven-
lerine teşekkürlerini iletti. 
 Gecenin son-
unda programa katılan 
sanatçılara Vali Orhan 
DÜZGÜN, ODÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 
ve Perşembe Belediye 
Başkanı Selami ÇARKÇI 
tarafından plaket ve çiçek 
takdim edildi.
            Kon-
sere katılarak Kamil 
SÖNMEZ’e vefa örneği 
sergileyen sanatçılar için 
Ordu Valiliği, Boztepe’de 
kahvaltı organizasyonu 
gerçekleştirdi.
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 ODÜ TBMYO 
tarafından düzenlenen 
Mesleki Eğitim Kurslarını 
başarı ile bitiren kursiyerler, 
bugün düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldılar.
 Teknik Bilim-
ler MYO çok amaçlı 
konferans salonunda 
gerçekleştirilen törene 
Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ’ın yanı sıra 
TBMYO Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Veli TÜRKMENOĞLU, 
Ordu İşkur Müdürü Meh-
met DÖKTÜR, İşkur Şube 
Müdürü Recep ÖZCAN, 
Gülyalı İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Murat ÇULFAZ, 
Gülyalı Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Kenan SET; daire 
müdürleri, STK temsilcileri, 
ODÜ’lü akademisyenler 
ve idari personeller ile çok 
sayıda öğrenci katıldı.
 Şehitlerimizin 
anısına saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’mızın 
okunmasının ardından 
başlayan programda 
açılış konuşmasını Gülyalı 
Milli Eğitim Müdürü Murat 
ÇULFAZ gerçekleştirdi. 
Gülyalı İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Murat ÇULFAZ 
konuşmasında gelişen ve 
ilerleyen teknolojiye ayak 
uydurabilmenin ve yapılan 
işin kalitesini ispat ede-
bilmenin ilk gereği olan 
sertifikaları için kursiyerlere 
hayırlı olsun temennisinde 
bulundu.
Daha sonra Gülyalı Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü 
Kenan SET kürsüde 
söz alarak kursiyerlere 
sertifikalarının hayırlı 

olmasını temenni etti.
 Ordu İşkur Müdürü 
Mehmet DÖKTÜR de 
konuşmasında iş bulma 
ve çalışma hayatında 
sertifikaların önemine 
değindikten sonra tüm 
katılımcılara istihdam 
temennisi ile teşekkürlerini 
sundu.
 Son olarak söz 
alan Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, gerçekleştirdiği 
konuşmasında şu ifadelere 
değindi:
	 “Bu	gün	
burada	Mesleki	Eğitim	
Kurslarımızı	
başarı	ile	bitiren	
öğrencilerimize	
sertifikalarını	ver-
mek	için	toplanmış	
bulunmaktayız.	
Bu	amaçla	bura-
da	bulunan	tüm	
katılımcılarımıza	
genç	nesli	istihdama	
yönelik	teşvikleriniz	
dolayısı	ile	teşekkür	
ediyorum.	
	 Çalışma	
ve	İş	Kurumu	
Ordu	İl	Müdürlüğü	
ile	ortaklaşa	
gerçekleştirdiğimiz	
“Elektrik	zayıf	Akım	
Tesisatçısı”	kursuna	15	
mezun	işsiz	gencimiz	
katılmıştır.	İstihdama	
dönük	bu	kursumuzdan	
şu	ana	kadar	4	kursi-
yerimiz	işe	yerleştirilmiş,	
6	kursiyerimiz	için	
ise	bölgemizde	bulu-
nan	bir	hidroelektrik	
firması	ile	ön	mütakabat	
sağlanmıştır.
	 Kıvançla	be-

lirtmek	istiyorum	ki	
Teknik	Bilimler	Meslek	
Yüksekokulumuzda	
geçtiğimiz	hafta	İşkur	
Hizmet	Noktası	faaliyete	
geçirilmiş,	gençlerimi-
zin	istihdamına	yönelik	
çalışmalar	İşkur	ortaklığı	
ile	güçlendirilmiştir.
	 Aktif	işbirliği	
ve	üniversitemize	
olan	katkıları	nedeni	
ile	Çalışma	ve	İş	Ku-
rumu	Müdürü	Meh-
met	DÖKTÜR’e,	Şube	
Müdürü	Recep	ÖZCAN’a	
ve	değerli	çalışma	

arkadaşlarına	çok	
teşekkür	ediyorum.
	 Diğer	bir	kur-
sumuz	olan	“Doğalgaz	
Kazan	Ateşçisi”	kursu,	
ilimizde	doğalgazın	
yaygın	olarak	kullanıma	
başlaması	ve	ayrıca	
üniversitemiz	bünye-
sinde	ihtiyaç	duyulan	
sertifikalı	yetişmiş	
doğalgaz	kazan	ateşçisi	
eksiğini	gidermek	amacı	
ile	düzenlenmiştir.	

Gülyalı	Halk	Eğitim	
Merkezi	ile	ortaklaşa	
gerçekleştirdiğimiz	
bu	kurs	dolayısı	ile	de	
Gülyalı	Halk	Eğitim	
Müdürü	Kenan	SET’e	ve	
çalışma	arkadaşlarına	
teşekkürlerimi	sunmak	
istiyorum.
	 Tüm	kursiyer-
lerimize	bu	sertifikaların	
kariyer	hayatlarında	yol	
göstermesi	temennim	ile	
saygılarımı	sunuyorum.”
 Konuşmaların 
ardından “Zayıf Akım 
Kursu”nu bitiren  

13 başarılı öğrenciye ve 
“Doğalgaz Kazan Ateşçi 
Kursu”nu başarı ile bitiren 
12 kursiyere sertifikaları 
verildi, program Rektör 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 
ve İşkur Müdürü Mehmet 
DÖKTÜR tarafından ODÜ 
İşkur Hizmet Odası’nın 
kurdele kesim töreninin 
ardından sona erdi.

Teknik Bilimler MYO’da 
Mesleki Eğitim 
Kurslarını Başarı İle 
Bitiren
Kursiyerlerimiz 
Sertifikalarını 
Aldı
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Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
“Çok Sesli Koro ve Solo Konseri” Düzenledi

 Ordu Üniver-
sitesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi Müzik 
Bölümü tarafından düzen-
lenen “Çoksesli Koro ve 
Solo Konser” Tıp Fakül-
tesi Morfoloji Binası çok 
amaçlı konferans sa-
lonunda gerçekleştirildi.
 Ordu halkının 
yoğun ilgi gösterdiği 
konsere ODÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Saim Zeki BOSTAN ile 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Sabri YENER ev sahipliği 
yaptı.
 “Az söz, çok 
müzik” sloganı ile tek 
oturumda 3 bölüm-
den oluşan konserde, 
öğrenciler ve öğretim 
elemanları tarafından 
seslendirilen eserler se-
yirciler tarafından coşku 
ile alkışlandı.
 Solo ve koro 
pek çok sevilen eserin 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi öğrencileri 
tarafından seslendirildiği 
gecede Koro Şefi 
Yrd. Doç. Dr. Köksal 
APAYDIN’a ve Öğr. Gör. 
Sercan ÖZKELEŞ’e Re-
ktör Yardımcısı Prof. Dr. 
Saim Zeki BOSTAN ve 
Dekan Prof. Sabri YE-
NER tarafından teşekkür 
belgesi takdim edildi.
 Konser sonunda 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN 
tarafından gerçekleştirilen 
konuşmada;

 	“Bu	büyük	sevgi	
seli	ve	coşku	içerisinde	
insan	ne	konuşacağını	
da	unutuyor,	Üniver-
sitemiz	Bahar	Kon-
serleri	kapsamında	
gerçekleştirdiğimiz	
etkinliklerimizin	bu	yıl	
birincisi	olan	Müzik	

ve	Sahne	Sanatları	
Fakültesi	öğretim	
elemanlarımız	ve	
öğrencilerimizin	
seslendirdiği	“Çok-
sesli	Koro	ve	Solo	
Konseri”ne	göstermiş	
olduğunuz	yoğun	
ilgi	dolayısı	ile	tüm	
katılımcılara	sonsuz	
şükranlarımı	sunuyo-
rum.
	 Bu	coşku	
selinde	en	büyük	pay	
bu	değerli	konseri	bizler	
ile	buluşturan	Müzik	
ve	Sahne	Sanatları	
Fakültemizin	değerli	
öğretim	elemanlarına	ve	
öğrencilerine	de	son-
suz	teşekkür	ediyorum.	
Daha	önceki	konserleri-
mizde	de	belirttiğimiz	
gibi	aslında	bu	

öğrencilerimizin	hepsi	
farklı	sınıflardan	ama	
bu	sahnede	sundukları	
müziğin	kalitesi	ile	
hepsi	birinci	sınıf,	bu	
anlamda	başarılarından	
dolayı	tekrar	hepsini	
ayrı	ayrı	tebrik	ediyo-
rum	ve	bu	ayın	17’sinde	

Türk	Halk	Müziği	Kon-
seri	ile	devamı	gelecek	
olan	Bahar	Konserleri-
mizde	bu	ilgiyi	tekrar	
göstermeniz	dileklerim-
le	hepinize	saygılarımı	
sunuyorum”	dedi.
 Daha sonra söz 
alan Müzik ve Sahne 

Sanatları Dekanı 
Prof. Sabri YENER 
ise duygularını, sıcak 
kalpleri, coşkulu 
alkışları ile salona 
renk, sanatçılara 
enerji katan dinleyi-
cilere teşekkürlerini 
sunarak ifade etti. 3 
Yıl gibi kısa bir süre 
içerisinde ODÜ’ye 
iki ayrı sanat dalında 
Fakülte kazandırmış 

olmanın haklı kıvancını 
yaşadıklarını belirterek, 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi Müzik Bölümü 
öğrencilerinin ilk konser-
inde bir arada olmaktan 
duyduğu kıvancı dile 
getirdi. 
 Prof. Sabri YEN-
ER Fakültenin kuruluşuna 
ilişkin olarak da şu bilg-
ileri verdi: 
 	 “Artık 
Ordu Üniversitesi sanat 
alanında iki fakülteye 
sahip olmuştur. Güzel 
Sanatlar Fakültesi plas-
tik sanatlar, tasarım ve 
mimarlık alanlarında, 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi ise müzik ve 
sahne sanatları alanında 
eğitim-öğretim ile bilimsel 
ve sanatsal çalışmalarını 
sürdürecektir. Bu kon-
serin hazırlanmasında 
emeği geçen tüm akade-
mik ve idari personelimiz 
ile sevgili öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum.” 
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 Ordu Üniversi-
tesi tüm yerleşkelerinde 
bugün bal dağıtımı 
gerçekleştirildi. 13 bin 
öğrenciye toplamda 20 
bin adet balın dağıtıldığı 
etkinlik ile Ordu Üniver-
sitesi öğrencileri bala 
doydu.
 Ordu Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Mor-
foloji Binası giriş katında 
düzenlenen bal dağıtımı 
etkinliğine öğrencilerin 
yanı sıra Ordu İl Pro-
tokolü de yoğun ilgi 
gösterdi.
 Ordu Üniversi-
tesi öğrencileri için Ordu 
Arıcılar birliği Başkanı 
Necati AYDIN ve yönetim 
kurulunun katkıları ile 
gerçekleştirilen etkinliğe, 
Ordu Belediye Başkanı 
Seyit TORUN, Ordu 
Vali Yardımcısı Ni-
yazi ERTEN, İl Genel 
Meclis Başkanı Engin 
TEKİNTAŞ, Tarım İl Gıda 
ve Yem Şube Müdürü 
Şaban AKPINAR , Ordu 
Arıcılar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve çeşitli 
daire müdürleri ile STK 
temsilcileri katıldı.
	 “Sağlığınız 
İçin Her Gün Bir 
Kaşık Bal Tüketin”  
projesi kapsamında 
gerçekleştirilen etkinlikte 
kısa bir konuşma ya-
pan Ordu Arıcılar Birliği 
Başkanı Necati AYDIN;
	 “Ordu	
Üniversitesi’nde	
dağıtılmak	üzere	

yaklaşık	20	bin	kavanoz	
bal	ürettik.		 	
Dağıtılan	ballarımız	tüm	
analizleri	yapılmış,	her-
hangi	bir	besin	eksikliği	
ya	da	sahte	bal	teşhisi	
olmayan,	kaliteli	ürün-
lerdir
	 En	kaliteli	
ballarımızı	geleceğimizi	
temsil	eden	
öğrencilerimize	takdim	
etmenin	mutluluğunu	
yaşıyoruz.
	 Bu	etkin-
likte	öğrencilerle	
buluşmamıza	destek	
sağlayan	tüm	
bürokratlarımıza	
ve	üniversitemiz	
Rektörü	Prof.	Dr.	
Tarık	YARILGAÇ’a	
teşekkürlerimi	sunuyo-
rum.” ifadelerini kullandı.
Ardından Ordu Belediye 
Başkanı Seyit TORUN, 
gerçekleştirdiği kısa ve 
manidar konuşmasında, 
 Ordu Arıcılar 
Birliği tarafından üni-
versitemiz öğrencilerine 
dağıtılan 
balların 
son derece 
kaliteli ve 
yüksek besin 
değerine sa-
hip olduğunu 
vurguladı 
ve emeği 
geçenlere 
teşekkür etti. 
Belediye 
Başkanı 
TORUN 

konuşmasında, ilimizde 
arıcılığın son yıllardaki 
gelişiminin tarımda 
kalkınma açısından 
da son derece önemli 
olduğuna dikkat çekti 
ve “Tatlı yiyelim, tatlı 
konuşalım” sloganı ile 
öğrencilere bal dağıttı. 
 Son olarak 
Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, Ordu 
Arıcılar Birliği’nin 
üretmiş olduğu ballar 
ile ODÜ’lü öğrencileri 
buluşturmanın mutluluğu 
içerisinde olduklarını be-
lirtti ve konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi:
	 “Öncelikle	
Ordu	Arıcılar	Birliği	
tarafından	Ordu’nun	
eşsiz	doğasından	
elde	edilen	balların	
öğrencilerimize	sınav	
öncesi	şans	getirmesini	
temenni	ediyorum.
	 Öğrencilerimizi	
ürettikleri	ballarla	
buluşturan	Ordu	Arıcılar	
Birliği’ne	ve	bu	konu-

da	destek	veren	tüm	
bürokratlarımıza	yürek-
ten	teşekkür	ederim.	
	 Öğrencilerimiz	
için	de	farklı	bir	yöre-
sel	lezzet	deneyimi	
oluşturacağına	
inandığım	bu	balları	
üniversitemizde	
dağıtarak,	Türkiye’nin	
80	ilinden	gelen	80	
farklı	kültüre	Ordu	
ballarının	reklamını	
yapmış	bulunuyoruz.	
Sınavlardan	önce	bal	ile	
vitamin	takviyesi	alan	
tüm	öğrencilerimize	
Ordu’nun	yerli	balının	
şifa	ve	enerji	getirmesi	
dileklerimle,	afiyet	
olsun	diyorum.”
 Daha sonra Ordu 
protokolü, öğrencilere 
dağıttıkları balları basın 
mensupları ile birlikte 
tadarak, Ordu Arıcılar 
Birliği tarafından üretilen 
balların lezzetini de test 
ettiler.

ODÜ’de Bal Şenliği
Yerleşkede 
Öğrencilere 
20 Bin Bal 
Dağıtıldı 
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Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
Geleceğin Muhasebecilerine Konferans Verildi

 ODÜ Ünye 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi “Yeminli Mali 
Müşavirlik -Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirlik 
Mesleği ve Güncel 
Sorunları” konulu konfe-
rans düzenledi.
 Ordu Serbest 
Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası Başkanı 
Ertuğrul Yüksel ve 
Genel Sekreter Bahadır 
Baş’ın konuşmacı olarak 
katıldığı konferans, 
fakültemiz 75. Yıl Kon-
ferans Salonunda çok 
sayıda meslek mensubu 
ile İİBF akademisyenleri 
ve öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleşti.
 Yaklaşık olarak 
bir buçuk saat süren 
konferansta kısaca Ser-
best Muhasebecilik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik 
mesleği tanıtıldı, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakül-
tesi mezunlarının nasıl 
SMMM ve YMM olacağı 
konusunda önemli 
açıklamalar yapıldı. 
 Muhasebeciliği 
“çok sayıda yumurtaları 
bir sepette kırmadan tuta-
bilme” olarak tanımladığı 
konuşmasında Ordu 
Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Ertuğrul Yüksel, 
şu ifadelere değindi:
	 “Ekonominin	
para	ile	ifade	edilen	
değerlerini	ölçme-
tartma,	kayıt	altına	
alma,	raporları	bilgi	
kullanıcılarına	aktarma	
işine	genel	olarak	
muhasebe,	bu	işi	pro-
fesyonel	olarak	yapan-
lara	da	muhasebeci	
denir.	Ticari	hayatın	
içinde,	iğneden	ipliğe	
her	şeyden	haberi	olan,	
ticari	hayatın	kalbinde	
olan	kişidir	muhase-
beci.	Vergi	idaresi	ile	
mükellef	arasında	köprü	

görevi	gören,	adeta	
barajdan	ovaya	su	
götüren	kanallar	gibidir.	
	 Onun	için	
muhasebe	onur	
mesleğidir.	Ölçü	ve	
denge	mesleğidir.	
Ayrıca	MUHASEBE,	
kalkınmanın	dinamosu,	
toplumsal	kalkınmanın	
ve	adaletin	tecellisi	gibi	
çok	önemli	görevleri	
de	üstlenmiştir.	İyi	bir	
muhasebe	sisteminin	
olduğu	yerde	siyasi	
kirlenme,	banka	hor-
tumlama,	karanlık	işler,	
mafya	ilişkileri	olmaz.	
İş	adamı	güvence	
altındadır.	Pek	çok	
başarılı	iş	adamının	
başlangıç	noktası	mu-
hasebedir.”
 Konferansta ikin-
ci olarak Oda Sekreteri 
Bahadır Baş söz aldı ve 
şunlara değindi:
	 “Nereye	
gideceğini	bilmeyen	
birisi	için	gittiğin	yerin	
bir	önemi	yoktur.	Oysa	
bugün	bu	salonda	bulu-
nan,	Ünye	İİBF’de	oku-
yan	öğrenciler	için	gi-
dilecek	yerlerden	birisi	
de	Muhasebecilik,	Mali	
Müşavirlik	mesleğidir.	
Mali	Müşavir	ve	Yeminli	
Mali	Müşavir	olmanın	
ön	koşulu	2007	yılından	
bu	yana	4	yıllık	bir	
fakülte	mezunu	olma	

şartıdır.
	 Sizler	bu	an-
lamda	geleceğin	mu-
hasebecileri,	mali	
müşavirleri	ve	yeminli	
mali	müşavirlerisiniz.	
Bugün	bu	toplantının	
organize	edilmesi,	siz-
ler	için	çok	büyük	bir	
farkındalık	çalışmasıdır.	
Bugün	mali	müşavirlik	
ve	yeminli	mali	
müşavirlik	mesleği	ile	
ilgili	temel	bilgileri	ve	
onların	yaptıkları	işlerin	
neler	olduğunu	sizlere	
anlatacağım:
	 Muhasebe	ders	
başarısı,	derse	ilişkin	
algılar	ile	yakından	
ilgilidir.	Muhasebeye	
ilişkin	algılama,	ders-
teki	başarı	için	büyük	
öneme	sahiptir.	Mu-
hasebe	dersleri	pek	çok	
amaca	hizmet	edebilir.	
Bunlar	içerisinde	en	
önemlisi	işletmeci	
ve	muhasebecilere	
hayatlarında	yararla-
nabilecekleri	bilgiyi	
sunmaktır.	
Muhasebenin	temel	
düzeyde	mantığını	an-
lamayan	bir	öğrencinin	
bu	derste	başarılı	
olmasının	zor	olduğunu	
söyleyebiliriz.
	 Temel	Düzey	
Nedir?	Dediğimiz	de	
dört	başlık	altında	bunu	
sıralayabiliriz.

	 Mesleğin	
tanınması	
	 Muhasebede	
başarılı	olmak	için	bir	
kariyer	sahibi	olmak	
için	gerekli	eğilim	ve	
yeteneklerin	neler	
olduğu
	 Muhasebe	kari-
yer	fırsatları
	 Borç-alacak	
algılama	kavramını	
öğrenmeden	çok	ezber-
leme
	 Bu	algılama	
yeterli	düzeyde	değil	
ise	öğrenci	genelde	
başarısız	olur.		Bugün	
buradaki	toplantı	
tam	da	bu	algılama	
düzeyini	yükseltmeye	
yönelik	çok	önemli	
bir	çalışmadır.	Bunu	
düşünen	ve	organize	
edenlere	sizler	adına	
teşekkür	ediyorum.
Gelecekte	muhasebe	
mesleğini	yapabilecek	
“geleceğin	muhase-
becileri“	olarak	bugün	
sizleri	görmekteyiz.	
Geleceğin	muhasebe-
cileri	olan	sizler,	bilgiyi	
üretme	yeteneğinin	
yanında	bilgiyi	yönetme	
ve	analiz	etme	yete-
neklerine	de	sahip	
olmak	zorundasınız.
	 Bunun	için	
de	sizler	bu	anlamda	
hocalarınızın	size	
verdiği	ve	henüz
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farkında	olmadığınız	
stratejik	düşünme	
yeteneğine,	lisans	
eğitimini	tamamlayıp	
profesyonel	muhase-
beci	olduktan	sonra	
karşınıza	çıkan	pek	çok	
olayı	çözdüğünüzde	
ulaşmış	olacaksınız.	
İşte	o	gün	bugünkü	
hocalarınıza	dua	ede-
cek	Allah	razı	olsun	
diyeceksiniz.
Dört	yıllık	fakülte	
süreci,	3	yıl	staj	iki	
yıl	da	sınav	dersek	
Mali	Müşavir	olmak	
için	dokuz	yıllık	bir	
eğitimi	tamamlamanız	
gerekiyor.	Bu	an-
lamda	Mali	Müşavirlik	
mesleği	gerçekten	
çok	fedakârlık	isteyen	

bir	meslek.	Ayrıca	
muhasebe	mesleği	
gelecekte	Uluslararası	
Muhasebe	Standartları,	

Uluslararası	Denetim	
standartları	ve	
Uluslararası	Raporlama	
Standartlarıyla	beraber	

geleceğin	en	önemli,	en	
etkin	mesleklerinden	
biri	olacak.	Geleceğin	
muhasebecileri	olarak	
sizlerin	şimdiden	bu	
sürece	hazırlanmanız	
çok	önemlidir.”
 Konferans 
sonrası Ünye İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Güven MU-
RAT tarafından, Ordu 
SMMM ve YMM Odası 
Başkanı Ertuğrul YÜK-
SEL ve Genel Sekreter 
Bahadır BAŞ’a konfer-
ansa katılımları ve önemli 
mesleki açıklamalarından 
dolayı teşekkür edildi, bir 
buket çiçek ve teşekkür 
belgesi takdim edildi.

Türkçe Kulübü Öğrencileri
“Şiir Dinletisi” Düzenledi
	 O rdu Üniver-
sitesi Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı 
Türkçe Kulübü 
Öğrencileri, Fen Ede-
biyat Fakültesi çok 
amaçlı konferans sa-
lonunda “Şiir Dinletisi” 
düzenledi.
 Programa 
Ankaralı şair Nes-

rin ÖZCAN da ko-
nuk olarak katıldı. 
“Sağnak Sağnak 
Sevgi Yağdırsam 
Dünyaya” ismini 
verdiği ve yediden 
yetmişe herkesin 
bam teline dokuna-
cak tarzda şiirlerden 

oluşan kitabını tanıttığı 
konuşmasında ÖZCAN, 
kendisini bu şiir din-
letisine davet ederek 
onurlandıran ODÜ 
Türkçe Kulübü Başkanı 
Emine SENCAR’a 
teşekkürlerini sundu. 
 “Kâğıtla kalemin 
son faslıdır şiir” 
sloganı ile sözcüklerin 
gücünü anlama-

dan şiirin gücünün 
anlaşılamayacağına 
değinen Türkçe Kulübü 
Başkanı Emine SEN-
CAR, sıcak, samimi, 
gönülleri inceden 
inceye sızlatan 
şiirleri dinlemeye 
gelen tüm konuklara 

teşekkürlerini sundu 
ve ardından “Nice 
ozanların sevgi çığlığı” 
diye adlandırdıkları şiir 
şölenine geçildi.
 Can YÜCEL, 
Sezai KARAKOÇ, 
Şeyhülislam YAHYA, 
İbrahim TENEKECİ, 
Ahmet Hamdi TANPI-
NAR, Şinasi TEPE, 
Nurullah GENÇ, Orhan 
Veli KANIK gibi ünlü 
şairlerin şiirleri ile renk 
bulan gecenin sonunda 
ODÜ Rektör Yardımcısı 
ve Fen Edebiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Ali BAYHAN 

tarafından, konuk 
şair Nesrin ÖZCAN’a 
teşekkür belgesi tak-
dim edildi.
 Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Saim Zeki BOSTAN 
da şiir seslendirerek 
gönül tellerini tit-
reten Türkçe Kulübü 
öğrencilerine teşekkür 
belgesi takdim etti. 
Gece, ODÜ Türkçe 
Kulübü akademik 
danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Nuh DOĞAN’ın 
Atilla İLHAN’dan 
seslendirdiği dizelerle 
son buldu.
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Ordu Üniversitesi’nde
Rektör Öğrenci Buluşması Gerçekleştirildi

 Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ “Sorgu-
la, şikâyet et ve değişime 
öncülük edenlerden birisi 
de sen ol” sloganı ile 
Ordu Üniversitesi Cum-
huriyet Yerleşkesi Tıp 
Fakültesi Morfoloji Binası 
çok amaçlı konferans 
salonunda öğrencilerle 
buluştu.

ODÜ’nün gelişim süre-
cini ve yönetim olarak 
göremedikleri eksiklikleri 
öğrencilerle yaklaşık 1,5 
saat süren bir toplantı 
ile tartışan Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ, 
öğrencilerle sohbetine 
karşılıklı fikir alışverişinin 
ve iletişimin önemini vur-
gulayarak başladı.
 Öğrencilerin 
yoğun ilgi gösterdiği 
buluşmada Rektör Prof. 

Dr. Tarık YARILGAÇ 
kısa bir açılış konuşması 
yaparak şu ifadelere 
değindi:
	 “Yönetimimizce	
birincil	olarak	addedilen	
çalışmalar	sizlere	göre	
öncelikler	arasında	
yer	almayabilir	ya	da	
bizim	dikkatimizden	
kaçan	durumlar	sizleri	

rahatsız	
ediyor	
olabilir.	
	 Bu	
toplantılar	
aracılığıyla	
amacımız	
sizlerin	
sorunlarını	
ve	beklen-
tilerini	
öğrenip,	
en	doğru	
ve	hızlı	bir	
şekilde	
taleplerin-
ize	cevap	
verebilme	

isteğimizdir.	Ku-
rum	olarak	sürekli	
yapılanma	çalışmalarını	
sürdüren	genç	bir	üni-
versiteyiz.	
	 Bunun	yanı	sıra	
tüm	öğrencilerimize	
oldukça	aktif	bir	akade-
mik	süreç	yaşatmaya	
çalışıyoruz.
	 Eksiklerimiz	
muhakkak	vardır,	
sizlerden	ricamız	hem	
burada	hem	de	buranın	

dışında	var	olduğunuz	
her	platformda	şikâyet	
mekanizmasını	
gereğince	belirli	
mekanizmaları	kul-
lanarak	çalıştırmanız,	
bizleri	sorgulamanız	
ve	göremediğimiz	tüm	
eksikliklerde	bizlere	yol	
gösterici	olmanızdır.	
	 Hepinizin	burada	
dillendireceği	görüş	
ve	düşünceleriniz,	
yönetimimize	fikren	
sunacağınız	tüm	
katılımlar	bizler	için	
son	derece	değerlidir,	
bu	nedenle	sözü	size	
bırakıyorum…”
 Sorun, mem-
nuniyet, şikâyet, görüş 
ve önerileri Rektör ile 
yüz yüze paylaşma 
imkânı bulan öğrenciler 
bu ortamı kendilerine 
sunan ODÜ yönetimine 
teşekkürlerini sunarak 
söz aldılar. Tek tek bütün 
sorunlarını dile getiren 
öğrenciler, yapılanma 
sürecinden yeni açılacak 

fakültelere, alt yapı 
çalışmalarından gerekli 
donanım eksikliklerine, 
ders müfredatından ba-
har şenliğine, yapılanma 
çalışmalarından 
dolmuşlara yapılan zam-
lara, demokrat ve özgür 
üniversite yapısından 
mevcut ihtiyaçlara, sosyal 
alanlardan öğrenci kulüp-
lerine kadar gördükleri 
tüm sorunları özgürce 
ifade etme ve önerilerini 
belirtme imkânı buldular.
 ODÜ yönetiminin 
ve daire başkanlarının 
eksiksiz katıldığı rektör-
öğrenci buluşmasında 
Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, öğrenciler 
tarafından dile getirilen 
tüm sorunların yönetim 
tarafından kaleme 
alınmasını istedi ve 
bunların gereğinin yerine 
getirilmesi konusunda 
öğrencilere söz verdi.
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 Ordu Üniver-
sitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu’nda 
El Sanatları Kulübünün 
Cam Sanatı Gösterisi 
etkinliği, Giresun Halk 
Eğitim Merkezi Cam 
Sanatı Sanatçısı Ülkü 
ÖZTÜRK’ün katılımı ile 
çok amaçlı konferans sa-
lonunda gerçekleştirildi.
 Ordu Halkı’nın 
yoğun ilgisi ile 
gerçekleştirilen etkinlikte 
“Cam Sanatı Tarihi” konu-
lu sunum, uygulamalı 
cam boncuk, marbel ve 
penguen figürleri yapımı 
gerçekleştirildi.
 20 yıldır Halk 
Eğitim Merkezi’nde birçok 
alanda usta öğretmenlik 
yapan Ülkü ÖZTÜRK, 
seyircilerinden dileyen-
lere cam sanatı yapma 
deneyimini yaşattırdı.
 Ordu, Fatsa ve 
Ünye kadın dernekleri ile 
halk eğitim merkezlerin-
den öğretmen ve birçok 

öğrencinin bulunduğu 
etkinliğe Ordu Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN, 
El Sanatları Kulübü 
Akademik Danışmanı 
Öğr. Gör. Nesrin GÜR-
SES, El Sanatları Bölüm 
Başkanı Öğr. Gör. Fatma 
PAMUK, Bölüm Başkan 
Yardımcısı Elif ŞENGÜL, 
El Sanatları Bölümü Öğr. 
Gör. Firdevs ÇAKIR, bir-
çok ODÜ’lü akademisyen 
ve öğrenciler katıldı.
 El Sanatları 
Kulübü Akademik 
danışmanı Öğr. Gör. 
Nesrin GÜRSES, cam 
sanatı gösterisi ile il-
gili yaptığı açıklamada, 
camın günümüz çağdaş 
çerçevesinin önemli 
bir parçası olduğuna 
değinerek basit bir su 
bardağından teknik 
donanım malzemesine 
kadar var olan kullanım 
alanı genişliğinden bah-
setti.

 
Camın gevreksi bir 
yapısı olduğuna, sert bir 
yüzeyle çarpıştırıldığında 
kırılmaya meyilli
olduğuna ama buna 
rağmen kimya termi-
nolojisinde sıvı olarak 
tanılandırıldığına da dik-
kat çekti.
 Sıvıları taşımak 
için tasarlanmış vazoların 
çoğunun aslında sıvının 
kendi toru olduğuna da 
değinen El Sanatları 
Kulübü Akademik 
danışmanı Öğr. Gör. 
Nesrin GÜRSES, konu 
uygarlık ve sanat olun-

ca bu anlamda olduk-
ça önemli bir konuyu 
böylesi bir etkinlikle 
öne çıkarmaktan dolayı 
memnuniyetlerini dile 
getirerek katılımcılara 
teşekkürlerini sundu.
 Cam Sanatı 
Gösterisinde workshopta 
yapılan bir eser Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. 
Saim Zeki BOSTAN’a 
hediye edilirken, Prof. 
Dr. S. Zeki BOSTAN da 
Cam Sanatı Sanatçısı 
Ülkü ÖZTÜRK’e değerli 
sunumu ve güzel gös-
terisi dolayısı ile teşekkür 
belgesi takdim etti.

Ordu Üniversitesi 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nda
“Cam Sanatı 
Gösterisi” 
Düzenlendi
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 Ordu Üniver-
sitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
“Çizgi İzleyen Robot 
Yarışması” düzenledi. 
Ordu ve Giresun’dan 
31 ekibin katıldığı 
yarışma Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Konferans Salonu’nda 
Gerçekleştirildi.
 Yarışmada Sam-
sun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Okan 
ÖZGÖNENEL, Amasya 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal 
KURT ve Ordu Elek-
trik Mühendisleri Odası 
Başkanı Elektrik Mühendi-
si Volkan TÜRKMEN jüri 
üyeliği yaptı.
 Yaklaşık 2,5 saat 
süren yarışmada Ordu ve 
Giresun’dan çeşitli okul-
lardan 31 farklı grupta 
toplam 60 öğrenci yarıştı. 
 Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Veli 
TÜRKMENOĞLU’nun 
ev sahipliği yaptığı 
yarışmaya Ordu Vali 
Yardımcısı Yemen 
BAYRAK, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Saim 
Zeki BOSTAN, Baro 
Başkanı Oktay ÇANAK, 
İl Müftüsü Mustafa 

KOLUKISAOĞLU, Ordulu 
bürokratlar, daire müdür-
leri, çeşitli STK temsil-
cileri, ODÜ’lü dekanlar, 
daire başkanları, akade-
misyenler ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.
 Bölgede bu 
anlamda düzenlenen 
ilk yarışma olan “Çizgi 
İzleyen Robot Yarışması” 
Ordu Üniversitesi ve 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu’nun resmi 
internet sitesi üzerinden 
naklen de yayınlandı.
 Yarışmanın 
teknolojik yenilikleri te-
tiklemesi ve öğrencilere 
yeni ufuklar açması 
amacı ile düzenlendiğini 
vurgulayan Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Veli 
TÜRKMENOĞLU,   
21. yy’ı bilimin ve teknolo-
jinin baş döndürücü bir 
hızla geliştiği bir dönem 
olarak tanımladı ve bu 
süreç içerisinde kendi-
sini yineleyerek çağa 
ayak uyduramayan 
toplumların geri planda 
kaldığına dikkat çekti. 
Bu anlamda ODÜ Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek-
okulu olarak dinamik, 
yeniliğe açık, esnek bir 
iletişim ortamı ile teknoloji 
yarışı içerisinde yer 

almayı hedeflediklerine 
değinen Yrd. Doç. Dr. 
Veli TÜRKMENOĞLU, bu 
stratejilerini ders içi pratik 
ve teorik eğitimler, teknik 
geziler ve staj çalışmaları 
ile de desteklediklerine 
değindi.
 Bölgemizde bir 
ilk olan Çizgi İzleyen 
Robot Yarışması’na 
ev sahipliği yapmanın 
onurunu yaşadıklarına 
da değinen Yrd. Doç. Dr. 
Veli TÜRKMENOĞLU, 
tüm katılımcılara teşekkür 
ettiği konuşmasında 
önümüzdeki yıllarda bu 
yarışmayı ‘insansı robot 
ve somu robot’ kategorileri 
ile de destekleyecekleri-
ni vurgulayarak daha 
kapsamlı ve bölgesel bir 
yarışma hedeflediklerini 
belirtti. 
 Tüm katılımcılara 
protokol üyeleri 
tarafından katılım bel-

gesinin de takdim edildiği 
yarışmada birinci olan 
TBMYO Öğrencisi Kerim 
AYDINLI’ya ödülünü 
Ordu Vali Yardımcısı 
Yemen BAYRAK, ikinci 
olan Piraziz İsmail Yücel 
Teknik ve Meslek Lise-
si Öğrencisi Muhammet 
Ali GÜRSOY’a ödülünü 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN, 
üçüncü olan Piraziz İsmail 
Yücel Teknik ve Meslek 
Lisesi Öğrencisi Sertan 
TURAN’a ödülünü Baro 
Başkanı Oktay ÇANAK, 
jüri özel ödülü kazanan 
Giresun Fen Lisesi 
Öğrencisi Batuhan Burak 
TALİ’ye de ödülünü Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Turan KARADENİZ verdi.
 Yarışma protokol 
üyeleri ile katılımcıların 
toplu çekilen hatıra 
fotoğrafının ardından 
sona erdi.

Ordu Üniversitesi’nde Bir İlk
“Çizgi İzleyen Robot Yarışması” Sonuçlandı



ordu
üniversitesi
bü l ten i 53

 Orta Asya’nın 
en büyük eğitim fuarı 
Kazakistan’ın finans ve 
ticaret merkezi Almatı’da 
yapıldı.
 11-13 Nisan 2013 
tarihlerinde Almatı’da 
Kazakistan İlim ve Bilim 
Bakanlığı, Almatı Valiliği, 
ABD Almatı Konsolosluğu 
ve Kazakistan Canada 
Büyükelçiliği’yle ortaklaşa 
14. Uluslararası “Eğitim 
ve Kariyer-2013” fuarı 
düzenlendi. 
 Fuara; İtalya, 
Almanya, Rusya, Belarus, 
Ukrayna, Polonya, İsrail, 
Bulgaristan, Litvanya 
ve Fransa’dan 100’den 
fazla üniversite  katıldı. 
Eğitim sektöründeki 
yeni trendleri belirlemek 
için son derece önemli 
bir organizasyon olarak 

değerlendirilen fuarı 3 
gün boyunca 20 binden 
fazla kişi ziyaret etti.
              Fuarda Mos-
kova Devlet Üniversi-
tesi (Rusya), ETS Global 
(ABD-Fransa), Poznań 
University of Economics 
(Polonya), Arab Academy 
for Science, Technology 
and Maritime Transport 
(Mısır), International 
Business School Buda-
pest (Macaristan), Vilinüs 
Üniversitesi (Litvanya), 
Asia Pacific University  
(Malezya), West London 
College (İngiltere) gibi 
100’ü aşkın üniversite 
ile eğitim kurumları yer 
aldı. Türkiye’yi ise Ordu 
Üniversitesi, Kastamonu 
Üniversitesi, Muğla Üni-
versitesi ve Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi temsil 

etti.
 Ordu 
Üniversitesi’ni temsilen 
Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ ve ODÜ 
Yabancı Diller Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Cüneyt ÖZATA’nın 
katıldığı fuara Kazakistan 
Türkiye Büyük Elçisi Sa-
din Ayyıldız da katıldı.
 Türk eğitim sis-
temi ve üniversitelerimizi 
tanıtmaya yönelik büyük 
bir fırsat olarak nitelendi-
rilebilecek bir etkinlik 
olan 14. Uluslararası 
“Eğitim ve Kariyer-2013” 
fuarının Ordu Üni-
versitesi standında, 
katılan öğrencilere ve 
ziyaretçilere Türkiye 
ve Ordu Üniversitesi’ni 
tanıtıcı kitap, cd, broşür 
vb. görsel malzemeler 

sergilendi. 
 Ordu 
Üniversitesi’nin 
öğrencilere 
sağlayabileceği lisans 
düzeyinde eğitim, bunun 
yanı sıra Ordu, Türkiye, 
Türkiye’de ODÜ’nün 
konumu, ODÜ’de eğitim, 
yüksek lisans ve doktora 
programları ile ilgili ge-
rekli bilgi ve açıklamalar 
ise bire bir Rektör Prof. 
Dr Tarık YARILGAÇ 
tarafından yapıldı. 
 Fuara katılan 
pek çok üniversitenin 
çalışmaları ve hızlı 
gelişim süreci ile dikkatini 
çeken Ordu Üniversitesi,  
katılımcılardan tam not 
alarak bundan sonraki 
pek çok projede ortak 
işbirliği ön görüşmeleri 
gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi, 
Almatı’da “14. 
Uluslararası
Eğitim ve Ka-
riyer - 2013” 
Fuarına Katıldı
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 Akademik ve 
kültürel alanlarda işbirliği 
yapmak amacı ile Ordu 
Üniversitesi ile 2011 
yılında YÖK tarafından 
denkliği kabul gören 
Kazakistan Yabancı Diller 
ve Mesleki Kariyer Üni-
versitesi arasında “Mev-
lana Değişim Programı” 
çerçevesinde protokol 
imzalandı.
 İçeriği bilim-
sel araştırma projeleri, 
kültür ve eğitim-öğretim 
alanlarında ortak 
çalışmalar ve etkinlikler 
gerçekleştirmek, ders, 
seminer ve konferanslar 
vermek, araştırma görev-
lileri ve akademisyen-
lerin karşılıklı ziyaretler 
gerçekleştirmesi, başarılı 
lisans öğrencileri ile 
yüksek lisans ve dok-
tora öğrencilerinin ortak 

veya bağımsız araştırma 
amaçlı kısa süreli 
değişimi, çeşitli akade-
mik programlar ve kısa 
süreli özel eğitim kursları 
konularında işbirliği konu-
sunda katkıda bulunma 
olan protokolün imza 
töreni Kazakistan Yabancı 
Diller ve Mesleki Kariyer 
Üniversitesi’nde Rektör 
Prof. Dr. Sabri Hizmetli, 
ODÜ Rektörü Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ ve ODÜ 
Yabancı Diller Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Cüneyt ÖZATA’nın katılımı 
ile gerçekleştirildi.
 Ayrıca imzalanan 
protokol kapsamında 
bilimsel toplantılarla diğer 
bilimsel konferans ve 
kongrelerin düzenlen-
mesi konularında işbirliği 
yapma, her bir kurumun 
diğer kurumun ön-lisans, 

lisans, yüksek lisans ve 
doktora programlarını 
tanıması gibi konularda 
fikir birliğine de varıldı.
ODÜ, Kazak Milli 
Tarım Üniversitesi 
ile Eğitim İşbirliği 
Protokolü İmzaladı
 Kazakistan’ın en 
köklü ve dokuz milli üni-
versitesinden biri olan ve 
özellikle tarım, tarımsal bi-
yoteknoloji, bitki genetiği, 
endüstriyel tarım alanında 
yaptıkları çalışmalarla 
dünya çapında bir isim 
yapmış olan,  Kazakh Na-
tional Agrarian University 
(Kazak Milli Tarım Üniver-
sitesi) ile eğitim işbirliği 
protokolü imzalandı.
 İçeriği; eğitim 
sistemlerinin geliştirilmesi, 
akademisyenlerin 
eğitiminde işbirliği, eğitime 
dayalı teknik ve materyal-
lerin geliştirilmesi, ortak 
proje yapımı, bilimsel 
çalışmaların daha üst 
ve nitelikli seviyelere 
çıkarılması, ortak bilim-
sel yayınlar yapılması, 
öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimi, ortak 
bilimsel konferansların ve 
sempozyumların düzen-
lenmesi olan işbirliği 
protokolü, Kazak Milli 
Tarım Üniversitesi’nde 
imzalandı.
 Kazak Milli Tarım 
Üniversitesi Rektörü Tle-
ktes I. YESPELOV, ODÜ 
Rektörü Prof. Dr. Tarık 

YARILGAÇ’ın ve yaklaşık 
yüz öğretim elemanının 
katılımı ile gerçekleştirilen 
imza töreninde her iki üni-
versite rektörü de eğitim 
işbirliğinin, beraberinde 
ülkelerine kültürel zengin-
likleri de taşıması temen-
nisinde bulundular.
 İki farklı üniver-
site ile öğrenci ve aka-
demisyen değişimini de 
kapsayan eğitim işbirliği 
protokolleri ile ilgili 
görüşlerini belirten Rektör 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 
şu ifadelere değindi:
	 “Akademisyen-
ler	olarak	uluslararası	
öğretim	elemanı	ve	
öğrenci	sayılarını	
artırmaya	ve	gerek	
öğrencilerimizi	gerekse	
bölgemizi	farklı	kül-
türler	ile	buluşturma	
kapsamında	sürdürülen	
her	türlü	çalışmaya	ol-
dukça	değer	veriyoruz.
	 Bu	anlamda	
farklı	kültürlerden	elde	
ettikleri	deneyimler	ile	
öğrencilerimizin,	kendi	
kariyerlerine	önemli	
çığırlar	açacağı,	yeni	
ufuklar	kazandıracağına	
olan	inancım	benim	
de	tamdır.	Dünya	üni-
versitelerinin	“Mev-
lana	Değişim	Programı”	
veya	benzeri	herhangi	
bir	eğitim	hedefi	
doğrultusunda	bir	araya	
gelmeleri	ve	paydaş	
çalışmalar	yürütmeler-
inin	yükseköğretim

ODÜ Mevlana Programı Çer-
çevesinde Kazakistan’da
İki Ayrı Üniversite ile 
Eğitim İşbirliği İmzaladı
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alanımızı	çeşitlendireceği	ve	
kaliteyi	artıracağı	kanaatin-
deyim.		Ordu	Üniversitesi	olarak	
bu	amaca	yönelik	yürütülen	tüm	
değişim	programlarını	ve	işbirliği	
tekliflerini	önemsiyor	ve	yürek-
ten	destekliyoruz.	Mutlulukla	
ifade	ediyorum	ki	çeşitli	değişim	
programları	ve	eğitim	işbirliği	
protokolleri	ile	Türkiye’nin	80	
ilinden	80	farklı	kültürü	bir	arada	
barındıran	Ordu	Üniversitesi’nin	
bünyesine	uluslararası	yeni	kül-
türler	dâhil	olacak,	çok	uluslu	bir	
eğitim	kurumu	olma	noktasında	
önemli	gelişmeler	yaşanacaktır.		
Ordu	Üniversitesi	olarak	bu	
adımların	daha	da	artmasını,	
kaliteyi	güçlendirici	bir	rekabetle	
büyümesini	ve	tüm	dâhillerine	
yeni	ufuklar	kazandırmasını	te-
menni	ediyorum.”

	 Ordu Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi 
Yrd. Doç. Dr. Özgür 
ENGİNYURT, Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde-
ki hasta kabulüne ve 
yeni açılan ünitelere dair 
değerlendirmeler yaptı.
	 2	Kasım	
2012	tarihinde	Ordu	
Kadın	Doğum	ve	
Çocuk	Hastalıkları	
Hastanesi’nin	Ordu	
Üniversitesi	Eğitim	ve	
Araştırma	Hastanesi	
bünyesine	katıldığına	
değinen	Başhekim	
Yrd.	Doç.	Dr.	Özgür	
ENGİNYURT,	ayrıca	
içerisinde	mevcut	bu-
lunan	toplam	20	yatak	

kapasiteli,	çoğunluğu	
üçüncü	basamak	se-
viyesinde,	yenidoğan	
yoğunbakım	ünitesinin	
de	30	Kasım	2012	tarihi	
itibarı	ile	yenidoğan	
uzmanının	atanmasıyla	
ilimiz	ve	çevre	illerin	
ihtiyacını	karşılayacak	
şekilde	faaliyetlerine	
başladığını	söyledi.
	 Yenidoğan	
yoğun	bakım	ünitesin-
de	Aralık,	Ocak,	Şubat,	
Mart	ve	Nisan	aylarında	
toplam	240	yenidoğan	
bebeğe	sağlık	hizmeti	
sunulduğunu	söyleyen	
Başhekim	Yrd.	Doç.	
Dr.	ENGİNYURT,	
bu	bebeklerden	20	
tanesinin	Ordu	Üni-

versitesi	Eğitim	
ve	Araştırma	
Hastanesi	Kadın	
Doğum	ve	Çocuk	
Hastalıkları	Ek	
Hizmet	Binası	
yenidoğan	
yoğunbakım	
merkezine	
dışarıdan	
sevkli	olarak	
geldiğini	belirtti.	
ODÜ	Eğitim	ve	
Araştırma	Has-
tanesi	olarak	
kısa	zamanda	
önemli	mesafeler	
katettikleri-ni	belirtti.	
Başhekim	Yrd.	Doç.	
Dr.	Özgür	ENGİNYURT,	
yeni	doğan	yoğun	
bakım	hizmetinin	
Ordu’da	önemli	bir	
rahatlamaya	vesile	
olduğunu,	hastaların	
il	dışına	gitmelerinin	
önlendiğini,	böylece	de	
hastaların	hem	maddi	
kaybının	hem	zaman	
kaybınının	ve	hasta	
transferleri	anında	
oluşabilecek	risklerin	
de	önlenmiş	olduğunu	
vurguladı.

	 1’inci	basamak-
ta	4,	2’inci	basamakta	
10,	3’üncü	basamak-
ta	6	küvez	ile	hizmet	
verildiğini	belirten	
Yrd.	Doç.	Dr.	Özgür	
ENGİNYURT	yenidoğan	
yoğun	bakım	üni-
tesinde	enfeksiyon	
riskini	en	az	düzeyde	
tutabilmek	amacıyla	zi-
yaretçi	olarak	yalnızca	
anne	ve	babaların	
kabul	edildiğini,	an-
nelerin	beslenme	
saatinde,	babaların	ise	
günde	1	kez	bebeklerini	
görme	şansına	sahip	
olduklarını	ifade	etti.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi
Dışardan Hasta Kabulüne Başladı
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 Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı 
Satranç ve Zekâ Oyunları 
Kulübü ve Fen Edebi-
yat Fakültesi Matematik 
Bölümü, “Doğada Bir 
Güzellik Ölçüsü Birimi 
Altın Oran ve Latin Kare 
ve Sihirli Karelerin Gizemi” 
konulu konferans düzen-
ledi.
 Konuşmacı olarak 
Çukurova Üniversitesi 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Fikri AKDENİZ’in konuk 
olduğu kon-ferans, Tıp 
Fakültesi Morfoloji Binası 
Konferans Salonu’nda, 
ODÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Saim Zeki 
BOSTAN,  Prof. Dr. Ah-
met Ali BAYHAN,  ODÜ’lü 
dekanlar, idari daire 
başkanları, akademisyenler 
ve çok sayıda öğrencinin 
katılımı ile gerçekleşti. 
Giresun Üniversitesi’nden 
pek çok akademisyen 
ve öğrencinin de konuk 

olarak katıldığı Prof. Dr. 
Fikri AKDENİZ’in kısa 
özgeçmişinin okunmasının 
ardından başlayan konfer-
ansta açılış konuşmasını 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Matematik Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Cemil YAPAR 
gerçekleştirdi.
 Prof. Dr. Cemil 
YAPAR sözlerine Giresun 

Üniversitesi Ve Ordu 
Üniversitesi’nden “Doğada 
Bir Güzellik Ölçüsü Birimi 
Altın Oran ve Latin Kare 
ve Sihirli Karelerin Gize-
mi” konulu konferansa 
iştirak eden katılımcılara 
teşekkürlerini sunarak 
başladı. Konuşmasında 
Fen Edebiyat Fakül-
tesi Matematik Bölümü 
ve çalışmaları hakkında 
bilgiler aktaran Prof. 
Dr. Cemil YAPAR tüm 
katılımcıları Temmuz 
ayının ilk haftası düzenle-
necek olan 11. Matematik 
Sempozyumu’na davet 
etti. Prof. Dr. Cemil YAPAR 
ardından mikrofonu kendi 
doktora hocası da olan 
Prof. Dr. Fikri AKDENİZ’e 
bıraktı. 
 Çukurova Üni-
versitesi Emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Fikri 
AKDENİZ, konuşmasına 
herkesin korkulu rüyası 
olan matematikten değil de 
doğada var olan hayatın 
her alanında karşımıza 
çıkan matematikten bah-

sederek başladı ve 1.618 
sayısına dikkat çekerek bu 
sayının doğada altın oran 
olduğunu vurguladı. 
 Matematik nedir? 
Matematiksel oran nedir? 
Altın oran nedir? Fibonacci 
sayıları nedir? Matematiğin 
tanınmış oranı olan ve 
doğada bir güzellik ölçüsü 
olarak belirtilen 1,618 ‘Altın 
Oran’ nedir? Altın Oran’ın 
Fibonacci sayılarıyla 
bağlantısı nedir? Mimaride, 
sanatta, bitki ve hayvan-
larda yer alan sarmallar ve 
altın oran uyumu nelerdir? 
Fibonacci sayıları ile resim 
veya müzik arasında ne tür 
bir bağ olabilir? sorularını 
irdelediği konuşmasında 
çeşitli bilim adamları ve 
filozofların matematik için 
yaptıkları tanımlara da 
değindi. 
 Matematik için 
en gerçekçi tanımın 
yaşamın soyutlanmış bir 
biçimi olduğunu belirten 
Prof. Dr. Fikri AKDENİZ, 
matematiğin yaşam kadar 
eski ve yaşamın tam

“Doğada Bir Güzellik Ölçüsü 
Birimi Altın Oran ve Latin 
Kare ve Sihirli Karelerin 
Gizemi” Konferansı Düzen-
lendi



merkezinde olduğunu, 
insanlık tarihi ile paralel 
bir gelişim sergilediğini ve 
yaşam için vazgeçilmez 
olduğunu söyledi. 
 Çeşitli bilim 
adamlarının görüşü ile 
güzelliği tanımlayan 
Prof. Dr. Fikri AKDENİZ, 
matematiksel güzelliği 
tanımlamanın ise zor 
olduğunu vurguladı. 
Matematiğin pek çok 
bilim adamı tarafından 
bazı fikirleri ve tanımları 
daha kısa ve yalın an-
latabilmenin dili olduğunu 
belirten Prof. Dr. Fikri 
AKDENİZ, doğa ve 
matematik arasındaki 
ilişkiyi “doğanın içerisinde 
bir geometri mi var yoksa 
geometri doğanın her 
tarafında var olduğu için 
mi doğa güzel” sözleri 
ile irdeledi ve kar kristal-
lerinden ayçiçeğine, 
denizyıldızından, ara-
balara, salyangozdan 
karnıbahara, kaplandan 
karıncaya, kum tane-
sinden çerçeveye kadar 
doğada var olan her şeyin 
bir altın oranı olduğuna, 
her şeyin altın oranla 
uyumlu bir sarmal olarak 
geliştirildiğine dikkati 

çekti.
 Eski me-
deniyetlerin mima-
risindeki altın oran 
uyumunu Mısır 
Piramitleri örneği, 
İslam Mimarisi’nde 
ise çeşitli cami 
örnekleri ile 
açıklayan Prof. Dr. 
Fikri AKDENİZ, atın 
oranın kusursuz 
güzelliği ile doğada 
muhteşem bir uyum 
olduğuna değindi.
 
Konuşmasının son 
kısmında Latin Kare 
ve Sihirli Kare”lerin 
gizeminden bah-
seden Prof. Dr. Fikri 
AKDENİZ, bundan 
2.700 yıl önce yaşamış 
olan Pisagor’un “Evrenin 
hâkimi sayılardır” görüşü 
ile konuşmasına de-
vam etti. Bugün de bu 
görüşün geçerliliğini hâlâ 
koruduğuna değinen 
Prof. Dr. Fikri AKDENİZ, 
“matematik evrensel bir 
dildir” diyerek bunun da 
anlamını eksilme veya bo-
zulma olmaksızın daima 
var olacaktır sözleri ile 
tanımladı.
 Prof. Dr. 

AKDENİZ, Sihirli 
Kare”lerin tarihsel olarak 
Çin, Antik Yunan, Hindis-
tan, Japonya ve Arap-
larda düzenlendiğini 
belirtti. Aynı zamanda 
sihirli karelerin matema-
tik tarihi içinde birçok 
araştırmacının dikkatini 
çektiğini ve matematik 
dünyasında pek çoğu hâlâ 
bilinmeyen bazı sihirli 
karelerin 18’inci yüzyılda 
yaşamış olan fizikçi 
ve matematikçi Benja-
min Franklin tarafından 

oluşturulduğunu belirtti. 
Konuşmasında “nxn”lik 
bir kare matriste tüm satır 
ve sütunlarda kümenin 
elemanlarının birer kez 
kullanıldığı özel bir matris 
türü olan Latin kareler-
den bahseden Prof. Dr. 
Akdeniz, “sudoku”ların 
da Latin karelere örnek 
olduğunu ve Latin ka-
relerin istatistiksel deney-
lerde geniş bir uygulama 
alanına sahip olduğunu 
ifade etti. 
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ODÜ 13. 
Yükseköğretim 
Tanıtım Gün-
leri ve Eğitim 
Fuarı’nda
 Antalya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Kaleiçi Rotary 
Kulübü işbirliği ile bu 
yıl 13.’sü düzenle-
nen Yükseköğretim 
Tanıtım Günleri ve 
Eğitim Fuarı, Cam Pi-
ramit Sabancı Kongre 
ve Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.
 26’sı devlet, 
26’sı vakıf, 6’sı KKTC 
ve 2’si yabancı olmak 
üzere 60 üniversit-

enin katıldığı fuarda, 
katılımcı üniversitelerin 
misyonları, eğitim 
programları, akademik 
faaliyetleri hakkında bil-
giler alan öğrenciler ve 
eğitimciler için ORDU 
ÜNİVERSİTESİ ilgi 
odağı oldu.
 “Bilimin ve 
Sanatın Anahtarı” mot-
tosu ile ziyaretçilere 
seslenen ORDU 
ÜNİVERSİTESİ’nin 
standında Ordu’da sos-
yal yaşamdan barınma 
imkânlarına, ön lisans 
programlarından 
lisansüstü araştırma 
projelerine kadar birçok 
konuda ziyaretçilerin 
soruları ayrıntılı olarak 
yanıtlandı.
 50 bine yakın 

öğrenci ve eğitimci 
sayısına ulaşılan fuarda 

Ordu Üniversitesi’ni, 
Medya Kulübü Akade-
mik Danışmanı Doç. 
Dr. Mehmet YILMAZ, 
Kulüp Başkan Yardımcısı 

Elif SAKINCI, kulübün 
önceki başkanı Yeşim 

SU ve ODİMER per-
soneli Tamer GÖNÜL 
temsil etti.
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 ODÜ Sağlık 
Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Tiyatro Kulübü 
bünyesinde Tıp Fakültesi 
Morfoloji Binası Konfer-
ans Salonu’nda 5 gün 
boyunca gerçekleştirilen 
geleneksel 4. Tiyatro 
Günleri, 26.04.2013 Cuma 
akşamı saat 19.00’da: 
Giresun Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun sahnelediği 
GBŞT “Anton Çehov’dan 
5 Kısa Oyun” adlı oyunla 
sona erdi.
 Bu yıl 4.’sü 
gerçekleştirilen Tiyatro 
Günleri’ne ODÜ akade-
mik ve idari personeli, 
öğrenciler ve Ordu halkı 
yoğun ilgi gösterdi.
 Ücretsiz ve 

halka açık olarak 
gerçekleştirilen 4. Tiya-
tro Günleri’nde 22 Nisan 
2013’de Tiyatro ODÜ 
“Eskicinin Tazesi” ile 23 
Nisan 2013: Giresun Üni-
versitesi Tiyatro Topluluğu 
“Hayatın İçinden”, 24 Ni-
san 2013: Tiyatro Oksijen 
(OKSAD) “Destan”, 25 
Nisan 2013: Tiyatro ODÜ 
“Eskicinin Tazesi”, 26 Ni-
san 2013: Giresun Beledi-
yesi Şehir Tiyatrosu’nun 
sahnelediği GBŞT “Anton 
Çehov’dan 5 Kısa Oyun” 
adlı oyunlar sahnelendi. 
 Seyircilerden tam 
not alan 4. ODÜ Tiyat-
ro Günleri dolayısı ile 
desteklerini esirgemeyen 
başta Rektör Prof. Dr. 

Tarık YARILGAÇ olmak 
üzere tüm yönetime ve 
Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığına 
teşekkürlerini sunan 
Tiyatro ODÜ Akademik 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. 
Cüneyt ÖZATA, ODÜ’lü 
akademisyenler olarak 
her zaman katılımcı genç-
lik ve katılımcı gençliğin 
çalışmaları ile kıvanç 
duyduklarını belirterek bir 
bilim insanı olarak genç 
neslin daha çok söz hakkı 

kazanabilmesi, kendini 
daha iyi ifade edebilmesi 
adına gerçekleştirilecek 

her türlü sportif ve kül-
türel etkinlikte gerek 
kulüpler aracılığı ile 
gerekse Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı 
tarafından organize edilen 
çeşitli etkinliklerle bir 
arada olmaktan kıvanç 
duyduklarını belirtti. 
 Ayrıca oyunların 
sahnelenmesinde emeği 
geçen oyunların sanat 
yönetmenleri, yazarları, 
oyuncuları ve emek 
veren bütün Tiyatro ODÜ 

Kulübü öğrencilerine de 
teşekkürlerini sundu.

Ordu Üniversitesi’nde
“Geleneksel Tiyatro Günleri”nin 4.’sü Düzenlendi



 Ordu Üniversi-
tesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi, Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı 
Bilim Kültür ve Sanat 
Kulübü ortak organi-
zasyonu ile “Bilim Etiği” 
Konferansı düzenlendi.
 Tıp Fakültesi 
Morfoloji Binası Çok 
Amaçlı Salon’da Atatürk 
Üniversitesi Fen Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hasan SEÇEN’in 
konuk konuşmacı olarak 
yer aldığı konferansa, 
Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. 
Saim Zeki BOSTAN, 
Prof. Dr. Ahmet Ali BAY-
HAN, ODÜ’lü dekan-
lar, akademik ve idari 
personel ile çok sayıda 
öğrenci katıldı.
 Konferansın 
açılış konuşmasını 
Fen Edebiyat Fakül-
tesi Kimya Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. 
Latif KELEBEKLİ 
gerçekleştirdi.  
 Doç. Dr. Latif 
KELEBEKLİ ahlakı, 
etiği ve konferansın 
amacını anlattığı 
konuşmasının ardından 
konuk konuşmacı Prof. 
Dr. Hasan SEÇEN’in 
kısa özgeçmişini okudu 

ve konferansa katılan 
tüm katılımcılara 
teşekkürlerini sunarak 
mikrofonu Atatürk Üni-
versitesi Fen Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hasan SEÇEN’e bıraktı.
 Konferansa 
dünyaca ünlü bilim 
adamları ve filozofların 
ahlak ve doğruluk 
üzerine söylediği sözler 
ile başlayan Prof. Dr. 
Hasan SEÇEN, sözleri-
ni bilim etiği üzerine 
hazırladığı sunumla da 
renklendirdi.
 Prof. Dr. Hasan 
SEÇEN, bilimin olması 
gereken asıl hedefleri, 
bilimsel çalışma etik 
ve ahlaksal kuralları, 
kuramları, ahlak, etik, 
meslek etiği, bilimin he-
defi, yöntemi ve ilkeleri 
gibi konulardan bahsetti.
 “Bir toplumun en 
üst genel standartlarını 
içerir” dediği ahlak için 
“Bireylerin mesleki ve 
kurumsal rollerinden 
bağımsız, toplumun 
tümü için geçerlidir” 
diyerek etik içinse 
“Genel davranış 
standartları değil be-
lirli bir işin, grubun veya 
topluluğun kurallarıdır” 
tanımlamasını yaptı.
 Prof. Dr. Hasan 
SEÇEN, bilimin hede-

flerini ise doğayı 
anlama ve doğru 
tanımlama, 
açıklayıcı teori-
ler ve hipotezler 
geliştirme, güve-
nilir öngörül-
erde bulunma, 
hataları ve peşin 
hükümleri or-
tadan kaldırma 
ve sonraki 
kuşaklara bilimi öğretme 
olarak tanımladı.
 Bilim Etiğinin 
somut temel ilkeleri-
ni, dürüstlük, dikkat, 
açıklık, özgürlük, onur 
payı, eğitim, toplumsal 
sorumluluk, yasallık, 
fırsat eşitliği, karşılıklı 
saygı ve verimlilik 
başlıkları altında top-
layan Prof. Dr. Hasan 
SEÇEN,  bilimin toplum-
sal dokusunu koru-
yabilmek için karşılıklı 
saygının önemine de 
değindi. 
 Bilimsel durum-
larda etik dışı kabul 
edilen durumları ise 
sahtecilik, çarpıtma, 
yinelenen yayın, dil-
imleme, aşırma, 
değiştirerek kendi 
düşüncesi gibi yazmak 
olarak sınıflandıran 
Prof. Dr. Hasan ÇEÇEN, 
bilimde etik ihlallerin 
denenlerini ise kari-
yer ve prestij kaygısı, 
araştırma fonlarından 
destek alabilmek 
için, parasal ödül-
ler, bilimin denetim 
mekanizmalarındaki ek-
siklikler ve bilim etiğinin 
öğretilmemesi olarak 
tanımladı.
	 Bilim 
insanlarının kaynakları 
ve zamanı da akıllıca 
ve verimli bir şekilde 
kullanması gerektiğine 
değinen Prof. Dr. 
Hasan SEÇEN,  ben-

cillikler nedeniyle 
araştırma bütçeleri-
nin abartılabildiğini, 
belki sonra lazım olur 
mantığı ile gereğinden 
fazla malzeme alımının 
kaçınılması gereken 
davranışlar olduğunu 
belirtti. 
	 Yusuf Has 
Hacib’in ünlü Kutadgu 
Bilig’inde yer alan “Bey-
ler örf ve yasaya nasıl 
riayet ederlerse, halk da 
aynı şekilde itaat eder. 
 Beyler hangi 
yoldan giderse, beylerin 
bu gidişi kulun da yolu-
dur” sözünden örnekle 
eski Türkçemizde bey 
“seçkin insan”,  kul, 
sade vatandaş demektir,	
sözleri ile konuşmasına 
son verirken bilim 
topluluğunun geçmişte 
olduğu gibi, şimdi 
de seçkin insanların 
topluluğu olduğunu 
vurguladı ve bu açıdan 
bilim insanları etik 
değerleri herkesten 
daha çok özümsemek 
durumundadır, vurgu-
sunu yaptı.
 Konferansın 
ardından Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ 
tarafından Atatürk 
Üniversitesi Fen Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hasan SEÇEN’e 
değerli bilgilendirmel-
eri ve sunumu dolayısı 
ile teşekkür belgesi ve 
çiçek takdim edildi.
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Ordu Üniversitesi’nde
“Bilim Etiği” Konferansı Yapıldı
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 Ordu Üniver-
sitesi Ünye İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyelerinden Yrd. 
Doç. Dr. Nedim DİKMEN, 
Ünye Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda “Girişimcilik 
Nedir? Ne Değildir? Nasıl 
Girişimci Olunur?” konulu 
bir konferans verdi. 
 Ünye Ticaret ve 
Sanayi Odası M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU kon-
ferans salonunda yapılan 
etkinliğe işadamları, 
ODÜ’lü akademisyen-
ler ve öğrenciler olmak 
üzere çok sayıda dinleyici 
katıldı. 
 Konuşmasına, 
girişimciliği tanımlayarak 
başlayan Yrd. Doç. Dr. 
Nedim DİKMEN, girişimin 
üretim faktörleri arasında 
önemli bir yere sahip 
olduğunu belirtti. 
 Girişimciyi; ekono-
mik mal veya hizmet 
üretmek amacıyla üretim 
faktörlerini bir araya get-
iren, katma değer yaratan 
ve ortaya çıkabilecek 
riskleri üstlenen kişi 
olarak tanımlayan Yrd. 
Doç. Dr. Nedim DİKMEN, 
girişimci olabilmek için 
yenilikçi olmak ve risk 
almak gerektiğine işaret 
etti. 
 Girişimcilerin risk 

alan, üretim fak-
törlerini bir araya 
getiren, örgü-
tleme ve yönetme 
yeteneğine sahip, 
fırsatları göre-
bilen, kaynakları 
en iyi biçimde 
değerlendiren, 
aktif olan ve değer 
yaratan kişiler 
olduğuna işaret 
etti ve şöyle de-
vam etti: 
	“Girişimci	oyu-
nun	kurallarını	
baştan	yazan	
ve	kurallara	

göre	oynayan	insandır.	
Girişimciler	yeni	mal	ve	
hizmetler,	yeni	pazarlar	
yaratarak	ekonomide	
üretim	ve	istihdamın	
artmasına	önemli	
katkılar	sağlar.	O	halde	
girişimci	ekonomide	
üretimin	lokomoti-
fidir.		
	 Bir	ülkenin	
gelişmesi,	değişim	
yaratan	girişimci	olan	
insanların	çokluğuna	
bağlıdır.	Bu	sayı	ne	ka-
dar	fazla	olursa	iktisadi	
kalkınma	da	o	derece	
hızlı	olur.	Refah	düzeyi	
ve	yaşam	standardı	
artar.	Üretmeyen	bir	top-
lumda	insanların	mutlu	
olması	beklenemez.	
	 Özellikle	ABD	
başta	olmak	üzere,	
Almanya,	İngiltere,	Fran-
sa	gibi	ülkelerde	dev-
let	politikası	girişimci	
insanlar	yaratmaya	
odaklıdır.	Ülkemizde	ise	
son	yıllarda	bu	konuda-
ki	eğilimler	artmıştır.	
	 Gelecek	nesiller-
in	bu	konuda	daha	
başarılı	olacağına	
inanıyorum.	Girişimi	
kısaca	üretim-
mutluluk	olarak	
sloganlaştırabiliriz.”	
dedi.	
 Girişimcilik 

sürecini ve başarılı 
bir girişimcilik için 10 
altın kuralı hatırlatan 
DİKMEN, şunları kaydetti: 
“Girişimci,	değişime	
istekli,	öncü,	yaratıcı	
cesur	ve	risk	alan,	
insanlardır.	Başarılı	bir	
girişimcilik,	bir	fikirle	
başlar	ancak	onun	
uygulanabilir	olması	
ve	gerçeğe	dönüşmesi	
için	olmazsa	olmazları	
vardır.	İş	fikriniz	sade-
ce	hayal	mi?	İş	fikri	
gerçeğe	dönüşürken	
karşılaşılan	sorun-
lardan	biri	bazı	fikirler-
in	projede	çok	iyi,	
hayata	geçirilirken	ve	
uygulanırken	prob-
lemlerle	karşılaşılacak	
olması,	hatta	uygulanır	
olmamasıdır.
	 İş	fikrinin	
olabilirliğinin	denen-
mesi	gerekir.	Bilgisizsi-

niz	veya	bilgi	sizsiniz.	
Haya-ta	geçirilecek	iş	
fikrinin	uzmanı	olmanız	
çok	önemlidir.	Her	konu-
da	uzman	olamazsınız.
	 Bunun	için	ekibi-
nizde	bilgi	birikimi	yük-
sek	insanlar	olmalıdır.	
Örneğin,	online	satış	işi	
kuracaksanız	önceden	
bu	sektörde	çalışan	
kişileri	ekibinize	katın.	
Bunlar	dışında	mali	ve	
hukuki	konularda	belli	
başlı	yasa	ve	kurallarla	

ilgili	bilginiz	olsun.
	 Çünkü	bu	tür	
konulardaki	eksikliklerin	
yaptırımı	olacaktır.	
Girişimci	düşünen	ve	
karanlığı	aydınlatan	
insanlardır.”
 “İŞ	
FİKRİ,	GİRİŞİME	
DÖNÜŞTÜRÜLÜRKEN	
RAKİPLERİ	İYİ	ANALİZ	
ETMEK	GEREKİR”
	 Girişimcilere, “Siz 
hazırsınız, peki ya pazar 
size hazır mı?” diye soran 
DİKMEN,	“İş	fikriniz,	
girişime	dönüşürken	
pazarı	ve	pazardaki	
rakip-leri	ve	ürünleri	çok	
iyi	analiz	etmeniz	ger-
ekir.
	 Pazar	mı	
yeni	yoksa	üretmeyi	
düşündüğünüz	ürün	mü	
yeni,	pazardaki	rakip-
ler	kimler	ve	özellikleri	
neler	ve	en	önemli	soru	

pazara	girmeniz	için	
doğru	zaman	mı?	Bu	
soruların	cevaplarını	
iyice	araştırıp,	öyle	
hareket	edin.	Nereden	
başlasam?	Çıkış	ve	
başlangıç	nasıl	olmalı:
	 Fikirler	iş	planına	
dönüşmüş,	sermaye	
hazır,	ekip	kurulmuşken	
nereden	başlayacağınız	
ve	pazara	nasıl	giriş	
yapacağınız	çok	önem-
lidir.

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
‘Girişimcilik” Konulu Konferans Gerçekleştirildi



	 Nerede	ve	
ne	zaman	aksiyon	
alacağınızı	bilmek	
için	konumlandırma	
yapmanız	gerekir.	
Konumlandırma	için	
uzun	vadede	müşteri	
potansiyeli,	tedarikçiler	
ve	çevremiz	önemlidir.”	
şeklinde konuştu.
 DİKMEN, 
girişimleri şu şekilde 

sınıflandırdı: “Fikirde 
kalan girişimler, 
başlayamayan girişimler, 
tembel girişimler, korkak 
girişimler, hedef kitles-
ini arayan girişimler ve 
anında köşeyi dönen 
girişimler.”
Girişimciliğin, kuvözde 
çocuk büyütmek gibi 
olduğunu kaydeden 
DİKMEN,	“Bu	yüzden,	

çocuğunuza	gerçekten	
iyi	bakın.	Girişimci,	
hayal	kurar,	eyleme	
geçer,	düşünür,	hedef	
koyar,	planlar,	uygular,	
kontrol	eder	ve	kendine	
yeni	hedefler	koyarak	
işini	geliştirip	başarılı	
olur.	Hepsini	yaparken	
hep	mutluluk	duymaya	
ve	duyurmaya	çalışır.	

Kısaca	üretkenlik-mutlu-
luk”	ifadelerini	kullandı.
  Konferans sonrası 
Ünye Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Hasan 
ŞİMŞEK tarafından Yrd. 
Doç. Dr. Nedim DİKMEN’e 
teşekkür edilerek günün 
anısına bir plaket takdim 
edildi. 
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Farklı Ülke ve Kültürlerden Öğrenciler “YES TO LIFE” Projesiyle
Ordu Üniversitesi’nde Bir Araya Geldi
 İtalya, İspanya, 
Letonya, Bulgaristan 
ve Türkiye işbirliğinde 
“YES TO LIFE” yani 
kültürel tanıma süre-

cinin ve Gençlik Değişim 
Projeleri’nin öneminin 
akademik düzeyde ele 
alınması konulu projeye 
dair çalışmalar, 5 ülkeden 
öğrencilerin katılımı ile 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nda devam 
etti.
 22-27 Nisan 2013 
tarihleri arasında Türkiye, 
İspanya, İtalya, Letonya 
ve Bulgaristan’dan toplam 
25 katılımcı öğrenci 
kültürler arasındaki 

önyargıların yıkılması 
amacı ile çalışmalarını 
sürdüren Avrupa Birliği 
Gençlik Değişim Projeleri 
kapsamında Ordu’da 

bulunuyor.
 Bu anlamda 
sürdürülen etkinliklerin bir 
bölümü de bugün ODÜ 
Teknik Bilimler MYO’da 
gerçekleştirildi.
 Proje sunumları, 
kültürel sunumlar, atölye 
çalışmaları, beyin fırtınası, 
ebru sanatı çalışması, 
futbol müsabakası, masa 
tenisi gibi etkinlikleri ODÜ 
MYO öğrencilerinin de 
katılımı ile gerçekleştiren 
yabancı öğrenciler, 
etkinlikler ve sohbetler 

esnasında kültür alış-
verişi de yaptılar.
 Etkinlikler 
esnasında kısa turlarla 
ilimizin yöresel ve kül-
türel zenginlikleri ile 
de tanışan öğrenciler 
TBMYO öğrencileri ile 
birlikte gerçekleştirdikleri 
etkinliklerde beşer kişilik 
takımlar halinde katıldılar.  
 “Yes To Life” 
Projesi kapsamında 
25 yabancı öğrenciye 
ev sahipliği yapmanın 
gururunu yaşadıklarını 
belirten Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Veli TÜRKMENOĞLU, 
Hayata Evet Projesi’nin 

önemini küreselleşen 
dünyada kültürel ve fiziki 
sınırların büyük ölçüde 
kalktığı bir zaman dilimini 
yaşadığımızı belirterek 
vurguladı.
 İki gün önce 
ODÜ Spor Şenliklerinin 
atletizm koşusunda 
4.’lüğü kazanan Afrikalı 
öğrenciden örnekle yakın 
çevremizde bile küre-
sel hareketliğin oldukça 
hareketli olduğunu belirtti 
ve kültürel zenginlikleri-
mizin başka kültürlere 
aktarılması kapsamında 
emeği geçen herkese ve 
“Yes To Life” Projesi koor-
dinatörlerine teşekkürlerini 
sundu.
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 Ordu Üniversi-
tesi Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı, Hz. Pey 
gamber ve İnsan Onuru 
“İslam ve İnsan” konulu 
konferans düzenledi.
Fen Edebiyat Fakül-
tesi konferans salonunda 
gerçekleştirilen kon-
feransta Diyanet İşleri 
Başkanlığı Rehberlik ve 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ 
konuşmacı olarak yer aldı.
 Doç. Dr. İsmail 
KARAGÖZ ‘ün detaylı 
özgeçmişinin okunması 
ile başlayan konferansa 
ODÜ’lü akademisyen-
ler ile idari personel ve 

öğrenciler dinleyici olarak 
iştirak etti.
 Hz. Peygamber 
ve İnsan Onuru “İslam 
ve İnsan” konulu kon-
feransa İslamiyet öncesi 
insanoğlunun yaşam tarzı 
ve inanç yapılarını an-
latarak başlayan Diyanet 
İşleri Başkanlığı Reh-
berlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. İsmail 
KARAGÖZ İslamiyet’in 
doğuş hikâyesini ve o 
günün insanlarının yaşam 
tarzları ile sözlerine de-
vam etti.
 “Her türlü manevî, 
ahlakî, vicdanî ve medenî 
değerlerin ayaklar altına 

alındığı, bireysel men-
faatlerin ön plana çıktığı, 
insanlığın zararına olan 
her davranışın adeta itibar 
gördüğü bir zamanda 
Hz. Muhammed(s.a.s.), 
insanlığın ufkunu 
aydınlatan bir rahmet 
olarak doğmuştur” diyen 
Doç. Dr. KARAGÖZ, 
“Peygamber’imizin gelişi 
ile insanlık için aydınlık bir 
devir açılmıştır” dedi. 
 Doç. Dr. 
KARAGÖZ, peygamber-
ler zincirinin son halkası 
olarak gönderilen Hz. 
Muhammet’in cehaletin 
her türlüsüne karşı savaş 
açtığını, karanlıkları 
aydınlattığını, hak, eşitlik, 
merhamet, sevgi, hoşgörü 
gibi ilahî ve evrensel 
prensiplerle insanı insana 

kul olmaktan kurtardığını, 
güçsüzün, yoksulun ve 
kimsesizlerin koruyu-
cusu olduğunu, sevgi ve 
saygıyı yaygınlaştırarak 
kin ve haset gibi kötü 
duyguları ortadan 
kaldırarak kardeşliği 
pekiştirdiğini böylece de 
kan ve gözyaşının sona 
erdiğini belirtti.
 İnsanları hüs-
rana sürükleyen olayların 
temelinde, inançsızlık ve 
ahlaksızlığın olduğuna 

dikkat çeken Doç. Dr. 
İsmail KARAGÖZ, dini-
mizin iman ve ahlakî 
faziletleri öğreten prensip-
lerinden uzaklaşmanın 
insanoğluna hiç bir yarar 
getirmeyeceğine, aksine 
çok büyük felaketlere 
sürükleyebileceğini 
değindi. 
 İlk Müslü-
manlardan insanlığın 
doğuşuna, İslamiyet’in 
insanlara faydalarından 
insanlığın var oluş gaye-
sine kadar çeşitli ayet 
ve hadislerle örnekler 
vererek konuşmasını 
sürdüren Doç. Dr. İsmail 
KARAGÖZ, ahlakların en 
güzelinin Kur’an Ahlakı 
olduğunu ve insanların en 
hayırlısının da insanlığa 
en çok faydası dokunan 

insan olduğunu vurgula-
yarak sözlerine son verdi.
 Konuşmasının 
ardından soru-cevap 
kısmı ile devam eden 
konferansın sonunda 
konuşmacı Doç. Dr. 
İsmail KARAGÖZ’e etkili 
sunumu ve bilgilendirme-
leri dolayısı ile Rektör 
Prof. Dr. Tarık YARIL-
GAÇ tarafından teşekkür 
belgesi ve çiçek takdim 
edildi.

Ordu Üniversitesi’nde Hz. Peygamber ve İnsan Onuru:
“İslam ve İnsan” Konulu Konferans Yapıldı
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Ünye İİBF’de “Bir Hükümet Sistemi Örneği Olarak 
Başkanlık Sistemi” Konulu Panel Düzenlendi

 Ordu Üniversi-
tesi Ünye İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Güven MURAT 
başkanlığında düzenlenen 
panele panelist olarak 
Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Faruk BİLİR, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Murat YANIK, 
Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Ali Fuat Başgil 
Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Erdal 
ABDULHAKİMOĞULLARI 
katıldı.
 Ünye İİBF 75. Yıl 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen prog-
rama Ünye Kaymakamı 
Mustafa DEMİR, Çaybaşı 
Kaymakamı Berkan SÖN-
MEZAY, Ünye Belediye 
Başkan Yardımcısı Ke-
mal ÇÖP, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Musa ERDEM, İl 
Genel Meclis Üyesi Daimi 
Encümeni Fahri ŞAHİN, 
Ünye Nüfus Müdürü Fahri 
ÇOBAN, ODÜ’lü akade-
misyenler, idari personel ve 
çok sayıda öğrenci katıldı.
 Yaklaşık 2 saat 
süren panelin açılış 
konuşmasını Ordu Üniver-
sitesi Ünye İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Güven MURAT 
yaptı.  Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Ali Fuat 
Başgil Hukuk Üniversitesi 
Anayasa Hukuku Anabilim 

Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdal 
ABDULHAKİMOĞULLARI, 
‘Tarihten günümüze 
Türkiye’nin hükümet sis-
temi pratiği’ konusunu ele 
alarak, “Türkiye’de yaklaşık 
50-60 yıllık süreç içinde saf 
anlamda olmasa da parla-
menter sistem geleneğinin 
cari olduğunu söyleyebili-
riz. Yine ülkemize geçmişe 
dönük baktığımızda saf bir 
parlamenter sistem olmasa 
da parlamenter sistem 
geleneği üzerinde oluşur” 
dedi. 
 Doç. Dr. Erdal 
ABDULHAKİMOĞULLARI, 
parlamenter sistemin 
geleneğinin özelliğini, 
Cumhurbaşkanlığı ve Ba-
kanlar Kurulu’ndan oluşan 
ve devlet başkanının 
siyasal sorumluluğu, 
yasamanın toleransına 
bağlı hükümetin 
sorumluluğu yani hüküme-
tin yasamanın güvenoyuna 
dayalı olması ve yürütme-
de yasamayı tescil özel-
likleri parlamenter sistemin 
temel nitelikleri olarak ifade 
edilebildiğini söyledi.
 İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi 
Anayasa Hukuku Anabilim 
Dalı Başkanı Doç Dr. Murat 
YANIK, ‘ABD Başkanlık sis-
temi’ konusunu ele alarak, 
“Türkiye, ciddi olarak 
başkanlık sistemini masaya 
yatırmalı ve tartışmalıdır” 
cümlesini kullandı.

 Doç Dr. Murat 
YANIK, konuşmasının 
devamında “18 yıl önce 
başkanlık sistemi hakkında 
Türkiye’de yazılan ilk tezi 
yazdığımda Türkiye’nin 
bir gün gelip bu konuyu 
tartışacağını tahmin 
etmiştim, ama bu kadar 
bekleyeceğimizi tahmin 
etmemiştim. Çok bekle-
dik.  
 Türkiye bugün 
başkanlık sistemini 
tartışıyor, bizler sorumlu 
vatandaşlar ve akademis-
yenler olarak bu tartışmaya 
hep birlikte katılmalıyız” 
ifadelerini kullanarak tüm 
vatandaşları başkanlık sis-
temini tartışmaya çağırdı.
“Nasıl bir hükümet sistemi 
istiyoruz? Hangi hükümet 
sistemi olursa Türkiye 
daha iyi yönetilir ve daha 
başarılı olur ve anayasal 
sistem krizlerini yaşamaz?” 
gibi soruların ülke için 
tartışılmasının son derece 
yararlı olduğuna değinen 
Doç Dr. Murat YANIK, 
tartışmak için fikirden 
önce bilgi sahibi olmak 
gerektiğine dikkat çekerek 
“Eğer ülkemiz bu sisteme 
geçecekse, geçmeli, 
bu tartışmaya son ver-
meli, eğer geçmeyecekse 
de enerjisini beyhude 
tartışmalarda harcamamalı 
ve kendisine yeni bir yol 
bulmalıdır” dedi.
 Selçuk Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesi 
Anayasa Hukuku Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Faruk BİLİR de, 
‘Türkiye’nin hükümet 
sistemi arayışı ve Türkiye 
için başkanlık sistemi tek-
liflerinin değerlendirilmesi’ 
konusunu ele aldı. 
Prof. Dr. Faruk BİLİR 
konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi:
 “Aslında Amerikan 
başkanlığı sistemi Ameri-
kan kurucu babalarının 
akıl yoluyla oluşturduğu 

yani rasyonalist bir sistem-
dir. Parlamenter sistem 
uygulamadan doğan bir 
sistemdir. Dolayısıyla 
da bir teorisi vardır. Yani 
parlamenter sistemde fazla 
esnek olamazsınız. Ama 
başkanlık sisteminde akla 
uygun değişiklikler yapabil-
irsiniz.”  
 Amerika’da 
başkanlık sistemini 
kılan 3 önemli madde-
ye de değinen Prof. Dr. 
Faruk BİLİR, bu mad-
delerden 1.’sini yazılı bir 
anayasanın olması, 2.’sini 
milli egemenlik veya halk 
egemenliği, 3.’sünü ise 
denetim mekanizmaları 
olarak tanımladı. Türkiye 
içinse görüşlerini “Eğer 
iktidarın denetlenmesi-
ne ilişkin mekanizmalar 
öngörülürse Türkiye’de 
de başkanlık sistemi 
işleyebilir” cümlesi ile 
ifaden eden Prof. Dr. Faruk 
BİLİR’in konuşmasının 
ardından program soru 
cevap kısmı ile ilerledi. 
Program sonrası Ünye 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Güven MURAT ve Çaybaşı 
Kaymakamı Berkan SÖN-
MEZAY tarafından panel-
de yer alan panelistlere 
teşekkür belgesi ve çiçek 
takdim edildi.



ordu
üniversitesi
bü l ten i

64

 Ordu İli’nin 
kültürel ve doğal zengin-
liklerini tanıtmak amacıyla 
her yıl Ankara’da düzenle-
nen “Ordu Tanıtım Günleri 
Fuarı”na bu yıl Ordu Üni-
versitesi, Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
El Sanatları Bölümü 
öğrencilerinin el emeği 
göz nuru çalışmaları ile 
katıldı.
 28 Şubat 
Perşembe günü An-
kara Atatürk Kültür 
Merkezi’ndeki fuarın açılış 
törenine eski Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay, eski Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı M. 
Hilmi Güler, CHP İstanbul 
Milletvekili Oktay Ekşi, 
CHP İstanbul Milletvekili 
Süleyman Çelebi, CHP 

Ordu Mil-
letvekili İdris 
Yıldız, AK 
Parti İstanbul 
Milletvekili 
Enver Yılmaz, 
AK Parti 
İstanbul Mil-
letvekili İsmet 
Uçma, AK 
Parti Ordu Mil-
letvekili Mustafa Hamarat, 
AK Parti Ordu Milletvekili 
İhsan Şener, Kabadüz 
Kaymakamı Engin Avcı, 
Ordu Vali Yardımcısı 
Salih Yüce, Kabadüz 
Belediye Başkanı Orhan 
Aktaş, Ordu Belediye 
Başkan Yardımcısı Özer 
Karadağ, Ankara Ordulu-
lar Vakfı Başkanı Burhan 
Tokcan, Ordu Muhtarlar 
Derneği Başkanı Hüseyin 
Akdeniz, sanatçı Tuğrul 

ŞAN, ses sanatçıları, STK 
temsilcileri, işadamları, 
sanayiciler ve Ankara’da 
yaşayan Ordululardan 
oluşan kalabalık bir davet-
li topluluğu katıldı.
 Ordu İli Kültür ve 
Kalkınma Vakfı Başkanı 
Burhan TOKCAN, 4 gün 
süren “Ordu Tanıtım Gün-
leri” etkinliği açılışında şu 
cümlelere yer verdi:
 “Ordumuzun kül-
türel ve doğal zenginlikleri-
ni yaşatabilme, ülkemize, 
bölgemize, çocuklarımıza 
ve geleceğimize doğru 
şekilde tanıtabilme ve bu 
zenginlikleri yaşatabilme 
adına emek veren 
herkese, yediden yetmişe 
tüm Ordululara samimi-
yetle teşekkür ediyorum.” 
dedi.
 Konuşmaların 
ardından Ordu Tanıtım 
Günleri açılış töreni 
gerçekleştirildi ve konuk-
lar tek tek tüm stantları 
gezdiler.
 28.02.2013 
Perşembe günü başlayan 
ve 03.03.2013 tarihinde 
kadar süren  “Ordu 
Tanıtım Günleri” fuar 
organizasyonda yer 
alan firmalar, sivil top-
lum örgütleri ve kamu 
kuruluşları çalışma ve 
faaliyet alanlarını zi-
yaretçilere tanıtırken, 
ürünlerini stantlarında 
sergileme ve satış imkânı 
buldular.

 Aynı zamanda 
Ordu ilimizin tarihî misyo-
nu, ticaret ve sanayi 
hayatı, turistik değerleri, 
yöresel mutfağı ve damak 
tadı, tarımsal ürünleri, otel 
ve turizm acentelerinin 
tanıtımının da yapıldığı 
fuarda Ordu Üniversitesi 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu El Sanatları 
Bölümü öğrencilerinin 
el emeği-göz nuru 
çalışmalarından oluşan 
standa ilgi oldukça 
yoğundu.
 ODÜ Gele-
neksel El Sanatları 
Standında tezhipten 
minyatüre, karakalem 
çalışmalarından nakış 
işlemelerine, dekoratif 
ahşap boyamadan filog-
rafiye kadar öğrenciler 
tarafından yapılan pek 
çok el emeği ürün sergi-
lendi.
 Aynı zamanda, 
geleneksel Türk sanatları 
hakkında bilgiler, 
Ordu Üniversitesi’nin 
ve Geleneksel El 
Sanatları Bölümü’nün 
tarihi, ODÜ’de yürütülen 
çalışmalar ve ürünlerin 
yapım aşamasına dair 
bilgilere de yer verildi. 
Üniversitemizin bütün 
birimlerini tanıtan çeşitli 
el broşürleri, kitaplar ve 
filmlerin de yer aldığı fuar 
3 Mart Pazar günü sona 
erdi.

Ordu Üniversitesi 
Ankara’da
Ordu Tanıtım 
Günleri’ne Katıldı
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Ordu Üniversitesi’nde “Türklerin Anayurdu ve Etnik 
Gelişim Seyirleri” Konulu Konferans Düzenlendi

 Ordu Üniversi-
tesi Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı Türkeli 
Tarih Kulübü, “Türklerin 
Anayurdu ve Etnik Gelişim 
Seyirleri” konulu konferans 
düzenledi.
 Ordu Üniversi-
tesi akademisyenlerinin ve 
öğrencilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği konferans, Ziraat 
Fakültesi Çotanak Seminer 
Salonu’nda düzenlendi. 
 Konferansa 
konuşmacı olarak Çankırı 
Karatekin Üniversitesi 
Ortaçağ Tarihi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa KALKAN 
katıldı.
 Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile başlayan 
konferans,  konuk 
konuşmacı Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa KALKAN’nın kısa 
özgeçmişinin okunması ile 
başladı. Ardından yaklaşık 
20 yıl boyunca Türklerin 
eski medeniyetlerine, etnik 
kökenlerine ve özellikle de 
antropolojisi üzerine çeşitli 
çalışmalar ve araştırmalar 
yapan Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa KALKAN kürsüye 
davet edildi.
 Oldukça geniş bir 
coğrafyaya yayılmış olan 
Türklerin zamanla ha-
yatta kalma mücadelesi, 
iklim şartları ve toprak 
paylaşımı yüzünden terk 
etmek zorunda kaldıkları 
anavatanlarına dair bil-
giler aktaran Yrd. Doç. 
Dr. KALKAN, insanoğluna 
dair arkeolojik kalıntıların, 
bundan yaklaşık 4 mil-
yon yıl öncesine kadar 
dayandığını kanıtladığını 
vurguladı.
 Elde edilen veri-
lerin, ilk yerleşim bölgesi 
olarak Afrika kıtasını işaret 
ettiğine değinen Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa KALKAN, 
insanoğlunun diğer kıtalara 
yayılış sebeplerini içeren 
kısa video sunumları da 

yaptı.

 Asya’nın ve 
Afrika’nın Avrupa’ya 
göre daha eski yaşam 
kalıntılarına sahip 
olduğuna dikkat çeken 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
KALKAN, genetik verilen 
tüm kıtalardaki insanlar 
için aslında aynı özeliklere 
sahip olduğunu; tensel ya 
da fizikî ayrımların coğrafi 
yaşam şartlarına ve güneş 
ısısına göre değiştiğini, 
bunun bilimsel olarak 
kanıtlandığını belirtti.
 Hatta bazı bilim-
cilere göre insanoğlunun 
ilk göç sebeplerinin 
güneşin ultraviole ışınların 
kaynaklandığına değinen 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
KALKAN, dünya üzerinde 
bugün yaşayan 6 milyon 
insanın her birinin ayrı ayrı 
parmak izi olduğuna ve 
kronolojik izler taşıdığına; 
pek çok genetik benzer-
liklere rağmen fizyolojik 
dokusunun hiçbir benzerlik 
göstermediğine dikkati 
çekti.
 Bazı bilim 
adamlarının insanoğlunu 
maymuna ya da başka 
hayvanlara benzetme 
teorisinin de bilimsel olarak 
çürütüldüğünü vurgulayan 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
KALKAN, bunun en güzel 
örneği olarak da mum-
yalama yöntemini ve aka-
demisyenlerin detaylı olarak 
rahatça inceleyebildiği eski 
insan cesetlerini örnek 

gösterdi.
 Coğrafyanın ve 
beslenme tarzının insanın 
fizyolojik yapısını büyük 
oranda etkilediğini vur-
gulayan Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa KALKAN, özel-
likle son 30 yıldır bilim 
adamlarının insanoğlunun 
köklü geçmişini, çeşitli 
ırkların yaşam örneklerini 
ve beslenme tarzlarını 
yoğun olarak araştırdığını 
vurguladı.
 Geçmişte mumya-
lama ve dünyanın en eski 
mesleklerinden birisi olan 
mezar hırsızlığına karşı çok 
güçlü önlemler almasının, 
bilim adamlarına ilk 
insanların DNA’larını bire 
bir inceleyebilme ve pek 
çok gizemi ortaya çıkarma 
imkânı verdiğini söyledi.
 Bu sayede çeşitli 
ırkların daha önce nere-
lerde mesken tuttuklarına 
dair önemli ipuçlarına 
ulaşıldığını söyleyen 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
KALKAN, eski medeni-

yetlerin coğrafyasının en 
belirgin şekilde mezar 
kalıntılarından, silah 
örneklerinden ve DNA 
analizlerinden rahatça 
anlaşılabildiğini söyledi.
 Çok geniş bir 
coğrafyaya sahip olan 
Türkistan coğrafyasını ve 
bu bölgenin etnik kalıntılara 
göre yaşam alanlarını da 
sunumla sergileyen Yrd. 

Doç. Dr. Mustafa KAL-
KAN, en eski medeniyet 
kalıntılarından anlaşıldığına 
göre tıpkı Afrika’nın 
çölleşmesi örneğinde 
olduğu gibi geçmişte 
Türkistan coğrafyasında 
iklimin neredeyse tükenme 
noktasına geldiğini söyledi. 
 Eskiden 
Anadolu’nun da zengin 
orman örtüsüne sahip 
olduğunu tarihçilerin 
kanıtladığına değinen Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa KALKAN, 
medeniyetlerin en önemli 
göç sebeplerinden birisi 
olarak yaşam alanlarının 
yok olmaya başlamasını 
gösterdi.
 Bazı çöllerde 
hâlâ yaşam olmasının 
sebebini ise zengin yer altı 
kaynaklarına dayandıran 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
KALKAN, bu kaynakların 
da yine eski çağlarda bu 
bölgelerde medeniyetlerin 
yaşamış olduğunun ispatı 
olduğunu söyledi.
 Konferansın 

ardından Ordu Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 
Ali İSLAM ve Yrd. Doç. 
Dr. Özbay DEDE, “Türk-
lerin Anayurdu ve Etnik 
Gelişim Seyirleri” konulu 
konferansa konuşmacı 
olarak katılan Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa KALKAN’a Ordu 
Üniversitesi’ni temsilen bir 
teşekkür plaketi verdiler.
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 Ordu Üniver-
sitesi Rektörü Prof.
Dr. Tarık YARILGAÇ, 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı 11.Şube Bölge 
Müdürlüğü Yetkilileri ile 
Akkuş İlçesi’ne açılması 
planlanan Akkuş Meslek 
Yüksekokulu’nun “Avcılık 
ve Yaban Hayatı Koru-
ma” Programına ve diğer 
yürütülebilinecek paydaş 
projelere dair görüş alış-
verişi yaptılar.
 ODÜ Rek-
törlük Makamında 
gerçekleştirilen 
toplantıya Ordu Üni-
versitesi Rektörü Prof.
Dr. Tarık YARILGAÇ, 
Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ahmet Ali BAYHAN, 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Samsun 11. 
Bölge Müdürü Emin 
KARAMAN ve Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı 11. 
Bölge Müdürlüğü Ordu 
Şube Müdürü N.İlksen 
KANDEMİR katıldı.
 Toplantının 
ana gündem mad-
desini ODÜ tarafından 
YÖK’e teklif edilen ve 
kabul gören, 2013-2014 
yılında eğitim-öğretime 
başlaması planlanan 
Akkuş MYO’nun “Avcılık 
ve Yaban Hayatı Ko-
ruma” Programı için, 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ve Ordu 
Üniversitesi işbirliğinde 
yürütülebilecek projeler 
oluşturdu.
Bu vesile ile özellikle 
Akkuş İlçesi’nde Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı 
11.Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı olan 50 dekarlık 
arazinin Akkuş MYO’nun 
ortak kullanımına 

açılabileceği yönünde 
fikir alış-verişleri yürütül-
dü.
 Ayrıca, 
önümüzdeki günlerde bu 
kapsamda hazırlanacak 
projeler ile Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı 
11. Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan ve 
içerisinde herbalium 
(doğal ürün) ve tah-
nitlerin (doldurulmuş 
hayvanlar) bulunduğu 
işletme binasını 
bütün müştemilatı 
ile birlikte Akkuş 
MYO’nun kullanımına 
açılabileceğini, bu 
vesile ile de öğretim 
elemanlarının ve 
öğrencilerin pratik 
yapmaları sağlanarak 
kendilerini geliştirme 
ortamı oluşturulabileceği 
konusu görüşüldü.

 Ardından 
Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 
nezdinde 
bölgemiz içeri-
sinde bulunan 
endemik bitkiler 
ve yaban hayatı 
ile ilgili canlılar 
hakkında Ordu 
Üniversitesi 
araştırıcılarının 
paydaş 
yürütebileceği 
projeler ve 
çeşitli konular 
gündeme geldi.
 Kurum 

olarak her türlü desteğe 
hazır olduklarını vur-
gulayan Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı Samsun 
11. Bölge Müdürü Emin 
KARAMAN ve Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı 
11. Bölge Müdürlüğü 
Ordu Şube Müdürü 
N.İlksen KANDEMİR; 
Ordu Üniversitesi aka-
demisyenlerinin ve 
öğrencilerinin çevre, 
doğa, yaban hayatı vb. 
belirli projelerde her türlü 
desteğe hazır olduklarını 
vurguladı.
 Toplantıda aynı 
zamanda ODÜ Cumhuri-
yet Yerleşkesi arazisini 
etkileyen Say, Çırçıp 
ve Kargın dereleri-
nin ıslah çalışmaları, 
Üniversite arazisine 
yapılacak olan gölet 
ve dere yataklarındaki 
ıslah çalışmaları 
sonuçlandıktan sonra, 
Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafından 
çalışmaların yürütüleceği 
yerleşke arazisinin 
gerekli peyzaj düzen-
lemeleri ile estetik bir 
cazibe merkezi haline 
getirilmesi, üniversite 
arazisine bazı meyve 
türlerinin (likapa, 
kızılcık, karayemiş 
vb.) kazandırılması ve 
diğer yürütülebilecek 
ortak projeler yönünde 
çalışmalar yapılması 
kararlaştırıldı.

Ordu Üniversitesi’nde
Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 11. 
Bölge Müdürlüğü 
Yetkilileri ile 
Değerlendirme 
Toplantısı 
Gerçekleştirildi
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Ordu Üniversitesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle
Eğitim İşbirliği Protokolü İmzaladı

 Okullarda eğitimin 
kalitesini artırmak ve daha 
ileri teknolojide daha 
kaliteli eğitim-öğretimin 
amaçlandığı Yüksek 
Öğretim Kurumları ile 
Milli Eğitim Bakanlığı ortak 
çalışması ile yürütülen 
eğitim işbirliği projesi 
kapsamında Ordu Üniver-
sitesi ve Ordu İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği protokolü 
imzaladı.
 İki kurum arasında 
5 yıl geçerliliği bulunan 
protokolün imza töre-
nine Ordu Üniversitesi’ni 
temsilen Rektör Prof.Dr 
Tarık YARILGAÇ, Rektör 
Yardımcıları Prof.Dr. Saim 
Zeki BOSTAN ve Prof.Dr. 
Ahmet Ali BAYHAN, Ordu İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü adına 
da İl Milli Eğitim Müdürü 
Nevzat TÜRKKAN, İl Milli 
Eğitim Şube Müdürü Mevlüt 
ERDEM katıldı.
 Eğitim-öğretim ve 
bilimsel faaliyetlerin yanı 
sıra bulundukları bölgenin 
kalkınmasında da önemli rol 
oynayan üniversiteler ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından 
ortak yürütülen proje ile 
yerel düzeyde ortaya çıkan 
eğitimin temel, akademik ve 
fiziki sorunlarının minimize 
edilmesi planlanıyor.
 ODÜ Rektörü Prof.

Dr. Tarık YARILGAÇ, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Ordu 
Üniversitesi eğitim işbirliği 
protokolü ile ilgili yaptığı 
açıklamasında;
 “Böylesi	bir	
işbirliği	ile	eğitim	sis-
temindeki	niteliğin	
artmasına	vesile	olmaktan	
ve	ülkemizin	ihtiyacı	olan	
nitelikli	insan	kaynağının	
yetiştirilmesine	hizmet	
etmekten	dolayı	
duyduğumuz	kıvancı	
bir	kez	daha	vurgu-
lamak	isterim.	Tüm	
çalışma	arkadaşlarım	
ve	genç	akademisyen	
adaylarımız	adına	ortak	
işbirliğimizin	eğitimde	
evrensel	bir	dinamizm	
oluşturmasını	temenni	
ediyorum.	İnanıyorum	ki	
tüm	öğretim	üyelerimiz	
ve	öğrencilerimiz	tama-
men	gönüllülük	esasına	
dayalı	olan	bu	Eğitim	
İşbirliği	Protokolü’nde	
görev	almaktan,	çevreleri-
nde	bulunan	okullara	
ve	öğrencilere	destek	
olabilmekten	ve	eğitim	
sistemimizin	gelişimine	
katkı	sunmaktan	onur	
duyacaktır	”	dedi.
 İl Milli Eğitim 
Müdürü Nevzat TÜRK-
KAN, imza töreninden 
sonra yaptığı protokol 
değerlendirmesinde;

 “Ordu’da	
öğrencilerimizin,	velileri-
mizin,	öğretmenlerimizin	
ve	yöneticilerimizin,	daha	
planlı,	daha	bilimsel,	
uzun	süreli	ve	kurumsal	
bir	yapıya	bürünmüş	bir	
desteğe	kavuşturulması,	
imzalanan	bu	protokol	ile	
gerçeğe	dönüşmüştür.	
	 Özellikle	
öğrencilerimizin	akade-
mik	ve	sosyal	alanda	
dış	desteğe	olan	gerek-
sinimleri,	bu	işbirliği	
neticesinde	çözümlenmiş	
olacaktır.	
	 Eğitimde	
kalkınmanın	önemli	bir	
basamağı	olduğunu	
düşündüğümüz	bu	
işbirliği	protokolünün	
ilimiz	öğrencilerine,	aka-
demisyenlerine	ve	eğitim	
camiasına	hayırlı	olmasını	
diliyorum” dedi.
 Evresel bilime 
olan katkılarının yanı sıra 
bölgesel sorunların gi-
derilmesinde de önemli 
katkılar sağlayan üniver-
sitelerin, tüm il milli eğitim 
müdürlüklerince ortaklaşa 
gerçekleştireceği Eğitim 
İşbirliği Protokolü’nün ilk ve 
orta öğretim düzeyindeki 
eğitim sistemine önemli 
kazanımlar sağlayacağı 
kanaati ile oluşturulan Eğitim 
İşbirliği Protokolü şu mad-

deleri içermektedir;
•	 Öğretmen,	okul	yö-
neticisi	ve	diğer	personelin	
hizmet	içi	eğitim	ve	ya	
yüksek	lisans	düzeyinde	
öğrenim	görmelerine	
destek	sağlamak,
•	 Okulları	bilimsel	
araştırmalar	için	bir	labo-
ratuar	olarak	kullanmak	ve	
öğretim	elemanı-öğretmen	
işbirliği	ile	ortak	bilimsel	
araştırmalar	yapmak,
•	 Üniversite	
öğrencilerine	staj	imkânı	
sağlamak,
•	 Öğrencilerle	ilgili	
genel	sağlık	taramaları	ve	
bilgilendirmeleri	yapmak,
•	 Ortak	kongre,	
konferans,	seminer,	
konser,	sergi,	yarışma	vb.	
bilimsel,	sosyal	ve	kültürel	
etkinlikler	düzenlemek	ve	
yayınlar	yapmak,
•	 Öğrencilerin,	
öğretmenlerin	ve	okul	
yöneticilerinin	üniver-
site	kütüphanesinden	
ve	üniversitenin	sosyal	
ve	kültürel	etkinliklerin-
den	yararlanmasını	
sağlamak,	öğrencilerin	
spor	yapmaları	ve	hareketli	
yaşamı	günlük	hayatın	bir	
parçası	haline	getirmeleri-
ne	destek	vermek,	Üniver-
site	bünyesindeki	öğrenci	
toplulukları	ile	okullarda	
yer	alan	öğrenci	kulüp-
leri	arasında	işbirliğini	
geliştirmek,
•	 Öğrencilerin	
üniversiteyi	tanıma	amaçlı	
olarak	bazı	dersleri	ve	ya	
laboratuar	çalışmalarını	
izlemelerine	olanak	
sağlamak,	
•	 Öğrencilere	yöne-
lik	yetenek	taramalarını	
yapmak	ve	gelişimleri	için	
destek	sağlamak,	
•	 Ortak	çalışmalar	
için	gerekli	fiziki	ortam	ve	
destekleri	sağlamak,
•	 İlçe	zümre	
toplantılarına	akademik	
danışmanlık	sağlamak…



 Ordu Üniver-
sitesi Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı Kadın 
Çalışmaları Kulübü, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 
dolayısı ile “Kadın Hakları 
ve Kadınların Özgürleşmesi” 
konulu ikili konferans düzen-
ledi.
 Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Seminer Salonu’nda 
gerçekleştirilen konferansa 
ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, ODÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Saim 
Zeki BOSTAN, Prof. Dr. 
Ahmet Ali BAYHAN, Ordu 
Üniversitesi akademik ve 
idari personeli ile çok sayıda 
öğrenci katıldı. Konferansın 
konuşmacıları ODÜ Ünye 
İİBF Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Nedim DİKMEN, 
Amasya Üniversitesi 
Gümüşhacıköy Meslek Yük-
sekokulu Öğretim Görevlisi 
Derya MADEN idi.
 Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile 
başlayan konferansın 
açılış konuşmasını ODÜ 
Sağlık Yüksek Okulu 
Müdür Yardımcısı ve Kadın 
Çalışmaları Kulübü Aka-
demik Danışmanı Doç. Dr. 
Nilüfer ERBİL gerçekleştirdi.
 Konuşmasında 
Dünya Kadınlar Günü’nün 
tarihçesine ve önemine 
dikkat çeken Doç. Dr. 
Nilüfer ERBİL, kadınların 

özlem duydukları huzurlu 
bir yaşam ve toplumun 
her alanında eşit haklara 
sahip olabilme çabaları 
sonucunda her yıl düzenli 
olarak kutlanan Dünya 
Kadınlar Günü etkinliğinde 
Türkiye’deki kadınlara ve 

sosyal yaşam standartlarına 
ait istatistiklere dikkat çekti.
 Şiddetin, 
ayrımcılığın, haksızlığın, 
eşitsizliğin, baskının ve 
tacizin olmadığı, huzur dolu 
günleri tüm emekçi kadınlar 
için temenni ederken, 
Türkiye’de okur-yazar olma-
yan kadınların erkeklerden 
5 kat daha fazla olduğunu 
belirtti.
 Ayrıca kadınların 
dörtte birinin çocuk 
yaşta evlendiğini, 
%36’sının görücü usulü 
ile evlendirildiğini, iş 
dünyasında vasıfsız eleman 
ve düşük ücret ile istih-
dam edildiğini, %39’unun 
eşlerinden fiziksel ya da 
sözlü şiddete uğradığını, 
eğitimsiz her 2 kadından 
1’inin şiddete maruz 
kaldığını, üniversite mezunu 
kadınların ise 4’te 1’inin 
şiddet mağduru olduğunu, 
kadınlarımızın %10’unun 
gebelikte dahi şiddete 
uğradığını, 550 milletvekiline 
sahip T.B.M.M. de sadece 
78 kadın vekil bulunduğunu 
ve ne yazık ki toplumun her 
alanında yeterli söz hakları 
olmadığını belirtti. 
 Ülkemizde cin-
siyet, hak ve özgürlük 
eşitliği için daha çok 
çalışmamız gerektiğine dik-
kat çeken Doç. Dr. ERBİL 
konuşmasını tüm kadınlara 
huzurlu yarınlar dileyerek 
sonlandırdı

 Ardından 
konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye gelen ODÜ 
Rektörü Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, ‘baş tacımız’ 
diye adlandırdığı kadınların 
aslında hayatımızın her 
alanında olduğunu belirtti ve 
‘evin temel direği’ sıfatıyla 
nitelendirdiği kadınları, dertli-
lerin en dertlisi, mutlulukların 
başkahramanı, huzurun 
anahtarı ve evin bereketi 
olarak tanımladı.
 Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ 
konuşmasında şu ifadelere 
değindi:
	 “Cumhuriyetimizin	
kuruluşu	ile	Atatürk’ün	

önderliğinde	kadınlarımız,	
çağdaş	dünya	kadınlarının	
sahip	olduğu	tüm	
kazanımları	elde	etmiş,	
bu	doğrultuda	modern	
Türkiye’nin	kurulması	
yönünde	önemli	bir	mis-
yonu	üstlenmiştir.
	 Aynı	zamanda	
ülkemizin	nüfusunun	

yarısını	oluşturan	kadınlar,	
çalışma	hayatının	yanı	
sıra	ev	kadını	olmasından,	
anne	olmasından	ve	
sadece	kadın	olmasından	
dolayı	çeşitli	sorunlar	
yaşamaktadır.	Özellikle	
vurgulamak	istiyorum	ki,	
kadınlarımızın	sosyal	ve	
kültürel	anlamda	toplum-
da	hak	ettiği	yere	gelme-
si,	ülkemizin	her	alanda	
kalkınması	açısından	son	
derece	önemlidir.	Bunun	
yegâne	yolu	eğitimden	
geçmektedir.
	 Bu	nedenle	
kadınlarımızın	ve	
kızlarımızın	eğitimlerine	
milletçe	önem	vermeli-
yiz.	Bu	konuda	kurulan	
komisyonlar,	sivil	top-
lum	kuruluşları	ve	bu	
konuya	dikkat	çekilebi-
lecek	her	türlü	platform,	
kadınlarımızın	yaşam	
standardını	yükseltmek	
için	çalışmalara	her	za-
mankinden	çok	daha	fazla	
titizlik	ve	özen	gösterme-
lidir.	Kadınlara	yönelik	her	
türlü	şiddet	ve	ayrımcılığa	
son	vermek	için	yapılan	
girişimler	daha	da	
artırılmalıdır.	
	 Kuşakların	
yetişmesinde	büyük	rol	
üstlenen	kadınlarımızı,	
üstün	bilgi	seviyesi	ve	
kültürel	değerlerine	bağlı,	
ahlaklı	bireyler	yetiştirmek	
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için	gösterdikleri	özveri-	
den	dolayı	kutluyorum.	Bu	
vesile	ile	buradan	eşi	ve	
çocukları	ile	omuz	omuza	
Kurtuluş	Savaşı’nda	
bağımsızlık	için	mücadele	
ederek	şehit	olan	kahra-
man	kadınlarımızı	rah-
met	ve	minnetle	anıyor,	
elleri	toprak,	ayaklarının	
altı	cennet	kokan	tüm	
analarımızın	kadınlar	
gününü	kutluyorum.”
 Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’ın 
konuşmasının ardından 
Ordu Valisi Orhan 
DÜZGÜN’ün yoğun 
programı nedeniyle Ordu 
Üniversitesi Kadınlar Günü 
etkinliğine katılamaması 
dolayısı ile gönderdiği mesaj 
okundu.
 Vali DÜZGÜN’ün 
mesajının ardından, “Kadın 
Olmak” isimli video sunum, 
bir gün bile kadın olmak 
nedir, hiç düşündünüz mü? 
En azından bugün düşünün, 
sloganı ile gösterildi.
 Her 3 kadından 
birisinin sözlü ya da fi-
ilî şiddete uğradığı 
dünyamızda suçlu kim? Biz 
sadece karşınıza ayna koy-
duk, düşünün diye, sloganı 
ile son bulan sunumun 
ardından Ordu Üniversitesi 
Kadın Çalışmaları Kulübü 
üyesi öğrenciler Aysel 
GÜREL’den “Ünzile”, Can 
DÜNDAR’dan “Bir Kadın”, 
Serap ATAY’dan “Adı Kadın 
Yüreği Kadın”, ODÜ SYO 
3. sınıf öğrencisi Süleyman 
İLTER’den “Anam”, Ayşe 
KULİN’den “Töre Kızı” adlı 
şiirlerle konuklara günün an-
lam ve önemini hatırlatan bir 
şiir dinletisi gerçekleştirdiler.
 Şiir dinletisinin 
ardından ikili konferansı 
gerçekleştirmek üzere 
ODÜ Ünye İİBF Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nedim 
DİKMEN, Amasya Üniversi-
tesi Gümüşhacıköy Meslek 
Yüksekokulu öğretim görev-
lisi Derya MADEN kürsüye 
davet edildi.
 İlk olarak söz alan 
ODÜ Ünye İİBF Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nedim 

DİKMEN, kadınlar gününün 
tarihini konu alarak başladığı 
konuşmasına toplum-
sal yaşamda kadınların 
gerekliliğine dikkat çekerek 
devam etti.
 Kadınların dünyada 
ve ülkemizde karşılaştığı 
makûs talihsizliklere istatis-
tikî rakamlarla değinen 
ODÜ Ünye İİBF Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nedim 
DİKMEN, bundan yüzyıllar 
önce İslamiyet’in ilk doğuş 
yıllarında, kadının hiç söz 
hakkı olmadığı bir top-
lumda, Peygamberimizin 
“Cennet anaların ayakları 
altındadır” özdeyişi ile 
İslam’da kadının yerine 
dikkat çekti ve bu anlayışın 
kapitalizm dünyasında ve 
ataerkil toplum anlayışı 
dolayısıyla hak ettiği değeri 
bulamadığına değindi.
 Ülkemizde Cum-
huriyet Dönemi Devrimi ile 
birlikte kadına, kadının hak 
ve eşitlik taleplerine Atatürk 
tarafından yapılan devrim-
lerle taçlandırıldığına dikkat 
çeken Yrd. Doç. Dr. Nedim 
DİKMEN, yine istatistikî 
verilere dayanarak bugünkü 
Türkiye’de kadını tasvir etti.
 %20’sinin nikâhsız 
yaşadığı, %40’ının 
şiddet mağduru olduğu, 
her 3 kadından birinin 
tacize uğradığı günümüz 
dünyasında kadınların 
seslerini duyurması adına 
hak ve özgürlük mücadele-
lerini destekliyor olmaktan 
gurur duyduğunu belirtti ve 
kadının toplumda hak ettiği 

değeri almasını dileyerek 
Nazım Hikmet’in kadınlar 
üzerine yazdığı bir dörtlük ile 
sözlerine son verdi.
 İkinci konferansı 
gerçekleştirmek üzere söz 
alan Ordu Üniversitesi eski 
öğrencisi ve Amasya Üniver-
sitesi Gümüşhacıköy Meslek 
Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi Derya MADEN ise 
konuşmasında, bir neslin 
oluşmasında en önemli 
role sahip olan kadınların 
toplumda erkeklerden 
geri kalma sebebi olarak 
toplumların yapısının da 
suçlu olduğunu vurguladı.
 Erkek egemen 
toplum yapısı, eğitim 
yetersizliği, doğuştan ev 
işlerine mahkûmiyet yapısı, 
fizyolojik farklılığı ve yasal 
engellerin kadınları geri 
planda bıraktığına değinen 
Öğretim Görevlisi Derya 
MADEN, iş dünyasında 
olsalar dahi hiçbir ücret 
talep etmeksizin fedakârca 
evlerinde çaba sarf eden 
kadınların toplumda hak 

ettiği değeri kazanabilmesi 
adına gerekli çalışmaların 
ve yasaların çıkarılmasının 
bir insanlık görevi olduğunu 

vurguladı.
 Kadına toplumda 
hak ettiği değerin veril-
mesinin ülkeyi çağdaş 
medeniyetler seviyesine 
çıkarabilmenin yegâne 
yolu olduğuna da değinen 
Öğretim Görevlisi Derya 
MADEN, “kadınlık sorunu 
insanlık sorunu olmalı ve 
bu konuda her türlü yatırım 
desteklenerek kadınlara 
hak ve eşitlik olgusu 
kazandırılmalıdır”, temennisi 
ile tüm dünya kadınlarının 
bu özel gününü kutlayarak 
konuşmasına son verdi.
 Konferansın 
ardından ODÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, 
ODÜ Ünye İİBF Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nedim 
DİKMEN ve Amasya Üniver-
sitesi Gümüşhacıköy Meslek 
Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi Derya MADEN’e 
konferansa katılmaları ve 
anlamlı bilgilendirmelerin-
den dolayı teşekkür belgesi 
verdi.



 Ordu Üniversitesi 
Ünye İİBF Dekanı Prof. Dr. 
Güven MURAT’ın oturum 
başkanlığında yapılan pan-
el, Ordu Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Panele Ordu Valisi Orhan 
DÜZGÜN, Ordu Belediye 
Başkanı Seyit TORUN, 
ODÜ Rektörü Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ, Ordu Vali 
Yardımcısı Ömer ADAR, 
ODÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Saim Zeki 
BOSTAN ve Prof. Dr. Ahmet 
Ali BAYHAN, ODÜ Genel 
Sekreteri Metin KARAKUŞ, 
Ordu KOSGEB Hizmet 
Merkezi Müdürü Sinan 
ŞAHİN, ODÜ’lü pek çok 
akademisyen, idari personel 
ve öğrencilerin yanı sıra çok 
sayıda girişimci katıldı.
 Saat 13.00’de 
başlayan panelin açılış 
konuşmasını KOSGEB 
Hizmet Merkezi Müdürü 
Sinan ŞAHİN yaptı. KOS-
GEB Hizmet Merkezi 
Müdürü konuşmasına, ülke 
ekonomisinin gelişebilmesi 
için KOBİ ve girişimcilerin 
desteklenebilmesi amacı 
ile kurulan KOSGEB’in 
tanımını yaparak başladı.
Ardından KOSGEB’in 
değişim-dönüşüm sürecinin 
nitelikli kobilere nitelikli 
destekler sağlamak amacı 
ile geliştirildiğine vurgu 
yapan ŞAHİN, KOSGEB’in 
bugün ülkemizde yeni 
işletmeler kurulması 
faaliyetlerini sürdürdüğünü 
belirtti.

 Girişimciliğin iş, 
istihdam, üretim, ülkedeki 
barış ve huzurun teminatı 
olduğuna dikkat çeken 
ŞAHİN, girişimciliğin 
finansman desteği ile 
taçlandırılamadığı için 2010 
yılına kadar eğitim-öğretim 
faaliyetlerinden öteye 
gidemediğini belirtti. 
 Ama bugün 
düşük faizli kredi imkânı 
ve girişimci destekleme 
programları olduğuna 
vurgu yapan ŞAHİN, 
bugünün gençlerinin destek 
anlamında çok şanslı 
olduğunu belirtti.
 Bu anlamda 
girişimciliğe Ordu’da destek 
veren İŞKUR,  Ünye TSO, 
Fatsa TSO, Ordu TSO, 
KOSGEB ve ODÜ’ye 
teşekkürlerini sunan 
ŞAHİN,panelin katılımcılara 
hayırlı olmasını dileyerek 
sözlerine son verdi.
 Ardından Re-
ktör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ ve Ordu 
Valisi Orhan DÜZGÜN 
“Milenyumun Yükse-
len Değeri: Girişimcilik” 
hakkındaki konuşmalarını 
gerçekleştirdi.
 Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ 
konuşmasında; “Girişimci,	
ekonomik	kaynakların	
düşük	katma	değer	yara-
tan	üretim	alanlarından	
yüksek	katma	değer	
yaratan	alanlara	
aktarılmasında	rol	oy-
nayan	temel	unsurlardan	
birisidir.	

	 Girişimci	
yeni	fikirlerin	ortaya	
konulması,	yayılması	
ve	uygulanmasını	
hızlandırmaktadır.	
	 Girişimcilik	
ekonomik	büyüme	
ve	kalkınmanın	mo-
torudur.	Yenilik	ve	
yaratıcılığın	kaynağıdır.	
Girişimcilik	ile	ülkelerin	
refah	düzeyi	yükselir.	
Bu	itibarla	ülkemizin	
dünya	ekonomisinde	üst	
sırada	yer	alması	için	
girişimciliğin	özendi-
rilmesi	ve	girişimcilerin	
sayısının	arttırılması	
gerekmektedir.	Diğer	
bir	ifade	ile	girişimcilik	
kültürünün	geliştirilmesi	
ve	girişimcilik	ruhunun	

canlandırılması	zorunlu-
dur.
	 Ordu	Üni-
versitesinin	stratejik	
amaçlarından	birisi,	böl-
genin	ve	ülkenin	sosyo-
ekonomik	kalkınmasında	
itici	ve	etkin	bir	güç	
olarak	rol	oynamaktır.	
Bu	amaç	doğrultusunda	
bölgemizde	ve	ülkemizde	
girişimcilik	kültürünün	
ve	ruhunun	geliştirilmesi	
amacı	ile	Ordu	Üniversite-
si	olarak	bu	konuda	üzeri-
mize	düşen	sorumluluğu	
yerine	getirmekte	
kararlıyız.	
	 Bu	kararlılığın	
göstergesi	olarak	ilimizde	

ve	bölgemizde	KOSGEB	
ile	işbirliğine	giriyoruz.	
Bu	işbirliği	çerçevesinde	
bugün	burada	KOSGEB	
ile	ortaklaşa	girişimcilik	
panelini	düzenli-
yoruz.	Ortak	işbirliği	
ile	gerçekleştirdiğimiz	
panelimizin	ilimizde	ve	
bölgemizde	girişimciliğin	
yaygınlaşmasına	katkıda	
bulunmasını	temenni	
ediyor,	başka	paydaş	
çalışmalarda	buluşmak	
üzere	saygılar	sunuyo-
rum” ifadelerini kullandı.
 Ardından 
konuşmasını yapmak üzere 
kürsüde yerini alan Ordu 
Valisi Orhan DÜZGÜN 
ise sözlerine, ‘ünivers-
iteden mezun olduktan 

sonra ne iş yapacağım’ 
kaygısı taşıyan öğrencilere 
katkı yapmak, aile ve 
ülke ekonomisine ek gelir 
sağlamak amacı ile hizmet 
veren KOSGEB Hizmet 
Müdürlüğü’nün, Ordu 
Üniversitesi ve konusunda 
uzman diğer akademisy-
enler ile ortaklaşa düzenl-
edikleri panele sundukları 
katkılardan dolayı teşekkür 
ederek başladı.	“Ordu’da	
girişimcilik	konusunda	
üniversitemizle	ve	diğer	
kuruluşlarımızla	be-
raber	toplum	içerisinde	
dezavantajlı	olarak	kabul
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ettiğimiz	engellile-
rimizin,	kadınlarımızın	
ve	üniversiteyi	yeni	
bitirip	iş	arayan	gençleri-
mizin	iş	edinmelerini	
sağlamak	amacıyla	pek	
çok	girişimcilik	projesini	
yürütüyoruz.

	 Avrupa	Birliği	ve	
Doğu	Karadeniz	Kalkınma	
Ajansı	projeleriyle	de	
benzeri	kurslar	açıldı.	
Özellikle	kadınlarımızın	
istihdamının	sağlanması	
ve	girişimci	kılınması	
yönünde	de	bazı	projeleri-
miz,	çalışmalarımız	oldu.	
Bu	çalışmaların	bugün	
günlük	hayatımızda	güzel	
örneklerini	görüyoruz”
 Bu tür panel ve 
projeler ile (İŞKUR, KO-
SGEB, DOKA, AB vb. 
tarafından organize edilen) 
aile ve ülke ekonomi-
sine halkımızın sağladığı 
katkılardan örnekler 
sunarak konuşmasını 
sürdüren Ordu Va-
lisi DÜZGÜN, bu tarz 
organizasyonların, üniver-
site ile kadın, halk ve san-
ayi işbirliğini pekiştirdiğine 
dikkat çekerek genç Ordu 
Üniversitesi’nin fizikî 
gelişimine ve bilimsel 
çalışmalarına katkı sunan 
herkese teşekkür etti.
 Ardından TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Uluslararası 
Girişimcilik Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Adem 
ŞAHİN “Dünya’nın İlk 10 
Ekonomisi ve Girişimcilik” 
başlıklı konuşması için söz 
aldı. Prof. Dr. Adem ŞAHİN 
konuşmasında;
 “Dünya’nın en iyi 
ekonomisine sahip ülkeleri 
ABD, Japonya, İngiltere, 

Fransa, Kanada, Rusya 
olarak sıralayabiliriz. 
 Bu ülkelerin 
toplamına baktığımız za-
man dünya ekonomisinin 
%65’ini oluşturmaktadırlar. 
Aynı ülkeleri dünya nü-
fusuna oranlarsak dünya 

nüfusunun ancak %14’üne 
sahipler. Matematiksel 
olarak oranladığımız zaman 
tamamen zıt bir orantı ile 
karşılaşıyoruz. 
 Ülkemize gelince 
ürettiğinden fazla har-
cama yapan bir ülkeyiz. 
Türkiye’nin 2023 yılında 
dünya’nın en iyi ilk 10 
ekonomisi olmak gibi bir 
hedefi var. Bu kadar büyük 
bir hedefi ancak doğru 
zamanda doğru girişimcileri 
destekleyerek, büyük ama 
önemli riskler göze alarak 
başarabiliriz. 
 İhracat 
sıralamasında bugün 
İsviçre 1. sırada yer alıyor. 
Bunun %100’e tekamül 
ettiğini düşünürsek biz 
de ürünlerimizin %69’unu 
(endex değeri olarak) 
ihrac edebilecek bir ka-
pasiteye sahibiz. 2010 
krizine rağmen %1.8 
oranında büyüyen ekono-
mimiz, doğru girişimciliği 
destekleme ile %200 de 
büyüyebilir. Önemli olan 
doğru girişimciyi doğru 
zamanda ve krize rağmen 
önü büyümeye açık olan 
sektörlerde desteklemek.
 Rekabet gücü 
olarak kalkınma bu tür bir 
tablo ile daha üst se-
viyelere, doğru risklerle kar 
payı %2’den % 200’lere 
tereddütsüz ve kolaylıkla 
çıkabilir” dedi. 
 Daha sonra Hitit 

Üniversitesi İİBF İşletme 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR 
“Kobiler ve Girişimcilik 
İlişkisi” konulu sunumu için 
söz aldı. Kobilerin Türkiye 
toplam işletme sayısının 
%99’unu oluşturduğuna 
değinen Prof. Dr. ÇAĞLAR, 
tüm işletmeler içerisindeki 
kobi sayısını dünya ve 
Türkiye’den oluşan iki ayrı 
kategoride değerlendirdi. 
 ABD ve AB ülke-
lerindeki küçük işletmelerin 
tanımını ve Türkiye’deki 
farklı kategorilerde yer alan 
kobilerin tanımını yapan 
Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR, 
KOSGEB’in 1-50 personele 
sahip işletmeleri küçük, 
50-100 arası personele 
sahip işletmeleri orta, 100 
ve üzeri personele sa-
hip işletmeleri de büyük 
ölçekli işletmeler olarak 
sınıflandırdığını belirtti.
 Kobilerin işletme 
alanları, ekonomiye 
sundukları katkıları ve 
sorunlarına da değinen 
Prof. Dr. ÇAĞLAR kobiler-
deki en büyük sorunların 
yönetimsel olduğunu 
söyledi. Doğru personel 
kullanılmaması, teknik 
personelin yönetime 
müdahalesi, personel 
yetersizliği, danışman ve 
uzman eksikliği, örgüt ve 
örgütlenme eksikliği olarak 
sınıflandırdığı yönetim 
sorunlarının girişimcilerin en 
önemli başarısızlık sebebi 
olduğuna dikkat çekti.
 Ardından söz 
alan Bülent Ecevit Üniver-
sitesi İİBF İşletme Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Rasim İlker GÖKBULUT 
ise “Girişimcilerin Dikkat 
Etmesi Gereken Finansal 
ve Ekonomik Göstergel-
er” başlıklı 
konuşmasında 
yeni mezun 
öğrencilerin 
maaş karşılığı 
mı yoksa 
girişimci olarak 
mı çalışmak 
istediklerinin 
farkındalığından 

bahsetti ve kendi servetini 
kendisi kazanmış olan 
milyonlarca dolarlık ge-
lire sahip dünyaca ünlü 
girişimcilerden örnekler 
verdi.
 Girişimcilerin hayal-
leri olan sıradan olmayan 
farklı insanlar olduğuna 
dikkat çeken Doç. Dr. GÖK-
BULUT birazcık cesaret 
ve doğru zamanda doğru 
hamle ile dünya markası 
yaratmanın hiç de hayal 
olmadığını söyledi.
 Son olarak söz 
alan Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi İİBF 
Maliye Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Tarık 
VURAL ise “Girişimciliği 
Teşvik Edici Bir Vergi 
Sistemi Nasıl Olmalıdır” 
konulu konuşmasında 
girişimciliği vergisel açıdan 
değerlendirdi.
 Kamu istihdamında 
düşüş ile karşı karşıya 
olduğumuzu belirten Doç. 
Dr. Tarık VURAL, son 
yıllarda girişimciliğin yüksek 
oranda kabul gördüğünü 
belirtti. Vergisel anlamda 
girişimciler nasıl başarılı 
olur, yeni vergi paketinde 
girişimcileri ilgilendiren 
değişiklikler nelerdir 
konularını irdeleyen Doç. 
Dr. VURAL, adil vergi 
sisteminin uygulandığı ülke-
lerde girişimcilerin hayatta 
kaldığına ve adaletsiz vergi 
sistemi ile girişimcilerin 
ayakta kalma şansı 
olmadığına dikkat çekti.
 Panelin ardından 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 
tarafından konuşmacı 
olarak panelde katılan 
öğretim üyelerine katılım 
sertifikası takdim edildi.



 Ordu Üniver-
sitesi, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Bölge Müdürlüğü 
ile paydaş yürütülebilecek 
projeler kapsamında 
ön çalışma toplantısı 
gerçekleştirdi.
 ODÜ Cumhuri-
yet Yerleşkesi Rektörlük 
Makamında düzenlenen 
toplantıya ODÜ Rektörü 
Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ, 
ODÜ Rektör Yardımcısı 
Prof.Dr. Ahmet Ali BAY-
HAN, Giresun Orman 
Bölge Müdürü CelaL PİR, 
Giresun Orman İşletme 
Müdürü Mustafa AKKAYA, 
Ordu Fidancılık Müdürü 
Mümin DÖNGEZ katıldı.
 İstişare 
toplantısında Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı 
nezdinde bölgemiz içeri-
sinde bulunan yeşil 
alanların artırılması, 
biyolojik çeşitlilik ve tabiatın 
korunmasını sağlamak 
maksadıyla ODÜ akade-
misyenlerinin paydaş 
yürütebileceği projeler ve 
çeşitli konular gündeme 
geldi.
 Ayrıca, 
yerleşke alanının 
ağaçlandırılması, üniver-
sitemiz araştırıcılarının 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ile ortaklaşa 
yürüteceği projelere destek 
sağlanması, yine üniver-
sitemiz akademisyenlerinin 
danışmanlığında ceviz vb. 
çeşitli tarımsal ürünler için 

alanlar kazandırılması ve 
Ordu Üniversitesi akade-
misyenleri ile bakanlık 
personelinin ortaklaşa 
yürütebileceği diğer pro-
jeler görüşüldü.
 Kurum olarak Ordu 
Üniversitesi’ne her türlü 
desteğe hazır olduklarını 
vurgulayan Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı Giresun 
Orman Bölge Müdürü 
Celal PİR, Ordu Üniver-
sitesi akademisyenlerinin 
ve öğrencilerinin doğa, 
ağaçlandırma, yeşil 
alanların korunmasına 
ve yaygınlaştırılmasına 
katkıda bulunma ve 
yaygınlaştırma vb. be-
lirli projelerde her türlü 
desteğe hazır olduklarını 
vurguladı.
 Toplantıda aynı za-
manda Üniversite arazisine 
yapılacak olan gölet ve 
dere yataklarındaki düzen-
lemeler sonuçlandıktan 
sonra, üniversite arazi-
sine bazı meyve türlerinin 
(likapa, kızılcık, karayemiş 
vb.) kazandırılması, Ziraat 
Fakültesi akademisyenleri-
miz ve bakanlık personeli 
ortak işbirliği ile ceviz 
ormanlarının oluşturulması 
ve diğer yürütülebilecek 
ortak projeler yönünde 
çalışmalar yapılması 
kararlaştırıldı.
 Konuyla ilgili 
bir değerlendirme ya-
pan ODÜ Rektörü Prof.
Dr. Tarık YARILGAÇ şu 

sözlere değindi:	“Orman	
ve	Su	İşleri	Bakanlığımız	
yetkili	müdürlerince	
üniversitemizin	hak	ettiği	
yeşil	alana	bir	an	önce	
kavuşturulması,	gerek-
li	peyzaj	çalışmalarının	
ivedilikle	tamamlanması	
ve	ortaklaşa	yürütülecek	
her	türlü	projeye	destek	
sağlanacak	olması	
bölgemiz	açısından	son	
derece	önemlidir.
	 Üniversitemiz	
açısından	çok	önemli	
olan	Say,	Çırçıp	ve	
Kargın	derelerinin	ıslah	
çalışması	ve	yerleşke	
alanındaki	gerekli	
çevre	düzenlemeleri	
tamamlandıktan	sonra	
şu	anda	ön	çalışmalarını	
yürüttüğümüz,	üniver-
sitemize	daha	çok	yeşil	
alan	kazandırma	adına	
gerçekleştirilecek	olan	
ağaçlandırma	pro-
jesinin	öğrencilerimize	
ve	akademisyenlerimize	
şimdiden	hayırlı	olmasını	

temenni	ediyorum.
	 İnanıyorum	ki	
tüm	bu	projeler	bittik-
ten	sonra	ODÜ	mima-
risinin	yanında	yeşil	
alanları	ile	de	modern	
ve	doğal	bir	görüntüye	
sahip	olacaktır.	Ayrıca	
Orman	ve	Su	İşleri	
Bakanlığımızın,	üniver-
sitemiz	akademisyenleri-
nin	bölgenin	ekonomi-
sine	ve	gelişimine	katkı	
sağlayacak	projelerine	
destek	verecek	olması	
da	bizler	açısından	son	
derece	değerlidir.
	 Tüm	bu	paydaş	
çalışmaların	üniver-
sitemizin	yanı	sıra	
Ordu’ya	ve	bölge	
halkına	da	önemli	
kazanımlar	sağlayacağı	
inancındayım.	Şu	anda	
ön	çalışması	yürütülen	
iş	birliğimizin	hayırlı	
olması	dileklerimle	iki	
kurum	arasındaki	paydaş	
çalışmaların	sürekliliğini	
temenni	ediyorum.”
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ODÜ’nün ev Sahipliğinde 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Bölge 
Müdürlüğü ile Ön 
Çalışma Toplantısı 
Düzenlendi
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	 Ordu Üniversitesi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Kayak ve Snow-
board Kulübü Öğrencileri, 
hafta sonu düzenlenen bir 
gezi ile Çambaşı Kayak 
Merkezi’nde kayak sporuyla 
tanıştı. 
 Ordu Çambaşı 
Yaylası’na bu yıl 
kazandırılan Kayak 
Merkezi’nde ilk kez kayak 
sporu ile tanışan öğrenciler, 
ilginç ve eğlenceli görüntül-
er oluşturdu.

 Ordu Üniver-
sitesi Kayak ve Snow-
board Kulübü Akademik 
Danışmanı Serdar Şanlı, 
bu yılın ilk aktivitesini 
yaptıklarını belirterek, acemi 
pistinde kulüp sporcularına 
kayak eğitimi verildiğini 
ifade etti.
 Yeni kurulan Ordu 
Üniversitesi Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı 
Kayak ve Snowboard 
Kulübü için, Çambaşı 
Kayak Merkezi’ni dikkate 
aldıklarını belirten Serdar 
ŞANLI, Bolu, Erzurum gibi 

kayak pisti olan tüm illerin 
üniversitelerinde bu tarz 
kulüpler var olduğunu, 
bunlardan örnekle yola 
çıktıklarını ve ilk başlarda 
kulübe talep olur mu 
düşüncesi ile tereddüt 
yaşadıklarını ancak çok 
yeni olmalarına rağmen 
200’e yaklaşan bir öğrenci 
talebi ile karşı karşıya 

olduklarına değindi.
 Yaklaşık 30 
öğrencimiz ile ilk etkinlikleri-
ni gerçekleştirdiklerine 
değinen ŞANLI, önümüzde-
ki yıllarda üniversitenin de 
desteği ile daha kalabalık 
ve daha aktif bir şekilde 
öğrencilerin Çambaşı 
Kayak Merkezi’nden 
faydalanmalarına vesile 

olacaklarını belirtti. 
 Çambaşı Kayak 
Merkezi kayak hocası 
Çiğdem YILMAZ’da, ODÜ 
öğrencilerinin oldukça yete-
nekli olduğunu söyleyerek, 
Çambaşı Kayak Merkezi 
adına üniversite öğrencileri 
ile buluşmaktan son derece 
memnun olduğunu belirtti.
Günün sonunda Ordu 
Üniversitesi Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı 
Kayak ve Snowboard 
Kulübü öğrencileri toplu 
hatıra fotoğrafı çektirerek 
geziyi sonlandırdılar.

Ordu Üniversitesi
Kayak ve Snowboard 
Kulübü Öğrencileri 
Çambaşı’nda



 Ordu Üniversitesi 
Cumhuriyet Yerleşkesi’nde 
düzenlenen ‘bahar ve 
sevgi’ anlamındaki Nevruz 
Bayramı etkinliğine ODÜ 
Rektörü Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, ODÜ Rek-
tör Yardımcıları Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN, 
Prof. Dr. Ahmet Ali BAY-
HAN, ODÜ’lü dekanlar, 
akademisyenler, daire 
başkanları, idari personel 
ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.
 Şehitlerimizin 
anısına bir dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marş’ımızın okunmasının 
ardından başlayan ve 3000 
yıldan beri geleneksel 
olarak kutlanmakta olan 
Pers kökenli Nevruz şenliği 
kapsamında ODÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 

bir konuşma gerçekleştirdi. 
Günün anlam ve önemine 
değindiği konuşmasında 
Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ şu sözlere 
değindi:

 “Türk milli 
geleneğinde yer alan 
bir kavram olan Nevruz 
(Yeni Gün), Türklerin 
Ergenekon’dan çıktıkları 

günü simgeler. Sümerler-
den beri Orta Asya ve Orta 
Doğu coğrafyasındaki 
bütün topluluklar, yeni 
yıl ve baharın başlangıcı 
olarak Nevruz’u kutlamaya 
başlamışlardır. 

 2010’da Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu, 
3000 yıldan beri kutlan-
makta olan Pers kökenli 
bu şenliği, Dünya Nevruz 
Bayramı olarak ilan 
etmiştir. Bizler de bu kap-
samda geleneklerimizde 
önemli bir yeri olan baharın 
ve yeniden doğuşun sem-
bolü Nevruz’u coşku ve 
sevinç ile kutluyoruz.

 Nevruz 
Bayramı’nın barışı ve huz-
uru simgelemesi dileklerim-
le, katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyor, 
hepinizin bayramını kut-
luyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.”
 Ardından Ordu 
Üniversitesi Rektörü 
Nevruz Ateşi’ni yaktı 
ve tüm akademisyenler 

öğrenciler ile birlikte barış 
temennisi ve coşku ile 
Nevruz ateşinden atladılar. 
 Daha sonra ODÜ 
Rektörü Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, ODÜ Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. 

Saim Zeki BOSTAN, Prof. 
Dr. Ahmet Ali BAYHAN 
ve dekanlar tarafından 
demir dövme töreni 
gerçekleştirildi. 
 Ordu Üniversitesi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Halk Oynları 
ekibinin Ordu Yöresi oyunu 
ile devam eden törende 
öğrencilerin de katılımı ile 
çeşitli oyunlar oynandı.

 ODÜ Yönetimi ile 
öğrencilerin birlikte yumur-
ta yarıştırması ile başlayan 
oyunlar daha sonra yu-
murta kırma, çuval yarışı 
ve yoğurtta para bulma 
oyunları ile devam etti.
Programın ardından tüm 
katılımcılara günün anısına 
Özbek Pilavı ve Yayık 
Ayranı ikram edildi.
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 ODÜ Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek-
okulu Motorlu Araçlar ve 
Ulaştırma Teknolojileri 
Bölümü Otomotiv Teknolo-
jisi Programı uygulamalı 
eğitim-öğretim işbirliği pro-
tokolü 7 otomotiv firmasının 
katılımı ile gerçekleştirildi.
 ODÜ Cumhuri-
yet Yerleşkesi Rektör-
lük Senato Salonu’nda 
gerçekleştirilen ve üni-
versite sanayi işbirliği 
açısından büyük önem 
taşıyan uygulamalı eğitim-
öğretim işbirliği protokolü 
imza törenine ODÜ Rektörü 
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, 
TBMYO Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Veli TÜRKMENOĞLU, 
TBMYO Müdür Yardımcıları 
Öğr. Grv. Nihat PAR-
LAK, Öğr. Grv. Bülent 
KANDEMİR, Ateş Otomotiv 
(Opel-Honda), Bayram Oto-
motiv (Peugeot), Tunalar 

Otomotiv (Fiat), Kayhan 
Otomotiv (Hyundai- Mer-
cedes), Akten Otomotiv 
(Nissan),  Ford Altaş, Köy 
Otomotiv (Renault) Yetkili 
Müdürleri katıldı.
 Amacı, ODÜ Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek-
okulu Araçlar ve Ulaştırma 
Teknolojileri Bölümü Oto-
motiv Teknolojisi Programı 
2. sınıf öğrencilerinin 
mesleki bilgi ve görgülerini 
artırmak ve protokol işbirliği 
gerçekleştirilen firmaların 
mevcut teknik donanım ve 
personellerinden istifade 

ederek daha donanımlı 
otomotiv teknikerleri 
yetiştirmektir.
 Haftada 2 gün 
1,5 ay (6 hafta) boyunca 
uygulamalı eğitimden 
faydalanacak olan ODÜ’lü 
öğrenciler bu sayede pratik 
eğitimlerini de pekiştirmiş 

olacaklar.
 Protokol içeriğinde, 
işletmede verilecek olan 
programların Ordu Üniver-
sitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğü 

tarafından hazırlanması ve 
eğitimlerin ders programı 
dâhilinde sürdürülmesi de 
yer almaktadır.
 Projenin koor-
dinasyonundan sorumlu 
ODÜ Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğü, 
projeye koordinatör olarak 
Öğr. Gör. Nihat PARLAK ve 
Öğr. Gör. Göksel KAYA’yı 
açıkladı.
 1 Nisan-31 Mayıs 
tarihleri arasını kapsayan 
protokol anlaşması, 
tarafların talep etmesi 
üzerine uzatılabilecek veya 

daha sonra gerek görülen 
hususlar ilave edilebilecek.
 ODÜ-Sanayi 
işbirliği açısından büyük 
önem arz eden protokol 
imza töreni için bir de-
meç veren Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ, şu 
açıklamalarda bulundu:

“Üniversitelerin eğitim ve 
araştırma faaliyetlerinin 
yanı sıra topluma hizmet 
görevleri de bulunmaktadır.
 Bu kapsamda 
çeşitli kurumlarla işbirliği 

içerisinde hareket etme-
ye gayret gösteriyoruz. 
Üniversite sanayi iş birliği 
ülkemizin kalkınması için 
yadsınamaz derecede 
önemlidir. Tüm kurumların 
bu konuda büyük çaba 
göstermesi gerekiyor. Bilgiyi 
doğru kullanmak ve genç 
nesillere aktarımını yap-
mak insanlık için geleceğe 
yapılan önemli bir yatırım 
niteliği taşıyor.
 Bu anlamda üni-
versiteler de çeşitli sanayi 
kuruluşları da önemli bir 
sorumluluğa sahiptir. Üni-

versitelere bilginin üretimi 
sürecinde, bilgiyi teknolojiye 
dönüştürme aşamasında 
da sanayiye önemli görev-
ler düşüyor. Üniversitelerin 
ürettikleri bilgileri, teknoloji 
ile buluşturma görevi sana-
yi kuruluşları tarafından 
özenle gerçekleştirilmeli, 
hep hayalini kurduğumuz 
çağdaş medeniyetler 
seviyesine ulaşabilmek için 
üniversite-sanayi işbirliğine 
önem vermeliyiz. 
 Bizler de bu 
bağlamda üzerimize düşen 
görevi gereğince yerine 
getirebilme çabasındayız. 
Bu gün burada 7 otomo-
tiv firmamızın destekleri 
ile imzaladığımız ortak 
uygulamalı eğitim işbirliği 
protokolümüz son derece 
önemlidir. Öğrencilerimizin 
daha nitelikli otomotiv tekni-
kerleri olarak yetişmesine 
büyük katkı sağlayacaktır. 
 Dolayısıyla bu 

işbirliğinin uzun süreli 
olmasını arzu ediyor, bu 
imza töreninin üniversitemiz 
için bir başlangıç olduğunu 
belirtiyor ve beraber 
çok daha büyük başarılı 
çalışmalara imza atmayı 
hedefliyoruz.
 7. Yılını henüz 
dolduran bir üniversite 
olarak eğitim işbirliği 
protokolümüzün hayırlara 
vesile olmasını temenni 
ediyor, Ordu Üniversitesi 
ve öğrencileri adına büyük 
bir mutluluk duyduğumuzu 
belirtmek istiyorum.”

Ordu Üniversitesi 7 Otomotiv Firması ile 
Uygulamalı Eğitim İşbirliği Protokolü İmzaladı



 Konuşmacı 
olarak Biyomimetik 
Uzmanı Onur YILDIZ’ın 
davetli olduğu konferansa, 
ODÜ Rektör Yardımcıları 
Prof.Dr. Saim Zeki 
BOSTAN, Prof. Dr. Ah-
met Ali BAYHAN, ODÜ’lü 
akademislenler ve idari 
personel ile çok sayıda 
öğrenci katıldı.
İstiklal Marşı ve 
şehitlerimizin anısına 1 
dakikalık saygı duruşunun 
ardından başlayan kon-
feransta Biyomimetik 
Uzmanı Onur YILDIZ, 
dünyanın yaşına, bugüne 
kadarki kronolojik süre-
cine ve canlılar âleminin 
dünyanın varoluşundan 
bu yana yaşadığı önemli 
olaylara fosil kalıntılarının 
detaylı aktarıldığı özel bir 
sunumla yer verdi.
Biyomimetik Uzmanı 
Onur YILDIZ sunumunda, 
yakın geçmişimizin ya 
da yakın tarihimizin 
yazılı veya görsel olarak 
kanıtlarının muhakkak 
bulunmakta olduğunu ama 
4,3 milyar yaşında olan 
dünyamızın ilk yıllarına 
dair tek kanıtımızın 
fosiller olduğunu ve biz-
lerin taş halindeki canlı 
kalıntılardan yola çıkarak 
geçmişe ait bilgilere en 
doğru biçimde kolayca 
ulaşabildiğimizi sunumu 

ile destekledi.
Taş halindeki canlı 
kalıntıların (fosillerin) 
yapılarında bulunan 
mineral ve kristal dokular 
sayesinde yaşları kolayca 
hesaplanabildiğini ve 
günümüze kadar bo-
zulmadan geçmişin en 
doğru bilgilerini bizlere 
taşıyabilmekte olduğunu 
söyleyen Uzman YILDIZ, 
aynı tabakada bulunan 
fosillerin aynı yaşa sahip 
olduğuna da değindi. 
Günümüzde geçmişin 
gizemli dönemlerini 
aydınlatan milyonlarca 
fosil örneği bulunduğunu 
belirten Uzman YILDIZ, en 
değerli fosillerin müze-
lerde ve üniversitelerde 
korunduğunu belirtti. 
Artık çok farklı türlere ait 
fosillerin bulunamadığına 
da değinen YILDIZ, bilim 
adamlarının gerekli tüm 
araştırma ve geliştirme 
çalışmaları için ellerin-
de birbirine çok ben-
zeyen yeterli sayıda fosil 
bulunduğunu günümüzde 
artık her fosilin koruma 
kapsamına alınmadığını 
belirtti.
Fosillerin detaylı 
tanımından sonra 
canlıların tarihine değinen 
Biyomimetik Uzmanı Onur 
YILDIZ, insanoğlunun 
ulaşabildiği en eski canlı 

türünün 3.8 milyar yaşında 
olduğunu, kalıntıların 
Avusturalya’da 2009 
yılında elde edildiğini, şu 
anki aslı ile fosilinin DNA 
yapısı olarak uyuştuğunu 
ve bir çeşit siyanobak-
teri özelliği taşıyan ve 
dünyanın en kompleks 
bakteri gurubundan bir tür 
olduğunu açıkladı.
 Bilim dünyasınca 
da kabul edilen harika 
mikro canlı siyanobak-
terinin, evrim teorisinin 
canlıların tesadüf-
ler sonucu meydana 
geldikleri iddiasını çöker-
ten muhteşem özel-
likleri olduğunu da çeşitli 
bilimsel dergilerin ve 
ünlü akademisyenlerin 
makalelerinden örneklerle 
sundu.
 Bakteriler, evrim 
bilimcilerin iddia ettikleri 
gibi ilkel değil tam tersine 
aşamalı bir evrim süre-
ciyle meydana geleme-
yeceklerini kanıtlayan 
kompleks yapılara 
sahiptirler diyen Biyo-
mimetik Uzmanı Onur 
YILDIZ, doğada her biri 
farklı bir özelliğe sahip 
pek çok bakteri türlerinin 
var olduğunu, son derece 
özel hücre yapılarına 
ve karmaşık hücre içi 
iletişim sistemlerine sa-
hip olan Siyanobakteriler 
içinse tüm bu farklı özel-
likleri tek başına taşıyan 
dünyanın en karmaşık 

bakteri grubunu olduğunu 
belirtti. 
 Eğer bir canlı, 
milyonlarca yıl önceki tüm 
özellikleri ile günümüzde 
kusursuz şekilde varlığını 
sürdürüyorsa ve hiçbir 
değişim geçirmediyse, 
bu durum Darwin’in 
öngördüğü aşamalı evrim 
modelini tamamen ortadan 
kaldıracak kadar güçlü 
bir kanıttır diyen Uzman 
YILDIZ,   yeryüzünde 
bunu kanıtlayacak tek bir 
örnek değil, milyonlarca 
örnek bulunmaktadır. 
Canlılar, milyonlarca yıl 
hatta kimi zaman yüz 
milyonlarca yıl önce var 
oldukları hallerinden 
hiçbir farklılık gösterme-
mektedirler. Bu durum, 
tüm araştırmaların da 
açıkça ifade ettiği gibi, 
paleontologların, hala 
savunulmakta olan 
evrim fikrinden artık 
“kaçınmalarına” sebep 
olmaktadır, dedi.
 Gerçekten 
bir evrim yaşanmış 
olsaydı, canlıların yer-
yüzünde küçük kade-
meli değişimlerle ortaya 
çıkmaları ve zaman 
içinde de değişmeye 
devam etmeleri gerekirdi. 
Oysa fosil kayıtları ve 
yaşayan fosiller bunun 
tam aksini gösterir. Farklı 
canlı sınıflamaları, fosil 
kayıtlarında hiçbir ataları
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ODÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde “Canlılarda Teknoloji ve 
Canlıların Kökeni” Konulu Konferans Gerçekleştirildi
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 olmadan aniden ortaya 
çıkmışlar ve yüz milyon-
larca yıl boyunca hiç 
değişim geçirmeden 
durağan bir biçimde 
kalmışlardır. Soyunun 
tükendiğine inanılan ve 

jeolojik dönemde yaşayan 
bazı canlı kalıntılarının 
günümüzde hiç değişikliğe 
uğramamış örnekleri-
ne rastlanması evrimin 
geçersizliğini açıkça 
ortaya koyan deliller-
dendir, diyen uzman 
YILDIZ evrim teorisinin 
babası DARWİN’in bile 
araformlara ait kalıntıların 
bulunamaması ve en eski 
türlerin DNA kalıntıları 
ile bugünün DNA 
kalıntılarının birebir aynı 
olması dolayısı ile kendi 
iddiası ile zıt düştüğünü 
vurguladı.
İlkellikle kompleksi ‘göz’ 
örneği ile kıyaslayan 
Uzman YILDIZ, ilk çok 

hücreli canlı örneği ile 
günümüz insan gözünün 
yapısını kıyasladı. 
İlk göz buluntularının 
mükemmelliği, 
çözünürlüğü ve görebilme 
derecesi ile canlıların 

ilkelden komplekse 
doğru değil, kompleksten 
ilkele gittiğini savundu 
ve bununda bilime ters 
olduğunu vurguladı. 
Bu örnekle yaşamın 
kompleks ve anlık 
başladığına değinen Uz-
man YILDIZ, günümüzde-
ki fosil kalıntıları ile evrim 
teorisinin yalanlandığını 
söyledi.
Bundan 23 milyon 
yıl önce elde edilen 
yengeç fosili ile bugünkü 
yengecin, 128 milyon yıl 
önceye ait çekirge fosili-
nin, 30 milyon yıl önceye 
ait kurbağa fosilinin ve 
33 milyon yıl önceye ait 
tavşan fosilinin aynı DNA 

ve vücut yapısına 
sahip olduğunu, en 
mikro fosillerden 
en makro fosillere 
aynı tezin birebir 
doğrulandığını 
belirtti.
Evrimle çelişen 
canlılık tarihi 
için bir şekilde 
‘aniden çıkış’ ile 
var olduklarını, 
evrimsel herhangi 
bir değişime 
uğramadan 
günümüze kadar 
da geldiklerini özel 

sunumu ile destekleyerek 
açıklayan Uzman YILDIZ, 
fosil rekonstrüksiyonu ile 
uğraşan uzmanlar içinse 
tarihi yanılgı ya da hayal 
gücü geliştirmekten başka 

bilime katkıları 
olmadığını id-
dia etti. Aynı 
kalıntının 100 ayrı 
rekonstrüksiyon 
uzmanına veril-
mesinin 100 ayrı 
canlı türü örneği 
oluşmasına sebep 
olacağının altını 
çizen Uzman 
YILDIZ, fosilin 
yapılamayacağını 
ancak toprağın 
altındaki bir 
katmandan 
bulunabileceğini 
söyledi. 

Canlıların DNA özel-
liklerine de kendileri-
ne has mükemmel 

yaratılışları ile türlerini 
sürdüren ‘ağaçkakan’ 
ve ‘yalıçapkını’ kuş türü 
örnekleri ile dillendiren Uz-
man YILMAZ, her canlının 
yüzyıllar önceki DNA’sı 
nasıl ise şimdide aynı 
DNA’ya sahip olduklarını, 
değişen şeyin sadece 
çevresel etkiler dolayısı 
ile dış yapısı olduğunu be-
lirtti. Bu tezini de Hüseyin 
BOLD örneği ile renklen-
diren Uzman YILMAZ, 
çok çalışmasaydı 100 
m. şampiyonu olamazdı, 
bugün şampiyon 
olması onun oğlunun 
da şampiyon olacağı 
anlamına gelmez, beceri-
ler değil sadece doğuştan 
var olan, yaratılışın gereği 
DNA’lar kalıtımsaldır ve 
babadan oğla, nesilden 
nesile aktarılabilirler, dedi.
Uzman YILDIZ, Canlıların 
bilimsel anlaşılamayan 
yanlarının oldukça faz-
la olduğuna, bugün 
kullandığımız biyolojik 
bilgilerin tamamının 
sadece %2 olduğuna 
değinerek sözlerine soru-
cevap bölümü dolayısı ile 
son verdi.
Programın ardından ODÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Ali BAYHAN 
tarafından Biyomimetik 
Uzmanı Onur YILDIZ’a 
teşekkür belgesi takdim 
edildi. 



 10-28 Aralık 
2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Ordu Üni-
versitesi Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı 21. 
YY. Gençlik ve Münazara 
Kulübü’nün düzenlemiş 
olduğu ‘Şehidime Mektup 
Yarışması’ etkinliğinde 
dereceye girenler ödüllerini 
aldı.
 Ordu Üniver-
sitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu çok 
amaçlı konferans sa-
lonunda gerçekleştirilen 
ödül törenine ODÜ Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. 
Saim Zeki BOSTAN, 
Teknik Bilimler MYO 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Veli TÜRKMENOĞLU, 
Müdür Yardımcıları Öğr. 
Gör. Nihat PARLAK, Öğr. 
Gör. Bülent KANDEMİR, 
ODÜ’lü akademisyenler, 
idari personel, çok sayıda 
öğrenci, şehit aileleri ile 
vatandaşlar iştirak etti.
 İstiklal Marşı ve 
şehitlerimizin anısına bir 
dakikalık saygı duruşunun 
ardından başlayan törende 
21. YY. Gençlik ve Münaz-
ara Kulübü 
öğrencileri, 
akademik 
danışmanları 
Öğr. Grv. 
Reşit AKDAĞ 
öncülüğünde 
hazırlayıp 
sundukları 
‘Çanakkale’ 
adlı tiyatro 
oyununu 
günün anlam ve önemini 
vurgulamak adına sahne-
lediler.
 Ardından mektup 
dalında 24, şiir dalında 
ise 11 eserin yarıştığı 

‘Şehidime Mektup 
Yarışması’ ödül 
törenine geçildi. 
 Jüri 
tarafından yapılan 
değerlendirme so-
nucunda dereceye 
giren yarışmacılara 
bronz kalemin 
hediye edildiği 
ödül töreninde, 
‘Çanakkale’ adlı oyunun 
yazarı, Fatsa Necati 
Çetinkaya İlköğretim Okulu 
öğretmenlerinden Raife 

SARIOĞLU’na da bir 
teşekkür belgesi takdim 
edildi.
 Yarışmanın 

anlam ve önemine dair 
görüşlerini belirten Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Saim 
Zeki BOSTAN, “Böylesi 
anlamlı bir yarışma ile 
öğrencilerimiz nezdinde 

şehitlerimizi anıyor olmanın 
gururu ve mutluluğu içeri-
sindeyiz.  Bu anlamlı 
etkinlikleri dolayısı ile 21. 
YY. Gençlik ve Münaza-
ra Kulübü öğrencilerine 
teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi.
 Jüri tarafından 
titizlikle yapılan 
değerlendirmede dereceye 
giren eserler şunlardır:
Mektup	dalında:
1.	Ali	Kamber	GÜRLEYİK
Teknik	Bilimler	MYO	–	
Kontrol	ve	Otomasyon	
Bölümü	(Rumuz:	Kam-
beri)
2.	İrfan	GÜNEYSU
Teknik	Bilimler	MYO	–	
İnşaat	Bölümü	(Rumuz:		
Güney)
3.	Semih	ULUTEPE
Teknik	Bilimler	MYO	–	
Kontrol	ve	Otomasyon	
Bölümü	(Rumuz:	Hoyrat)
	
Şiir	dalında:
1.	Selim	KADIOĞLU

Teknik	Bilimler	MYO	–	
Elektronik	Haberleşme	
Bölümü	-	(Rumuz:		Ünyeli	
Genç)

2.	Ebru	YAĞCI
Sosyal	Bilimler	MYO	
-İşletme	Yönetimi	II.	
Öğretim	Bölümü	-		(Ru-
muz:		Ebruli)
3.	Osman	Fahri	EYİGÜN
Teknik	Bilimler	MYO	–	
Elekronik		Bölümü	(Ru-
muz:	Ofe)
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ODÜ 21. YY Münazara 
Kulübü Şehidime Mek- 
tup Yarışması Ödül 
Töreni Yapıldı



 Bu yıl ikincisi 
düzenlenen Ordu Karade-
niz Kitap Fuarı’nın onur 
konuğu olarak ilimizde 
bulunan ünlü yazarlardan 
Tarihçi Hasan Basri 
BİLGİN, Psikolog Tuncel 
ALTINKÖPRÜ, Hayat 
Yayınları Genel Müdürü 
Hayati BAYRAK Ordu 
Üniversitesi’ni ziyaret et-
tiler.
 Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ’a kendi 
yazdıkları kitapları hediye 
eden yazarlar, genç Ordu 
Üniversitesi’nin hızlı 
gelişiminin basından takip-
çisi olduklarını belirterek 
çalışmaları ile Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’ın bu 
anlamda takdire şayan bir 
süreç yönettiğine değindiler 
ve hem bilim adına hem 
de genç ODÜ’nün şehre 
kattığı sosyal ve kül-
türel zenginlikler adına 
teşekkürlerini sundular.
 Ordu 2. Ka-
radeniz Kitap Fuarı’na 
dair değerlendirmelerin 
de yapıldığı sohbet 
esnasında Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ, konuk 
yazarları ODÜ’de ağırlamış 

olmanın mutluluğunu şu 
sözlerle ifade etti:
 “7. yaşımızı 
kutladığımız bu günlerde 
dünyaca ünlü yazarlarımız 
tarafından ilgiyle takip edili-
yor olmak hem bilim adına 
hem de üniversitemiz 
adına gurur vericidir.
 Akademik 
çalışmalarımızın yanı sıra 
ilimizde yürütülen çeşitli 

sosyo-kültürel faaliyetlere 
de destek veriyor olmak, 
en önemli görevlerimiz 
arasında yer almaktadır. 
 Bu anlamda bu yıl 
ikincisi düzenlenen Ordu 
Karadeniz Kitap Fuarı 
bizler için oldukça önem-
lidir. Tabii ki kendi gelişim 

çabalarımızın yanı sıra 
ilimizin kültürel gelişimine 
faydamız dokunabilsin diye 
de ayrıca gayret gösteri-
yoruz. Üniversiteler kentler 
ile el ele vermedikçe 
gelişimin de tam anlamıyla 
gerçekleştiği iddia edile-
mez.

 İlimizle bir bütün 
halinde geliştirmeye 
çalıştığımız üniversitemi-
zi ziyaret ederek bizleri 
onurlandırdığınız için bir 
kez daha teşekkürlerimi 
sunuyorum.
 Bu vesile ile 
“Kütüphanecilik ve Ki-

tap Haftası” dolayısı ile 
de sizin gibi değerli pek 
çok yazarımız adına 
sizlerin nezdinde tüm 
yazarlarımıza ‘mürekkebi-
niz daim olsun’ dileklerimi 
sunuyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.”
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 Ordu 
Üniversitesi’nin (ODÜ) 
7. kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla Cumhuriyet 
Yerleşkesi’nde Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ, aka-
demisyenler, idari personel 
ve öğrencilerin katılımı 
ile çelenk sunma töreni 
gerçekleştirildi.
 Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’mızın 
okunmasının ardından bir 
konuşma yapan Rektör 
Prof. Dr. Tarık YARIL-
GAÇ, ODÜ’nün hızla 
büyüdüğünü dile getirerek 
yaptığı konuşmasında 
gençliğe hitaben şu sözleri 
kullandı;
 “Ordu	
Üniversitesi’nin	7.	
Kuruluş	Yıldönümü’nü	
gerçekleştiriyor	olmanın	
gururu	içerisindeyiz.
	 Bu	mutlu	
günümüzde	bizlerle	
birlikte	olarak	onur	
verdiğiniz	için	teşekkür	
ediyor,	hepinizi	saygı	ile	
selamlıyorum.	
	 Yedinci	kuruluş	
yıl	dönümünü	kutlayan	
üniversitemizin	ev-
rensel	normlarda	elde	
ettiği	başarılar	şüphesiz	
sadece	bizim	değil,	
Ordu	halkının	da	ortak	
mutluluğu,	ortak	gururu-
dur.	
	 Bu	gelişime	güç	
ve	ivme	kazandırıyor	

olabilmek	ise	
hepimiz	için	
önemli	bir	so-
rumluluktur.		
	 Dört	
fakülte,	bir	
yüksekokul	
ve	iki	meslek	
yüksekokulu	
ile	2006	
yılında	eğitim	
öğretim	
faaliyetine	
başlayan	
Ordu	Üni-
versitesi,	7.	
yılında	on	
fakülte,	üç	
yüksekokul,	

on	meslek	yüksekokulu,	
üç	enstitüsü	ile	bilişim	
çağında	bilgili,	gelişmeye	
ve	yeniliklere	açık,	
teşebbüs	ruhu	yük-
sek	fertler	yetiştirmek	
amacı	ile	öncelikle	siz	
öğrencilerimize	sonra	
da	yöremiz	halkına	
ait	bir	kurum	olarak	
çalışmalarını	sürdürmek-
tedir.
	 75’in	üzerinde	
aktif	bölümü	ile	tercih	
edilen	bir	üniversite	
olan	Ordu	Üniversitesi,	
bölgesel	bir	üniversite	
olmanın	ötesinde,	bugün	
Türkiye’nin	80	ilinden	
öğrencisi	olan	gurur	
verici	bir	tabloya	sahiptir.
	 Üniversitemiz-
de	lisans	eğitiminin	
yanında	lisansüstü	
eğitim	de	sağlanmakta,	
2006	yılında	5547	öğrenci	
mevcudu	bulunan	Ordu	
Üniversitesi,	bünyesinde	
artık	12	binden	fazla	
gencimize	eğitim	olanağı	
sağlamaktadır.
	 Uluslararası	
standartlarda	sunulacak	
eğitim	ile	sahip	olduğu	
veriyi	işleyerek	bilgi	
haline	getiren	ve	genç	
nesillere	aktarabilen,	
takım	ruhuna	sahip,	
çözüm	odaklı	projeler	
üretebilen,	dünyamızın	
sorunlarının	farkında	

olan	bireyler	yetiştirmek	
en	büyük	idealimizdir.
	 Bu	amaçla,	
burada	sözlerimi,	
değerli	gençlere,	sevgili	
öğrencilerimize	sesle-
nerek	tamamlamak	isti-
yorum.
	 Ordu	
Üniversitesi’ni	tercih	
ederek	hayatınız	adına	
çok	önemli	bir	adım	
attınız.	Burada	sizden,	
bir	tek	ama	çok	önemli	
bir	isteğimiz	var,	öğrenin.	
Geleceğiniz	adına,	kari-
yeriniz	adına,	hayat	adına	
öğrenmek	istediğiniz	ne	
varsa,	öğrenmek	için	
size	sunulan	olanakları	
sonuna	kadar	kullanın.	
Ve	bizleri	lütfen	
sorgulayın…
	 Bizler	burada	
sizlere	elimizden	ge-
len	en	modern	ve	en	
ileri	teknolojiye	sahip	
araştırma	ortamını	yarat-
maya	ve	her	bir	persone-
limiz	ile	size	katkıda	
bulunmaya	hazırız.
	 Ordu	Üniver-
sitesi	mensupları	olarak	
amacımız;
	 Sizlerin	buradan	
her	açıdan	donanımlı,	
toplumsal	sorumluluk	
bilincine	sahip,	vatanını	
ve	milletini	seven,	kişisel	
hak	ve	hürriyetlere	
saygılı,	ülke	çıkarlarını	
kendi	çıkarlarının	
üstünde	tutan,	Türkiye’yi	
Ulu	Önder	Atatürk’ün	
belirlediği	çağdaş	
uygarlık	düzeyine	
çıkaracak,	dünyamız	
sorunlarına	vakıf,	
teknolojiyi	ve	bilimi	
doğru	amaçlar	için	
kullanacak	genç-
ler	olarak	mezun	
olmanızdır.
	 Ulusal	ve	
uluslararası	bilim	
dünyasındaki	yerini	
ve	tanınırlığını	her	
geçen	yıl	artırma	
hedefindeki	Ordu	
Üniversitesi’ni	

gelecek	güzel	günlere	
taşıyacak	olan	sizlersi-
niz...
	 Dünyanın	en	
büyük	gücü	para	değil,	
bilgidir.	Bugün	ileri	
teknolojilere	sahip	olan	
ülkelerin	bilgi	sahibi	olan	
ülkeler	olduğunu	görü-
yoruz.	
	 Türkiye’mizin	
de		bilgiyi	üreten	üniver-
sitelerin	olduğu	güçlü	
bir	ülke	olması	lazım.	
Bunu	yapabilmek	için	de	
eğitime	önem	vermemiz	
gerekir,	ciddi	destekler	
vermemiz	lazım	ki	bir	
nebze	daha	yol	alalım.
	 Bu	duygu	ve	
düşüncelerle	sözlerime	
son	verirken,	üniver-
sitemizin	bu	günlere	
ulaşmasında	emeği	
olan,	desteklerini	esirge-
meyen	bürokratlarımıza,	
işadamlarımıza,	akade-
mik	ve	idari	persone-
limize,	öğrencilerimize	
ve	Ordu	Halkı’na	çok	
teşekkür	ediyorum.	
	 Başarılarını	her	
geçen	gün	artırarak	
büyüyen	Ordu	
Üniversitesi’ne	nice	7’li,	
70’li	hatta	700’lü	yıllar	
diliyor,	bu	gün	aramızda	
bulunarak	bizlere	
onur	veren	siz	değerli	
katılımcılarımıza	saygılar	
sunuyorum.”
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 Ordu Üniver-
sitesi, 7. yılını Cum-
huriyet Yerleşkesi Mor-
foloji Binası Konferans 
Salonu’nda, ODÜ Müzik ve 
Sahne Sanatları Fakül-
tesi öğrencilerinin Türk 
Halk Müziği dinletisi ile 
taçlandırdı.
 Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ’ın ev 
sahipliği yaptığı ODÜ’nün 
7. yıl etkinlikleri, Ordu Vali 
Vekili Niyazi ERTEN, Ordu 
Belediye Başkanı Seyit 
TORUN, Ordu İl Garnizon 

Komutanı Jandarma Albay 
Şeref ÇAKMAK, İl Emniyet 
Müdürü Hakan KIRMACI,  
İl Özel İdare Genel Sekre-
teri Selami AYDIN, daire 
müdürleri, bürokratlar, 
Ordulu iş adamları, çeşitli 
sivil toplum kuruluşu tem-
silcileri, ODÜ’lü akademis-
yenler, öğrenciler ve Ordu 
halkının yoğun katılımı ile 
gerçekleştirildi.
 Şehitlerimizin 
anısına bir dakikalık 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’mızın okunmasının 
ardından başlayan 

törende, ilk olarak ODÜ 
tanıtım filmi izlendi. Tanıtım 
filminin ardından, ODÜ 
Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi öğrencileri 
tarafından 7. yıl kuruluş 
yıldönümü şerefine Türk 
Halk Müziği dinletisi 
gerçekleştirildi.
 Konserin bitimi 
ile başlayan protokol 
konuşmalarında ilk sözü 
ODÜ Rektörü Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ aldı
 Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, üniversitenin 

7 yıllık akademik gelişimini 
ve fizikî yapılanmasını 
konu aldığı konuşmasında, 
özel bir sunuma da yer 
verdi ve şu bilgileri aktardı;
 “Yükseköğretim	
kurumları	arasında	kend-
ine	saygın	bir	yer	edinen	
genç	ODÜ’nün	yedinci	
kuruluş	yıl	dönümünü	
onurlandırdığınız	için	
teşekkür	ediyor,	hepinizi	
saygı	ile	selamlıyorum.	
	 Ordu	Üniversitesi,	
tıpla,	tarımla,	turizmle,	
sporla,	kültürle,	sanatla	
ve	yerel	sektörle	iç	içe	

yürüttüğü	çalışmalar	net-
icesinde,	adından	başarı	
ile	söz	ettiren	üniversal	bir	
yapı	durumundadır.	Akade-
mik	ve	idari	personelimizin	
yanında	öğrencilerimizin	
katılımları	ile	yürütülen	
ortak		projeler,	tarafımızca	
topluma	hizmet	olarak	add-
edilebilmektedir.	
	
	 21’i	profesör,	23’ü	
doçent,	149’u	yardımcı	
doçent,	110’u	öğretim	
görevlisi,	138’i	araştırma	
görevlisi,	16’sı	okut-
man,	3’ü	uzman	olmak	
üzere	toplam	460	öğretim	
elemanımız	ile	her	35	
öğrencimize	bir	öğretim	
üyesi,	her	25	öğrencimize	
de	bir	öğretim	elemanı	
düşmektedir.
	 Yine	
öğrencilerimize	
sunduğumuz	FARABİ,	
ERASMUS	ve	MEVLANA	
değişim	programları	ile	
onların	kariyerlerine	yeni	
ufuklar	kazandırılmaktadır.	
Bu	anlamda	60’ın	üzerinde	
protokol	imzaladığımız	
üniversite	bulunmakta;	
bu	imkânlardan	Farabi	
Değişim	Programı	ile	
42	öğrencimiz	Erasmus	
değişim	programı	ile	30	
öğrencimiz	olmak	üzere	
toplamda	72	öğrencimiz	
hayallerine	bir	adım	daha	
yaklaşmış	bulunmaktadır.
	 Üniversitemiz	biri	
devam	eden	ikisi	sonuçla-
nan	toplamda	üç	AB	
Projesi,	birisi	sonuçlanan,	
ikisi	devam	eden	toplamda	
3	AB	Programı,	beşi	
sonuçlanmış,	dördü	hâlâ	
yürürlükte	olan	toplamda	9	
TÜBİTAK	projesi	ve	bir	de	

SANTEZ	projesi	ile	projeler	
üretmeye	devam	etmekte-
dir.
	 Yine	ODÜBAP	
ise	2012	yılında	top-
lamda	35	projede	250	
bin	TL	destekle,	2013	
yılında	toplamda	49	
proje	başvurusu	ve	600	
bin	TL’lik	bütçe	ile	bölge	
halkına	ve	bilime	hizmet	
etmektedir.	
	 Bu	sadece	üniver-
sitemiz	açısından	değil,	
ilimiz	açısından	da	son	
derece	önemli	bir	konudur.	
Bilimsel	platformda	elde	
edilen	tanınırlık,	ilimiz	için	
önemli	bir	ayrıcalıktır.	
	 Diğer	taraftan	
gençlerimize	okurken	iş	
olanağı	sağlanmakta,	bu	
bağlamda	üniversitemi-
zin	çeşitli	birimlerinde	
kısmi	zamanlı	olarak	130	
öğrencimiz	çalışmaktadır.	
300	gencimizin	yemek	bur-
sundan	faydalandığı	üni-
versitemiz	de	12	yabancı	
uyruklu	öğrencimizde	
sağlık	bursundan	
faydalanmaktadır.
	 ODÜSEM	bünye-
sinde	açılan	sertifika	
programları,	KOSGEB	
ve	İŞ-KUR	ortaklığı	ile	
gerçekleştirdiğimiz	proje-
ler	ile	gençlerimize	sek-
törel	ve	kültürel	anlamda	
pek	çok	fırsatlar	sunuy-
oruz.	
	 Tüm	bunların	
dışında;	2012	yılında	53	
milyar	830	bin	lira	olan	
bütçemiz,	2013	yılında	61	
milyar	484	milyon	seviyesi-
ne	ulaşmış	bulunmaktadır.
Büyük	onarım	kapsamında	
Ünye	İ.İ.B.F	kalorifer	sis-
temi	değiştirilmiş,	Ünye
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MYO’da	dershaneler,	
lavabolar,	kantin	ve	
yemekhanede	iyileştirme	
çalışmaları	yapılmış,	Sosy-
al	Bilimler	MYO’nun	iç	me-
kan	restorasyon	işlemleri	
gerçekleştirilmiştir.
	 Rektör-
lük	binasının	iç	
yenileme	işlemleri	
gerçekleştirilmiştir.
Diş	Hekimliği	Fakültesi,	
Ziraat	Fakültesi	ve	Müzik	
ve	Sahne	Sanatları	Fakül-
tesi	binaları	2013	yılı	
yatırım	bütçesine	alınmış,	
Diş	Hekimliği	Fakültesi	
binası	için	proje	ihalesine	
çıkılmış,	diğer	fakültelerin	
proje	ihale	işlemleri	devam	
etmektedir.
	 Bunların	yanı	
sıra,	2011	yılında	İktisadi	
İşletme	Üst	Kurulu	
oluşturulmuş,	restoran	ve	
kantinlerdeki	aksaklıklar	gi-
derilerek	düzenli	işletilmesi	
sağlanmıştır.	
	 Diğer	yandan	
Tıp	Fakültesi	Eğitim	ve	
Araştırma	Hastanesi	
yapılmak	üzere	Cum-
huriyet	Yerleşkesinin	
güneyinde	yer	alan	
72.601,27	m²’lik	alanın	
kamulaştırma	çalışmaları	
mahkeme	aşamasındadır.	
	 Ünye	İktisadi	
ve	İdari	Bilimler	Fakül-
tesinin	bulunduğu	bina	
kamulaştırılmıştır.

Ordu	Üniversitesi	Tıp	
Fakültesi	Morfoloji	
Binasının	yapımı	2011	yılı	
sonunda	tamamlanmıştır.
1000	seyircili	Kapalı	Spor	
Salonunun	ve	BESYO	
binasının	yapımı	2012	
yılında	tamamlanmıştır.
Merkezi	Araştırma	
Laboratuarının	yapımı	
2012	yılının	sonunda	
tamamlanmıştır.
	 Altyapı	çalışmaları	
kapsamında	yapılan	
KDV	hariç	668.450,00	TL	
sözleşme	bedelli	“Cum-
huriyet	Yerleşkesi	2.	
Etap	Peyzaj	ve	Altyapı	
Yapım	İşi”	ve	39.000,00	TL	
sözleşme	bedelli	“Ordu	
Üniversitesi	Diş	Hekimliği	
Fakültesi	Giriş	Kısmı	ve	
Altyapı	Yapım	İşi”	2012	
yılında	tamamlanmıştır.
	 Altyapı	çalışmaları	
kapsamında	yapılan	KDV	
hariç	3.761.000,00	TL	
sözleşme	bedelli	“Cum-
huriyet	Yerleşkesi	3.	
Etap	Altyapı	Yapım	İşi”	
ve	KDV	hariç	610.000,00	
TL	sözleşme	bedelli	
“Meslek	Yüksekokulu	
ile	Sağlık	Yüksekokulu	
Peyzaj	ve	Altyapı	Yapım	
İşi”nin	yapımı	devam	
etmektedir.	2013	yılı	
içersinde	tamamlanması	
planlanmaktadır.	
Karayolları	tarafından	
Cumhuriyet	Yerleşkesine	

cep	yapılması	çalışmaları	
titizlikle	devam	etmektedir.
Karayolları	tarafından	
yapılan	Say	deresinin	Or-
du-Giresun	karayolundan	
menfezle	geçişi	çalışması	
tamamlanarak	söz	ko-
nusu	derenin	taşkın	ve	sel	
durumlarında	Cumhuri-
yet	Yerleşkesi’nde	hasar	
oluşturmasının	önüne	
geçilmesi	hedeflenmiştir.
2011	yılında	Üniversitemi-
zin	kapalı	alan:	79.989	m²	
iken,	2013	yılında	Üni-
versitemizin	kapalı	alan:	
86.489	m²’ye	ulaşmıştır.
2012	Yılı	itibari	ile	31	adet	
laboratuar,	benç,	dolap	ve	
havalandırma	sistemli	son	
teknoloji	ile	tamamlanmış	
bulunmaktadır.
	 Diş	Hekimliği	
Fakültemize,	2011	yılında	
18	adet	ünite	yaptırılmış,	
halen	devam	eden	13	
ihale	daha	bulunmaktadır.	
Açıldığı	günden	bugüne	
yaklaşık	90.000	te-
davi	gerçekleştirilmiştir.	

Bu	sayının	200.000’e	
çıkarılması	hedeflenmekte-
dir.
	 Ayrıca,	Ordu	Kadın	
ve	Doğum	Hastanesi’nin	
üniversitemiz	bünyesine	
kazandırılması	ile	148	olan	
yatak	kapasitesi	273’e	
yükselmiş	bulunmaktadır.
Yine	Ordu	Üniver-
sitesi	Eğitim	ve	Araştırma	
Hastanesi’nde	ortak	
kullanımdan	önce	191.860	
hasta	tedavi	edilmiş,	ortak	
kullanıma	açılmasından	
sonra	%	35’lik	artış	ile	
254.491	hasta	tedavi	
edilmiş.	Ortak	kullanımdan	
önce	7359	adet	ameliyatın	
gerçekleştiği	Araştırma	
ve	Eğitim	Hastane-
sinde	%	50’lik	artış	
oranı	ile	11.195	ameliyat	
gerçekleştirilmiştir.
	 Yine	hastane-
mizin	cirosu,	9.887.729	
TL’den	%	100’lük	bir	
artışla	19.123.233	TL’ye	
yükselmiştir.
	 Tüm	bu	
çalışmaların	neticelenmesi	
ve	üniversitemizin	bu	gün-
lere	ulaşması	hakikaten	zor	
bir	süreç,	meşakkatli	ve	
sabır	isteyen	çalışmalarla	
gerçekleştirilmiştir.
	 Bu	duygu	ve	
düşüncelerle	sözlerime	
son	verirken,	üniver-
sitemizin	bu	günlere	
ulaşmasında	emeği	olan,	
desteklerini	esirgemeyen	
herkese	teşekkür	ediyo-
rum.
	 Başarıları	artarak	
büyüyen	Ordu	Üniver-
sitesine	nice	7’li,	70’li,	
700’lü	yıllar	diliyor,	bu	gün	
aramızda	bulunarak	bizlere	
onur	veren	siz	değerli	
katılımcılarımıza	saygılar	
sunuyorum.”
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 Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’ın 
konuşmasının ardından 
sözü Ordu Belediye 
Başkanı Seyit TORUN 
aldı. Ordu Belediye 
Başkanı Seyit TORUN 
konuşmasında üniver-
sitelerin kentlere ve bölge 
kalkınmasına katkılarının 
altını çizerek şu ifadelere 
yer verdi:
	 “7.	Kuruluş	
Yıldönümü’nü	
kutladığımız	Ordu	
Üniversitesi’nin	başarı	
grafiğinin	artması	di-
leklerimle,	bu	günlere	
gelmesinde	en	çok	
emeği	geçen	başta	
Sayın	Rektörümüze,	
tüm	akademisyenleri-
mize,	bürokratlarımıza	
ve	iş	adamlarımıza	ve	
tabiî	ki	öğrencilerimize	
şükranlarımı	sunuyorum.
	 Bir	ülkenin	
gelişmesinde	en	büyük	
görev	eğitim	kurumlarına	
düşmektedir.	Bu	eğitim	
kurumları	içerisinde	de	
en	çok	üniversitelere	
görev	düşmektedir.	Bu	
anlamda	üniversitelerin	
gelişimine	tüm	ke-
simler	tarafından	katkı	
sağlanması	son	derece	
önemlidir.
	 Gelişmiş	tüm	
ülkeleri	incelediğimiz	
zaman	eğitimi	ön	planda	
tuttuklarını	açıkça	göre-
biliyoruz.	İleri	teknoloji	
ile	insan	gücünü	en	
verimli	şekilde	kul-
lanarak	gelişimlerine	
her	anlamda	hız	

kazandırmaktadırlar.
	 Şehirlere	öncülük	
yapan	üniversitelerimi-
zin	demokrat,	çağdaş	ve	
topluma	öncü	olmaları	
temennim	ile	ülkemi-
zin	kısıtlı	imkânlarında	
eğitim	gören	tüm	
öğrencilerimize	seslen-
mek	istiyorum…
	 Tüm	olumsuz-
luklara	rağmen	bu	
imkânlarınızı	lütfen	iyi	
değerlendirin	ve	ülkemizi	
pek	çok	demokratik	
platformda	hak	ettiği	gibi	
temsil	edin.
	 Sözlerime	son	
verirken	Ordu	Üniver-
sitemizin	gelişimine	katkı	
sağlayan	tüm	emekçileri-
ne	tekrar	teşekkür	ediyor,	
saygılarımı	sunuyorum.”
 7. kuruluş 
yıldönümü kutlamalarında 
son sözü Ordu Vali Vekili 
Niyazi ERTEN aldı. Ordu 
Vali YARDIMCISI Niyazi 
ERTEN konuşmasında;
 “Üniversitemiz	
genç	olmak	ile	beraber	
son	derece	köklü	aka-
demik	geçmişe	sahip	
iki	büyük	üniversitenin	
başarılı	ve	saygın	farklı
akademik	birimleri-
nin	bir	araya	gelmesi	ile	
oluşturulması	nedeniyle	
bir	o	kadar	da	tecrübe	
birikimine	sahiptir.
	 Dört	fakülte,	
bir	yüksekokul	ve	iki	
meslek	yüksekokulu	
ile	2006	yılında	eğitim	
öğretim	faaliyetlerine	
başlayan	Ordu	Üni-
versitesi,	7.	yılında	on	

fakülte,	üç	yüksekokul,	
on	meslek	yüksekokulu,	
üç	enstitüsü	ile	bilişim	
çağında	bilgili,	gelişmeye	
ve	yeniliklere	açık,	
teşebbüs	ruhu	yük-
sek	fertler	yetiştirmek	
amacı	ile	öncelikle	siz	
öğrencilerimize,	sonra	
da	yöremiz	halkına	
ait	bir	kurum	olarak	
çalışmalarını	sürdürmek-
tedir.
	 12	bini	aşan	
öğrenci	sayısı	ve	500’e	
yaklaşan	akademisyeni	
ile	genç	Ordu	Üniversi-
tesi	evrensel	bilime	ışık	
tutma	yolunda	oldukça	
iddialıdır.
	 Tüm	dünyada	da	
bilindiği	gibi	en	pahalı	
ve	en	büyük	güç	bilgidir.	
Gelişen	teknoloji	ile	
birlikte	bilginin	önemi	
günümüzde	oldukça	
artmıştır.	Yüce	Önderi-
miz	Mustafa	Kemal	
ATATÜRK’ün	bizlere	

işaret	ettiği	ve	bizlerin	
de	her	zaman	arzuladığı	
gibi	ülkemizi	çağdaş	
medeniyetler	seviyesine	
ulaştırmanın	yegâne	

yolu	çalışmaktan,	
araştırmaktan	ve	üret-
mekten	geçer.
	 Bilginin	üretil-
mesi	ve	genç	ne-
sillere	aktarılması	ülke	
kalkınması	için	de	son	
derece	önemlidir.	
	 Bu	nedenle	
evrensel	bilime	ışık	
tutma	yolunda	kararlılıkla	
ilerleyen	genç	Ordu	
Üniversitemize	tüm	
çalışmalarına	başarılar	
diliyor,	üniversitemi-
zin	gelişmesinde	ve	
büyümesinde	katkısı	
bulunan	başta	Rek-
törümüz	Prof.	Dr.	
Tarık	YARILGAÇ’a,	
tüm	akademisyenleri-
mize,	öğrencilerimize,	
bürokratlarımız	ve	iş	
adamlarımıza	ve	Ordu	
halkına	şükranlarımı	
sunuyor,	7.	kuruluş	
yılımızın	hayırlı	olmasını	
temenni	ediyorum”	dedi.
 Konuşmaların 

ardından Ordu İl Protokolü 
ve tüm konuklar 7. yıl kok-
teylinde bir araya geldiler.
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 Ordu Üniversitesi 
coşkuyla kutladığı 7. yılını 
ODÜ Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Spor Salonun-
da 11 üniversitenin katılımı ile 
gerçekleştirdiği Halk Oyunları 
Şenliği ile sonlandırdı.
 Bölge üniversiteler-
inden folklor ekip-
lerinin katılımı ile düzenle-
nen Halk Oyunları Şenliği 
ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, ODÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Saim 
Zeki BOSTAN, Prof. Dr. 
Ahmet Ali BAYHAN, ODÜ 
Genel Sekreteri Metin 
KARAKUŞ, ODÜ’lü dekanlar, 
daire başkanları, akademik 
ve idari personel ve çok 
sayıda öğrencinin yanı sıra 
Ordu halkının yoğun katılımı 
ile gerçekleştirildi.
 Halk Oyunları 
Şenliği kapsamında kısa 
bir konuşma gerçekleştiren 
ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ şunları söyledi:
 “Kuşkusuz üni-
versiteler bulundukları 
bölgeye ekonomik ve 
bilimsel anlamda önemli 
kazanımlar sağlarken kültürel 
kalkınmada da büyük bir 
rol üstleniyorlar.  Bugün 
bizler de burada genç 

üniversitemizin 7. kuruluş 
yıldönümünü kutluyoruz. 
Bu kapsamda düzenlenen 
etkinliklerin sonuncusu da 
BESYO Spor Salonumuzda 
gerçekleştirdiğimiz Halk 
Oyunları Şenliğimiz. 
 Öncelikle 
tüm konuk üni-
versitelere kendi 
kültürlerini bizlere 
yansıtarak sundukları 
katkılardan dolayı 
teşekkür edi-
yor, gösterdiğiniz 
yoğun ilgi dolayısı 
ile siz değerli 
katılımcılarımıza da 
şükranlarımı sunuyor, 
hepinize iyi eğlenceler 
diliyorum.”
 Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ, 

konuşmasının ardından 
tüm katılımcı üniversitelere 
katılım belgesi ve çiçek tak-
dim etti.
 Daha sonra sırası 
ile Sinop Üniversitesi “Sinop 
Yöresi” oyunu, Amasya 

Üniversitesi  “Amasya 
Yöresi” oyunu, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi “Artvin 
Yöresi” oyunu, Kastamonu 
Üniversitesi “Trabzon Yöresi” 
oyunu, Giresun Üniversitesi 
“Giresun Yöresi” oyunu, Re-
cep Tayyip Erdoğan Üniver-
sitesi “Rize Yöresi” oyunu, 
Kafkas Üniversitesi “Kafkas 
Yöresi” oyunu, Artvin Çoruh 
Üniversitesi “Artvin Yöresi” 
oyunu, Gazi Osman Paşa 
Üniversitesi “Tokat Yöresi” 
oyunu, Karadeniz Teknik Üni-
versitesi “ Trabzon Yöresi” 
oyunu ve Ordu Üniversitesi 
“Ordu Yöresi” oyunuyla üni-
versitelerini başarı ile temsil 
ettiler.
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 Ordu Üniver-
sitesi, her yıl 21-26 Mart 
tarihleri arasında düzenle-
nen Ormancılık Haftası ve 
Ağaç Bayramı kapsamında 
Giresun Orman Bölge 
Müdürlüğü ve Ordu Orman 
Fidanlık Müdürlüğü’nün 
ortak çalışmalarıyla 
“Ormancılık Haftası ve 
Ağaç Bayramı” etkinlikleri 
düzenledi.
 Ordu Üniversitesi 
Cumhuriyet Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirilen Törene 
ODÜ Rektörü Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ, Giresun 
Orman Bölge Müdürü 
Celal PİR, Ordu Orman 
İşletme Müdürü Sedat 
KAYGISIZCAN, Ordu 
Orman Fidanlık Müdürü 
Mümin DÖNGEL, ODÜ’lü 
dekanlar, daire başkanları, 
akademik ve idari personel, 
Orman Genel Müdürlüğü 
çalışanları ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.
 Orman Haftası 
ve Ağaç Dikme Bayramı 
kapsamında düzenlenen 
etkinliklerde ilk olarak 
Giresun Orman Bölge 
Müdürü Celal PİR bir 
konuşma yaptı.
 Giresun Or-
man Bölge Müdürü 
Celal PİR konuşmasında 
ormanlarımızın ve yeşili 
korumanın önemine 
değinirken, Giresun Bölge 
Müdürlüğü’nün himayes-
indeki ormanlarımızın 
karbon tutma miktarına 
dikkat çekti. Bir yılda Ordu, 
Giresun ve Sivas Koyul-

hisar ormanlarının toplam-
da 49 milyon ton karbon 
ve 1 milyon 900 bin ton da 
oksijen ürettiğini belirtti.
 Ormanlarımız 
olmasa yaşam olmaz, 
olamaz diyen PİR, 
ormanların korunması ve 
uygun yerlere daha çok 
yeşil alan kazandırılması 
anlamında Ordu Üniver-
sitesi ile ortaklaşa çeşitli 
projeler yürüttüklerine ve 
bu anlamda destek veren 
tüm ODÜ’lü akademisyen-
ler adına Ordu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ’a teşekkürlerini 
iletti.
 Daha önce 
de ceviz ormanlarının 
kurulması kapsamında 
buradaki akademisyen-
lerle pek çok platformlarda 
buluştuklarına da değinen 
PİR, ortak çalışmaların 
sürekliliğini temenni etti.
 Sözlerine son 
olarak Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ’ın 
ODÜ Kampüsü’nün 
ağaçlandırılması konu-
sundaki talebine değinerek 
son veren PİR, 
Ordu Üniversitesi 
Kampüsü’nü en gü-
zel kampus yapma 
yolunda çalışmalara 
başladıklarını, bu 
anlamda yürütülen 
çalışmaların yıl 
sonuna varmadan 
biteceğine değindi.
 Ardından 
günün anlam ve öne-
mini belirtmek üzere 

bir konuşma yapmak için 
kürsüye çıkan Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ;
 “Kıyameti	
görsen	elinde	fidan	
varsa	dik”	özdeyişi	ile	
bütünleşmiş	bir	milletin	
evlatları	olarak	doğaya	
ve	doğanın	korunmasına	
büyük	özen	gösteriyoruz,	
her	gördüğümüz	tohumu	
bir	fidana	çevirebilirsek	
ne	mutlu	bizlere	anlayışı	
ile	yaşam	tarzımızı	
bütünleştiriyoruz.
	 Bu	anlamda	
Sayın	Bölge	Müdürüm	
Celal	PİR’in	de	biraz	önce	
bahsettiği	Orman	Bölge	
Müdürlüğü	işbirliğinde	
yürüttüğümüz	bazı	
paydaş	çalışmalarımız	
bulunmaktadır.	
	 Öncelikle	işi	
bilene	gidip	soralım,	
bilenle	yapalım	mantığı	
ile	bazı	girişimlerimiz	
oldu.	Taleplerimi-
ze	karşılık	Bölge	
Müdürümüz	teknik	ve	
profesyonel	anlamda	
destek	sözünü	bizlere	
verdi.
	 Amacımız	yeni	
binaların	yapımı	ile	yok	
ettiğimiz	yeşil	alanı	
yeniden	kampüsümüze	
kazandırmak,	akademik	
ve	idari	personelimiz	ile	
öğrencilerimize	nefes	
alabilecekleri	huzurlu	
ortamlar	yaratmaktır.	
Bu	anlamda	bizlere	
sonsuz	destek	veren	
Bölge	Müdürümüz	

Celal	PİR’e	bir	kere	daha	
şükranlarımı	sunuyorum.
	 Bir	ağaç	
yetiştirmek	bir	çocuk	
yetiştirmek	kadar	
meşakkatli	ve	zordur.	
Burada	birazdan	Orman	
Bölge	Müdürlüğümüzün	
de	katkıları	ile	tam	
1000	fidan	dağıtılacak,	
böylece	bizler	de	fidan-
lar	dikerek	ağaca	ve	
doğaya	verdiğimiz	önemi	
perçinlemiş	olacağız.
	 Bu	anlamda	
genç	neslimize,	
öğrencilerimize	seslen-
mek	istiyorum;	lütfen	bi-
raz	sonra	sizlere	Orman	
Bölge	Müdürlüğümüzün	
katkıları	ile	dağıtılacak	
olan	fidanlarınıza	sahip	
çıkın,	doğaya	dolayısıyla	
da	geleceğe	verdiğiniz	
değeri	diktiğiniz	fidanları	
büyüterek,	yeşerterek	
taçlandırın.
	 Bu	vesile	ile	
sizlerin	de	bu	dünyada	
yarınlara	bırakacak	dikili	
bir	ağacınız	olsun.	Söz-
lerime	burada	son	veri-
yor,	hepinizi	ağaç	dikme	
etkinliğimize	davet	edi-
yor,	sevgi	ve	saygılarımı	
sunuyorum.” 
 Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ’ın 
konuşmasının ardından 
Orman Bölge Müdürlüğü 
tarafından 1000 fidan 
dağıtımı yapıldı ve ODÜ 
Eğitim Fakültesi bahçesine 
fidan dikimi gerçekleştirildi.

ordu
üniversitesi
bü l ten i 85

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi’nde
Öğrencilerine 1000 adet fidan dağıttı



 Ordu Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 
Ordu Tabipler Odası ile 
birlikte 14 Mart Tıp Bayramı 
kapsamında etkinlik düzen-
ledi.
 Ordu Merkez 
Atatürk Anıtı’na Ordu Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nin 
ve Ordu Tabipler Odası’nın 
çelenk sunma törenine Ordu 
Tabipler Odası Başkanı Dr. 
Mithat YAĞLI, Ordu Sağlık 
İl Müdür vekili Dr. Çetin 
GÜNDOĞDU, Ordu Kamu 
Hastaneler Birliği Genel 
Sekreteri Dr. Hasan ÖZ-
TÜRK, ODÜ Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. 
Rezzan GÜNAYDIN,  Doç. 
Dr. Orhan BAŞ ile Ordu’da 
görev yapan çok sayıda dok-
tor ve sağlık çalışanı katıldı.
 Çelenk sunma 
töreninde kısa bir konuşma 
yapan Tabipler Odası 
Başkanı Dr. Mithat YAĞLI;
“Bugün burada “14 Mart 
Tıp Bayramı” etkinlikleri 
çerçevesinde, Ulu Ön-
derimiz Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün anıtına çelenk 
koymak için toplanmış 
buluyoruz. 
 “Beni Türk Hek-
imlerine Emanet Edin” 
sözü ile Türk hekimlerine 
olan inancını ve bağlılığını 
vurgulayan ATATÜRK’ün 
önünde sevgi ve saygı 
ile eğiliyoruz. Bizler Türk 
hekimleri olarak birlik ve 

beraberliğimizi, istikrarımızı 
bozmadığımız sürece 
şartlar ne olursa olsun 
başaramayacağımız tek bir 
sorun yoktur. 
 Buradan 14 Mart 
Tıp Bayramı vesilesi ile bir 
kez daha sağlık çalışanlarına 
yönelik her türlü saldırıyı 
lanetliyorum. 
 Dünya’nın en 
meşakkatli mesleğini 
sürdüren hekim 
arkadaşlarımıza ve sağlık 
çalışanlarımıza yönelik, 
küçük düşürücü, kırıcı 
söylem ve beyanlara son 
verilmesini talep ediyorum” 
şeklinde konuştu.
 Ardından Protokol 
üyeleri ile sağlık çalışanları 
ve doktorlar, Ordu Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Morfoloji 
Binası çok amaçlı konferans 
salonunda düzenlenen Tıp 
Bayramı etkinliklerine katıldı.
 ODÜ Morfoloji 

Binası’ndaki törene İl 
Jandarma Komutanı Al-
bay Şeref ÇAKMAK, Ordu 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ, Ordu 
Vali Vekili Abdullah DEMİR, 
Ordu Vali Yardımcısı Ni-
yazi ERTAN, Ordu Belediye 
Başkan Yardımcısı Özer 
KARADAĞ, Ordu Tabipler 
Odası Başkanı Dr. Mithat 
YAĞLI, Ordu Sağlık İl Müdür 
vekili Dr. Çetin GÜNDOĞDU, 
Ordu Kamu Hastaneler 
Birliği Genel Sekreteri Dr. 
Hasan ÖZTÜRK, ODÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Saim Zeki BOSTAN ve 
Prof. Dr.  Ahmet Ali BAYHAN, 
ODÜ’lü akademisyenler, idari 
personel, öğrenciler, sağlık 
çalışanları ve çok sayıda 
basın mensubu katıldı.
 Şehitlerimizin 
anısına 1 dakikalık saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından başlayan prog-
ramda ODÜ Tıp Fakül-
tesi Öğrenci Temsilcisi 
Aydın BAYKARA, 14 Mart 
dolayısı ile ODÜ’lü tıp 
öğrencileri adına, duygu ve 
düşüncelerini anlatan kısa bir 
konuşma gerçekleştirdi. 
 ODÜ Tıp Fakültesi 
2. sınıf öğrencisi BAYKARA, 
Tıp Bayramı’nın tarihini 
ve tıbbiyenin gelişim süre-
cini anlatarak başladığı 
konuşmasında Dünya’nın 
en güzel mesleğini icra 
etmeye çalışan tüm sağlık 
çalışanlarına şu sözlerle 
seslendi:

	 “14	Mart	Tıp	
Bayramı	dolayısı	ile	
yapılan	törende	tıp	fakülte-

si	öğrencileri	olarak	bizlere	
de	söz	hakkı	verildiği	için	
müteşekkiriz.	
	 Tıp	öğrencilerinin	
emperyalizme	karşı	
direncinin	sembolü	olan	
bu	günü	Tıp	Bayramı	
olarak	kutlamaktan	onur	
duyuyoruz.	Bu	misyonun	
gelecekteki	temsilcileri	
olmak	için	durmadan,	
yılmadan	gelişen	teknolo-
jiye	ve	bilime	ayak	uydur-
maya	çalışıyoruz.
	 İnsanlarımızın	
sağlıklı	ve	mutlu	bir	yaşam	
sürmesini	sağlamak	gibi	
ulvî	bir	amaçla,	ülkemizin	
her	köşesinde,	fedakârca	
çalışan	hekim	adayları	
olmak	bize	güç	ve	umut	
veriyor.
	 Bu	vesile	ile	
meşakkatli	olduğu	kadar	
da	kutsal	olan	hekimlik	
öğrencileri	olarak,	bizleri	
özveri	ile	şekillendiren	
tüm	hocalarımızın,	
Dünya’nın	en	güzel	
mesleğini	yapmaya	
hazırlanan	değerli	
fakülte	arkadaşlarımın	
ve	diğer	sağlık	persone-
limizin	çalışma	ve	yaşam	
şartlarının	daha	iyi	hâle	
getirilmesi	dileklerimle	
Tıp	Bayramı’nı	kutluyor,	
Türk	tıp	camiasının	tüm	
mensuplarına	sevgilerimi	
iletiyorum.”
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 Ardından söz 
alan Ordu Tabipler Odası 
Başkanı Dr. Mithat YAĞLI, 
bütün insanların canlarını 
emanet ettiği kutsal bir 
misyonu üstlenmiş tüm 
sağlık çalışanlarına 
hitaben Tıp Bayramı 
dolayısı ile gerçekleştirdiği 
konuşmasında;
 “İnsanların	
acılarını	dindiren,	dertle-
rine	derman,	sorunlarına	
ortak	olan	biz	hekimler	
maalesef	ki	yeterli	saygıyı	
göremiyoruz.	Biraz	önce	
çelenk	sunma	töreninde	de	
sağlık	çalışanlarının	maruz	
kaldığı	şiddet	olaylarına	
değindim.	Aynı	şeyleri	
tekrar	tekrar	haykırıyorum.	
	 Lütfen	sağlık	
çalışanlarına	karşı	gerekli	
saygıyı	tüm	insanlarımız	
göstersin.	Sağlık	
çalışanlarına	uygulanan	
haksız	şiddet	bir	an	önce	
son	bulsun.	
	 Gelecek	nesil-
lerin	sağlıklı,	bilgili	ve	
gelişen	teknolojiye	ayak	
uydurabilmesi	siz	değerli	
hekimlerin	ve	sağlık	
çalışanlarının	sayesin-	
de	olacaktır.	Geleceğe	
daha	sağlıklı	nesiller	
yetiştirebilmek	için	biz	he-
kimlere	çok	önemli	görev-
ler	düşmektedir.
	 Tabiî	ki	gelişen	
teknolojiyi	ve	bilimi	
yakından	takip	etmek,	
mesleğimizdeki	gelişmeleri	
bire	bir	incelemek	ve	in-
sanlara	daha	kaliteli	daha	
yaşanası	sağlık	koşulları	
sağlamaya	çalışmak	biz-

lerin	en	önemli	
görevidir.	
	 Buna	
istinaden	
canlarınızı	
gözünüzü	
kırpmaksızın	
emanet	ettiğiniz	
doktorlar	olarak	
bizler	de	sad-
ece	hastalarını	
düşünen,	
gelecek	kaygısı	
yaşamadan	
işini	takip	eden	
bir	çoklu	ortam	

talep	ediyoruz.	
	 Sağlıkta	dönüşüm	
programı	ile	sadece	
vatandaşın	gözünden	
bakılmış	olan	bir	sağlık	
sisteminden	ise	sağlık	
çalışanlarının	hor	
görülmediği,	hekimlerin	de	
saygınlık	kazandığı	daha	
etkili	bir	sağlık	yapılanması	
talep	ediyoruz.
	 Tüm	tıp	
camiasında	çalışan	
arkadaşlarım	adına	
sağlıkta	şiddetin	son	
bulduğu,	hekimlere	ve	
sağlık	çalışanlarına	daha	
da	saygınlık	kazandırılmış	
bir	yaşam	standardı	te-
mennisi	ile	burada	bulu-
nan	akademisyenlerimizin,	
doktor	arkadaşlarımızın,	
tüm	sağlık	çalışanlarının	
ve	tabiî	ki	de	tıp	fakültesi	
öğrencilerimizin	14	Mart	
Tıp	Bayramını	yürekten	
kutluyorum.”
 Ardından söz alan 
Ordu Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ 
tıbbın amacını, insanların 
daha sağlıklı, daha mutlu, 
daha kaliteli bir yaşam 
sürmesi olarak tanımladığı 
konuşmasında şu ifadelere 
yer verdi: 
 “Gelişen	teknoloji	
ve	bilime	ayak	uyduran	
çağın	bilim	insanları,	
son	yıllarda	sağlık	
alanında	hem	Dünya’da	
hem	ülkemizde	önemli	
başarılara	imza	atmışlardır.	
Pek	çok	riskli	ameli-
yatlar,	gerçekleşmesi	
imkânsızmış	gibi	görülen	
tüm	nakiller	veya	amansız	

hastalıklara	karşı	üretilen	
tıbbi	çözümler	bilim	
dünyasının	başarılarını	
açıkça	göstermektedir.
	 Sağlık	doğuştan	
kazanılmış	bir	haktır	
anlayışı	ile	tüm	herkes	
için	bu	hakkın	eksiksiz	
kullanılabilmesi,	sağlık	
hizmetlerinin	kalitesi	ve	
sağlık	alanında	ulaşılan	
düzey,	günümüzdeki	
en	önemli	çağdaşlık	
göstergelerinden	birisi	
olarak	kabul	edilmektedir.
	 Bizler	de	Ordu	
Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	
olarak	konusunda	uzman	
9	profesör,	4	doçent	ve	23	
yardımcı	doçentle	birlikte	
tıp	bilimine	önemli	katkılar	
sunabilme	hedefiyle	bölge	
halkına	hizmet	ediyoruz.	
	 ODÜ	Tıp	Fakültesi,	
23	anabilim	dalında	36	aka-
demisyen	ve	bir	o	kadar	
da	idari	personeli	ile	insan	
sağlığına	katkıda	bulun-
mak	için	çalışmalarını	hız	

kesmeden	sürdürüyor.
	 Ayrıca	27	öğretim	
üyemiz	de	TC	Sağlık	
Bakanlığı	ODÜ	Eğitim	ve	
Araştırma	Hastanesi’nde	
ve	Kadın	Doğum	ve	Çocuk	
Hastalıkları	Hastanesi’nde	
aktif	olarak	görev	yapmak-
ta	ve	bölge	halkına	sağlık	
hizmeti	sunmaktadır.
Tıp	alanında	uluslararası	
kabul	gören	hekim	ve	aka-
demisyenler	yetiştirerek	

ülkemizin	ve	dünyanın	
sağlık	sorunlarına	çağdaş	
ve	uygulanabilir	çözümler	
üretmeye	çalışmak,	eğitim	
çalışmaları,	araştırmaları	
ve	sağlık	hizmetleri	ile	
bulunduğumuz	bölge	
ve	ülkemizde	söz	sahibi	
olmayı	başarmış	bir	kurum	
olabilmek	misyonu	ile	
çalışmalarını	aralıksız	
sürdüren	Tıp	Fakültemizi,	
12	bin	metrekarelik,	
Türkiye’ye	örnek	olacak	
bir	morfoloji	binasıyla	
taçlandırdık.
Aydın,	üretken	ve	idealist	
hekimler	yetiştirme	gayesi	
ile	iki	senedir	öğrenci	alan	
Tıp	Fakültemizde	bugün	
itibarı	ile	7’si	yabancı	
uyruklu	olmak	üzere	
toplam	79	öğrenci	eğitim	
görmektedir.		
	 Ordu	Üniver-
sitesi	ve	şahsım	adına	
meşakkatli	görevlerini	
yılmadan	yürüten,	insanı	
yaşatmayı,	insanlığa	daha	

nitelikli	bir	yaşam	sunmayı	
amaç	edinen;	bu	kutsal,	
saygın	ve	onurlu	mesleği	
büyük	özveriyle	yerine	
getiren	doktorlarımız	ve	
öğrencilerimiz	ile	tüm	diğer	
sağlık	çalışanlarımızın	Tıp	
Bayramı’nı	kutluyor,	Türk	
hekimlerinin	tıp	dünyasına	
ışık	tutmasını	temenni	
ediyor	ve	esenlikler	diliyo-
rum.”
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 Son olarak 
kürsüye çıkarak söz alan 
Vali Vekili Abdullah DEMİR, 
tıp camiasının 14 Mart Tıp 
Bayramı’nı şu cümlelerle 
kutladı:
 “Osmanlı	
Padişahı	II.	Mahmut	
döneminde	Hekimbaşı	
Behçet	Efendi’nin	
girişimi	ile	İstanbul’da	
Tophane-i	Âmire	ve	
Cerrahhane-i	Âmire’nin	
14	Mart	1827’de	açılması	
Türkiye’de	modern	tıp	
eğitiminin	başladığı	gün	
olarak	kabul	edilmiştir.
	 Bu	özel	gün	ilk	
kez	Birinci	Dünya	Savaşı	
sonunda,	İstanbul’un	
işgal	edildiği	gün-
lerde	yabancı	işgal	
kuvvetlerine	karşı	tıp	
öğrencilerinin	bir	tep-
kisi	olarak	1919	yılında	
kutlanmıştır.	O	günün	
savaş	şartlarında	Hikmet	
BORAN	liderliğinde	ve	
ünlü	doktorların	katılımı	
ile	gerçekleştirilen	bu	
protesto,	takdire	şayan	
bir	olaydır.
	 1976	yılından	iti-
baren	Tıp	Bayramı	olarak	
kutlanan	ve	günümüze	
kadar	gelen	14	Mart	

kutlamaları,	içinde	
bulunduğu	haftayı	
da	kapsayacak	
şekilde,	“Sağlık	
Haftası”	olarak	
kutlanmaktadır	
ve	günümüzde	
de	sağlık	
çalışanlarının	
sorunlarını	dile	
getirildiği	özel	bir	
gündür.
	 İlimizde	

bürokratlarımızın	özel	
girişimleri	ile	ve	değerli	
sağlık	çalışanlarının	
özel	gayretleri	ile	özel	
sektörde	yapılan	sağlık	
yatırımlarının	dışında	
Ordu	İli	bir	sağlık	merke-
zi	olma	yolunda	önemli	
gelişmeler	kat	etmekte-
dir.
	 Ünye	İlçemize	
yapılacak	olan	300	
yataklı	hastanemiz	bu	
yıl	içerisinde	hizmete	
girecektir.	Yine	Fatsa	
İlçemizde	yapılacak	300	
yataklı	devlet	hastane-
miz	ve	Ordu	Üniversitesi	
bünyesine	kazandırılacak	
olan	600	yataklı	Ordu	
Üniversitesi	Eğitim	ve	
Araştırma	Hastanesi	
ile	ilimizdeki	sağlık	
sektörüne	
yönelik	kapa-
site	önemli	
ölçüde	
artacaktır.
	
Eskiden	
insanlarımız	
sağlık	prob-
lemlerini	
çözümleye-
bilmek	için	
il	dışına	

çıkarken	şimdi	basın	
aracılığı	ile	de	kolaylıkla	
takip	edebiliyoruz	ki	
il	dışından	hatta	ülke	
dışından	bile	tedavi	
amaçlı	ilimize	hastalar	
gelmektedir.
	 İlimiz	açısından	
son	derece	önemli	olan	
bu	gelişme	
sağlık	alanında	
yapılan	
yatırımların	bir	
neticesidir.
	 Sevgi-
lerin	en	güzeli,	
en	anlamlısı	
insan	sevgi-
sidir,	bu	vesile	
ile	sabırla,	
şefkatle	hasta-
lara	ait	en	özel	
sırları	sakla-
yarak	kutsal	
görevlerini	icra	
etmeye	çalışan	
tüm	doktorlarımızın,	
sağlık	çalışanlarımızın	
ve	tıp	öğrencilerimizin	
14	Mart	Tıp	Bayramını	
yürekten	kutluyor,	
meşakkatli	görevlerinde	
kendilerine	başarılar	
diliyorum.”
 Konuşmaların 
ardından protokol üyeleri, 

Fakülte dekanları ve 
ODÜ’lü akademisyenler 
sırası ile ODÜ Tıp Fakül-
tesi öğrencilerine, tıp 
mesleğine yeni adım atan 
öğrenciler için sembolik bir 
anlam ifade eden Beyaz 
Önlük Giyme Töreni’ni 
gerçekleştirdi.

 Törende 6’sı 
yabancı uyruklu olmak 
üzere toplam 43 öğrenciye 
“Beyaz Önlük” giydirildi.
 Beyaz önlük 
giydirme töreninin ardından 
program 14 Mart Tıp 
Bayramı dolayısı ile düzen-
lenen kokteyl ile devam 
etti.
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 Yemeğe Bakan 
Suat KILIÇ’ın yanı sıra, Vali 
Orhan DÜZGÜN, İl Garnizon 
Komutanı Jandarma Albay 
Şeref ÇAKMAK, ODÜ Rek-
törü Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ, 
ve 200’e yakın misafir katıldı.
 İktisadi İşletme 
Müdürlüğü Turizm Uygulama 
Restoranı’nda ODÜ’lü Stajyer 
öğrencilerle üniversitelerin ve 
üniversite gençliğinin konu 
alındığı sohbette Bakan 
KILIÇ, yeni kurulan üniver-
siteler ile birlikte Türkiye’de 
bir eğitim reformunun 
başladığını, tabii ki bu sürecin 
bazı sıkıntılar yaşanmadan 
atlatılamayacağını, herkesin 
üniversitesine sahip çıkarak bu 
zorlu yapılanma sürecine elin-
den geldiğince destek vermesi 
gerektiğini vurguladı.
	 ODÜ İktisadi İşletme 
Müdürlüğü’nde Rektör Prof.Dr. 
Tarık YARILGAÇ ve Turizm 
Otelcilik Bölümü öğrencileri ile 
beraber sohbet eden Bakan 
KILIÇ; “Emeklemeden	
yürümek	mümkün	değil,	

bugün	Ordu	Üniversitesi,	
genç	yaşına	rağmen	aka-
demik	personelinden	yeni	
binaların	yapım	aşamasına	
kadar	ihtiyaçlarını	büyük	
ölçüde	tamamlamış	durum-
da.
	 Eksik	kalanları	
da	tamamlama	yönünde	
çok	büyük	bir	gayretle	
çalışmalarına	devam	
ediyor.	Siz	öğrencilerimizle	

birlikte	Ordu	Üniversi-
tesi	mensuplarına	ve	Ordu	
Üniversitesi’nin	gelişmesine	
emeği	geçen	herkese	bu	
vesile	ile	teşekkürlerimi	bir	
kez	daha	sunuyorum,”	dedi.
	 ODÜ Rektörü Prof.
Dr. Tarık YARILGAÇ;
	 “Bakan	KILIÇ’ı	
Uygulama	Restoranı’na	
davet	ederek	Sayın	Valimiz	
Orhan	DÜZGÜN,	Üniver-

sitemizi	onurlandırmıştır.
	 Gençlik	ve	
Spor	Bakanımız	Suat	
KILIÇ’ı	ve	bütün	misa-
firlerimizi	ODÜ	İktisadi	
İşletme	Müdürlüğü	Turizm	
Uygulama	Restoranı’nda	
Öğrencilerimizle	birlikte	
ağırlamış	olmaktan	kıvanç	
duyuyoruz,”	dedi.
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ODÜ Uygulama Restoranı Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ı Ağırladı 
Bakan KILIÇ ve Rektör Yarılgaç Yemekte Bir Araya Geldi

Moğolistan Sam-
sun Fahri Konsolo-
su Ahmet GİRİTLİ 
ODÜ’de
 Moğolistan Sam-
sun Fahri Konsolosu Ahmet 
GİRİTLİ, ODÜ Rektörü 

Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ’ı 
makamında ziyaret etti.
 Ordu Üniversitesi 
Cumhuriyet Yerleşkesinde 

gerçekleştirilen nezaket 
ziyareti kapsamında Ordu 
Üniversitesi’nin gelişim süre-
ci, 2012-2013 eğitim öğretim 
yılı akademik çalışmaları 
ve ERASMUS ve benzeri 
öğrenci değişim programları 
ile Moğolistan Üniver-
siteleri ve Ordu Üniversitesi 

arasında 
kurula-
bilecek 
dostluk 
köprüleri 
konuşuldu.
 
Rektör 
Prof.
Dr. Tarık 
YARIL-
GAÇ;
	

“Moğolistan	Samsun	
Fahri	Konsolosu	Ahmet	
GİRİTLİ’nin,	Ordu	İli	zi-
yaretleri	kapsamında	Üni-

versitemize	de	uğraması	
bizleri	onurlandırmıştır.	
Ülkeler	arası	kültürün	
kaynaşmasına	ve	
kalkınmasına	büyük	
katkılar	sağlayan	
konsoloslukların	tüm	
ülkeler	için	kati	ve	gerekli	
olduğu	inancındayım.	
	 Henüz	çok	genç	
ve	yeni	bir	üniversite-
yiz.	Gelişme	çabalarımız	
durmaksızın	sürüyor.	
İnanıyorum	ki	ilerleyen	
dönemlerde	öğrenci	
değişim	programları	ile	
Ordu	Üniversitesi	olarak	
Moğolistan’dan	gelen	
öğrencilerimizi	burada	
ağırlayacağız	ve	bir	çok	
başarıya	birlikte	imzalar	
atacağız.	‘Bölgemizin	
Moğolistan’a	açılan	
kapısı’	olarak	sizlere	
çalışmalarınızda	başarılar	
diliyor,	işbirliğimizin	
sürekliliğini	temenni	ediyo-

rum,”	dedi. 
 Moğolistan Sam-
sun Fahri Konsolosu 
Ahmet GİRİTLİ ise randevu 
talebini kırmayarak kendi-
sini ağırlayan Ordu Üniver-
sitesi Rektörü Prof.Dr. Tarık 
YARILGAÇ’a;
	 “Emekleriniz	
ve	istikrarlı	gelişiminiz	
takdire	şayandır.	Bir	
Samsunlu	ve	Moğolistan	
Samsun	Fahri	Konsolosu	
olarak	çalışmalarınızı	ve	
başarınızı	basından	yaki-
nen	takip	ediyorum.	Tüm	
çabalarınızın	bölgemiz-
de	yeni	bir	bakış	açısı	
oluşturduğu	inancındayım.	
Evrensel	bilime	hizmet	
etme	aşkıyla	yürüttüğünüz	
tüm	projelerinizin	bilim	
tarihinde	rehber	olması	
temennilerimle	tüm	Ordu	
Üniversiteli	Gençlere	
başarılar	dilerim”	dedi.



 Ordu Üniversite-
si Cumhuriyet Yerleşkesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen konferansa 
ODÜ Rektörü Prof.Dr. 
Tarık YARILGAÇ, ODÜ 
Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Nuri YILMAZ, Prof.
Dr. Saim Zeki BOSTAN, 
Prof.Dr. Ahmet Ali BAY-
HAN, Azerbaycan Mi-
ras Derneği Başkanı 
Dr.Fariz HALİLLİ, Başkan 
Yardımcısı Arzu SOLTAN, 
Azerbaycan Bilimler Aka-
demisi Yetkilileri, Azer-
baycan Folklör Enstirüsü 
Yetkilileri ve Azerbay-
can Edebiyat Müzesi 
Yetkilileri’nden oluşan 12 
kişilik bir heyet katıldı.
 Programda ilk 
olarak “Azerbaycan’da 
Arkeolojik Bulgular” adlı 
Azerbaycan Medeniyet 
tarihini ve arkeolojik 
kazılarını, arkeolojik 
turizmini, arkeolojik 
kazıların önemini, devletin 
arkeolojiye verdiği önemi 
ve arkeolojik kazıların 
ekoloji ile bağlantısını 

tanıtan kısa bir tanıtım 
filmi izlendi.
 Ardından Azer-
baycan Miras Derneği 
Başkanı Dr. Fariz HALİLLİ 
“Azerbaycan’da Eko-Arke-
olojik Araştırmalar” adlı 
sunumunu gerçekleştirdi.

Dr. HALİLLİ sunu-
munda Azerbaycan 
Medeniyeti’nin arke-
olojik zenginliğine, 
Azerbaycan’da arkeolo-
jik tarihe ve hüküme-
tin, üniversitelerin ve 
hatta pek çok sivil toplum 
kuruluşunun arkeolojik 
kazılara ve arkeoloji tu-
rizmine verdiği destek ve 
önemden bahsetti.
Arkeoloji alanında pek 
çok şehirde önemli 
çalışmalar yapıldığına 
ve bu çalışmalar sonu-
cunda önemli bulgulara 
erişildiğine dikkat çeken 
Dr. HALİLLİ, gelişen 
teknoloji ile elde edilen 
bulguların eski medeni-
yetleri, onların yaşam 
tarzlarını ve doğaya 
verdikleri önemi, bunun 
sonucu olarak da daha 
sağlıklı ve uzun ömürlü 
yaşamın bulgularına 
erişildiğine değindi. 
 Eski kazılarda bu-
lunan bina kalıntılarından 
toprak ve kiremit evleri 
ve doğal kök boyaları 
insanların kullandığına 

bu boyaların yüzyıllar 
sonra dahi sağlıklı 
bir şekilde aynı tonla 
saklanabildiğine, bu ev-
lerin insanların sağlığına 
kazandırdığı öneme 
ve doğal yaşama dik-
kat çeken Dr. HALİLLİ, 

günümüz yaşam 
standartlarında gelişen 
teknoloji ile birlikte tüm 
Avrupa’da, Dünya’nın 
büyük bir kısmında, 
Azerbaycan’da ve 
hatta Türkiye’de bugün 
kullanılan boyaların ve 
inşaat malzemelerinin 
çeşitli kimyasal ve sente-
tik maddelerle doğallıktan 
uzaklaştırıldığını ve 
bununda insan yaşamını 
kanser ya da tedavisi 
henüz belli olmayan pek 
çok hastalığa davetiye 
çıkardığını vurguladı.
 Günümüz inşaat 
sektöründe kullanılan 
betonun havadaki radyas-
yonu direkt olarak içine 
hapsettiğini ve bizimde 
bu radyasyon duvarının 
içerisine hapsolduğumuza 
da değinen Dr. HALİLLİ, 
“İnsan sağlığı için eski 
medeniyetlere, onlardan 
kalan bulgulara, doğal 
yaşama ve doğal mad-
delerin kullanımına önem 
vermeliyiz,” dedi.
 Türkiye’nin pek 
çok şehrinde birçok 
semire ve çalıştaylara 
katıldığını da belirten 
Dr. HALİLLİ, Türkiye’de 
doğal kökboyasının 
bulunduğunu, pek çok 
ilde üretildiğini ama 
malesef hak ettiği değeri 
bulamadığını belirtti. 
Ordu’da bulunduğu süre 
içerisinde Ordu’nun 

Türkiye’nin akciğerlerini 
oluşturduğunu öğrendiğini 
ve bunun da son derece 
önemli olduğunu vurgu-
layan Dr. Fariz HALİLLİ, 
ormanlarımızın yok 
olmaması için, denizleri-
mizin mavisi ile baki 
kalabilmesi için “Oksijen 
Yurdu Ordu”ya, Ordu’daki 
doğal kaynaklara, doğal 
yaşama sahip çıkmamız 
gerektiğini belirtti.
 Herkes kendi 
şehrine, kendi ül-
kesine sahip çıkarsa 
Dünya’da ekolojik kirliğin 
azalacağına dikkat çeken 
Dr. HALİLLİ, uzun ve 
sağlıklı yaşamanın tek 
sırrının doğal ürünlere 
ve doğaya sahip çıkmak 
olduğunun altını çizdi.
 Daha sonra 
kürsüye çıkarak söz alan 
Miras Derneği Başkan 
Yardımcısı Arzu SOLTAN, 
“Orta Asır Aksu Şehri’nde 
Arkeolojik Araştırmalar ve 
Miras Derneği” hakkında 
bilgi verdi.
 3 Yıldır hizmet 
veren “Orta Asır Aksu 
Şehri’nde Arkeolojik 
Araştırmalar ve Miras 
Derneği”nin kuruluş 
amacını, insan sağlığını 
arkeolojik bulgulardan 
elde edilen verilere 
dayanarak artırmak, elde 
edilen verilerle doğaya 
dönüşü artırmak, ekolojik  
kirliliğin önüne geçilmesini

ordu
üniversitesi
bü l ten i90

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde
“Arkeolojik ve Ekolojik Miras” Konferansı Yapıldı



ordu
üniversitesi
bü l ten i 91

sağlamak, arkeolo-
jik turizmi artırmak, 
geçmişin geleceğe sağlıklı 
aktarılmasını sağlamak 
ve medeniyetler mirasına 
sahip çıkılması olarak 
açıkladı. 
 “Orta Asır 
Aksu Şehri’nde Arke-
olojik Araştırmalar ve 
Miras Derneği” Yö-
neticileri olarak bu an-
lamda geniş düzeyli 
çalışmalar yaptıklarına 
değinen SOLTAN, bu 

etkinlikleri Türkiye’nin 
de aralarında bulunduğu 
çeşitli ülkelerde semi-
ner, konferans, fuar 
tanıtım organizasyonları, 
konu ile ilgili kitapların 
basılması, çeşitli der-
gilerde makalelerin 
yayınlanmasının 
sağlanması, tanıtıcı 
film ve reklamların 
yayınlanması, 
gazetecilere tanıtım 
toplantıları düzenlenmesi, 
ortaöğretim ve yüksek 

öğretim düzeyinde ve 
turistik düzeyde arke-
olojik kazıların yapıldığı 
alanlara turlar düzenlen-
mesi, o yörede bulunan 
halkında bu turizme dâhil 
dilerek yöresel tanıtım 

yapılması olarak tanımladı 
ve Azerbaycan’daki eski 
medeniyetin kalıntılarının 
tüm Dünya’ya kapılarının 
açık olduğunu vurguladı.
 Soru ve görüşlerin 

ardından ODÜ Rektörü 
Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ, 
konuşmacı olarak Ordu 
Üniversitesine gelen ve 
“Arkeolojik ve Ekolojik 
Miras” adlı konferansı 
gerçekleştiren Azer-

baycan heyeti adına 
Miras Derneği Başkanı 
Dr.Fariz HALİLLİ ve 
Başkan Yardımcısı Arzu 
SOLTAN’a teşekkür pla-
keti verdi.



 ODÜ Rektörü 
Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ’ın 
da katıldığı panele 
Fatsa Belediye Başkan 
Yardımcısı Bülent YÜCE-
TEPE, Fatsa Deniz Bilim-
leri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. İsmet BALIK, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü Yetiştiricilik 
Dairesi Başkanlığı Temsil-
cisi Dr. Hayri DENİZ, Ege 
Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Bölümü 
Yetiştiricilik Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Osman 
ÖZDEN, Trabzon Su 
Ürünleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Dr.İlhan 
AYDIN, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi’nden 
Doç.Dr. Fatma Telli KARA-
KOÇ, KTÜ Sürmene 
Deniz Bilimleri Fakül-
tesi Yetiştiricilik ve Balık 
Hastalıkları Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Hamdi 
ÖĞÜT, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ÇED İzin ve 
Denetim Genel Müdürlüğü 
Temsilcisi, ODÜ’lü akad-
emisyenler ve çok sayıda 
balıkçı katıldı.
 Fatsa Kültür 
Merkezi’nde iki otu-
rumda gerçekleştirilen 

ve Türkiye’de bir ilk olan 
‘Ağ Kafeslerde Balık 
Yetiştiriciliği ve Çevresel 
Etkileşim’ Panelini Ordu 
Üniversitesi Fatsa Deniz 
Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. İsmet BALIK 
yönetti.
 Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından 
Fatsa Deniz Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof.Dr. İsmet 
BALIK gerçekleştirdiği 
açılış konuşmasında, 
geçmiş yıllarda ülkemizde 
yok denecek kadar az olan 
kafes balıkçılığına dik-
kat çekerek günümüzde 
ihracatın 200 bin tonlara 
kadar ulaşmış olduğunu 

ve Türkiye’de kafes 
balıkçılığına olan ilginin her 
geçen gün arttığını belirtti.
 “Yunanistan,	
İtalya,	İspanya	ve	Japon-
ya	gibi	ülkelere	ihracat	
yapıyoruz.	Bu	ihracattan	
ülke	olarak	400	milyon	
doların	üzerinde	gelir	
elde	ediyoruz.
Kafes	balıkçılığı	ile	
yetiştirdiğimiz	balıklar	
AB	üyesi	ülkelere	ihra-
cat	yapabildiğimiz	tek	
hayvansal	üründür.	Bu	
nedenle	ülkemizin	de	cid-
di	oranla	balık	ihtiyacını	
karşılamakta	olan	ağ	
kafeslerde	balıkçılık	
sektörümüz	son	derece	
önemlidir.”
 Ülke olarak bu 
anlamda önemli potan-
siyele sahip olduğumuza 
da değinen Prof.Dr. 
İsmet BALIK, “Ne yazık 
ki elimizdeki fırsatları iyi 
değerlendiremiyoruz ama 
inanıyorum ki devletimi-
zin bu konudaki yapacağı 
teşviklerle sektörümüz 
daha da gelişecektir,” 
diyerek sözlerine son verdi.
 Daha sonra Rektör 
Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ 
ise Fatsa Deniz Bilimleri 
Fakültesi’nin kısa tanıtımını 

yaptığı konuşmasında 
Ağ Kafeslerde Balık 
Yetiştiriciliği ve Çevresel 
Etkileşim Paneli’nin hem 
bölgemiz hem de ülkemiz 
genelini ilgilendiren önemli 
bir konu olduğuna dikkat 
çekerek;
 “Ordu	Üniversi-
tesi	bünyesinde	yer	alan	
tüm	akademik	birimleri	
ile	eğitimin	yanı	sıra	
araştırmalar	da	yapan,	
başta	bölgemiz	olmak	
üzere	tüm	ülke	sorunları	
ile	yakından	ilgilenen,	
çözüm	önerileri	üreten	
bir	üniversite	olma	yo-
lunda	hızla	ilerlemekte-
dir.	Bu	gün	son	20-25	yıl	
içerisinde	birkaç	tondan	
200	bin	tonluk	su	ürün-
leri	üretimine	ulaşan	

Ülkemiz,	kültür	balıkçılığı	
içerisinde	önemli	bir	yeri	
olan	ağ	kafeslerde	balık	
yetiştiriciliği,	üreticilik		
faaliyetlerinin	denizlere	
olan	etkileri	ve	üç	tarafı	
denizlerle	çevrili	bir	o	
kadar	da	göl,	gölet,	baraj	
gölleri	gibi	çok	önemli	
su	ürünleri	potansiye-
line	sahip	Ülkemiz,	
kendisine	lütfedilen	bu	
potansiyelden	yeterince	
yararlanabiliyor	mu?	
Konularını	tartışacağız.
	 Özellikle	Ege

ordu
üniversitesi
bü l ten i92

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’de ‘Ağ Kafeslerde Balık 
Yetiştiriciliği ve Çevresel Etkileşim’ Paneli Yapıldı



ordu
üniversitesi
bü l ten i 93

Denizi	Kıyılarımızda	
yaygın	olan	ağ	kafes-
lerde	balık	yetiştiriciliği	
yönteminin	Karadeniz’de	
de	yaygınlaştırılması	
Bölgemizin	kalkınması	
için	son	derece	önem-
lidir.	Tabi	üretim	
yapılırken	denizlerimizin	
kirletilmemesi	ve	be-
lirtilen	kurallara	uyma	
konusunda	gerekli	has-
sasiyetin	gösterilmesi	
gerekmektedir.	
	 Ağ	kafeslerde	
balık	yetiştiriciliğinin	ve	
denize	olan	etkilerinin	
tartışılacağı	bu	panelin	
Bölgemiz	ve	Ülkemiz	

balıkçılığı	için	faydalı	
olmasını	diliyor,	hepinize	
saygılarımı	sunuyorum,”	
dedi.
 Panelde Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü Yetiştiricilik 
Dairesi Başkanlığı Tem-
silcisi Dr. Hayri DENİZ 
Türkiye’de ağ kafeslerde 
su ürünleri yetiştiriciliğini, 
Ege Üniversitesi Su Ürün-
leri Fakültesi Su Ürün-
leri Yetiştiriciliği Bölümü 
Yetiştiricilik Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Osman 
ÖZDEN ağ kafeslerde 
balık yetiştiriciliğinin Ege 
Kıyıları’ndaki gelişim 

sürecini, Trabzon Su 
Ürünleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Dr.İlhan 
AYDIN Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde ağ kafeslerde 
balık yetiştiriciliğinde uygun 
alanların tespiti, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı 
ÇED İzin ve Denetim 
Genel Müdürlüğü Temsil-
cisi  ağ kafeslerde balık 
yetiştiriciliğinde ÇED 
Raporu’nun hazırlanması 
ve yetiştiricilik tesisleri-
nin izlenmesi, TÜBİTAK 
Marmara Araştırma 
Merkezi’nden Doç.Dr. 
Fatma Telli KARAKOÇ 
kafes balıkçılığının denizel 

ekosisteme etkisi ve KTÜ 
Sürmene Deniz Bilimleri 
Fakültesi Yetiştiricilik ve 
Balık Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı Prof.Dr. Ham-
di ÖĞÜT ise yetiştiricilik 
faaliyetleri ve çevre: 
sorunlar, önyargılar ve 
öneriler hakkında konuşma 
gerçekleştirdiler.
 Panelde söz alan 
konuşmacıların ardından 
program sonunda Fatsa 
Deniz Bilimleri Fakültesi 
Dekanı İsmet BALIK tüm 
konuşmacılara sertifika ve 
çiçek takdim etti.



 Ordu Üniversitesi 
21.y.y. Gençlik ve Münaza-
ra Kulübü öğrencileri ile 
birlikte yeni yıl öncesi 
huzurevini ziyaret eden ve 
yaşlılara ODÜ’de yerleşke 
içi bir gezi ve yemek sözü 
veren Rektör Prof.Dr. 
Tarık YARILGAÇ bugün 
Cumhuriyet Yerleşkesi’nde 
düzenlenen bir organi-
zasyonla Ordu Üniversi-
tesi Öğrencilerini ve ODÜ 
Yönetimini, Huzurevi 
Sakinleri ile buluşturdu.
 21.y.y. Gençlik ve 
Münazara Kulübü Üyeleri 
ve ODÜ’lü öğrencilerin 
de eşlik ettiği kampüs 
gezisinde birimleri ziyaret 
eden ve öğretim üyeleri ve 
öğrencilerle sohbet eden 
Huzurevi Sakinleri, daha 
sonra Morfoloji Binası’nda 
Ordu Üniversitesi 
Çalışanları ve Öğrencileri 
ile öğle yemeğinde bir 
araya geldi.
 ODÜ’de olmanın 
kendileri için büyük lütuf 
olduğunu vurgulayan 
çınarlar, Rektör Prof.Dr. 
Tarık YARILGAÇ’a ve bu 

organizasyonda emeği 
geçen Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı 
21.y.y.Gençlik ve Münaza-
ra Kulübü Öğrencilerine 
şarkılar ve türküler söy-
leyerek memnuniyetlerini 
dile getirdiler.
 Yemekte kısa bir 
konuşma yapan Rektör 
Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ, 
İsmail BAHARŞEN’den 
alıntı yaptığı;
 “Büyür	saat	saat	
gecelerde	Ah	bu	yalnızlık	

bu	yalnızlık
Değişmez	acısı	hiç	bir	
dilde
Ah	bu	yalnızlık	bu	
yalnızlık…”	
	 Dörtlüğü ile 
değerlerimize sahip 
çıkmamız gerekliliğine vur-
gu yaptı ve bir gün herkes 
için yaşlılığın beraberinde 
de yalnızlığın kaçınılmaz 
olduğunu vurgulayarak 
hem yaşlılarımıza sahip 
çıkmamız gerektiğine hem 
de onların hayat deneyim-

lerinden dersler çıkartarak 
geleceğe daha sağlam ve 
emin adımlarla ilerlememiz 
gerektiğine değindi.
 Rektör Prof.Dr. 
Tarık YARILGAÇ, yemeğin 
ardından Bolaman Kalesi 
ve Yason Burnu gezisi 
yapacak olan Huzurevi 
sakinlerini daha sonra 
akşam düzenlenecek olan 
‘Yılın En ‘Değer’lisi Ödül 
Töreni’ne davet etti.
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 Avrupa Birliği 
ve Türk Ulusal Ajansı 
tarafından desteklenen 
“Home Street Home (Evim 
Evim Güzel Evim)” isimli 
gençlik değişim projesi 
kapsamında Türkiye, Po-
lanya, Litvanya, İtalya ve 
Romanya’dan Ordu’ya ge-
len 36 üniversite öğrencisi, 
Ordu Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Tarık YARILGAÇ’ı 
ziyaret ettiler.
 İstanbul 
Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencilerinden Fatih 
BARUTÇU önderliğinde, 
Proje Yöneticisi Miraç 
ŞAHİN, Proje Sorumlusu 

Cansu AKÇAY, Medya ve 
Sosyal İlişkiler Sorumlusu 
Ahmet BAYRAK tarafından 
hazırlanan ve Ordu ili-
nde 28 Ocak-10 Şubat 
2013 tarihleri arasında 
gerçekleşecek “Evim 
Evim Güzel Evim” projesi 
kapsamında Ordu’ya gelen 
toplam 36 öğrenci, Cum-
huriyet Yerleşkesi Senato 
Salonu’nda gerçekleşen 
nezaket ziyareti 
kapsamında Ordu Üniver-
sitesi Yönetimi ile bir araya 
geldi.
 Rektör Prof.Dr. 
Tarık YARILGAÇ, Avrupa 
Birliği ve Türk Ulusal 

Ajansı tarafından 
desteklenen 
öğrencilerin 
daha önce 
de Ordu 
Üniversitesi’ni 
ziyaret ettiğini 
vurguladı ve;
“Üniversitem-
izi Avrupalı 
öğrencilere 
tanıtmak, 
İlimizi sosyo-
kültürel anlamda 

yaşatarak öğretmek ve 
farklı kültürel deneyimler 
kazanabilmek adına “Evim 
Evim Güzel Evim” anlamlı 
bir proje olmuştur.
 Bu anlamda 
öğrencilerimizin buraya 
gelmesine vesile olan Proje 
Yöneticisi Miraç ŞAHİN’e, 
Proje Sorumlusu Cansu 
AKÇAY’a ve Boğaziçi Üni-
versitesi öğrencilerinden 
Fatih BARUTÇU’ya 
teşekkür ediyorum,’ dedi.
 Rektör Prof.
Dr. Tarık YARILGAÇ, 
öğrencilere Ordu 
Üniversitesi’nin tarihini 
ve misyonunu anlattı ve 

sürdürülen akademik 
faaliyetler hakkında da bilgi 
verdi. 
 Ayrıca öğrencilere 
ERASMUS değişim 
programından da bah-
seden Rektör Prof.Dr. Tarık 
YARILGAÇ,  bu kapsamda 
Polonya, Litvanya, İtalya 
ve Romanya’nın da dâhil 
olduğu 70’in üzerinde 
Üniversite ile anlaşmaları 
bulunduğunu ve dilerlerse 
kendilerini de ERASMUS 
Programı kapsamında 
ODÜ’de ağırlamaktan onur 
duyacaklarını belirtti.
 Daha sonra 
öğrencilere Ordu hakkında 
görüşlerini de soran Rek-
tör Prof.Dr. YARILGAÇ, 
tüm öğrencilerin Ordu’yu 
beğenmiş olmasına 
sevindiğini vurguladı ve 
yeşille mavinin buluştuğu 
‘Oksijenin Yurdu Ordu’ 
hakkında öğrencilere kısa 
bir tanıtım yaptı.
Birlikte çekilen hatıra 
fotoğrafının ardından 
Avrupalı öğrenciler Ordu 
Üniversitesi’nden ayrıldı.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi’ni
Avrupalı Öğrenciler Ziyaret Ettiler

Ordu Üniver-
sitesi Rek-
törü Prof.Dr. 
Tarık YARIL-
GAÇ, EMITT 
2013’ü Zi-
yaret Etti
 Ordu Üniversi-
tesi Rektörü Prof.Dr. Tarık 
YARILGAÇ, Dünya’nın en 
büyük 5. turizm fuarı olan 
ve bu yıl 17’ncisi düzenlenen 
“Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı” 
(EMITT 2013) İstanbul 
TÜYAP Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde ziyaret etti.
 Rektör Prof.Dr. 

Tarık YARILGAÇ, T.C. Ordu 
Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü tarafından “Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuarı”nda  Salon 
No: 12, Stant No: 1230’da 
açılan Ordu İli Evi’ne de 
konuk oldu.

 Yaklaşık iki 
saat süren ziyaret bo-
yunca Rektör Prof.Dr. Tarık 
YARILGAÇ konuklara Ordu 
Üniversitesi’nin gelişimini, 
yürütülen projeleri, 2013-
2014 eğitim-öğretim yılında 
yeni açılması planlanan 

bölümleri ve 2013 yılında 
inşaatına başlanması 
planlanan yeni eğitim 
binaları hakkında bilgi 
verdi.
 Ordu Evi Stant’ına 
gösterilen ilgiden 
son derece memnun 
olduğunu vurgulayan 
Rektör Prof.Dr. Tarık 
YARILGAÇ, turizm şehri 
olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen Ordu 
İli için Dünyaca önemi 
kabul edilen ve bu yıl 
17.si düzenlenen EMITT 
2013 Fuarı’nın önemli 

olduğunu belirtti ve bu tür 
fuarların Ordu’ya, Ordulu-
lara ve değerini bilen tüm 
illere başta turizm olmak 
üzere her alanda önemli 
kazanımlar sunacağını söyl-
edi.



 ODÜ 21 
y.y.Gençlik ve Münazara 
Kulübü tarafından organize 
edilen “Yılın En ‘Değer’li 
Belgeseli” Yarışması Ödül 
Gecesi Atatürk Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirilen bir törenle 
sahibini buldu.
 ODÜ 21 y.y. Genç-
lik ve Münazara Kulübü 
tarafından organize edilen 
“Yılın En Değerli Belgeseli” 
Yarışması kapsamında 
TRT’de yayınlanan “Ömür 
Dediğin” Belgeseli, onlarca 
aday belgesel arasından 
oylamaya katılan Ordu 
Üniversitesi Öğrencileri 
tarafından birinci seçildi.
 Ödül Törenine 
ODÜ Rektörü Prof.Dr. 
Tarık YARILGAÇ, ODÜ 
Rektör Yardımcıları 
Prof.Dr. Nuri YILMAZ, 
Prof.Dr. Saim Zeki 
BOSTAN, Ordu Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Özer KARADAĞ, Sosyal 
Hizmetler Ordu İl Müdürü 
Murat YILDIRIM, Sos-
yal Hizmetler Ordu İl 
Müdür Yardımcısı Taşkın 
YURDAKUL, TRT Trab-
zon Bölge Müdürü Hü-
seyin KANTARACI, Ordu 
Huzurevi Müdürü Ümit 
BAYRAMİÇ,  ODÜ’lü Aka-
demisyen ve Öğrenciler, 
Huzurevi Sakinleri ve çok 
sayıda davetli katıldı.
 Törenin açılış 
konuşmasını 21.y.y. 
Gençlik ve Münaz-
ara Kulübü Başkanı 

Oğuzhan KARAARSLAN 
yaptı ve Kulüp	olarak	
gerçekleştirdikleri	her	
türlü	etkinlikte	kendi-
lerine	destek	veren	
Rektör	Prof.Dr.	Tarık	
YARILGAÇ’a,	Kulüp	
Danışmanı	Öğretim	
Görevlisi	Reşit	AKDAĞ’a	
ve	kulüp	arkadaşlarına	
başarılı	çalışmalarından	
dolayı	teşekkür	etti. 
 Daha sonra 
Huzurevi Sakinleri adına 
söz alan emekli öğretmen 
İbrahim ÇİÇEK huzurevin-
de yaşam konusunu ele 
aldığı kısa bir konuşma 
gerçekleştirdi ve zor olan 
hayat hikâyelerini renklen-

diren Rektör Prof.Dr. Tarık 
YARILGAÇ’a ve ODÜ’lü 
Öğrencilere teşekkür etti.
 Ardından söz 
alan Rektör Prof.Dr. Tarık 
YARILGAÇ;
 “Böylesine	
anlamlı	ve	duygulu	bir	

gecede	bir	arada	olmanın	
verdiği	mutluluğu	söz-
lerle	tarif	edebilecek	
kelimeler	bulamıyorum.	
Kelimelerin	kifayetsiz	
kaldığı	bir	anı	hep	birlikte	
yaşıyoruz.	
	 Ömür	Dediğin	
Belgeseli	hepimize	
ömrü	nasıl	geçirmemiz	
gerektiğini	asırlık	
çınarların	çok	manidar	
hikâyeleri	üzerinden	dile	
getiriyor.	Aslında	almak	
isteyenlere	
bamtellerini	
titretecek	nasi-
hatlerde	bulu-
nuyor.	
	
Keder,	sevinç,	
mahcubiyet,	
muhtaciyet,	
zenginlik,	yok-
sulluk...	Konuk	
olduğumuz	
hayatlarında,	
günlük	hayat-
ta	dilimize	
gelemeyen	bu	
kavramların	
ne	demek	
olduğuyla	
tanıştırıyorlar	
bizleri.	Çalınan	
her	kapıyı,	bu	programda	
bir	yalnızlık	hikâyesi	
aralıyor…	Ve	ölümün	
mutlaka	bir	gün	kapımızı	
çalacağı	matkapla	
kazınıyor	beynimize…
	 “Saçı	sakalı	
ağarmış	yaşlıya	saygı	
gösterip	ikram	etmek,	
Allah’a	saygıdandır,”	
özdeyişini	de	dikkate	
alarak	büyüklerimi-
ze	saygı	göstermek,	
dolayısıyla	onların	halini	
anlamak,	bir	an	için	de	
olsa	onların	gönlünü	
kazanmak	bizler	için	çok	
değerli.	
	 Onların	geçmiş	
hikâyelerinden	ders	
çıkartarak	deneyimlerimi-
zi	artırmak,		kendilerine	
sağlık,	afiyet,	uzun	ömür,	
güzel	günler	dilemek	ve	

kısa	süreliğine	de	olsa	
yalnızlıklarını	unuttura-
bilmek	büyük	kazanım. 
 Bu	vesile	ile	
öncelikle	Yılın	En	
‘Değer’li	Belgeseli	
Seçilen	“Ömür	Dediğin”	
Programını	Hazırlayan	
Ekip	Adına	Syn.	Zeliha	
İlhan	DOYMUŞ’a	ve	
TRT	ekibine,	izlerken	
bizi	bizzat	o	hayatlara	
sürükleyebilecek	kadar	
başarılı	bir	program	

çıkardıkları	için,	
Sonra	da	Yılın	En	Değerli	
Belgeseli	kapsamında	oy	
kullanarak	çınarlarımızı	
sembolik	de	olsa	
verdiğimiz	ödülle	bir	kez	
daha	sevgiyle	anmamıza	
vesile	oldukları	için	
ODÜ’lü	öğrencilerimize	
sonsuz	şükranlarımı	
sunuyorum”	dedi.
 Rektör Prof.
Dr.YARILGAÇ’ın 
konuşmasının ardından 
21.y.y. Gençlik ve Münaza-
ra Kulübü tarafından 
hazırlanan Ömür Dediğin 
Belgeseli tanıtım filmi tüm 
salonda gözyaşları ile 
birlikte izlendi
Ardından ödül törenine 
geçildi ve Ömür Dediğin 
Belgeseli’nin Giresunlu 
eski konuklarından bir 
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tanesinin oğlu, eski prog-
ramlarda annesini filme 
aldığı ve bu vesile ile 
Giresun’un Piraziz İlçesinin 
tanıtımına ve annesinin 
de bu ilçeyle özdeşleşmiş 
olmasına istinaden Giresun 
Piraziz Belediye Başkanı 
Cafer MAVİ tarafından 
vefatından önce anne-
sine takdim edilen plaketi, 
program sunucusu Zeliha 
İlhan DOYMUŞ’a annesinin 
program fotoğrafları ile 
birlikte hediye etti.
Rektör Prof.Dr. Tarık 
YARILGAÇ da ODÜ 21.yy. 

Gençlik ve Münazara 
Kulübü’nün seçtiği Yılın 
En ‘Değer’li Belgeseli 
kapsamında Ömür Dediğin 
Ekibinden Zeliha İlhan 
DOYMUŞ’a plaket takdim 
etti. Öğrenciler tarafından 
onur belgesi ve çiçek tak-
dimi de yapılan Zeliha İlhan 
DOYMUŞ; “Geleceğe	
güvenle	bakabilmek	
için	geçmişimizin	ne	
kadar	önemli	olduğunu	
unutmamamız	gerekiyor.	
Hayatımızın	büyük	bir	
kısmını	TV	karşısında	
boşa	vakit	harcayarak	

geçirdiğimiz	günümüzde	
‘Ömür	Dediğin’	
Programını	hayatımıza	
çekidüzen	vermemizi	
sağlayacak,	doğru	adımı	
atmamıza	vesile	olacak	
nasihatlerle	dolu	bir	
prog-ram	olarak	görmeli-
yiz…
	 Çoğu	yarım	
asrı	geçmiş	hayatların	
yaşamlarının	konu	
edinildiği	‘Ömür	Dediğin’	
Belgeseli		
geçip	giden	yıllardan	
arda	kalan	hüzünleri	ve	
mutlulukları	anlatıyor.	

	 Program	geçmişi	
yeniden	dillendiren	ko-
nuklarla	birlikte	bizleri	de	
zaman	yolculuğuna	davet	
ediyor	ve	bu	yolculukta	
bizleri	kâh	ağlatıp	kâh	
güldürerek	kimi	zaman	
Ahmet	Amca,	kimi	za-
man	Ayşe	Teyze	edasına	
büründürüyor.
	 Pek	çok	alanda	
pek	çok	anlamda	değerli	
ödüller	aldık	ama	bence	
en	önemlisi	sizlerden	
gelen	bu	ödüldü.
	 Çünkü	gençliğin	
bizleri	takip	ediyor	
olması,	geçmişimize	
sahip	çıkma	çabası	bizler	
için	oldukça	değerli,	
onlar	bizleri	takip	ettikçe,	
bizlere	destek	verdikçe	
projemizin	ne	kadar	
doğru	bir	amaçla	yola	
çıktığına	bir	kere	daha	
emin	oluyor	ve	güvenle,	
huzurla	çalışmalarımıza	
devam	ediyoruz.
	 Bu	anlamda	Ömür	
Dediğin	Programı’nı	
Yılın	En	‘Değer’li	Bel-
geseli	seçerek	bizleri	
onurlandırmanız	oldukça	
önemlidir,	tüm	TRT	Ekibi	
adına,	programa	katılan	
tüm	konuklarımız	adına	
hepinize	çok	teşekkür	
ediyor,	aydınlık	ve	başarı	
dolu	yarınların	sizlerle	
olmasını	temenni	ediyo-
rum.”



 Konferansa ODÜ 
Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Nuri YILMAZ ve Prof.
Dr. Saim Zeki BOSTAN, İl 
Özel İdare Genel Sekreter 
Yardımcısı Eyüp ELMAS 
ve ODÜ’lü Akademisyenler 
katıldı.
 Konferansa 
konuşmacı olarak ODÜ 
Öğretim Üyesi ve Bio-
istatistik Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Soner 
ÇANKAYA ve İl Özel İdare 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Eyüp ELMAS katıldı.
 Konferansın açılış 
konuşmasını ODÜ Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr. Nuri 

YILMAZ gerçekleştirdi. 
Ulusal ve uluslararası 
projelere Ordu Üniversitesi 
yönetimi olarak değer ver-
diklerini vurgulayan Prof.
Dr. Nuri YILMAZ;	
	 “Üniversiteler	
araştırma	denince	akla	

gelen	ilk	kurumlardır,	
bilim	literatüründe	
önemli	rolleri	başarıyla	
üstlenebilmek	için	
üniversitemizdeki	
akademisyenlerimi-
ze	gerçekleştirdikleri	
çalışmalarda	destek	
olmak	ve	başarı	çıtasını	
daha	da	ileri	nokta-
lara	taşımak	adına	
ve	bu	süreçte	ihtiyaç	
duydukları	alt	yapıyı	
nasıl	sağlayabileceğimizi	
tasarlayabilmek	adına	bu	
konferansı	düzenleme	
ihtiyacı	duyduk.
	 Genç	akade-
misyenlerimizi	teşvik	
edici	ve	yol	gösterici	bir	

konferans	olması	
dileğimle	tüm	
konuşmacılara	
ve	katılımcılara	
teşekkürlerimi	
sunuyorum,” dedi. 
 Ardından kürsüye 
konuşmacı olarak 
ODÜ Öğretim Üyesi 
ve Bioistatistik Ana-
bilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Soner 
ÇANKAYA çıktı.
 Doç.Dr. Soner 
ÇANKAYA 
konferansın 
araştırma yap-
mak ve daha çok 
bilimsel yayın 
yazmaya teşvik 
amaçlı düzenlenmiş 

olduğunu belirtti 
ve TÜBİTAK ve Ordu 
Üniversitesi’nin kendi 
bünyesinde desteklediği 
proje programlarını tanıttı.
 TÜBİTAK 
tarafından desteklenen 
1001 Araştırma Projeleri, 

1002 Hızlı Destek,1003 
Öncelikli Alanlar ve Ar-
Ge Projeleri Destekleme 
Programı, 1007 Kamu 
Kurumları Araştırma ve 
Geliştirme Projelerini 
Destekleme Programı 

(KAMAG), 1008 Patent, 
1301 İşbap, 3501 Kari-
yer, 2237 Proje Eğitimi 
Etkinliklerini Destekleme, 
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim 
Okulları, 4003 Bilim Merke-
zi Kurulmasını Destekleme 
Programı gibi proje 
destekleme programlarının 
içeriklerine de çeşitli proje 
örnekleri ile bilgilendirme 

yaptı. 
 Doç.Dr. Soner 
ÇANKAYA araştırılan ve 
öngörülen tüm projelerin 
üniversiteler hatta ülkeler 
arası rekabeti artırmak, 
teknolojik gelişimin ileri 

düzeylere yükselmesini 
sağlamak, yeni bilgilerin 
üretilmesini desteklemek 
ve bilime ışık tutmak 
amaçlı olduğunu da belirtti.
 Değerlendirme 
süreci ve ülke ekonomisine 
katkısının yanında ekip 
ruhunu da aşılaması 
bakımından önemli 
olduğunu belirttiği projeler
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hangi kurumlar ile alakalı 
ise o kurumlarla da işbirliği 
muhakkak yapılmalıdır 
diyerek, ekip ruhunun reka-
bete, bilimsel ve teknolojik 
çıktılara katkısından da 
bahsetti. 
 Konferansta son 
sözü Ordu İl Özel İdare 

Genel Sekreter Yardımcısı 
Eyüp ELMAS aldı. 
ELMAS Dış İlişkiler Koor-
dinasyon Birimi olarak söz 
aldığı konuşmasında; pro-
jelerin para kazanmak için 
değil toplumsal bir yaraya 
parmak basmak, ülke 
yararına katkı sağlamak, 

bilime ışık tutmak 
amacıyla planlanması 
gerektiğini vurguladı.
 Yürütülen her bir 
projenin mutlaka bir 
bakanlığa yada bir ku-
ruma bağlı olduğunu da 
vurgulayan ELMAS tek 
başınıza trilyonluk pro-
jede yapsanız ekip ruhu-
nun kazandırdığı dene-
yimle aynı oranda başarı 
sağlayamayacağını 
vurguladı.

	 Tek başına 
yürütülen bir projedense 
ekip halinde yürütülen 

projelerin daha çok ses 
getirdiğine ve toplumsal 
farkındalık yarattığına 
değinen ELMAS, 
Ordu’da 47 AB proje ofisi 
kurulduğunu ve bu proje 
ofislerinde onlarca per-
sonelin görevlendirildiğini, 
proje ofislerinde görevli 

personellerin teknik ka-
pasitelerinin geliştirilmesi 
amacıyla da yenilenen 
gelişmelere göre eğitime 
tabi tutulduğunu söyledi.
 Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Koordinasyon 
Merkezi Koordinatörü Eyüp 
ELMAS, doğru tasarlanan 
hiçbir projenin onaylan-
mama riski bulunmadığını 
söyleyerek genç akade-
misyenleri ulusal ve uluslar 
arası destekli projeler ve 
hibe programları hakkında 
girişimcilik ruhu konusunda 
teşvik etti.	
 Programın sonun-
da Ordu Üniversitesi Rek-
tör Yardımcıları tarafından 
ODÜ Öğretim Üyesi ve 
Bioistatistik Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Soner 
ÇANKAYA ve İl Özel İdare 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Eyüp ELMAS’a sertifika 
takdim edildi.

 ODÜ Ziraat 
Fakültesi 2013-
2014 Yılında 2 
Bölümüne Daha 
Öğrenci Alacak 
 Akademik 
personel ve fiziki altyapı 
kazanımları ile gelişme 
çalışmaları aralıksız 
devam eden Ordu Üni-
versitesi Ziraat Fakül-
tesi, 2013-2014 eğitim-
öğretim yılında Peyzaj 
Mimarlığı ve Zootekni 
bölümlerine de öğrenci 
alacak.
 Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. 
Turan KARADENİZ, 
fakültelerin yapılanma 
sürecindeki son durum 

ve 2013-2014 akade-
mik yılında öğrenci 
alımına başlayacak 
olan bölümlere ilişkin 
açıklamalarda bulu-
nurken, bünyesine yeni 
bölümler ve akade-
misyenler kazandırma 
yolunda hızla ilerleyen 
Ziraat Fakültesi’nin 
Ordu Üniversitesi’nin en 
önemli birimlerinden biri 
olduğunu ve bunu de-
vam ettirmek amacıyla 
çalışmalarına devam 
ettiklerini vurguladı.
 Dekan 
KARADENİZ, Zootekni 
Bölümü’nün bünyes-
inde bulunan 3 anabilim 
dalının da yeterli sayıda 
çalışan öğretim üyesine 
sahip olduğunu, Hayvan 

Yetiştirme ve Islahı Ana-
bilim Dalında 3, Yemler 
ve Hayvan Besleme 
Anabilim Dalında 1 ve 
Biyometri ve Genetik 
Anabilim Dalında 1 
olmak üzere Zootekni 
Bölümünün toplam 5 
öğretim üyesine sahip 
bulunduğunu, Peyzaj 
Mimarlığı bölümünün 
ise 2013 yılı itibariyle 3 
öğretim üyesi, 2’si ÖYP 
kadrolu olmak üzere 
3 araştırma görevlisi 
(biri MEB burslu) olmak 
üzere hızla büyüyen bir 
akademik kadroya sahip 
olduğunu ifade etti.
 Zootekni Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. İsmail 
DURMUŞ ve Pe-
yzaj Mimarlığı Bölümü 

Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Ömer ATABEYOĞLU 
ise bölümlerini tercih 
edecek öğrencilerin 
mesleki uygulamalarını 
rahatlıkla 
gerçekleştirebilmeleri 
adına gerekli fiziki 
altyapı çalışmalarının 
devam ettiğini, akade-
mik personel sayısının 
da gün geçtikçe 
artacağını belirttiler.
 Bölüm 
başkanları, 40’ar 
kontenjanları bulu-
nan bölümlerini tercih 
edecek öğrencilerini 
heyecanla beklediklerini 
ifade ederken, tercih 
aşamasında bulunan 
öğrenciler ve aileleri-
nin Zootekni bölümünü 
daha yakından tanımak 
amacıyla http://ziraat.
odu.edu.tr/index.php/
posted/110 adres-
ini, Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü’nü yakından 
tanımak amacıyla ise 
http://ziraat.odu.edu.tr/
index.php/posted/112 
adresini ziyaret edebi-
leceklerini vurguladılar.



 Ordu Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi ek tıbbi birimler açılış 
programı dün akşam düzen-
lenen iftar programıyla 
birlikte gerçekleştirildi.
 S.B. ODÜ Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Yrd. Doç. Dr. 
Özgür ENGİNYURT’un ev 
sahipliği yaptığı yeni açılan 
birimler için düzenlenen 
açılış programına Ordu 
Valisi Kenan ÇİFTÇİ, AKP 
Ordu Milletvekili Fatih Han 
ÜNAL, Rektör Prof. Dr. Tarık 
YARILGAÇ, Vali Yardımcısı 
Yemen BAYRAK, Tıp Fakül-

tesi Dekan Yardımcıları Prof. 
Dr. Rezzan GÜNAYDIN, 
Doç. Dr. Orhan BAŞ, ODÜ 
Tıp Fakültesi Akademisyen-
leri, Kamu Hastaneler Birliği 
Ordu İl Genel Sekreteri 
Uzm. Dr. Hasan ÖZTÜRK, 
Ordu Devlet Hastanesi 
Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. 
İsfendiyar KARAMUSTAFA, 
Devlet Hastanesi Başhekimi 
Op. Dr. Celalettin AKYOL, 
Ağız ve Diş Sağlığı Has-
tanesi Başhekimi Dt. Aytaç 
BACINOĞLU, Fatsa Devlet 
Hastanesi Başhekimi Op. 
Dr. Davut ERİŞMİŞ, Kamu 
Hastaneler Birliği Ordu İl 
Genel Sekreterliği Tıbbi 
Hizmetler Başkanı Op. Dr. 
Coşkun AVCI, Kamu Has-
taneler Birliği Ordu İl Genel 
Sekreterliği İdari Hizmetler 
Başkanı Serkan YALKIN, 

Kamu Hastaneler 
Birliği Ordu İl Genel 
Sekreterliği Mali 
Hizmetler Başkanı 
Erol ÖZTÜRK, 
uzman ve operatör 
doktorlar, hastane 
personeli ve basın 
mensupları katıldı.
 Saat 20.07’de iftar 
yemeği ile başlayan pro-
gramda Ordu İl Protokolü 
Temsilcileri hastane per-
soneli ile bir arada oruçlarını 
açtılar. Daha sonra program 
4 yataklı koroner yoğun 
bakım ünitesinin açılışı ile 
devam etti. Ardından tüm 

protokol üyeleri, 
17 poliklinikten 
oluşan ve 45 günde 
yapımı tamamla-
nan prefabrik ek 
poliklinik binasının 
açılış törenini 
gerçekleştirdi.
 Yeni sağlık birim-
lerinin hizmete 
girmesiyle il-
gili düşüncelerini 

dile getiren Vali 
Kenan ÇİFTÇİ; “Sağlık 
alanında her geçen gün 
güzel gelişmeler yaşandığı 
Ordu’da Eğitim ve Araştırma 
Hastanemizin bünyesinde 
açılan yeni sağlık birimleri 
ve üniteleri de bu güzel 
gelişmeye katkı sağlamıştır. 
Bu ünitelerin ve ek hizmet 
binasının faaliyete geçmes-
inde emeği geçenlere 
şükranlarımı sunuyor, 
buradan faydalanacak olan 
tüm halkımıza da hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum” 
dedi.
Ordu’da bir ilk 
“Kemoterapi Ünitesi”
 Burada yeni 
açılacak olan ünitelere dair 
konuklara detaylı bilgiler 
aktaran S.B. ODÜ Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Yrd. Doç. Dr. 

Özgür ENGİNYURT, Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapımı 
gerçekleştirilen ek poliklinik 
hizmet binasının her birisi 
24 m2 genişliğinde 17 adet 
poliklinikten oluştuğunu, 
tamamı 500 m2’lik bir alana 
kurulu olan prefabrik ek-
poliklinik binasının inşaatının 
mevcut hizmet veren 
polikliniklere de özel bir tüp 
geçitle bağlandığını belirtti.
 Başhekim	
Yrd.	Doç.	Dr.	Özgür	
ENGİNYURT,	açılışın	
tamamının	17	adet	
polikliniğin	yanı	sıra,	4	
yataklı	koroner	yoğun	
bakım	ünitesini,	4	yataklı	
cerrahi	yoğun	bakım	
ünitesini,	10	hasta	kapa-
sitesi	kemoterapi	ünite-
sini,	ERCP(endoskopik	
retrograd	kolanjiopank-
reotografi)	ünitesini,	
Kadın	Doğum	ve	Çocuk	
Hastalıkları	Ek	Hizmet	
Binasında	10	adet	yeni	
polikliniği	de	kapsadığını	
belirtti.

 AKP Ordu Mil-
letvekili Fatih Han ÜNAL, 
Ordu Valisi Kenan ÇİFTÇİ, 
Rektör Prof. Dr. Tarık YARIL-
GAÇ, Kamu Hastaneler 
Birliği İl Genel Sekreteri 
Uzm. Dr. Hasan ÖZTÜRK, 
Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Başhekimi Yrd. Doç. 
Dr. Özgür ENGİNYURT 
yeni birimlerin açılış kur-
delesini toplu şekilde 
keserken, Rektör Prof. Dr. 
Tarık YARILGAÇ açılış 
dolayısı ile gerçekleştirdiği 
konuşmada “Dar alanda 
çok paslaşmalar mantığı 
ile hizmete açtığımız yeni 
polikliniklerin öğretim 
elemanlarımıza hayırlı 
olmasını, buralarda 
gerçekleştirecekleri te-
davi işlemlerle yeni muci-
zelere imzalar atmalarını, 
buradan faydalanacak olan 
hastalarımıza da birimlerimi-
zin şifa getirmesini diliyoruz” 
sözlerini kullandı.
 Program daha 
sonra açılış onuruna düzen-
lenen kokteylle devam etti.
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Ordu Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi
Yeni Tıbbi Birimle- 
rine Kavuştu



Ordu Üniversitesi 
Fatsa MYO’dan 
Samsunport 
Limanı’na Teknik 
Gezi
 ODÜ, Fatsa 
Meslek Yüksekokulu Deniz 
Ulaştırma İşletme  ve 
Gemi Makineleri İşletme  
Bölümü’nde okuyan 120 
öğrenci, sektör tanıtım faali-
yetleri kapsamında Sam-
sunport Limanı’na teknik 
gezi düzenledi. 
 Gezi heyetini 
Samsun’da Samsun Vali 
Yardımcısı, Limanlar Mülki 
İdare Amiri Sayın  Hakan 
KUBAL, Samsun Liman 
Başkanı Aydın ÜNAL, 
Samsun Gümrük Müdür 

Yardımcısı Şeyda YANIK 
ve Samsun Emniyet 
Müdürlüğü Deniz Şube 
Müdürlüğü ağırladı.
 Gemi Maki-
neleri İşletme ve Deniz 
Ulaştırma İşletme Bölümü 
Öğretim Görevlileri Selçuk 
KAHVECİ,  İbrahim 
SAPMAZ, Serdar KARACA, 
Fatih ALVER, Yusuf GENÇ 
ve Mehmet YAHŞİ eşliğinde 
öğrenciler liman içerisindeki 
tesisleri ve limanda bağlı 
bulunan ticari gemileri 
gezerek yakinen inceleme 
fırsatı buldular.
 Limanın tüm 
birimlerini gezen öğrenciler, 
yapılan çalışmaları yerinde 
inceleyerek uzmanlara 
işleyiş sürecinde merak 
ettikleri bütün soruları 
yöneltme fırsatı da buldular.
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 Ordu Üniver-
sitesi Mesudiye Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri ve 
öğretim üyelerinden oluşan 
60 kişilik bir grup, 10 Mayıs 
2013 Cuma sabah 9.00’da 
Mesudiye’den hareket 
ederek, Kayseri’ye teknik bir 
gezi düzenlemiştir.
 Gezi heyeti 
Kayseri’de,  Bellona Yet-
kilileri Üretim Müdürü 
Ali ERBAY ve İnsan 
Kaynakları Yönetim Müdürü 
Ömer ÖRDEK tarafından 
karşılandı. 
 Öğle yemeğinin 
ardından Bellona Fabrikası 
Üretim Geliştirme Uzmanı 
Uğur GÖKÇE tarafından 
öğrencilere brifing verilirken, 
fabrikadaki çalışmalar 

detaylı bir sunum eşliğinde 
anlatıldı. 
 Fabrikanın tüm 
birimlerini gezen öğrenciler, 
yapılan çalışmaları yerinde 
inceleyerek uzmanlara 
işleyiş ve yapım sürecinde 
merak ettikleri soruları 

yönelttiler.
 Bilgisayar bölümü 
öğrencilerinin Bilgi İşlem 
departmanında bilgi 
alışverişinde bulundukları 
gezi, öğrencilere önemli 
deneyimler kazandırdı.
Mesudiye MYO Turizm 

Bölümü öğrencileri ise 
Kayseri Asberlin ve Grand 
Eras Hotels ziyaretler-
ini gerçekleştirerek, oda 
tasarımı, yiyecek-içecek 
servisi, yemeklerin 
hazırlanması ve sunumu, 
otel ikram ve organizasyon 
planı,  ön büro kayıt işleri, 
halkla ilişkiler uzmanlığı 
vb. konularda uygulama 
yapma fırsatı ve sektörde 
fiilî çalışan kişilerle istişare 
olanağı da buldular.
 Gezi süresince 
Kayseri, Nevşehir, Ürgüp, 
Avanos ve çevresinde 
çeşitli sektörlerden firmalar 
ziyaret edilerek, öğrencilerin 
kendi bölümleri ile ilgili 
değerlendirme yapması da 
sağlanmış oldu.

ODÜ Mesudiye Meslek Yüksekokulu
Kayseri’ye Teknik Gezi Düzenledi

ODÜ Teknik Bilim-
ler MYO Elektro-
nik ve Otomasyon 
Teknikleri Bölümü 
Öğrencileri İçin 
Teknik Gezi 
Düzenledi
 ODÜ TBMYO  
Elektronik ve Otomasyon 
Bölümü öğrencileri bilgi-
lerini pekiştirmek ve uygu-
lamaya dönük tecrübelerini 
artırmak amacıyla Ordu 
Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’ne teknik gezi 
düzenledi. 
 Geziye bölüme 

bağlı Elektronik Teknolo-
jisi ve Kontrol ve  Oto-
masyon Teknolojileri 
Programlarından toplam 35 
öğrenci katıldı. Öğrenciler 
gezi kapsamında Mopaks, 
Preton, Gürsoy Fındık, 
Turan Seramik, Çelebioğlu 
Plastik ve Organize Sanayi 
Elektrik Dağıtım Sistemleri-
ni gezdiler.
 Mesleki alt 
yapıda önemi büyük olan 
uygulamalı çalışmaları 
yerinde inceleme fırsatını 
bulan öğrenciler akıllarına 
takılan sorulara yet-
kili mühendis ve tekniker-
lerden uygulamalı olarak 
cevaplar aldılar. 
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ATAMA VE YÜKSELMELERATAMA VE YÜKSELMELER

Doç. Dr. Soner ÇANKAYA Tıp Fakültesi Biyoistatistik 02.01.2013
Yrd. Doç. Dr. Hasan BUYRUK Fen Edebiyat Fakültesi Bizans Sanatı 08.01.2013
Yrd. Doç. Dr. Alperen Mustafa YİĞİT Ünye İkt. ve İd. Bil. Fak Üretim Yön. ve Paz 16.01.2013
Arş. Gör. Abdussamet ÇALIŞKAN Fen Bilimleri Enstitüsü 22.01.2013
Arş. Gör. Can ÖNEL Fen Bilimleri Enstitüsü 23.01.2013
Arş. Gör. Ferda Özkorkmaz ATICI Ziraat Fakültesi Tahıllar ve Yem. Baklagiller 23.01.2013
Arş. Gör. Mehmet AKGÜN Fen Bilimleri Enstitüsü 23.01.2013
Arş. Gör. Seçil EKER Ziraat Fakültesi Fitopatoloji 28.01.2013
Arş. Gör. Mete SOYSAL Ziraat Fakültesi Entomoloji 28.01.2013
Doç. Dr. Nülüfer ERBİL Sağlık YO Hemşirelik 29.01.2013
Doç. Dr. Tuğba ÖZBUCAK Fen Edebiyat Fakültesi Botanik 29.01.2013
Öğr. Gör. İbrahim KOÇ Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 30.01.2013
Arş. Gör. Burçin YAŞMUT Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik 01.02.2013
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji 04.02.2013
Arş. Gör. Mehmet KÖYMEN Ziraat Fakültesi Entomoloji 04.02.2013
Arş. Gör. Mehmet Tevfik AYDIN Fatsa Deniz Bilimleri Fak Gemi İnşaatı 04.02.2013
Arş. Gör. Seda KONTAŞ Fatsa Deniz Bilimleri Fak. Balıkçılık Yönetimi 04.02.2013
Yrd. Doç. Dr. Filiz Zaimoğlu ÖZTÜRK Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi 04.02.2013
Öğr. Gör. Fatih ALVER Fatsa MYO 04.02.2013
Öğr. Gör. Yusuf GENÇ Fatsa MYO 04.02.2013
Öğr. Gör. Mehmet YAHŞİ Fatsa MYO 04.02.2013
Arş. Gör. Mesut KARAKULAK Fen Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi 05.02.2013
Arş. Gör. Şeyma ŞENGÜR Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 07.02.2013
Arş. Gör. Özlem ETE Ziraat Fakültesi Bitki Besleme 07.02.2013
Arş. Gör. Işık KIRİBRAHİM Ünye İkt ve İd Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler 04.02.2013
Arş. Gör. Yusuf ÇETİNKAYA Güzel Sanatlar Fakültesi Piyano-Arp-Gitar 08.02.2013
Arş. Gör. Ayşegül KIRLI Fen Bilimleri Enstitüsü 08.02.2013
Öğr. Gör. Nalan SABIR TAŞTAN Sosyal Bilimler MYO 11.02.2013
Arş. Gör. Akile Neşe HALİLBEŞE Fatsa Deniz Bilimleri Fak Gemi Mak. İşl. Müh. 12.02.2013
Öğr. Gör. Metehan Eser KAHVECİ Ulubey Meslek Yüksekokulu 12.02.2013
Arş. Gör. Ayşe Özge ŞİMŞEK Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri 13.02.2013
Öğr. Gör. Gökhan Alper FİGEN Akkuş Meslek Yüksekokulu 14.02.2013
Arş. Gör. Zeynep DİNÇER Fen Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı 14.02.2013
Yrd. Doç. Dr. Kadir AKSAY Fatsa Deniz Bilimleri Fak Deniz Ulaşt. İşlet. Yön. 14.02.2013
Arş. Gör. Emel DURMAZ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi 15.02.2013
Arş. Gör. Yusuf DURMUŞ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği 15.02.2013
Yrd. Doç. Dr. Güliz AYDIN Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 18.02.2013
Arş. Gör. Mustafa A KURŞUNCU Eğitim Fakültesi Reh ve Psik. Danışmanlık 21.02.2013
Öğr. Gör. Yeliz ŞENKAYA Akkuş Meslek Yüksekokulu 21.02.2013
Öğr. Gör. Mehmet BABALIK Mesudiye MYO 25.02.2013
Öğr. Gör. Erol ŞAHİN Teknik Bilimler MYO 27.02.2013
Arş. Gör. Şeyma TEKİNTAŞ Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 06.03.2013
Yrd. Doç. Dr. Ercan TOMAKİN Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 06.03.2013
Yrd. Doç. Dr. Seher BAYAT Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 08.03.2013
Öğr. Gör. Mehmet Ali KANMIŞ Mesudiye MYO 18.03.2013

 ÜNVANI ADI SOYADI         BİRİMİ   ANABİLİM DALI TARİH
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Prof. Dr. Güven MURAT Ünye İkt ve İdari Bil. Fak. Çalışma Ekonomisi 20.03.2013
Öğr. Gör. Fatih AKBAŞ İkizce Meslek Yüksekokulu 21.03.2013
Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 25.03.2013
Öğr. Gör. Ayşe MERİÇ Fatsa Meslek Yüksekokulu 26.03.2013
Yrd. Doç. Dr. Elif Bahar ÇAKICI Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti 28.03.2013
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKICI Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti 28.03.2013
Yrd. Doç. Dr. Pervin YEŞİL Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 29.03.2013
Yrd. Doç. Dr. Murat YEŞİL Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 29.03.2013
Öğr. Gör. Ömer ÇAKIR İkizce Meslek Yüksekokulu 29.03.2013
Doç. Dr. İsmail DURMUŞ Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme 01.04.2013
Doç. Dr. Necip Fazıl DURU Fen Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı 01.04.2013
Öğr. Gör. Yazbahar ÇETİN Akkuş Meslek Yüksekokulu 03.04.2013
Öğr. Gör. Emel AKTÜRK İkizce Meslek Yüksekokulu 05.04.2013
Öğr. Gör. Mükerrem KABATAŞ İkizce Meslek Yüksekokulu 05.04.2013
Doç. Dr. Cengiz ÖZYÜREK Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi 08.04.2013
Öğr. Gör. Özkan YILMAZ İkizce Meslek Yüksekokulu 16.04.2013
Yrd. Doç. Dr. Nalan ARABACI Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi 16.04.2013
Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Ziraat Fakültesi Bitki Besleme 18.04.2013
Prof. Dr. Tahsin TONKAZ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği 18.04.2013
Doç. Dr. Sevil IŞIK Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 18.04.2013
Yrd. Doç. Dr. Hatice DARGA Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi 24.04.2013
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KAYA Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 29.04.2013
Prof. Dr. Damla BENDER ÖZENÇ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi 02.05.2013
Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji 02.05.2013
Arş. Gör. Sevda TOKER Müzik ve Sahne San. Fak. Müzik 06.05.2013
Yrd. Doç. Dr. Sema YİĞİT Ünye İkt. İd Bil. Fak. Yönetim ve Organizasyon 09.05.2013
Yrd. Doç. Dr. Arzu A. YILDIRIM Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları 09.05.2013
Yrd. Doç. Dr. Emine Y. ERTÜRK Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hastalıkları 10.05.2013
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZDEMİR Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 10.05.2013
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 31.05.2013
Yrd. Doç. Dr. Ali Bekir KURT Tıp Fakültesi Radyoloji 03.06.2013
Arş. Gör. Merve TOPALOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 20.06.2013
Arş. Gör. Tunahan KANYILMAZ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 20.06.2013
Arş. Gör. Efe Can SİVRİKAYA Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cer 21.06.2013
Arş. Gör. Sezgi CİNEL Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi 24.06.2013
Yrd. Doç. Dr. Ersan ÇELİK Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi 11.07.2013
Yrd. Doç. Dr. Yıldıray ÇELİK Fen Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi 11.07.2013
Yrd. Doç. Dr. Şermin T. KALAFATOĞLU Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 12.07.2013
Yrd. Doç. Dr. Yeliz KAŞKO ARICI Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik 17.07.2013
Doç. Dr. Selahattin MADEN Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Matematik 22.07.2013
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 22.07.2013

ODÜ HABER BÜLTENİ
Ordu Üniversitesi 6 Aylık Haber Bülteni
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Ordu Üniversitesinin 2013 / 2014 Eğitim - Öğretim Yılında
110 Yurtdışı Öğrenci Kontenjanı Belirlendi

 Rektör 
Prof. Dr. Tarık YARIL-
GAÇ, YÖK tarafından 
önümüzdeki akademik 
yılda Ordu Üniversitesi’ne 
110 yurtdışı öğrenci 
kontenjanının verildiğini 
açıkladı. Rektör Prof. 
Dr. Tarık YARILGAÇ, 
yaptığı açıklamasında şu 
ifadelere değindi:
 “Öğrenci	İşleri	
Daire	Başkanlığımız	
tarafından	üniver-
sitemizin	çok	uluslu	
öğrencileri	barındıran	
bir	akademik	merkez	
olabilmesi	amacıyla	ilk	
adımları	oluşturacağına	
inandığımız	ön	
lisans	ve	lisans	
programlarımız	için	yurt	
dışından	öğrenci	ka-
bul	ve	kayıt	yönergesi	
hazırlanmasını	talep	
etmiştik.
	 Öğrenci	İşleri	
Daire	Başkanlığımız	
tarafından	
hazırlanan	yönergeyi	
Yükseköğretim	Ku-
rulu	Başkanlığı’nın	
kabulüne	sunduk	ve	
kısa	süre	önce	bize	
Yükseköğretim	Kurulu	
Başkanlığı	tarafından	
talep	ettiğimiz	
yurtdışı	öğrenci	
kontenjanlarımızın	
uygun	görüldüğü	bilgisi	
gelmiştir.	
	 Bu	kapsamda	
önümüzdeki	akademik	
yılda	çeşitli	fakültelerin	
farklı	bölümlerinde	
toplam	110	yurtdışı	
öğrenci	kontenjanımız	
açılmış	bulunmaktadır.

	 Çok	yönlü	bir	
üniversite	anlayışı	ile	
her	kesimden	ve	her	
bölgeden	öğrencileri	
bünyesinde	barındıran	
evrensel	bir	üniversite	
olabilme	anlamında	
110	adet	yurtdışı	
öğrenci	kontenjanının	
onaylanması	önemli	
bir	adım,	bizler	için	

oldukça	sevindirici	bir	
gelişmedir.	110	yurtdışı	

öğrenci	kontenjanı	aynı	
zamanda	110	farklı	kül-
tür	de	demektir.
	 Bu	ilimiz	için	
de	üniversitemiz	için	
de	farklı	bir	kültürel	
zenginlik	demektir.	
Bu	bağlamda	ilimizde	
eğitim	görecek	olan	
yabancı	öğrenciler	
ilimizin	kültürünü	kendi	
ülkelerine	taşıyacak,	
üniversitemize	de	farklı	

bir	evrensel	boyut	
kazandıracaktır.	
	 Dolayısı	ile	
önümüzdeki	akade-
mik	süreçte	yurtdışı	
öğrenci	kontenjanlarının	
devamlılığıyla	üniver-
sitemiz	adına	kurula-
cak	kültür	köprülerinin	
sürekliliğini	temenni	
ediyorum.”

Programın	Adı Name	of	Programme Süre
Duration

Kontenjan		
Quota

ORDU	ÜNİVERSİTESİ ORDU	UNIVERSITY
Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts   
Biyoloji Biology 4 5
Kimya Chemistry 4 5
Matematik Mathematics 4 10
Tarih History 4 5
Tarih (İÖ) History (EP) 4 5
Türk Dili ve Edebiyatı Turkish Language and Litera-

ture
4 5

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) Turkish Language and Litera-
ture (EP)

4 5

Tıp Fakültesi Faculty of Medicine 6 5
Ziraat Fakültesi Faculty of Agriculture   
Bahçe Bitkileri Faculty of Agriculture 4 6
Bitki Koruma Plant Protection 4 6
Gıda Mühendisliği Food Engineering 4 6
Tarla Bitkileri Field Crops 4 6
Toprak Bilimi ve Bitki 
Besleme

Soil Science and Plant Nour-
ishment

4 6

Sağlık Yüksekokulu School of Health   
Hemşirelik Nursing 4 2
Ünye İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi

Unye Faculty of Economics 
and Administrative Sciences

  

Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri

Labor Economics and Indus-
trial Relations

4 3

Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri (İÖ)

Labor Economics and Indus-
trial Relations (EP)

4 3

İktisat Economics 4 5
İktisat (İÖ) Economics (EP) 4 5
İşletme Management 4 5
İşletme (İÖ) Management (EP) 4 5
Kamu Yönetimi Public Administration 4 2
Kamu Yönetimi (İÖ) Public Administration (EP) 4 2
Güzel Sanatlar Fakültesi Faculty of Fine Arts   
Müzik Music 4 2


