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Ordu Üniversitesi (ODÜ)
2009-2010 eğitim ve öğretim
yılı resmi açılışı 07/10/2009
Çarşamba günü, saat 13:00’de
Atatürk Anıtı önünde çelenk
koyma töreni ile başladı.

Akademik yıl açılışı nede-
niyle düzenlenen törene, Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Haluk KEFELİOĞLU, akade-
misyenler ve öğrencilerin yanı

sıra davetliler katıldı. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİ-
OĞLU 'nun anıta çelenk koyması ile başlayan törende, saygı
duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, saat 14:00’de
Atatürk Kültür Merkezi’nde ki programla devam etti. T.C Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Samsun Opera ve Balesi sanatçıları
Arda Bengi YARDIMLI, Gökhan BALKAN ve Taylan SARI, Be-
ethoven’ın yaylı sazlar için 1 numaralı triosunu seslendirdiler.

Turizm Bakanlığı Samsun Opera ve Balesi sanatçı-
larının gerçekleştirmiş oldukları müzik dinletisinin ardından,
Ordu Üniversitesi tanıtım filmi ile, üniversitemiz katılımcı ko-
nuklarımıza tanıtıldı.

Atatürk Kül-
tür Merkezi’nde ger-
ç e k l e ş t i r i l e n
2009/2010 Eğitim-
Öğretim Yılı, resmi
açılış töreninde saygı
duruşu ve istiklal
marşının okunması-
nın ardından, Ordu
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU, bir konuşma yaptı.
Konuşmasına Atatürk’ün bir sözü ile başlayan Rektör Prof. Dr.
Haluk KEFELİOĞLU, Ordu Üniversitesi’nin kurulduğu günden
bu güne kadarki büyüme sürecine değindi.

Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU “Rektör olarak atandı-
ğım 2007 Mayıs itibari ile, bu güne kadar geçen sürede, öğ-
renci sayımız 5 bin 483’den tüm kontenjanlarımız dolarsa
9200’e çıkıyor. Bu %68 artışı ifade eder. Öğretim eleman sa-

yısı 102’den 259’ a ulaştı.
Bu %154 artışı ifade eder.
İdari personel sayımız
97’den 157’ ye ulaştı. Bu da
%61 artışı ifade eder. Geçici
işçi sayımız 57’den 125’e
ulaştı. Bu ise %119 artışı
ifade eder. Güvenlik görev-
lisi sayımız 11’den 50’ye
ulaştı. Bu %354 artışı ifade eder. Bu önemli gelişmelere, Ordu
Üniversitesi’nin en büyük sorunu olan, en başından beri söy-
lediğim gibi kapalı alan sorununu çözmeden ulaştık. Yerleşke
alanı içinde temelini attığımız binalarımız bitince ki artışı artık
varın siz hayal edin. Bu binalarımız bitince Ordu Üniversite-
si’nin dev adımlarla ilerleyeceğinden kimsenin şüphesi olma-
sın. Bizler kurucular olarak, Ordu Üniversitesi’nin, aynı
zamanda Ordu’nun geleceğinin alt yapısını şimdiden hazırlı-
yoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki Ordu Üniversitesi hızla gele-
ceğe hazırlanmaktadır” dedi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİ-
OĞLU, yaptığı konuşmada, açılış dersini vermek üzere üni-
versitemizin teklifini kabul ederek, ilimize gelen TOBB Başkanı
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’na teşekkür ederken, ‘’Üniversitemiz

kurulalı tam 3 yıl oldu. 3
yılda büyük mesafeler
aldık. Her geçen gün
daha da büyüyeceğiz.
Üniversite olma yo-
lunda emin adımlarda
ilerleyeceğiz. Bu an-
lamda yeni akademik
yılın hem ilimize hem

de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİ-

OĞLU’nun ardından bir konuşma yapan Ordu Belediye Baş-
kanı Seyit TORUN. çağdaş ve laik eğitiminden ödün
vermeden çalışmalarını yürüten Ordu Üniversitesi’ne her türlü
desteği vereceklerini belirterek,2009/2010 eğitim-öğretim yılı-
nın başarılı geçmesini diledi.

Ordu Üniversitesi 2009/2010 Akademik Yıl Açılış Tö-
renine, Ordu Vali Vekili Ömer ADAR’ da katıldı. Ömer ADAR,
TOBB Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun, Ordu Üni-
versitesi akademik
yıl açılış törenine ka-
tılımlarından duy-
duğu memnuniyeti
b e l i r t e r e k ,
2009/2010 eğitim-
öğretim yılında öğ-
rencilere başarılar
diledi.

ODÜ’DE 2009/2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BA3LADI
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Ordu Üniversitesi 2009/2010 eğitim-öğretim yılı resmi
açılışı nedeni ile T.C Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul
GÜNAY, T.C Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve
T.C Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’de birer kutlama me-
sajı yollayarak, 2009/2010 eğitim-öğretim döneminin başarılı
geçmesini dilediler.

Ordu Üniversi-
tesi 2009/2010 eğitim-
öğretim döneminin
resmi açılışı nedeni ile
Ordu”ya gelen TOBB
Başkanı Rıfat HİSAR-
CIKLIOĞLU, Ordu
Üniversitesi’nden al-
dığı teklif karşısında
son derece mutlu oldu-
ğunu belirtti. Ve “tek reddedemediğim, üniversitelerden aldı-
ğım tekliflerdir” dedi. Konuşmasının devamında üniversitemiz
ile ilgili şu görüşlere yer verdi. “Gençlerimizi iyi eğitebilirsek,
ne mutlu bize. Bizlere büyük görevler düşüyor. Ordu Üniver-
sitesi genç bir üniversite olmasına rağmen, Sayın Rektörü-
müzün konuşmalarında belirttikleri gibi, 5 bin 483’den 9200’e
çıkan ve %68 artışı ifade eden öğrenci sayısındaki yükseliş,
yeni kurulan bir üniversite için büyük bir başarıdır.”

M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, “Küresel Mali Kriz ve
Türkiye’ye Olan Etkileri” başlıklı açılış dersinde, “Fazla söze
gerek yok. Krizin içindeyiz. Hiçbir kriz kalıcı olmamıştır. Elbet
bu krizde bitecek. Dünyada en çok etkilenenlerin başında biz
geliyoruz. Gerek büyümeyle gerekse işsizlik oranlarıyla. Dün-

yadaki bu krizin iki
tane gerçek göstergesi
var. Bütün dünya ülke-
leri de bunu böyle de-
ğerlendiriyor. Ülkenin
ekonomik büyüme-
sinde biz, 2009’un ilk 6
ayında yüzde 11 küçül-
dük. Cumhuriyet tarihi-
nin ikinci büyük

küçülmesini yaşadık. İşsizlik noktasında Avrupa Birliği ülke-
leri arasında İspanya'dan sonra yüzde 13 ile ikinci sıradayız"
dedi.

Küresel krizin artık bir dünya meselesi haline geldi-
ğini belirten HİSARCIKLIOĞLU "İnşallah bu krizde bitecek.
Bitmeyecek kriz yok. Dünya Bankası, IMF ve Türkiye'nin de
dahil olduğu G-20 zirvelerinde bunlar konuşuluyor. Zaten bu
ortak bir mesele haline geldi. Yani şuan ki krizin küresel
ısınma ile hiçbir farkı yok. Herkes bu konunun çözümü için
kafa yoruyor. Bu krizde bitecek. Sadece bizde üst seviyede
olmuştur. Ancak ben ümitliyim, biz buradan hızla çıkacağız”
dedi.

TOBB Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU,“gençleri
gördükçe, ülkemizin geleceğini görüyorum” diyerek seslendiği
Ordu Üniversitesi öğ-
rencilerine, ” Birileri
beni başarılı olarak
gösteriyorlarsa, bunu
nasıl başardım onu an-
latmak istiyorum" diye-
rek başarının sırlarını
anlattı. “Çalışmadan
başarıya ulaşmak
mümkün değil. Hayatı-
mın içinde birkaç tane ilke edindim. Birincisi kazandığından

fazla harcıyorsan başarılı olamazsın. İkincisi ise, işin hilesi dü-
rüstlüktür. Hesap verebileceğiniz şeyler yapın ki, hesap sora-
bilin. Hafızanıza güvenmeyin. Ne olursa olsun muhakkak
yazın. Her şeyi not edin. İyi bir idareci olabilmek için işinizde
taviz vermeyin. Başarı hayal etmekten geçer. Hayallerinizde
hedef belirleyin ve hedefinizi hep büyük tutun. Yenilmekten

yılmayın.” B a ş a r ı y a
giden yolda birlikte ha-
reket edebilme kültü-
rünün geliştirilmesi
gerektiğine dikkat
çeken TOBB Başkanı
M. Rıfat HİSARCIKLI-
OĞLU, önümüzdeki
dünya düzeninde bir-
likte hareket edilmesi

gerektiğini belirtti. Değişen dünya düzeninde farklı olmak ge-
rektiğinin altını çizen HİSARCIKLIOĞLU, tarihe geçebilmek
için farklı olmak, bir şeyler üretiyor olmak gerektiğini söyler-
ken, bunun yolu da üniversitelerden geçiyor dedi.

M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, konuşmasının sonunda;
“Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türki-
ye’de yaşamak istiyoruz” derken,Ordu Üniversitesi 2009/2010
eğitim-öğretim yılı töreninde, açılış dersini sunmaktan son de-
rece mutlu olduğunu belirtti.

Ordu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk KE-
FELİOĞLU, TOBB Başkanı
M. Rıfat HİSARCIKLIOĞ-
LU’na, teşekkür belgesi
takdim etti. TOBB Başkanı
M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU
ise, Ordu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Haluk KEFE-
LİOĞLU’na, ziyaretleri
anısına hediyelerini sundu.

Rektörümüz Prof.
Dr. Haluk KEFELİOĞLU,
T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Samsun Opera ve
Balesi Sanatçılarına da,
programın sonunda teşek-
kür belgesi takdim etti.

2009/2010 eğitim-öğretim yılı açılış programı, Ordu
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Uygulama
Restoranı’nda akşam düzenlenen kokteyl ile son buldu.
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Ordu Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Uluslar Arası
“5. Karadeniz Çanağı Analitik Kimya Konferansı” (5. BlackSea
Basin Conference on analytical Chemistry) 23-26 Eylül tarihleri
arasında gerçekleştirildi.

Dört gün süren konferansta,
bilimsel yeniliklerin tartışılarak,
bilgilerin paylaşılması, işbirlikle-
rinin kurulması ve gelişmelerin
duyurulması amaçlanırken, Ka-
radeniz’in çevre sorunları da
tartışıldı.

Daha önce Ukrayna, İstan-
bul, Romanya ve Bulgaristan’da

gerçekleştirilen “Karadeniz Çanağı Analitik Kimya Konferansı”,
bu yıl büyük bir katılımla Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde ger-
çekleştirildi. Çin, Hindistan, Pakistan, İran, Irak, Çek Cumhuri-
yeti, Libya, Cezayir, İngiltere, Almanya, Polonya, İtalya,
Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Makedonya ve Türkiye’ den
katılımcıların bulunduğu konferansın açılışı, Ordu Üniversitesi
Taşbaşı Kültür Merkezi’nde halk oyunları ekibinin gösterisi ile
başladı.

5. Karadeniz Çanağı Analitik
Kimya Konferansı Başkanı Prof.
Dr. Nur ONAR, yaptığı açılış ko-
nuşmasında, ülkemizin en genç
üniversitelerinden olan Ordu
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen uluslar arası

bilim konferansında bulunmaktan gurur duyduklarını belirtti.
Prof. Dr. Nur ONAR, konuşmasının devamında;“Orga-

nizasyon komitesi adına sizlere uluslar arası nitelikteki 5. Ka-
radeniz Çanağı Analitik Kimya Konferansı’na hoş geldiniz
deme onurunu yaşıyorum. Bu
toplantı için 350’ye yakın özet
başvuru aldık. Toplantımıza
dünyanın birçok yerinden gelen
katılımcılar bulunmaktadır.
Gurur duyuyor, teşekkür ediyo-
ruz. Bu toplantıya kucak açan,
üniversitesi gibi genç olan
Kimya Bölümü’nün ilk bilimsel
etkiliği Analitik Kimya Konferansı.Becerikli ve son derece gay-
retli olan bu genç ekibin, gelecekte çok başarılı olacağına hiç
şüphe yoktur” dedi.

5. Karadeniz Çanağı Analitik Kimya Konferansı’nın açı-
lış töreninde, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFE-
LİOĞLU, uluslar arası nitelikte olan bir konferansa ev sahipliği
yapmaktan onur duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Haluk KEFELİ-

OĞLU, açılış konuşmasında;“uluslar
arası bir organizasyona ev sahipliği
yapmanın mutluluğunu ve Ordu Üniver-
sitesi olarak gururunu yaşıyoruz. Bu-
nunla beraber bu yıl 50 öğrencisi ile
Kimya Bölümümüz ilk kez eğitim ve öğ-
retime başlıyor. Dolayısı ile genç üni-
versitemizin en genç bölümünün,
böylesine büyük bir kongre ile eğitime
başlamalarından da büyük gurur duy-
maktayız” dedi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Haluk KEFELİOĞLU’nun ardından bir konuşma yapan Ordu
Belediye Başkanı Seyit TORUN, katılımcılara Ordu ilinin doğal

güzellikleri hakkında bilgiler verirken,
Ordu’nun, geleceğini turizmde arayan
bir şehir olduğuna dikkat çekti. Bu-
nunla beraber, konferansın başarıya
ulaşmasını dileyen Ordu Belediye
Başkanı Seyit TORUN, konuşma-
sında bilim adına çok önemli sonuç-
lar elde edileceğine inandığını belirtti.

Ordu Valisi Orhan DÜZGÜN
ise; kongrenin açılış töreninde yap-
tığı konuşmasında, Ordu’nun turizmde geleceği parlak bir şehir
olduğunu ve Ordu Üniversitesi’nin ülkemizin yeni kurulan üni-

versitelerinden biri olmasına rağmen
sağlam bir temel üstünde hızla geliş-
mekte olduğunu ifade etti. Ordu Valisi
Orhan DÜZGÜN, Ordu Üniversitesi’nin
açılması ile birlikte bilimsel faaliyetle-
rinde gerçekleştirildiğini gururla izle-
diklerini ve üniversitenin şehrimizin
sadece ekonomik ve sosyal anlamda
değil, aynı zamanda bilimsel olarak da
ilerlemesine önemli katkı da bulunaca-
ğını belirtti.

5. Karadeniz Çanağı Analitik Kimya Konferansı’nın açı-
lış töreni, Balıktaşı Otel’de düzenlenen kokteyl ile son bulur-
ken, dört gün süresince devam eden konferans, Fatsa Yalçın
Otel’de gerçekleştirildi.

Bilimsel çalışmalarını
sürdüren katılımcılara, konfe-
ransın üçüncü günü düzenle-
nen gezi ile Ordu ilinin tarihi
ve doğal güzellikleri tanı-
tıldı.25 Eylül Cuma günü ger-
çekleştirilen gezi, tarihi
Haznedaroğlu Konağı, Yason
Kilisesi, Boztepe ve şehir merkezinden oluştu. Ordu ilinin doğal
güzelliklerine hayran olan katılımcılar, bol bol fotoğraf çekerek,
görüntü aldılar. Gerçekleştirilen gezi sonrası, katılımcılar dü-
zenlenen akşam yemeğinde gönüllerince eğlendiler.

Dört gün devam eden“5. Ka-
radeniz Çanağı Analitik Kimya
Konferansı” (5. BlackSea Basin
Conference on analytical Che-
mistry) 17 ülkeden ve Türkiye
genelinden yaklaşık olarak 250
katılımcı ile gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerden gelen ve
bilgi ağları oluşturarak, sağlık, endüstri, çevre gibi analitik kim-
yayı ilgilendiren bir çok konuda
bildiri ve posterler yaparak, bi-
limsel çalışmalarını tamamla-
yan bilim adamları, Ordu
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen kongreden ol-
dukça memnun ayrıldılar.

ODÜ ULUSLARARASI ANALİTİK KİMYA KONGRESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
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TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hay-
rettin KARACA, 16 Ekim 2009
Cuma günü, Ordu Üniversitesi
Ekoloji Kulübü etkinlikleri çerçeve-
sinde konferans vermek üzere Or-
du'ya geldi. Saat 14:00'de Atatürk
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen

konferans öncesi, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
S. Zeki BOSTAN'ı makamında ziyaret eden TEMA Vakfı Onur-
sal Başkanı Hayrettin KARACA ve beraberindeki heyet, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN'dan üniversitemiz ile ilgili
bilgiler aldılar.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet
Yerleşkesi'nde; TEMA Vakfı Onur-
sal Başkanı Hayrettin KARACA ve
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. S. Zeki
BOSTAN, öğrenciler ile birlikte
meşe fidanı diktiler. Öğrencilere
fidan dikimi ile ilgili bilgiler veren KARACA; daha sonra TEMA
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Deniz ATAÇ, Ordu TEMA Vakfı
Temsilcisi Nilgün GÖZÜKAN ve Samsun TEMA Vakfı Temsil-
cisi Ömer SÖNMEZ ile birlikte Ziraat Fakültesi'nde bir sınıfta
öğrenciler ile sohbet ettiler. KARACA, erozyon ile ilgili bilgiler
vererek, anılarını paylaştı.

16 Ekim 2009 Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirilen konferansta “Yaşamak ve yaşatmak için neden
zorunlu olduğumuzu anlatmak istediğim bir sunum yapmak is-
tiyorum” diyerek sözlerine başlayan KARACA, katılımcılara
erozyon ile ilgili bilgiler verdi.

Halka inmenin gerekliliğine değinen ve halkla bütün-
leşmek gerektiğine dikkat çeken Tema Vakfı Onursal Başkanı
Hayrettin KARACA, vakfın çalışmalarını şöyle ifade etti.
“Halka inmeden Türkiye’nin sorunlarına çözüm bulacağımıza
inancım yok. Tema olarak köylere misafir oluyoruz. Temsilcile-
rimiz köylere gidip konuk oluyorlar, orada köy halkı ile birlikte
çalışıyorlar. Halkın içinde yaşamak gerekiyor. Orada bırakılan
aslında büyük bir enerjidir.”

“Dünya barışının temeli Anadolu’da atılacak. Biz Tür-
kiye olarak çok güçlüyüz. Ben Türkiye’yi geziyorum. Tanrı mi-
safiri olmadığım kasaba ve köy yok. Kalmadığım çadır yok. Ve
görüyorum ki -komşuda pişer, bize de düşer- kültürü hala ya-
şıyor. Çalışmalarım sonucunda kazandığım bir çok ödülüm var.
Ancak ağırlığının altından kalkamayacağım büyük bir ödülüm
daha var. Benim en büyük ödülüm T.C vatandaşı olmak. İşte

bu çok büyük bir onur ve sorumluluk.
Bunun ağırlığını taşımak ve sorumlu-
luklarımı yerine getirmek zorundayım.
Hepimize büyük sorumluluklar düşü-
yor. Teknoloji toprakları berbat etmiş
durumda. Topraklarını koruma altına
almayanlar, toraklarını kaybediyorlar.
Ülkemizde kırsal kalkınma, mera ve toprak kanunu uygulanı-
yor. Bu sayede göçü önlemiş bir Türkiye olacağız. Biz Tema
Vakfı olarak bunu başardık. Köylerde kooperatifler kurarak ça-
lışma sahaları yarattık. Timdi üretebiliyor, vergilerini ödeyebili-
yorlar. Olanakları var artık. Benim köylüm gördüğüne inanır.

Türkiye’de köylerde çok güzel ça-
lışmalar, projeler yapılıyor. Böyle
daha az masrafla daha çok ürün
elde edebiliyorlar” diyen KARACA,
konuşmasının devamında dünyayı
bekleyen tehlikelere de değindi.

“Kimya sanayi çok tehlikeli. Türkiye’de tarım politikası yok.
Ama biz yapacağız bunu. Ülkemizin sorunlarına ortak olmalıyız.
Kültüründe, ekonomisinde, dış ve iç ilişkilerinde ortak hareket
etmeli. Dünya toprakları ile birlikte, bizim topraklarımız da,
verim gücünü hızla kaybediyor. Büyük bir açlığa doğru gidili-
yor. Bu belki şimdi uzak geliyor, tehlike görülmüyor. Son gün-
lerde yaşadığımız sel felaketinde bir çok acı kaybımız oldu.
Acıların yanında bir şey daha kaybettik. Seller sonrasında ve-
rimli topraklarımızı da kaybettik.”

Konuşmasını sonunda öğrencilere verdiği değeri vur-
gulayan KARACA, “hepimizin görev ve sorumlulukları var. Bu
salondan çok umutlu olduğumu söylemek istiyorum. Canavar
gibi yavru Tema’lar geliyor ardımızdan. Türkiye’nin geleceğini
onlarda görüyorum.”

Konferansın sonunda, Ordu Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN, Hayrettin KARACA’ya te-
şekkür belgesi takdim ederken, Ordu Tema Vakfı Temsilcisi
Nilgün GÖZÜKAN’a da, Ekoloji Kulübü Akademik Danışmanı
Yrd.Doç.Dr.Tuba ÖZBUCAK teşekkür
belgesi takdim
etti.

TOPRAK DEDE ODÜ’DE KONFERANS VERDİ


