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Ordu Üniversitesi Rektörlü-
ğünde 16 Nisan 2010 tarihinde Gür-
cistan Akhaltsikhe (Ahıska)
Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi
arasında protokol imzalandı. İmza
töreni; Ordu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU, Gür-
cistan Akhaltsikhe (Ahıska) Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Tina
GELASHVILI ve Genel Sekreteri,
Gürcistan Ahılkalak Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Roin KAVRALIS-
VILI ve Ordu Üniversitesi Senato
üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİ-
OĞLU; yapılan anlaşmanın önemine değinerek; ODÜ’nün ilk
defa bazı programlar dışında direkt olarak yurt dışında bir üni-
versite ile bilimsel ve kültürel bir anlaşma imzaladığını belirtti.

Güney Gürcistan’da, Türkiye sınırına yakın bir şehirde
bulunan ve 20 yıl önce Tiflis Devlet Üniversitesi’nin bir şubesi
olarak kurulan Akhaltsikhe (Ahıska) Üniversitesi, 2007 yılında
hükümet kararı ile enstitüye dönüştürülürken, 2009 yılında yep-
yeni bir üniversite olarak eğitim faaliyetlerine başladı. 160 ül-
kede diplomalarının tanınırlığı bulunan ve bünyesinde 5

fakülte, 23 lisans, 9
yüksek lisans ve 6 ön
lisans programı ile
eğitimini sürdüren
Akhaltsikhe (Ahıska)
Üniversitesi’nin 1300
öğrencisi bulunuyor.
Akhaltsikhe (Ahıska)
Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Tina GELASHVILI konuyla
ilgili olarak yaptığı açıklamada, öğ-
renci sayısının Gürcistan’daki eğitim
sistemine göre belirlendiğini belirte-
rek, şu görüşlere yer verdi. “Bir öğ-
renciye düşmesi gereken dershane
sahasının 4 m2 olması gerekiyor.
Bizim 5200 m2 öğretim sahamız var.
Dolayısı ile 1300 öğrenci sayımız
var. Ayrıca 20 öğrenci başına bir
Doç. Dr. ya da Prof. Dr. düşmesi ge-
rekiyor. Bizim 63 kişiden oluşan aka-
demik kadromuz var. Genellikle
lisans ve yüksek lisans programla-

rında tercih ediliyoruz. Doktora programlarımız için de imkan-
larımız var. En kısa sürede doktora programını da açmayı
düşünüyoruz. Gelecekte ortak lisans ve yüksek lisans prog-
ramları yapabiliriz” dedi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİ-
OĞLU ve Gürcistan Akhaltsikhe (Ahıska) Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Tina GELASHVILI tarafından imzalanan protokolün
ardından, slayt gösterilerine geçildi. Rektörümüz; ODÜ’ye ait
hediyelerden Prof. Dr. GELASHVILI’ya takdim etti.
Gürcistan Akhaltsikhe (Ahıska) Üniversitesi Rektörü ise Rek-
törümüz Prof. Dr.
Haluk KEFELİOĞ-
LU’na Gürcistan’a
ve üniversitelerine
ait hediyelerden tak-
dim etti.

Ordu Üniversitesi ve Gürcistan Akhaltsikhe Üniversitesi
Arasında İş Birliği Antlaşması İmzalandı

Bologna Uzman-
ları Ulusal Takım
Projesi Bölgesel Ça-
lıştay’ı 15 Nisan
2010 tarihinde Ordu
Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu Çok
Amaçlı Salonunda
gerçekleştirildi.

Panele, Bo-
logna Uzmanları Ulu-
sal Takım Projesi ve

Bologna süreci çerçevesinde rehberlik ve danışmanlık yap-
mak üzere, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ne-
bahat SARI ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

M. Zafer GÜL ve Ordu Üniversitesi BEK Başkanı Prof. Dr. Saim
Zeki BOSTAN konuşmacı olarak katıldılar. Panelde, Bologna
Projesi'nin üniversitelerin bir akreditasyon çalışması olduğunu
ifade eden uzmanlar, 47 ülkenin bu çalışma içinde yer aldığını
belirttiler. Ayrıca, Bologna projesi çerçevesinde ortak diploma
verme gibi projelerin yanı sıra, fakültelerin engelli öğrencilerin
girişi için de uygun hale geti-
rilmesi gibi hedeflerin bulun-
duğunu açıkladılar.

Ordu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk KE-
FELİOĞLU, panel sonrasında
yaptığı konuşmada katılımcı-
lara teşekkür ederek, plaket
takdim etti.

Bologna Uzmanları Ulusal Takım Projesi Bölgesel Çalıştayı Yapıldı
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Ordu Üniversitesi “Turizm
ve Gezi Kulübü” ve Kültür
ve Turizm İl Müdürlüğü iş-
birliği ile hazırlanan "Bey-
pazarı, Safranbolu Örneği
ve Ordu" konulu panel; 20
Nisan 2010 tarihinde Tesk
Otel’de gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi Turizm ve Gezi Kulübü'nün ilimiz tu-
rizmine dikkat çekmek amacı ile başlattığı kampanya kapsa-
mında gerçekleştirilen konferansa Doç. Dr. Aysun ÖZKÖSE,
Selma KANDEMİR, Yaşar TOPÇU, Alper Sami ÇAYIR, Yeniz
SÖNMEZ konuşmacı olarak katılırken paneli Ordu Üniversi-
tesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Cavit YAVUZ
yönetti. Açılış konuşmasında; Safranbolu ve Beypazarı evleri-
nin Ordu ili için bir örnek olabilir mi noktasından yola çıktıkla-
rını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Cavit YAVUZ panelde konuyla ilgili
açıklamalara değinileceğini belirtti.

İlk panelist olarak yer alan, Karabük Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Mimar Doç. Dr. Aysun ÖZKÖSE Safranbolu evle-
rinin fotoğraflarına da yer verdiği sunumunda “Size 20 yıldır
yaşadığım, hem öğretim üyesi olarak çalıştığım ve mimar ola-
rak da korunmasına katkıda bulunmaya çalıştığım bir kenti, ko-
ruma serüvenini ve bu korumaya bağlı olarak kültürel
turizmden bahsetmek istiyorum” dedi. Doç. Dr. ÖZKÖSE; Saf-
ranbolu’nun Türkiye’de İstanbul’dan sonra ikinci dünya miras
kenti olduğunu ve 1500 eserin koruma altında olduğunu belir-
tirken, Ordu’nun da denizi ile Safranbolu’ya göre daha avantajlı
olduğuna dikkat çekti.

Panelist Selman KANDEMİR ise gerçekleştirdiği su-
numunda katılımcılara “Beypazarı yaşayan müze” projesi ile
ilgili bilgiler verdi. 12 yıl gibi bir süre içinde Beypazarı’nda mey-
dana gelen değişimlere değinen Kültür Bilimcisi Selman KAN-
DEMİR, “Ordu’ya gönül veren herkese panelimize hoş geldiniz
demek istiyorum” diyerek sözlerine başlarken Beypazarı için
“doğru insan, doru zaman, doğru yer üçgeninin nadir olarak
buluştuğu bir anı yaşadı” dedi.

Panelistler arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nda Turizm Baş Kontrolörü olarak görev yapan Yaşar

TOPÇU ise; turizmin
gelişimi, belgeli tesis-
lere sağlanan teşrifler
ve genel teşrifler ile ilgili
bilgiler verdi. TOPÇU
yaptığı konuşmada tu-
rizmin Türkiye ekonomi-
sinin vazgeçilmez temel

taşlarından biri olduğunu belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Kültür ve Turizm uz-

manı olarak görevini sürdüren ve panele konuşmacı olarak ka-
tılan Alper Sami ÇAYIR ise katılımcılara Türkiye’de genel
turizm planlaması, Türkiye turizm stratejisi, 2023 ve alternatif
turizm faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. ÇAYIR, “Yatırım Ge-
liştirme Dairesi Başkanlığı’nı temsilen burada bulunmaktayım”
diyerek dairenin çalışmalarına değindi.

Son panelist olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda
şehir plancısı olarak görevini sürdüren Yeniz SÖNMEZ, Doğu
Karadeniz master planı ve Ordu için Bakanlığın düşündüğü ya-
pılanma planı hakkında bilgiler sundu. Yeniz SÖNMEZ; “Ba-
kanlığımız Türkiye Turizmi 2023 kapsamında, öncelikle turizmi
12 aya yaymak ve alternatif turizmin gelişmesini sağlamak
üzere bir strateji belirledi. 2023’ün temel prensibi buydu. Do-
layısı ile 2023’ün Karadeniz’deki en önemli planı, yayla prog-
ramının başlangıç noktası Ordu’dur. Ayrıca termal turizm
olarak Sarmaşık Kaplıcaları’nın kullanılması da Bakanlığımız
gündemindeki konulardan biridir” dedi.

Panelistler progra-
mın sonunda katılımcıların
sorularını yanıtlarken, Ordu
Valisi Orhan DÜZGÜN ise
Ordu turizmi ile ilgili şu gö-
rüşlere yer verdi. “Safranbo-
lu’daki yapıların aşağı yukarı
yüzde doksanı, Beypaza-
rı’nda da tahmini olarak söy-
lüyorum yüzde ellisi tescillidir. Ama Ordu merkezde tescilli
yapılarımızın sayısı toplam sayılarının arasında binde bir ya
da ikidir. Dolayısı ile Ordu merkezde bir Safranbolu ya da Bey-
pazarı olması mümkün değildir. Ordu’da da bu avantajı elde
edebilecek yerler var. Fatsa’ nın Kabakdağı köyü buna bir ör-
nektir. Bu köydeki tarihi binaların tescillenmesi ve korunması
yönünde incelemeler yapacağız” dedi.

Vali Orhan DÜZGÜN ayrıca Ordu genelindeki çalış-
malarla birlikte; Menekşe Sokak ve Sıtkıcan Caddesi projele-
rine de değinirken, panelin sonunda konuşmacılara plaket
takdim etti. Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFE-
LİOĞLU ise panelistlere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Beypazarı, Safranbolu Örneği ve Ordu" Paneli Yapıldı

Banu AVAR'dan Küreselleşme Konferansı
Ordu Üniversitesi “21. yy gençlik ve münazara kulübü”

tarafından hazırlanan “Küreselleşme, 21. yy da Türkiye ve
dünya” konulu konferans medya dünyasının ta-
nınmış ismi gazeteci yazar Banu AVAR’ın katı-
lımı ile gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekoku-
lu’nda 20 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştiren
konferansta AVAR “davetiniz için teşekkür edi-
yorum. Buraya gelmeyi her zaman büyük bir
hazla gerçekleştiriyorum” dedi. Türk insanın
sabrı konusunda açıklamalar yapan gazeteci,
“Türk insanı sabırlıdır, dobradır. Ağzına geleni bir anda söyler.
Bakar bakar en sonunda yeter der”. Türkiye’de gerçekleştirilen

nabız yoklaması ile insanların nelere tepkiler verdiklerinin de-
nemelerinin yapıldığına değinerek şu açıklamalarda bulundu.
“En büyük psikolojik operasyon Türkiye üzerinde yapılıyor. Kat-

liam yaptığımızı kabul ettirmeye çalışıyorlar.
Bu ne biçim psikolojik operasyondur. Bunları
bize söyleyenler, kabul ettirmeye çalışanlar en
büyük katliamları gerçekleştirmiş insanlardır.
Bu topraklarda onların yaptıklarının binde biri
olmamıştır. ” dedi.
Banu AVAR, katılımcı öğrencilere “Nutku mut-
laka okuyun. Orada hem bu gün ne yapmamız
gerektiği yazıyor, hem de batıyla ilişkilerimizin

bu noktada ne olduğunu yazıyor” diyerek tavsiyelerde bulundu.
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ODÜ’de Kadın Üreme Organ Kanserleri ve
Korunma Yolları" Konferansı Verildi.

21 Nisan 2010 tarihinde ODÜ
“Kadın Çalışmaları Kulübü” tara-
fından; Ordu Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi
GÜREL’in katılımı ile Sağlık Yük-
sekokulu Kültür Salonunda bir
konferans gerçekleştirildi. “Kadın
Üreme Organ Kanserleri ve Ko-

runma Yolları” konulu konferansta sık görülen kanser çeşitleri
ile teşhis ve tedavilerine değinildi.

Kadın üreme organ kanserlerinin en iyi yönünün kan-
serleşmeden önceki dönemi olduğunu belirten Prof. Dr. Hulusi
GÜREL; bunun kanserin erken teşhisinde ve tedavi sürecinde
önemli bir avantaj olduğuna değindi. “Rahim ağzı kanseri şika-
yeti, en çok kanamalar olarak kendini gösteriyor. Tedavisinde
cerrahi müdehale şarttır. Belli bir aşamada da ışın tedavisi yap-
mak gerekiyor. Gebelikte de rahim ağzı kanseri kendini göste-
rebiliyor. Biz bu yüzden gelen tüm hamilelik vakalarında
mutlaka kontrolünü yapıyoruz.” Bir diğer sık görülen kanser türü
olan rahim kanseri ile ilgili olarak ise şu görüşlere yer verdi.
“Düzensiz kanamalarla karşımıza gelen bu vakalarda teşhis
rahim içinden parça alınarak konuyor. Yüzde 80-85’i uygun bir
tedavi ile hastalığı yenebiliyor.” En tehlikeli kanser türünün geç
teşhis edildiğinden dolayı yumurtalık kanseri olduğunu belirten
Prof. Dr. Hulusi GÜREL şu açıklamalarda bulundu. “Yumurta-
lık kanseri şanssız olduğumuz bir kanserdir. Öncülü olmadığı
için geç teşhis ediliyor. Geç teşhis edildiği içinde en ölümcül
kadın üreme organı kanserlerinin başında geliyor. Ailede başka
bir vaka varsa, risk artıyor.Genetik bir kanser türüdür. Tedavi-
sinde cerrahi müdehale şart olup ışın tedavisine de başvurulu-
yor. Ancak, sonuç maalesef iç
açıcı olmuyor.”dedi

Konferansın sonunda Yrd.
Doç. Dr. Nilüfer ERBİL Tıp Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi
GÜREL’e katılımlarından dolayı
teşekkür belgesi takdim etti.

Türkiye Gürcistan İlişkileri (1921 sonrası
tarihsel süreç)" Konulu Konferans Verildi

Ordu Üniversitesi
davetlisi olarak Türkiye’ye
gelen Gürcistan Ahılkalak
Üniversitesi Rektörü Sayın
Prof. Dr. Roin KAVRALIS-
VILI, OBKT’de "Türkiye
Gürcistan İlişkileri (1921
sonrası tarihsel süreç)" ko-
nulu konferans verdi.

Konuşmacı, 1920’li yıllardan itibaren Türkiye – Gür-
cistan ilişkilerini anlatırken, M. Kemal ATATÜRK’ün iki ülke ara-
sındaki ilişkileri düzenlemek adına yaptığı çalışmalara da yer
verdi. Türkiye ve Gürcistan İlişkilerinin her yıl daha ileri gittiğini
ve bugüne kadar siyasi konularda müşterek adımlar atan iki
ülke, bölge güvenliği ve barışı konusunda da ortak çalışma ar-
zusunu her fırsatta yinelemekte olduğunu belirten Rektör Prof.
Dr. KAVRALISVILI, konuşmasının son bölümünde “Gürcistan
zor dönemlerde son derece olumlu bir rol oynadığına tanık ol-
duğu Türkiye’yi stratejik ortak ve sırtını yaslayabileceği sağlam,
barışsever bir ülke olarak tanımladı. Türkiye de yakın ve dos-
tane yaklaşımını sürdürdüğü kuzeyindeki komşusu Gürcistan’ı
güçlü, istikrar sahibi ve bölge barışının teminatı olarak görmek
istemektedir. Başka bir deyişle sorunlu bir bölge olan Kafkas-
ya’da güçlü ve istikrarlı bir Gürcistan Türkiye için bölgede barı-
şın korunmasının da güvencesi anlamına gelmektedir” dedi.
Konferansı izleyen katılımcıların sorularını yanıtlayan Gürcistan
Ahılkalak Üniversitesi Rektörü 1920’den önceki dönemde Gür-
cistan – Osmanlı İlişkilerini de anlattı.

Konferansın so-
nunda Ordu Üniversitesi
Rektörü Sayın Prof. Dr.
Haluk KEFELİOĞLU Gür-
cistan Ahılkalak Üniversi-
tesi Rektörü Sayın Prof.
Dr. Roin KAVRALIS-
VILI’ne plaket ve teşekkür
belgesi takdim ettiJ

9 Nisan 2010 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçek-
leştirilen dinletiye çok sayıda davetli katılırken, Nazım Hikmet'in
unutulmaz şiirleri kulüp öğrencileri tarafından yorumlandı. Siir
dinletisi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara Subesi’nin yanı
sıra Taner ULUDOĞAN'ın katkıları ile gerçekleştirildi. "Bir Asrın
Hikayesi Nazım Hikmet" adlı şiir dinletisi ve müzikaline; Celal
TASDELEN ve Hasan KARAR bağlamaları, Fırat BİLGEN ise
kavalı ile eşlik etti. Nazım Hikmet'in hayatından kesitlerin yer
aldığı şiir dinletisi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU, programın so-
nunda yaptığı konuşmada "Ordu Üniversitesi olarak geçtiğimiz
günlerde yaptığımız etkinlikle Ordu'nun Değerlerine sahip çık-
tığımızı belirtmiştik. Bugün ise "ADK" öğrencilerinin hazırladığı
bu etkinlikle ülkemizin de-
ğerlerine de sahip çıktığı-
mızı gösteriyoruz" dedi.
Daha sonra Taner ULU-
DOĞAN'a plaket takdim
eden Rektörümüz öğren-
cilere de teşekkür etti.

Nazım Hikmet Aiirleriyle Anıldı
ODÜ “21. Yüzyıl Gençlik ve Münazara Kulübü” tara-

fından 'Kafkas Gecesi' programı kapsamında etkinlikler dü-
zenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte
Terme Azamet Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Etkinliğe,
ODÜ akademik ve idari personeli yanı sıra çok sayıda öğrenci
ve vatandaş katılırken, aralarda gösterilen Kuzey Kafkasya ko-
nulu kısa videolar izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Azamet Halk Dansları Topluluğu'nun gösterilerinden
sonra Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi ilizyo-
nist Uğur AKGÜN sahne aldı. Yaptığı ilizyon gösterileriyle be-
ğeni toplayan genç ilizyonistin ardından, ODÜ Meslek Yüksek
Okulu Öğretim Görevlisi Ahmet BİRBEN’in, Seyh Samil şiirini
okuması ile gece son buldu. Geceyi onurlandırdığı için Azamet
Halk Dansları Topluluğu'na te-
şekkür belgesini Ordu Cum-
huriyet Başsavcısı Musa
ÇATAL verirken Ordu Üniver-
sitesi adına çiçek ve hediyele-
rini Rektör Vekili Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Sabri YENER verdi.

Kafkaf Gecesi Beğeni Topladı
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TÜSF Halk Oyunları 3.Grup Yarışması Ordu’da Yapıldı
Ordu Üniversi-

tesi’nin ev sahipliğinde
başarı ile gerçekleşen
ve 2 kategoriden oluşan
"Türkiye Üniversite
Sporları Federasyonu
Halk Oyunları 3.Grup
STİLİZE ve GELENEK-
SEL DAL Yarışması"
aynı zamanda 2 gün
boyunca Karadeniz’e
özgü bir oyun olan ho-
ronu sevenlerle buluşturdu.

17 Nisan Cumartesi başlayan Halk Oyunları 3.Grup ya-
rışmasının ilk günü Artvin Çoruh Üniversitesi oynadığı Artvin
yöresi oyunu ile 91.00 tam puan alarak 3.Grup “STİLİZE
DAL1.olmasının ardından sona ermişti.

18 Nisan Pazar günü ise Türkiye Üniversite Sporları
Federasyonu Halk Oyunları 3.Grup Yarışmasının ikinci gü-

nünde Karadeniz Teknik
Üniversitesi oynadığı
Trabzon yöresi oyunu ile
91.86 puan alarak 3.Grup
“GELENEKSEL DAL” ka-
tegorisinin birincisi olarak
Türkiye Finaline yükseldi.
Yine Trabzon yöresi oy-
nayan ekiplerden Kasta-

monu Üniversitesi
ikinci olurken Rize
yöresi oyunu oyna-
yan Rize Üniversi-
tesi üçüncü olarak
finallere adlarını
yazdırdılar. Puanla-
rın açıklanmasından
sonra ödül törenine
geçildi. Üçüncüye
kupasını ve madal-

yalarını Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Halk Oyunları
Teknik Kurul Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÜNVEREN ve Tür-
kiye Halk Oyunları Federasyonu Gözlemcisi Nuket DALCI, ikin-
ciye ödüllerini Ordu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanı Ali AYGÜN ve Devlet Konservatuarı Müdürü Öğr. Gör.
Ata Bahri ÇAĞLAYAN verirken, birinci olan ekip KTÜ’ye kupa-
sını Türkiye Üni-
versite Sporları
F e d e r a s y o n u
Halk Oyunların-
dan sorumlu yö-
netim kurulu
üyesi Mehmet
Zeki BAYKAL
verdi.

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı bünyesinde
faaliyet gösteren “Orkestra Akademik Başkent”, 12 Nisan
2010’da katılımcılara unutulmaz bir konser verdi. İki bölümden
oluşan programda; A. Vivaldi, J.S. Bach, B. Britten gibi ölümsüz
sanatçıların eserlerinden örnekler sunuldu.

Sanat yönetmenliğini Lütfü
EROL’un yaptığı orkestra kadro-
sunda yer alan sanatçıların büyük
çoğunluğu Başkent Üniversitesi
ve diğer üniversitelerde akademik
çalışmalar yürütüyor. Ekim 2005
St. Petersburg Piyano Festiva-
li’ne davet edilmiş ve UNES-

CO’nun kuruluşunun 60.yılı kapsamında düzenlenen bu
festivalin açılış konserini gerçekleştirmişti. Geçen yıllarda Ser-
gei Eisenstein’in ünlü filmi “Potemkin Zırhlısı” nın yenilenmiş
sürümünün müziklerini, “Frankfurt Flarmoni Orkestrası”ndan
sonra dünyada 2. kez “11. Avrupa Filmleri Festivali” açılışında
filmin gösterimi ile eş zamanlı olarak canlı performansla ses-
lendirmiş ve büyük beğeni toplamışlardı. Dünya çapında da ta-
nınırlık kazanan ve Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde ilimizde
de bir konser gerçekleştiren orkestraya Rektörümüz Prof. Dr.
Haluk KEFELİOĞLU teşekkür ederek plaket takdim etti.

Orkestra Akademik Başkent’den Konser MYO’da Trafik Semineri Gerçekleştirildi
"Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde; Trafik Tescil

ve Denetleme Sube Müdürü Fuat TOPRAK ve Polis Memuru
Beyit YANAK'ın katılımı ile seminer gerçekleştirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Sube Müdürü Fuat TOP-
RAK yaptığı konuşmada; "sizlerle birlikte olmak istedik. Çünkü
hepiniz sürücü adaylarısınız. Amacımız, trafikteki kazaları en
aza indirebilmek ve daha güvenli, daha sağlıklı bir trafik ortamı
içinde hayatımızı sürdürebilmektir.

Polis Memuru Beyit
YANAK ise; seminer ile ilgili olarak
"Trafik Haftası etkinliklerinin hepi-
miz için kazasız günlere vesile ol-
ması dileği ile sözlerime başlamak
isterim" dedi. Edirne'den Kars'a
kadar kaza yapmadan giden kişi iyi
bir sürücü değildir. İyi sürücü kaşı taraftakinin hatasını telafi
edebilen kişidir. Seminerin sonunda; Trafik Tescil ve Denetleme
Sube Müdürü Fuat TOPRAK ve Polis Memuru Beyit YANAK'a
katılımlarından dolayı Ordu Üniversitesi Yapı İşleri Daire Baş-
kanı Ahmet KÖSE plaket takdim etti. Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanı Ali AYGÜN konuşmacılara teşekkür ederek üni-
versitemiz hediyelerinden,Yrd.Doç.Dr.Kemal SEVGİSUNAR
ise çiçek takdim etti.


