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Gülyalı İlçesinde açılacak
Meslek Yüksekokulu’nun yapımını
üstlenen Veliittin KÜÇÜK ve Rektö-
rümüz Prof. Dr. Haluk KEFELİ-
OĞLU, Ordu Valisi Sayın Orhan
DÜZGÜN’ün de katılımı ile protokol
imzalandılar.

Ordu Üniversitesi için büyük
önemi olan protokolle ilgili olarak Rektörümüz Prof. Dr. Haluk
KEFELİOĞLU; Gülyalı Kaymakamı ve Belediye Başkanına sarf
ettikleri çaba için teşekkür ederken, “Bugün, üniversitemiz için
yıllardır özlemini duyduğumuz bir işe başlıyoruz. Çünkü çok
değerli hemşerimiz, kendi ilçesinde barınma alanı ile birlikte
Meslek Yüksekokulu yapıp bize bağışlayacağını bildirmiştir.
Bugün bu bağışın gerçekleşmesi için imza törenimiz var. Bu,
Ordu ve Ordu Üniversitesi için çok önemlidir ve ilk olacaktır.
Belki de bundan sonra oluşacak girişimler için öncü rol oyna-
yarak, örnek olacaktır. Biz üniversite olarak, Ordu’luların bize
verdiği desteğe minnet
duygularımızı ifade ede-
rek, Sayın KÜÇÜK’ ün
yaptığı bu güzel hareketin,
diğer iş adamlarımıza
örnek olmasını diliyoruz
ve onlardan da aynı şe-
kilde üniversitemize bu
anlamda desteklerini bek-
liyoruz. Bu kapsamda
Sayın Veliittin KÜÇÜK’e
sonsuz teşekkürlerimi su-
nuyorum” dedi. Ayrıca
Ordu Valisi Orhan DÜZ-
GÜN’ e de teşekkürlerini belirten Rektörümüz, “Sayın Valimiz
bu toplantıya katılarak bizi onurlandırmış, bir anlamda da pro-
tokole şahitlik yaparak, üniversitenin gelişimine verdiği değeri
göstermiştir” dedi.

Ordu Valisi Orhan DÜZGÜN ise “İnşallah birçok okulun
temelini atar, açılışını birlikte yaparız” derken; ön protokol imza
töreninde şu görüşlere yer verdi. “Böyle anlamlı bir imza töre-
ninde bulunmaktan, bu güzel olaya şahitlik etmekten büyük
mutluluk duyuyoruz. Aslen Gülyalı’lı olan, eski Gürpınar Bele-
diye Başkanımız Sayın Veliittin KÜÇÜK, Gülyalı ilçemizde bir
yüksekokul yaptırma, aynı zamanda öğrenim görecek öğren-
cilerimizin kalabileceği bir yurt yaptırma konusunda hayırse-
verlik örneği göstermiştir. Bu son baharda okulun temelleri
atılmak sureti ile yüksekokulumuz tamamlanarak, hem üniver-
sitemizin hem de Gülyalı ilçemizin hizmetine girmiş olacaktır.
Ben Sayın Veliittin KÜÇÜK’ün bu yardım severliğinin Ordu’da
olan veya diğer illerde yaşayan Ordu’lu işadamlarına da eği-

time, sağlığa yapacakları yar-
dıma bir örnek teşkil etmesi
açısından önemli buluyorum.
Kendisine çok teşekkür edi-
yorum.”

Türkiye’de bütün
problemlerin eğitimle çözüle-
bileceğine inandığını ve bu
anlamda birçok çalışma sür-
dürdüğünü belirten Veliittin KÜÇÜK; “Eğitime önem verilmesi
gerekir. Gürpınar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğüm dö-
nemde, Rektör Bey bizi ziyaret etmişti. O gün söz vermiştik.
Bu güne kısmet oldu. Ben, Gürpınar Belediye Başkanlığım
devam ederken, 15 yıl boyunca eğitimle ilgili çok ciddi müca-
deleler verdim. Gürpınar’da tüm okullara bilgisayar laboratuar-
ları, kimya laboratuarları kurarak eğitime destek verdik.
Belediye başkanlığım sona erse de birçok toplantıda, bundan
sonraki hayatıma eğitime destek vererek devam edeceğimi

söylemiştim. Bu benim
üçüncü okulum olacak.
Bir tane Muş’ta, bir tane
Korgan’ın Yazıcı Mahalle-
si’nde okul yaptık. Meslek
Yüksekokulu Gülyalı’da
olacak. Dördüncü okulum
da tekrar Gürpınar’da bir
ilköğretim okulu olacak.
Önümüzdeki günlerde
başlayıp yine eğitime tes-
lim edeceğiz. Kim nerde
ne yaparsa yapsın -

benim kendi düşüncem-, bu ülkenin kurtuluşunun tek çaresi-
nin iyi ve kaliteli eğitim olduğuna inanıyorum. Bunun için;
elimizden geldiğince eğitime destek vermeye devam edeceğiz.
Bize bu konuda yardımcı olan Sayın Rektörümüze, Belediye
Başkanıma, Sayın Kaymakamıma, Sayın Valime de teşekkür
ediyorum. Tabii onların bize desteği olmasa, bizde bu projeyi
gerçekleştirememiş
olurduk.”

Konuşmala-
rın ardından 7 Nisan
2010 tarihinde Ordu
Üniversitesi Rektörlü-
ğünde imzalanan pro-
tokol ile Gülyalı’da
yapılacak Meslek
Yüksekokulu için
yapım süreci başladı.

Veliittin KÜÇÜK’ten Ordu Üniversitesi’ne
BÜYÜK DESTEK
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Ordu Üniversitesi Mes-
lek Yüksekokulu’nda 22
Mart 2010 tarihinde
“Nevruz Kutlamaları”
çerçevesinde panel ger-
çekleştirildi.
Ordu Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih

Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ergin AYAN, Yrd. Doç.
Dr. Fatih ÜNAL ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üye-
lerinden Doç. Dr. İsmail DOĞAN ve Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl
DURU’nun konuşmacı olarak katıldıkları panel; Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nce düzenlenen “Türk Kimdir?” adlı film gös-
terisi ile başladı.

Açılış konuşmasını
yapan Doç. Dr. İsmail DOĞAN;
tarih boyunca kullanılan tak-
vimlere değinerek “bazı takvim-
ler güneşin, bazı takvimler
ayın, bazı takvimler de her iki-
sinin hareketlerini esas alır.
Türklerin kullandığı takvim ise
gece ve gündüzün eşit olduğu
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerini baz alır” dedi. “Türk takviminde
artık yıl ve saat yoktur. Bunun sebebi ise sadece güneşi esas
almamızdır” diyen Doç. Dr. DOĞAN; “Sultan Nevruz olarak ad-
landırılan günde, sözlü geleneğe göre birçok olay olmuştur.
Tanrı’ nın dünyayı yarattığı gün, Hz. Ali’nin doğduğu gün, Hz.
Muhammed’in yerinedir. Hz. Ali’yi Gadir-hum’da atadığı gün ve
baharın başladığı gün. Nevruz’da ateşin mikrop barındırma-
dığı düşüncesi ile ateş yakılıp, üzerinden üç kez atlanırsa
ruhun arınacağına inanılır. Tanrı’ya kurbanlar kesilir, ruh ve
beden arınmış olarak Nevruz ile yeni yıla başlanır.”

Doç. Dr. Ergin AYAN ise yaptığı
konuşmada; “Nevruz Bayramı-
nın menşei, milattan öncelere
uzandığı çok eski tarihlerden beri
bilinmektedir. Bunun sosyo-kül-
türel bir tahlili henüz tam anlamı
ile yapılmamıştır. Her milletin
kendisine göre bir takım rivayet-

leri vardır. Bu rivayetler, tarihçi ve sosyologları Nevruz konu-
sunda değişik yaklaşım ve yorumlara sürüklemektedir” diyerek
konunun incelendiğine dikkat çekti. Doç. Dr. AYAN, “Eski Türk-
lerde, Hunlardan itibaren ilkbahar ve güz aylarında bayramlar

ayin şeklinde kutlanırdı. Eski Türk İmparatorluk’ları devrinde,
ayinler devletin resmi dini bayramları sayılırdı” şeklinde sür-
dürdüğü konuşmasında, bu sonuca eski Çin kaynaklarından

ulaşıldığına değindi.
Tarih Bölümü öğretim üyesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL yap-
tığı konuşmasında, “Kazak
Türklerinde Nevruz” anlattı.
“Türklerde Nevruz aslında tek
kelime ile bahar bayramıdır.
Halkın yaşam biçimiyle, hay-
vancılık, tarım, yani tabiatın

kendisi ile doğrudan ilgili olduğu için bütünüyle bir halk bayra-
mıdır. Kazak Türkleri için baharın gelişinin ise tam anlamı ile bir
diriliştir. Uzun ve çetin kış şartlarından sonra bahara ulaşabil-
mek büyük bir mutluluktur. Yaylalara göç vaktinin geldiğine işa-
rettir. Kışlakların ağır, kapalı, tembel, adeta ölü ortamından
çıkıp, havası, suyu temiz, bereketli yaylalara çıkmanın, hürri-
yete koşmanın, ruhlarında oluşturduğu sonsuz bir mutluluktur”
dedi.

Son panelist Türk Dili
ve Edebiyatı öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl
DURU ise Kosova Türklerinin
baharı nasıl karşıladıklarını
anlattı. “Kosova’da maharetli
kadınlar evlerde temizlik ya-
parlar. Hıdırellez’de evlerde
badana yapılır. Eğer badana-
lanmazsa Hızır’ın o eve uğramayacağına inanılır.” Kosova
Türklerinin baharı karşılarken Hıdırellez’de sergiledikleri adet
ve geleneklere de değinen Yrd. Doç. Dr. DURU; Nevruz Kut-
lamaları’nda ateşin önemini şu sözleri ile belirtti. “Ateş kutsal-
dır. Güneşin yeryüzündeki temsilcisidir. Bu nedenle ateş
yakılır, üzerinden atlanır.”

Panelin sonunda bir ko-
nuşma yapan Fen Edebiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil
YAPAR”, Nevruz hepimizin bay-
ramıdır. Bu çerçevede panelist-
lerimiz bizlere Nevruz’la ilgili
önemli bilgiler verdiler. Ordu
Üniversitesi kendi yağı ile kav-
rulacak güce ulaşmıştır.” diye-

rek, konuşmacılara plaket takdim etti.

Nevruz Kutlamaları Çerçevesinde Panel Düzenlendi

“ODÜ 1. Tiyatro Günleri” sona erdi.
Tiyatro severleri üç

gün boyunca birbirinden
güzel oyunlar ile buluşturan
“1. Tiyatro Günleri” 28 Mart
2010 Pazar günü Samsun
Düş Evi Oyuncuları ile per-
delerini açtı. 29 Mart Salı
günü Amasya Üniversitesi’ni
ağırlayan tiyatro sahnesi, 31

Mart tarihinde Ordu Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün sergilediği
oyun ile perdelerini kapattı.

İlk güne damgasını vuran ve konusu kadar müzikleri
ile de dikkat çeken “3. Sayfadan Kadın Hikâyeleri” adlı oyun,
Samsun Düş Evi Oyuncuları tarafından sahnelenirken, tiyatro
severlerden büyük beğeni topladı.

“1.Tiyatro Günleri”nin 2. gününde ise Amasya Üniver-
sitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri sahne aldılar. Atatürk Kültür
Merkezi’nde “Düğün ya da Davul” adlı oyunla büyük ses geti-
ren Amasya Üniversitesi öğrencileri, izleyenlere hoş bir akşam
yaşattı.

31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 19.30’da ev sahibi
Ordu Üniversitesi “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı oyunla, ti-
yatro günlerinde son perdeyi gerçekleştirdi.
Ordu Vali Yardımcısı Ömer ADAR, Ordu Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Zeki BOSTAN ve Ordu Üniversitesi Sağlık
Kültür Spor Daire Başkanı Ali AYGÜN; ODÜ Tiyatro Kulübü öğ-
rencilerine plaket verdiler.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki BOSTAN yaptığı ko-
nuşmada Ordu Üniversitesi olarak böylesine güzel nice etkin-
likte buluşmayı dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Ordu Üniversitesi Halkoyunları Kulübü, Halkla İlişkiler
Kulübü ve Türkçe Kulübü’nün ortak çalışmaları ile Rektörlüğü-
müz tarafından hazırlanan “Ordu Değerleri ile Buluşuyor” adlı
program, 2 Nisan 2010 Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Program, Ordu Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı Müdürü Ata BAHRİ ÇAĞLAYAN’ın seslendirdiği “Edre-
mit’in Gelini” adlı türkü ile başladı.

Halkla İlişkiler Kulübü öğrencilerinin hazırladığı sunu-
mun ardından, sahnedeki yerlerini alan şairlerimiz, İrfan Yıldız
BEPLİOĞLU, Dursun Ali AKINET, Yurttan Sesler Topluluğu Pefi
Tuncer İNAN, THM’nin güçlü sesi Tuğrul PAN, TSM sanatçısı
Ayşe TAP; “bizler Ordu’luyuz, hemşerilerimizin arasından çağı-
rın bizi” diyerek izleyicilerin arasından sahneye çıktılar. Bu an-
lamlı davranışları ile izleyicilerin
takdirini toplayan sanatçılar, bilgi ve
tecrübelerini katılımcılara şiirlerin, tür-
külerin, şarkıların eşliğinde aktardılar.
Çocukluk dönemlerine uzanan soh-
bette; sanata nasıl başladıklarını an-
latırken, ilimizin sanata ve sanatçıya
bakışını değerlendirdiler.

Ordu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU, “Ordu
Değerleri İle Buluşuyor” adı altında
gerçekleştirilen ve önümüzdeki günlerde de farklı konuklarla
devam edecek programın açış konuşmasında, projenin nasıl
oluştuğunu anlatırken, Ordu’nun birbirinden değerli sanatçıları

olduğunu belirtti. Pairlere, şiirlerini nasıl yazdıklarını sorduktan
sonra, tüm sanatçılara sahnede teşekkür etti.

Türkçe Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr.
Salih OKUMUP, Türk Edebiyatı’nda şair kimlikleri ile yer alan,
geceye katılarak renk katan sanatçılarımıza sorular yöneltti.
Halk Oyunları Kulübü Akademik Danışmanı Ata Bahri ÇAĞLA-
YAN ise, sazı ve sesi ile katıldığı programda, halk müziği sa-
natçılarına sorular yöneltti.

Pef Tuncer İNAN’ın sazından yükselen Ordu Karşıla-
masına, sanatçılarımız Tuğrul PAN ve Ayşe TAP oyunları ile
eşlik ettiler. Programın sürprizi ise Ayşe TAP’ dan geldi. Katı-
lımcılardan “Ordu’nun Dereleri” adlı türküyü söylemelerini iste-
yen TAP, konukların
hep birlikte seslen-
dirdikleri türküye
şeflik yaptı. İzleyici-
lerin söylediği türkü,
s a n a t ç ı l a r d a n
büyük beğeni top-
ladı.

Y o ğ u n
programları nedeni
ile etkinliğe katıla-
mayan; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Ali
PAHİN, T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Kül-
tür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY, Ordu Milletvekil-
leri Sayın Eyüp FATSA, Sayın Mustafa HAMARAT, Sayın

Ayhan YILMAZ ve Sayın Enver YILMAZ
gönderdikleri kutlama mesajında, destekle-
rini esirgemediklerini belirterek başarılar di-
lediler.

Türkü tadında gerçekleşen, Ordu ve
kazandırdığı değerleri konulu program izle-
yicilerden büyük beğeni topladı. Programın
sonunda ODÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk KE-
FELİOĞLU sanatçılara teşekkür belgesi
takdim etti. Ordu Belediye Başkanı Seyit
TORUN ve Garnizon Komutanı Albay Celal

ÇÜREK de, sanatçılara çiçek ve Ordu Üniversitesi kristal küre-
lerini takdim ettiler.

Ordu Üniversitesi Ordu’yu Değerleriyle Buluşturdu

Ordu Üniversitesi ve
KOSGEB iş birliği ile
"Genç Girişimcileri Geliş-
tirme Eğitim Programı" 1
Nisan 2010 tarihinde
başladı. Ordu Üniversi-
tesi Meslek Yüksekokulu
Çok Amaçlı Salonda baş-
layan programda genç gi-
rişimcilere bilgiler verildi.

Ordu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk
KEFELİOĞLU yaptığı ko-

nuşmada programın önemine değinerek şu görüşlere yer verdi.
" Bu son derece önemli bir konu sizlerin mezun olduktan sonra
neler yapabileceğiniz ve iş hayatına atılırken nelerle karşılaşa-
cağınız konusunda bilgiler alacaksınız. "Türkiye'de Meslek Yük-
sekokullarına çok ihtiyaç var. Bu ülkenin işçisi var, mühendisi

var, ama ara elemanı
yok. İşte o ara eleman-
lar sizlersiniz. Mezun
olduğunuzda buradan
da alacağınız eğitimle,
fakülte mezunlarına
göre daha avantajlı du-
ruma geçeceksiniz.
KOSGEB'den gelen de-
ğerli hocalarımıza siz-
leri şimdiden bilgilendirdikleri ve destekledikleri için teşekkür
ediyorum" dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Murat İYİKBİLEN
ve Yaşar BIYIK "Genç Girişimcileri Geliştirme Eğitim Programı"
ile ilgili bilgiler sundular. Programda 66 saat eğitim verilerek ba-
şarılı olan 30 kişi sertifika alacaktır..

Genç Girişimcileri Geliştirme Eğitim Programı Düzenlendi
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Devlet Sanatçısı Mehmet YILDIRIM’dan Çamurun Semahı
Devlet sanatçısı

Mehmet YILDIRIM’ın konuk
olduğu seramik tekniği, fel-
sefesi ve yapımı ile ilgili su-
numu içeren “Çamurun
Semahı”, Ordu Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Çok
Amaçlı Salon’ da gerçekleş-
tirildi.

1968 Kütahya doğumlu olan Mehmet Yıldırım, 1993 yı-
lında kendine ait Efsane Çini atölyesini kurdu. 1995 yılında us-
talık, 1997 yılında da usta öğretici belgesine sahip olup; 2005
yılında T.B.M.M. ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca oluştu-
rulan komisyon tarafından,
Kütahya’da yaptıkları araş-
tırma ve inceleme sonucunda
seramik sanatkârı unvanı ve
kimliği uygun görüldü. Bakan-
lık adına ve bakanlık deste-
ğiyle birçok ilde, birçok
kültürel ve sanatsal sergilere
katılan usta sanatçı; 6 Nisan 2010 tarihinde Ordu Üniversitesi
El Sanatları Kulübü’nün konuğu olarak, üniversitemizde ger-
çekleştirilen söyleşiye katıldı.

“Sanat çok görecelidir, ama
illa sanat şudur diye bir şey diye-
meyiz” diyen Mehmet YILDIRIM;
katılımcıların merak ettikleri so-
ruları cevaplarken, seramik sa-
natı ile ilgili bilgiler sundu.
Kendisi tarafından yapılan, Yu-
nanistan’daki 2,5 metre boyun-

daki şadırvanın öyküsünü de katılımcılarla paylaştı.
Sahnede “Çamurun Semahı”ndan örnekler gösterir-

ken, “yarattığınız eserleri ruhunuzla
görerek yapabilirsiniz, gözünüzle
görmeniz gerekmiyor” diyerek gözle-
rini kapattı. Geleneksel el sanatları-
nın yaşatılmasına katkıda bulunan
Mehmet YILDIRIM; seramik adıyla
karşımıza çıkan çamura, usta ellerin
hünerli dokunuşlarına ruhunu da
yansıtarak, katılımcılara birbirinden
güzel örnekler sundu.

Söyleşiye üniversitemiz öğre-
tim görevlileri ve öğrencilerinin
yanı sıra Mimar Oktay UĞU-
REL İşitme Engelliler İlköğre-
tim Okulu öğrencileri de
katıldılar. Minik öğrenciler, ya-
rının sanatçı adayları olmak
istercesine usta sanatçıyı dik-
katle takip ederek, sahnede

kendilerine ait çamurdan eserler yaptılar.
Programın sonunda, Ordu Üniversitesi Meslek Yük-

sekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Cevit YAVUZ “Bizleri böylesine
usta bir sanatçı ile buluşturduğu için El Sanatları Kulübü’ müze
teşekkür etmek istiyorum. Bizlerin
yanında olduğu, bizi bilgilendirdiği
için sanatçımız Mehmet YILDIRIM’ a
da teşekkür ediyoruz” diyerek plaket
takdim etti.

Usta sanatçı Ordu Üniversi-
tesi’nde olmaktan duyduğu memnu-
niyeti belirterek; “Ben ülkemi çok
seviyorum. Kimin sanatıma ihtiyacı varsa yardımcı olmaya ha-
zırım. Atölyeme beklerim. Ömrüm yettiği kadar hizmet edece-
ğim” dedi.

ODÜ; İstanbul, Gaziantep, Antalya, Samsun ve Trab-
zon’da düzenlenen “Yükseköğretim Tanıtım Günleri ve Eğitim
Fuarları”na katılarak, toplam 135000 ziyaretçi ile buluşurken;
öğrenci, veli ve öğretmenlere tercih edilir bir üniversite olduğu

gerçeğini anlatma
olanağı buldu.

Birçok üni-
versite ile birlikte eği-
tim fuarlarında yerini
alan Ordu Üniversi-
tesi en çok ziyaret
edilen stantlar ara-
sında yerini alırken,
ziyaretçilere mevcut

fakülte ve yüksekokulla-
rımızın yanı sıra yeni açı-
lan fakültelerimiz ve
yüksekokullarımız hak-
kında da geniş bilgiler
sunuldu.

ODÜ broşürleri-
nin yanı sıra, Sağra ve
Gürsoy A.P’nin sponsor-
luğunda ilimize ait fındık
ve çikolatalar ile Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Ordu ili tanıtım broşürleri de dağıtılmak sureti ile
hem ilimizin hem üniversitemizin tanıtımına katkı sağlandı.

ODÜ Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında Eğitim Fuarlarına Katıldı


