
Kuruluşunun üçüncü yılında
olan Ordu Üniversitesi, mezun
ettiği gençlerle hüzün ve mut-
luluğun buluştuğu bir tören
gerçekleştirdi.

Ordu Üniversitesi ikinci me-
zuniyet töreni, Fakülte, Yük-
sekokul ve Meslek

Yüksekokulu mezunlarının alana davet edilmesinin ardından,
İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Mezun öğrenciler
adına konuşma yapan Ordu Üniversitesi dönem ikincisi Ünye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Serdar SÖNMEZ,
mezuniyet heyecanını davetlilerle paylaşırken, Ordu Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU yaptığı konuş-
masında şunlara değindi.”Öğreniminiz boyunca elde ettiğiniz
bilgi ve beceriler, sosyal ve kültürel gelişiminiz sizlerin yolunu

aydınlatacaktır. Yalnız unutma-
yınız ki, bilgilerinizin üzerine bil-
giler koymalısınız. Bu gün
buradan aldığınız belgeler yarı-
nınız için yeterli bir araç olabilir.
Fakat geleceğiniz için yetersiz
kalacaktır. Bu yüzden yeni bilgi-
lere açık hale gelin. Çağdışı de-
diğimiz bilgilerden daima uzak
durun. Bilimsel düşünceye ina-
nın. Sizin yolunuzu aydınlatacak

tek düşünce bilimsel meşaledir. İz sürmeyin, kimsenin izinden
gitmeyin. Ama iz oluşturmaya çalışın. Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne
sahip çıkın.”

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİ-
OĞLU, üniversite olarak birçok başarı ve sevinci bir arada ya-
şarken, büyük acılarında yaşandığına dikkat çekti. Fatsa
Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Ne-
cati SAMSUN ve sevgili kızının ardından, Ziraat Fakültesin-
den Yrd. Doç. Dr. Qahin DERE ile dört öğrencimizi bilimsel bir
gezi sonrası trafik terörüne kurban verdik, onları unutmaya-
cağız dediği konuşmasında, mezuniyet sevincini yaşayan öğ-
renciler, konuya olan duyarlılıklarını gün ışığına çıkartarak,
kaybettikleri değerli hocaları ve arkadaşlarını ayakta alkışla-
maları tören alanında duygusal anların yaşanmasına sahne
oldu. Yaşanan bu duygusal tablo, Ordu Üniversitesi ve öğ-

rencileri arasında kuru-
lan sarsılmaz bağın
adeta işareti niteliğin-
deydi.

Ordu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk
KEFELİOĞLU’nun ar-
dından konuşma yapan
Ordu Belediye Başkanı

Seyit TORUN, Ordu Üniversitesinin ikinci mezuniyet töreninde
bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, bu gurur hepimizin
gururudur dedi. Ordu Belediye Başkanı Seyit TORUN’un ar-
dından konuşma yapan Vali Yardımcısı Muhammet Mustafa
İMAMOĞLU ise, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, bun-
dan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diledi.
2008/2009 Eğitim-öğretim döneminde ayrıca Ordu Üniversi-
tesi birinci, ikinci ve üçüncüleri ile birlikte fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarının ilk üçe giren başarılı öğrencile-
rine başarı belgeleri ve hediyeleri
takdim edildi.

Ordu Üniversitesi birincisi
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik
Bölümü öğrencisi Canan ÇİFTÇİ,
ikinci Ünye İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi İktisat Bölümü öğrencisi Ser-
dar SÖNMEZ, üçüncü ise Sağlık
Yüksekokulu öğrencisi Emine ÖZ
oldu. Bu yıl 1168 mezun öğrencisi
olan Ordu Üniversitesi mezuniyet tö-
reninde isimleri tek tek okunan öğ-
renciler mezuniyet belgelerini
öğretim üyelerinin ellerinden aldılar.

Sağlık Yüksekokulu’nun
genç hemşireleri, Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Nilüfer ERBİL eşliğinde gerçekleştirdikleri “Hemşire-
lik Andı” ile mesleklerinin farklı özelliklerini düzenlenen törenle
davetlilere yansıttılar. Bu gurur verici törenin hemen ardın-
dan, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullar birincileri
mezuniyet kütüklerine plaketlerini çakarak, Ordu Üniversite-
si’nin ikinci mezuniyet törenine isimleri kazınan öğrencileri ol-
dular.

Ordu Üniversitesi mezunu olma gururunu yaşayan
öğrencilerin ve velilerin yüzlerine yansıyan mutluluk güne
damgasını vururken, mezuniyet töreninin geleneksel anı olan
kep atma töreninde heyecan doruğa çıktı. Mezun öğrenciler
kendilerine gelen üç komutun ardından hep birlikte coşku ile
keplerini havaya fırlatırken, Ordu Üniversitesi akademik ve
idari personelinin yanı sıra, veliler içinde gurur tablosu çizdi-
ler. 10.Yıl Marşı eşliğinde mezun olma sevincini yaşayan Ordu
Üniversitesi 2008/2009 dönemi mezunları tören alanında
renkli görüntüler oluştururken, tören düzenlenen kokteyl ile
son buldu.
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El Sanatları Sergisi Göz Kamaştırdı
Ordu Üniversitesi Meslek Yük-

sekokulu Çok Amaçlı Salonunda
El Sanatları Kulübü ve Meslek
Yüksekokulu El Sanatları prog-
ramı öğrencilerince ortaklaşa dü-
zenlenen El Sanatları Sergisi 10
Haziran 2009 Çarşamba günü
açıldı.

Ordu Üniversitesi Rektör
Yard. Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN, MYO Müdürü Prof Dr. Turan
KARADENİZ ve kulüp akademik danışmanı Öğr. Gör. Nesrin
GÜRSES tarafından gerçekleştirilen sergi açılışına ilgi yoğun
oldu. Çok sayıda ziyaretçinin memnuniyetle gezdiği sergide;
Tezhip, hat, minyatür, karaka-
lem çalışmaları, cam ve ahşap
dekorlama ve boyama, maket
evler, yöresel kolonlarla yapıl-
mış çeşitli işler, çoraplar, el ve
makine nakışları, çini ve sera-
mik boyamalar ve sanat eğitimi
çalışmalarından oluşan yüz-
lerce eser sergilendi.

Kuş Gözlem Kulübü’nden Konferans
Ordu Üniversitesi Kuş Gözlem

Kulübü tarafından düzenlenen "Kuş
Gözlemciliği" konulu konferans 22
Mayıs 2009 Cuma günü gerçekleşti-
rildi. Fen Edebiyat Fakültesinde dü-
zenlenen konferansa Ondokuz Mayıs

Üniversitesinden Dr. Arzu Gürsoy konuşmacı olarak katıldı. Ger-
çekleştirmiş oldukları bilimsel çalışmalarla kendi üniversitele-
rinde edinmiş oldukları tecrübelerini üniversitemiz kuş gözlem
kulübü üyeleri ile paylaşarak kuş gözlemciliğinin önemine deği-
nen Dr. Arzu Gürsoy, konunun biyolojik önemini vurguladı.

Çok eski zamanlardan bugüne kadar insanların ilgisini
çekmiş olan kuşların gerek sesleri gerekse güzel renkleri ile kül-
türümüzde ayrı bir yer edindiğine değinen konuşmacı, Türki-
ye'nin 470 kuş türü ile kuşlar açısından oldukça zengin bir ülke
olduğunu vurguladı. Kuş gözlem
aktivitelerinin son yıllarda artması
ile bu zenginliklerin ortaya çıkarıl-
masına katkı sağlandığını ve orni-
toloji konusunda hem bilimsel
hem de popüler anlamda çalışma-
ların ivme kazandığını belirtti.

*****************************Mezuniyet Töreninden Kareler*****************************

Farabi Toplantılarına İlgi Yüksekti
Ordu Üniversitesinde Farabi

Değişim Programı tanıtım toplan-
tıları 13-22.05.2009 tarihlerinde
Fen- Edebiyat , Ziraat, Deniz Bi-
limleri Fakülteleri ve Ordu, Fatsa,
Ünye ve Mesudiye Meslek Yük-
sekokullarında yapıldı.

Farabi Değişim Programında,
öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince
kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eği-
tim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlanıyor.

Farabi Değişim Programından ön lisans, lisans, yük-
sek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerimiz faydalanabi-
lecek. Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Ön
Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 ya da 70/100 olması
gerekirken, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için
2,5/4,00 ya da 75/100 olması gerekiyor.

Aynı zamanda, Yükseköğretim kurumlarında görev

yapan tüm öğretim üyeleri öğretim üyesi hareketliliğine katıla-
biliyorlar. Bu hareketlilik, bir yük-
seköğretim kurumunda görevli
öğretim üyesinin, bir başka yük-
seköğretim kurumunda gerçek-
leştireceği eğitim-öğretim
faaliyetlerini kapsıyor. Öğretim
üyesi hareketliliği süresi, bir eği-
tim-öğretim yılı içinde en az bir,
en çok iki yarıyıl olabiliyor ve bu
faaliyet yaz okulu programlarını
da kapsıyor. Öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nunu, 2914 sayılı Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta yer alan kı-
sıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11.
Maddesinde unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 10
katını geçmemek üzere ekli 1 sayılı listede belirlenen ek ders
ücreti ödeniyor.

Farabi Değişim Programı ile ilgili tüm detaylı bilgilere,
üniversitelerle imzalanan protokoller listesine ve gerekli bel-
gelere, http://farabi.odu.edu.tr adresinden ulaşabilmektedir.



17 Haziran 2009 Ordu Üniversitesi Aylık Haber Bülteni 3

20 Mayıs
2009 Çarşamba
günü, Atatürk Kül-
tür Merkezi’nde
gerçekleştiri len
konferansa ko-
nuşmacı olarak
katılan TBMM
Başkanı Köksal
TOPTAN konuş-
masının başında
Ordu Üniversitesi

19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferans ne-
deni ile, üniversitemizde ve ilimizde olmaktan onur duyduğunu
söyledi.

“Milli Güvenlik” konulu konferansta, TBMM Başkanı
Köksal Toptan, Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası, TBMM'nin
kurtuluş mücadelesinde oynadığı role değinerek, Kurtuluş Sa-
vaşı yıllarında üstlendiği büyük görevi anlattı.Türk milletinin hiç-
bir zaman esareti kabul etmediğini bu nedenle Anadolu'da
küçük bir millet olmaktan kurtulduğunu belirterek, Türkiye'nin

zaman zaman bazı
badireler atlatsa da
gelişmişliğini her
geçen gün arttırdı-
ğını ifade etti. Top-
tan, "Türkiye soğuk
savaş dönemle-
rinde kanat ülke ol-
muştur. Kuzeyde
Norveç Güneyde
Türkiye kanat ülke-
lerdir. Soğuk savaş
dönemin hemen ar-
kasından Türkiye
durumunu değiştirip
köprü ülke haline
gelmiştir. Köprü

olma özelliği günümüze de yansımıştır” dedi. Konuşmasında
AB konusuna da değinen TBMM Başkanı Köksal TOPTAN,
“Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemeyenler bunu çok
iyi biliyorlar. Türkiye köprü olma özelliğinin de üstüne çıkarak
merkez ve odak ülke olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye böl-
gesinde olan her şeyden etkilenmektedir. Türkiye'de olanlarda
bölgeyi çok etkilemektedir. Bölge ile ilgili hedefi amacı ve planı
olanlar Türkiye ile birlikte hareket ederlerse yapmak istedikleri
kalıcı olur. Görmezden gelerek sonuca gitmeye çalışmaları bize

göre sonuçsuz kal-
ması kesindir. Bu
bölge bizden sorulur
demiyoruz. Sadece
bizden bağımsız çö-
züme kavuşması
mümkün değildir di-
yoruz" şeklinde ko-
nuştu.

TBMM Baş-
kanı Köksal TOPTAN
Avrupa Birliği konu-
sunda “hiçbir insanı-
mız ve kurumumuz
AB'ye giremezsek
batarız düşüncesine

sahip değildir” diyerek AB konusunda tavizsiz konuştu. "AB üye-
liğini istiyorsak, ki istiyoruz olacağız. Bizi Avrupa Birliği'ne tari-
hin en büyük medeniyet projesini sunuyoruz. Biz geriye dönük
bin 400 yıllık kavga bitmeli, medeniyetler barışmalı diyoruz.
Bizim uzattığımız eli havada bırakırlarsa o onların bileceği iştir”

Ordu Üniversitesi 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde
gerçekleştirdiği konferansta TBMM Başkanı Köksal TOPTAN
gençlere seslene-
rek, “Geçmişinizle
gurur duyun. Biz
hiçbir zaman küçük
düşünemeyiz. Tari-
himiz boyunca da
küçük düşünmeyen
bir milletin çocukla-
rıyız. Bulunduğu-
muz bölgede çok
güçlü durmak zo-
rundayız. Durakla-
mak bize
başarısızlık getirir. Hedeflerinize varacağınıza inancınızı koru-
yun. Sevginin, saygının, diyalog ve hoşgörünün tam anlamıyla
yaşandığı demokrasi sizlerin ellerinde ve gönüllerinizde şekil-
lenecek. Kendi kültürünüzü koruyun, yabancı kültürlerle yoz-
laşmadan uzlaşın. Gelenekleriniz sizlere rehber olmalı.
Geleneklerimizi yaşamalı, yaşatmalı ve gelecek kuşaklara ak-
tarmalısınız” dedi.
Türkiye’ nin gelecek yıllarda eğitime verilen değerin sonucu va-
racağı noktaya da değinen TBMM Başkanı Köksal TOPTAN,
devlet bütçesinde en büyük payın eğitime ayrıldığını ifade etti.
TBMM Başkanı Köksal TOPTAN konuyla ilgili şu açıklamalara
yer verdi. “Eğitime verilen önem bizim en önemli sermayemiz-
dir. Türkiye'yi önemli yapan özelliklerden bir tanesi enerji nakil
hatlarının merkezinde bulunmasıdır. Bunun yanı sıra -bundan
daha da önemli önemlisi- eğitimli insan gücü potansiyelidir. Av-
rupa'nın nüfusu yaş-
lanmakta ve
eğitimden kaçmakta-
dır. Bizim insanımız
10-15 yıl sonra Avru-
pa'nın istediği yerine
giderek iş bulacaktır.
Biz artık Berlin'in
Hamburg'un sokakla-
rını temizlemek için
işçi göndermeyece-
ğiz. Biz Avrupa'ya
doktor, mühendis,
mimar ve öğretmen-
ler göndereceğiz"
dedi

Konuşması-
nın sonunda, öğrencilerin sorduğu sorulara da cevap veren
TBMM Başkanı Köksal TOPTAN’ a, konferans sonrası Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU çiçek ve pla-
ket takdim ederken, .
TBMM Başkanı Köksal TOPTAN’ ta Rektörümüz Prof. Dr. Haluk
KEFELİOĞLU’ na, günün anısına plaket ve TBMM 90. Yıl
Resmi Müziğinin yer aldığı cd armağan etti..
TBMM Başkanı Köksal TOPTAN, daha sonra üniversitemize zi-
yarette bulunarak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk
KEFELİOĞLU’ ndan Ordu Üniversitesi hakkında bilgiler aldı.

TBMM Başkanı Köksal TOPTAN’dan Konferans ve ODÜ’ye Ziyaret
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ODÜ Ankara’da Eğitim Fuarına Katıldı
Ordu Üniversitesi tanıtım et-

kinlikleri kapsamında, 26 Mayıs-
1 Haziran 2009 tarihleri
arasında, Ankara Atatürk Kültür
Merkezinde gerçekleştirilen eği-
tim fuarına katıldı.
Üniversite sınavına hazırlanan

Ankara ve çevre illerdeki öğrencilere ulaşan Ordu Üniversitesi
katıldığı son fuar olan eğitim fua-
rında da büyük ilgi topladı.
Öğrencilerin yanı sıra, veliler ve
öğretmenlerinde yakından takip
ettiği eğitim fuarlarında hedeflerini
belirlemeye çalışan öğrenciler,
Ordu Üniversitesi standında üni-
versitemiz ile ilgili bilgi aldılar. Yeni
kurulan üniversitemiz bu yıl katıl-
dığı 6. fuar olan Ankara eğitim fuarında da tanıtımlarını sürdü-
rürken, başarı ile tamamlanan fuarda, öğrenciler Ordu
Üniversitesi’ni yakından tanıma fırsatı buldular.

AKADEMİK ATAMALAR / YÜKSELTMELERAKADEMİK ATAMALAR / YÜKSELTMELER

Zeynep KOLÖREN Yrd.Doç.Dr. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Arş.Gör.Aliye GEDİZ ERTÜRK Yrd.Doç.Dr. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Erdinç YÜCESOY Arş.Gör. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Yeşim ÖZKAN Arş.Gör. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Betül YILMAZ Arş.Gör. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Ceren BÖRÇEK KASURKA Arş.Gör. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Elif ÇİL Arş.Gör. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Sevda TÜRKİQ Arş.Gör. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Qule QAHİN Arş.Gör. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Cemil SAĞLAM Arş.Gör. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi
Bilge Nur KARACA Arş.Gör. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Merter AKINCI Arş.Gör. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Alperen Mustafa YİĞİT Arş.Gör. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ahmet Deniz BOZKURT Arş.Gör. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Adı / Soyadı Ünvanı Görev Yeri

*Rektör Danışmanı ve Toprak Bölümü Başkanı Doç.Dr. Damla BENDER ÖZENÇ’in kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personellerinden Gülay KEFELİ’nin kız çocuğu Dünya’ya gelmiştir.
Kendilerini tebrik ediyoruz...

Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında
Ordu Üniversitesi 9ampiyon Oldu

8 takımın katıldığı müsabaka-
larda Ordu Üniversitesi 5 maç
gerçekleştirdi. Daha önce 3-2
yenildikleri Ordu İl Müftülüğü
Voleybol Takımı ile final ma-
çında tekrar karşı karşıya gelen
Ordu Üniversitesi Voleybol Ta-
kımı skoru 3-1 olarak belirledi.

Ordu Bölgesi Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ku-
rumlar arası voleybol müsabakalarında,Ordu Üniversitesi Vo-
leybol Takımı sergiledikleri performansları ile kupayı kazanan
takım olmanın mutluluğunu yaşarken, ikinci Ordu İl Müftülüğü
Voleybol Takımı, üçüncü Çocuk Esirgeme Kurumu Voleybol Ta-
kımı oldu.

Ordu Üniversitesi akademisyen ve idari personelinden
oluşan Voleybol Takımı gerçekleştirdikleri beş maç sonucu ku-
payı kazanan takım olurken, galibiyet sevincini Ordu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU ve Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN ile paylaştılar.

HO9GELDİN BEBEKHO9GELDİN BEBEK

Çukurova Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı’ndan Yaylı Sazlar Konseri Verildi

ODÜ’ de 19 Mayıs etkinlikleri
çerçevesinde Çukurova Üniversi-
tesi Devlet Konservatuarı tarafın-
dan konser gerçekleştirildi.
Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuarı orkestrasının katıl-

dığı konser, 20/05/2009 Çarşamba akşamı Taşbaşı Kültür Mer-
kezinde, yoğun katılımla gerçekleşti. Ordu Üniversitesi 19
Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen konser, iki bölüm-
den oluştu. Konserin ilk bölümünde Çukurova Üniversitesi Dev-
let Konservatuarı yaylı sazlar bölümü keman öğretmeni Dania

KAİNOVA’ nın keman sınıfı öğrencilerinin solo programları yer
aldı.Viyolonsel öğretmeni Slave KAİNOV’ un oda müziği grubu
ise konserin ikinci bölümünü oluşturdular. Gerçekleştirdikleri
konserle, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı orkes-
trası dinleyicilere unutulmaz bir müzik dinletisi sundu.

Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki
BOSTAN, Cumhuriyet Başsavcısı Musa ÇATAL, Garnizon Ko-
mutanı Jandarma Albay Celal ÇÜREK Çukurova Üniversitesi
Devlet Konservatuarı öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür bel-
gesi ve katılım belgesi takdim ederken, Ordu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU, Dania KAİNOVA ve Tamer
QENSOY’ a teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti. Konser so-
nunda, konseri izleyen davetliler Taşbaşı Kültür Merkezi bah-
çesinde düzenlenen kokteyle katıldılar.


