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Cumhuriyet Yerleşkesi’nde ger-
çekleştirilen görkemli “Mezuniyet Tö-
reni”nde, 1589 öğrencimize mezuniyet
belgeleri takdim edildi. Tören; Ordu Üni-
versitesi için gurur kaynağı olan me-
zunlarımızın, önce Fakültelerimiz,
Sağlık Yüksekokulumuz ve Meslek
Yüksekokullarımız olmak üzere alfabe-
tik sıraya göre alana davet edilmesi ile
başladı.

Saygı Duruşu’nun ardından İs-
tiklal Marşımızın okunması ile süren tö-
rende; yoğun programları nedeni ile “Mezuniyet Töreni”ne
katılamayan Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ve Baş-
bakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın kutlama mesaj-
ları okundu. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY,
Ordu Milletvekilleri Sayın Eyüp FATSA, Sayın Enver YILMAZ,
Sayın Ayhan KAYMAZ, Sayın Rıdvan YALÇIN ve Üniversite
Rektörleri birer kutlama mesajı göndererek, mezun öğrencileri
kutladılar.

Ordu Üniversitesi birincisi, Ünye İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Atakan BÜYÜKBOS-
TANCI; mezun öğrenciler adına yaptığı anlamlı konuşmada;
kendilerini yetiştiren aileleri ile üniversitemiz öğretim eleman-
larına teşekkür etti.

Ordu üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU ise
yaptığı konuşmasında; mezun
öğrencilere bundan sonraki ha-
yatlarında başarılar dilerken, ai-
lelere ve tüm öğretim
elemanlarını teşekkür etti. Acıla-
rın ve mutlulukların üniversite-
mizde hep birlikte paylaşıldığını

dile getiren Rektörümüz; ayrıca üniversitemizde yıl içinde ger-
çekleştirilen çeşitli etkinlikler ile üniversitemizin kurulduğu gün-
den itibaren yaşadığı hızlı büyüme sürecine de değindi.

Mezuniyet Töreninde bir konuşma yapan Valimiz
Orhan DÜZGÜN ise, mezun olan öğrencilere başarı dileklerini
belirtirken, güzelliklerle dolu Ordu
ilini unutmamalarını sözlerine ek-
ledi.Oldukça kalabalık olan tö-
rende; Ordu Üniversitesi birinci,
ikinci ve üçüncüsüne plaket tak-
dim edildi. Üniversitemiz birincisi
başarı ödülünü Sayın Valimiz
Orhan DÜZGÜN verirken, plake-
tini Rektörümüz Sayın Prof. Dr.
Haluk KEFELİOĞLU takdim etti.

Ordu Üniversitesi ikincisi Fen Edebiyat Fakültesi’nden
Özlem DEMİR; başarı ödülünü Garnizon Komutanı Sayın
Albay Celal ÇÜREK’ in elinden aldı. Belediye Başkan Vekili
Sayın Ergun ALAYBEYOĞLU başarılı öğrencimize plaket tak-
dim ederken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın

Prof. Dr. İbrahim ÖZEN’ de üniversite-
miz ikincisine Ordu Üniversitesi hedi-
yelerini verdi.
Ordu Üniversitesi üçüncümüz ise Zi-

raat Fakültesi’nden Leyla KARSLIGİL
oldu. Başarılı öğrencimizin başarı ödü-
lünü Cumhuriyet Başsavcısı Sayın
Musa ÇATAL verdi. Plaketini Bölge
İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Ayfer
BUĞUR’ un elinden alan Leyla KARS-
LIGİL’e Ordu Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Sayın Prof. Dr. Saim Zeki

BOSTAN ise üniversitemiz hediyelerini takdim etti.
Gurur dolu anların yaşandığı “2009/2010 Mezuniyet

Töreni”nde ayrıca Fakültelerimiz, Sağlık Yüksekokulumuz ve
Meslek Yüksekokullarımız’ın birinci, ikinci ve üçüncülerine he-
diyeler takdim edildi.

Bölümlerini başarı ile bitiren “ORDU ÜNİVESİTESİ
MENSUBU” olma gururunu taşıyan ve bunu bulundukları her
yerde, donandıkları bilgi ve beceriler ile ispatlamaya hazır olan
mezunlarımız; alfabetik sıralarına göre platforma davet edilir-
ken, anı belgelerini üniversitemiz Öğretim Elemanları’nın elin-
den aldılar. Büyük bir coşku ile devam eden törende, öğrenciler
duygulu anlar yaşadılar. Ayrıcalıklı bir kurumun mensupları
olmak üzere hayata atılan
Sağlık Yüksekokulu Me-
zunlarımız, her yıl olduğu
gibi bu yılda Müdür Yar-
dımcısı Sayın Yrd. Doç.
Dr. Nilüfer Güler ERBİL’ in
önderliğinde gerçekleştir-
dikleri “Yemin Töreni”nde
gurur kaynağı oldular.

Mezuniyet Törenleri’nin vazgeçilmez anlarından biri
olan; “Mezuniyet Kütüğüne Plaket Çakma Töreni”nde ise Fa-
kültelerimiz, Sağlık Yüksekokulumuz ve Meslek Yüksekokulla-
rımız’ın birincileri, arkadaşlarının coşkulu alkışları ile “Ordu
Üniversitesi Mezuniyet Kütüğü”nde isimlerini ölümsüzleştirdi-
ler. Herkesin heyecanla beklediği kep atma anı ise, törene
damgasını vurdu. Oluşan
renkli görüntüler izleyenleri
büyüledi. Gelen üç komu-
tun ardın, keplerini havaya
coşku ile fırlatan öğrenciler,
sevinç ve hüznü aynı anda
yaşadılar. Birbirlerine sarı-
lan öğrenciler, ayrıca tö-
rene katılan aileleri ile bol
bol fotoğraf çektirdiler.

“2009/2010 Mezuniyet Töreni” gerçekleştirilen Kokteyl
ile mezunlarımızın hafızalarında unutamayacakları bir gün ola-
rak yerini alırken, herkesin gönlünde aynı dilek vardıI.

“YOLUNUZ AÇIK OLSUN 2009/2010 MEZUNLARIMIZ”

2009/2010 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
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Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİ-
OĞLU; 12 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen basın top-
lantısında, T.C. Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma
çerçevesinde, Boztepe Devlet Hastanesi’nin ortak kullanım
protokolünün karşılıklı olarak imzalandığını söyledi.

Gazeteciler Cemiyeti’nde düzen-
lenen basın toplantısına; Ordu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Haluk
KEFELİOĞLU, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. S. Zeki BOSTAN, Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hulusi GÜREL, Ordu Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Recep AYDIN’
ın yanı sıra gazeteciler katıldı.

Konuşmasında Ordu Üniversite-
si’nin kuruluşu ile başlayan, Tıp Fakültesi
Hastanesi kurma girişimlerini özetleyen
Rektör Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU;
“Ordu iline akademik düzeyde sağlık hiz-
meti verecek olmaktan mutluyuz” dedi.

Boztepe Devlet Hastanesi’nin ortak kullanıma geç-
mesi ile birlikte, artık hastanenin adının “T. C. Sağlık Bakanlığı
Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Uygulama Hastanesi” ola-
rak anılacağına dikkat çeken ODÜ Rektörü; “Bu, şehir için
önemlidir. Gerek bizim hocalarımız, gerekse yeni alacağımız

hocalarımızla artık
akademik düzeyde
sağlığa hizmette
bulunmak istiyoruz.
Bundan gerçekten
çok mutluyuz. Ben
biliyorum ki; Ordu
bundan çok mutlu,
bizlerde çok mutlu-
yuz. Büyük çabala-

rımız sonuç verdi. Hem üniversitemizi hem de hastanemizi
daha iyiye, daha ileriye taşımak gayretindeyiz. Ben, Ordu Üni-
versitesi Eğitim Araştırma Uygulama Hastanesi’nin -ki bunu
biz Ordu Boztepe Devlet Hastanesi ile ortaklaşa kullanacağız-
üniversitemize, Ordululara, Ordu sağlığına ve tüm ulusumuza
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Orduluların gözü aydın diyo-
rum.”

Toplantıya katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. S. Zeki
BOSTAN ise, “Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu haber Or-
du’daki birçok insanın sıkıntısını gidermiş olacaktır. En azın-

dan uzun yol trafiğini önemli ölçüde azaltacaktır. Bunu, çok
büyük bir hareketin başlangıcı olarak değerlendirmek gerekir.
Daha büyük ve daha geniş çapta olan hizmetler, kendi yer-
leşke alanımız içinde yapılacak olan binalarla takviye edile-
cektir” derken, uzun bir yolculuğun sonunda hedefe

ulaşmaktan duydukları mutluluğu belirtti.
Sağlık Bakanlığı ile imzalanan proto-

kol ile Boztepe Devlet Hastanesi’nin Eği-
tim Hastanesi statüsü kazandığına
değinen ODÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hulusi GÜREL; hastanenin eğitim
ayağını tam anlamı ile üniversitenin yü-
rüteceğine dikkat çekerken, işletmesini
ise Üniversite ile Sağlık Bakanlığı birlikte
yürütecek dedi.

“Bu bir başlangıç” ifadesi ile yolun
nasıl olacağı ve içinin nasıl doldurula-
cağı sorularının, yakında çıkacak bir yö-

netmelikle belirleneceğine işaret eden Tıp Fakültesi Dekanı,
konuşmasında şu görüşlere yer verdi. “Roller nasıl olacak, yö-
netim nasıl olacak, işleyiş nasıl olacak bunu zaman göstere-
cek. Yine Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamakta olduğu yönetmelik
bunun içini dolduracak. Üniversite açısından baktığımızda, şu
an için bizim acil bir ihtiyacımızı karşılamış olacak. Tıp Fakül-
tesi’nin gelişme, kurumsallaşma aşamasında işimize yarayan
bir yapıya kavuşmuş olacağız. Ama asıl hedefimiz, üniversite-
mize ait yepyeni bir üniversite hastanesinin inşa edilmesi ola-
caktır.”

“Boztepe
Devlet Hasta-
nesi’nin Eğitim
Hastanesi’ne dö-
nüşme sürecinde
bize destek
veren, her zaman
arkamızda hisset-
tiğimiz kamuoyu oluşumunda büyük destek sağlayan öncelikle
siz gazeteci arkadaşlarımıza ve bu yolda ilerlerken, bize des-
tek veren tüm Ordululara ve tüm siyasilere huzurlarınızda te-
şekkür ediyorum” diyen ODÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk
KEFELİOĞLU ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi
GÜREL, toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtla-
dılar.

Mesudiye’de Bilimevi Açılışı Yapıldı
Mesudiye ilçesi Aşağı Gökçe

köyünde artık bir “Bilim Evi” var. 3
Temmuz 2010 tarihinde açılışı
gerçekleştirilen Bilim Evinde, böl-
genin ekolojik çeşitliliği araştırıla-
rak, Ordu Üniversitesi
akademisyen ve öğrencileri tara-
fından incelemeler yapılabilecek.

Kaymakam Rıza GENÇOĞLU, Garnizon Komutanı Kıdemli
Yüzbaşı Engin KÖKTÜRK, Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Haluk KEFELİOĞLU’ nun yanı sıra
davetlilerin hazır bulunduğu “Bilim
Evi” açılış törenine, ayrıca Basın
Konseyi Başkanı Oktay EKQİ’ de
katıldı.

ODÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hakkında Basın Bilgilendirildi

Ziraat Odası’ndan Öğrencilere Brifing
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda,

ODÜ Ziraat Fakültesi 3. sınıf öğrencilerine yönelik olarak bilgi-
lendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ordu Ziraat Odası teknik
elemanlarından Ziraat Yük.Müh. Musa İQLER, slayt eşliğinde
gerçekleştirdiği sunumunda “Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin
kuruluş tarihi, amacı, yönetim organları ve esasları” na deği-
nerek, öğrencileri bilgilendirdi.

Üniversitemiz öğrencilerinin büyük ilgisini çeken mes-
leki toplantıda, Ordu Ziraat Odası Yön. Kur. Bşk. Necat Avcı
ise, çiftçi bazında ülke tarımının sorunlarına değinirerek, öğ-
rencilerin sorularını yanıtladı. Toplantı sonrası, Ziraat Fakültesi
3. sınıf öğrencileri, Ordu Ziraat
Odası Başkanlığı ile Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanlığına te-
şekkür ederek, hediye takdim
ettiler.
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İş arayanlar ve işverenlerin ortak platformu olan “Kari-
yer Günleri Etkinliği”; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Yerleşkesi içinde oldukça hareketli geçti. Üniversitemizde eği-
timlerini sürdüren öğrenciler, firmaların stantlarından bilgiler
alırken, iş olanaklarını da değerlendirdiler.

26 Mayıs 2010
tarihinde gerçekleştiri-
len“Kariyer Günleri Etkin-
likleri” açılış töreninde,
Ordu Vali Yardımcısı
Ömer ADAR, Ordu Bele-
diye Başkanı Seyit
TORUN, Ordu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU’nun yanı sıra, pro-
tokol üyeleri, firma yetkileri, üniversitemiz akademik ve idari
personeli ile öğrencilerimiz de yer aldılar. Yoğun programları
nedeni ile açılışa katılamayan Sayın Ordu Milletvekillerimiz de
gönderdikleri kutlama mesajlarında, “Kariyer Günleri”nin başa-
rılı geçmesi dileklerini ilettiler.

Açılış töreni; Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı-
mızın okunması ile başladı. Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Haluk KEFELİOĞLU yaptığı açı-
lış konuşmasında katılımcılara
teşekkür ederken, “Kariyer Gün-
leri”nin amacına değindi. Or-
du’da faaliyet gösteren
firmaların, öğrencilere istihdam
yaratmak adına, Ordu Üniversi-
tesi Ordu Meslek Yüksekokulu
Yerleşkesi’ni renklendirdiklerini
belirten Rektörümüz, konuşma-
sında şu görüşlere yer verdi. “Değerli öğrencilerimiz ile çok de-
ğerli iş adamlarımızı, girişimcilerimizi bir araya getirmenin bir
yolunu bulduk ve böyle bir organizasyonu hazırladık ve bunun
için üniversite olarak çok mutluyuz. Çünkü Ordu Üniversitesi,
her yaptığı işte bir ilki gerçekleştiriyor. Bu yapılan iş de, Kara-
deniz Bölgesinde bir ilk olmakla birlikte, Türkiye’de de ya üçün-
cüdür, ya da dördüncüdür. Biz bir ilki başarmış oluyoruz. Bu
nedenle, bu etkinliği hayata geçiren Ordu Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu idareci ve öğretim üyelerine, Türkiye İş-Kur Mü-
dürlüğü ve tüm çalışanlarına huzurlarınızda sonsuz teşekkür
ediyorum. Umuyorum ki, bu etkinlik yıllar içinde artarak, daha
çok ilgi görerek devam edecektir.”

Ordu Belediye Başkanı Seyit TORUN ise konuşma-
sında, “Kariyer Günleri Etkinli-
ğinde sizlerle bir arada olmaktan
son derece mutluyum. Böyle bir
etkinliğin Ordu Üniversitesi ve İş-
Kur işbirliği ile gerçekleştirilmesi
son derece onur ve gurur verici
bir olay” diyerek sözlerine baş-
ladı. Ayrıca, Ordu Üniversitesi’nin

kuruluşundan itibaren geçen kısa süre içinde geldiği noktaya
değinerek, “her zaman söylediğim gibi Ordu Üniversitesi gelişi-
yor, büyüyor. Ordu’da her noktada Ordu Üniversitesi’nin varlı-
ğını hissediyoruz” dedi.

Türkiye’deki mevcut 500 Meslek Yüksekokulu içinde,
ilk onda yer alan ve bu başarısı ile haklı bir gurur yaşayan Ordu
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu; Karadeniz’de bir ilk olarak
gerçekleştirilen “Kariyer Günleri Etkinlikleri” ile de fark yarattı.
Ordu Vali Yardımcısı Ömer ADAR’ da yaptığı konuşmada bu

farka değinerek, Ordu Üniversi-
tesi’ni ve başarılı çalışmalarını
değerlendirdi. “Herkesi saygı ile
selamlıyorum. Rektörümüz, ko-
nuşmasında Ordu Üniversite-
si’nin bulunduğu yere değindi.
Bende değişik yerlerde görev
yaptığımdan dolayı kıyas yapma
imkanına sahibim. Ordu Üniversitesi gerçekten yeni kurulma-
sına rağmen, yerleşmiş, yıllardır eğitim camiasında faaliyet gös-
teren birçok üniversiteden çok daha ileri durumda” diyerek,
etkinliği düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ba-
şarı dileklerinde bulundu.

Ordu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU,
Ordu Belediye Başkanı Seyit
TORUN ve Ordu Vali Yardımcısı
Ömer ADAR’ ın konuşmalarının
ardından törene katılan davetliler,
stantları ziyaret ederek, bilgiler al-
dılar.

Açılış töreni, davetliler için düzenlenen kokteyl ile son bulurken,
etkinliğin ilk gününde panel ve seminerler de gerçekleştirildi.

26 Mayıs 2010 Çarşamba
günü; Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Servet QAHİN ve Borsa
Başkanı Necdet GÜRSOY’ un ko-
nuşmacı olarak katıldıkları “İş
Gücü Piyasası Deneyimleri” ko-
nulu panelin başkanlığını Yrd. Doç.
Dr. Cevit YAVUZ yaparken, İş-Kur İl Müdürü Mehmet DÖKTÜR,
Qef Güven KARAMAN, VHKİ, Kayhan KARA’ nın konuşmacı
olarak katıldıkları “İş Arama Becerisini Geliştirme” konulu se-
minerin toplantı başkanlığını ise Yrd. Doç. Dr. Veli TÜRKME-
NOĞLU gerçekleştirdi.

Öğrencilerin işverenle buluş-
tuğu ve bilgilendirme toplantılarının
yanı sıra yerleşke içinde etkinlikle-
rin devam ettiği “Kariyer Günleri”nin
son gününde ise, Ordu Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı
Salon’da seminer ve kapanış top-
lantısı gerçekleştirildi.

27 Mayıs 2010 Perşembe günü saat 10:30’da başla-
yan ve Yrd. Doç. Dr. Adem KULAÇ’ ın toplantı başkanlığını yap-
tığı “Turizm ve Girişimcilik Semineri”ne; Kobi Uzm. Yrd. İbrahim
USTAÖMER, Trabzon Nov Otel Genel Müdürü Frank REUL,
Trabzon Nov Otel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Jem ULUN
konuşmacı olarak katıldılar.

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Cavit
YAVUZ ile İş-Kur İl Müdürü Mehmet DÖKTÜR iki gün süren
“Kariyer Günleri Etkinlikleri”ni değerlendirdikleri “Kamuoyu Bil-
gilendirme Toplantısı”nda emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Etkinlikler dahilinde, Meslek Yüksekokulu Yerleş-
kesi’nde stantları bulunan firmalara katılım belgeleri verildi. Ba-
şarılı geçen “Kariyer Günleri Etkinliği”nde, yerleşke içinde
gerçekleştirilen eğlence-
lerde ilgi çekti. Müzik eşli-
ğinde eğlenen öğrenciler
ve işverenler renkli görün-
tüler oluşturdular.

Ordu Üniversitesi 1.Kariyer Günleri Başarıyla Gerçekleştirildi
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Ordu Üniversitesi “1. Girişimcilik Eğitim Programı” Yoğun İlgi Gördü
1 Nisan 2010 tarihinde başla-

yan ve Ordu Üniversitesinin tüm
bölümlerinden 50 öğrencinin
başvurduğu Girişimcilik Eğitimi
Programında 35 öğrenci ön de-
ğerlendirmeler sonucu eğitime
kabul edildi. 27 Mayıs 2010 da
son bulan eğitim sonucu, 19 öğ-

renci mezun olmaya hak kazanırken, 4 Haziran 2010 tarihinde
Grand Tesk Otel’de saat 14:00’de sertifika töreni gerçekleşti-
rildi.

“1. Girişimcilik Eğitim Programı”; Saygı Duruşunun ar-
dından İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. KOSGEB Ta-
nıtım Filminin izlenmesinin ardından, açılış konuşmasını yapan
Teknoloji Geliştirme Müdürü Turgut ASLAN, sertifika alan öğ-
rencilere; “Girişimcilik Eğitim”inin sizlere yeni kapılar açacağı
muhakkaktır” dedi. Programdan başarı ile mezun olan Ordu
Üniversitesi öğrencilerine, KOSGEB’in 27.000 HİBE ve 100.00
TL kredi olmak üzere iş kurma desteği vereceğini belirten
ASLAN, programın uygulanmasına teşvik ve destek veren ODÜ
Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU’ na teşekkür etti.
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Haluk KEFELİOĞLU ise sözlerine “bu
gün güzel bir gün. Biz üniversite olarak
hep şunu söylüyoruz. Biz öğrencimizi
mezun ettiğimiz zaman onu öyle bırak-
mak istemiyoruz. Takip etmek istiyo-
ruz. Bunun içinde girişimlerimiz var”
diyerek başladı. KOSGEB ile anlaş-
malarını üst düzeye çıktığını belirten Rektörümüz, sertifika al-
maya hak kazanan öğrencilere; “katıldığınız için teşekkür
ediyorum. Böyle bir belge aldığınız için yolunuz açık olsun. İn-

şallah iş hayatınızda da okul
hayatınız gibi çok başarılı olur-
sunuz” dedi.
Ordu Üniversitesi ve KOS-

GEB işbirliği ile hazırlanan “Gi-
rişimcilik Eğitim Programı”na
katılmaktan son derece mutlu
olduğunu belirten Ordu Bele-

diye Başkanı Seyit TORUN ise “bu-
rada gerçekten önemli bir süreç ta-
mamlandı. Önümüzdeki dönemde
bu programın önemi daha iyi anlaşı-
lacak. Bu programı ilimizde uygu-
lama fırsatı verdikleri için çok değerli
Ordu Üniversitesi Rektörü, KOS-
GEB yöneticileri ve emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum. Belge alan arkadaşlarımızı da
kutluyorum” dedi.

“1. Girişimcilik Eğitim Programı Sertifika Töreni”ne ka-
tılan Vali Vekili Ömer ADAR “Bu gün bu-
rada genç üniversitemizin değerli
Rektörü ve değerli çalışanlarının saye-
sinde, KOSGEB’le iyi bir iş birliği yapıldı.
Burada güzel bir çalışma ile karşı karşı-
yayız. Öncelikle, bu programa gönüllü
olarak katılan genç girişimci kardeşleri-
mizi huzurlarınızda kutluyorum. Cesa-

retlerine hayran kaldım” dedi.
Sertifika almaya hak kazanan; Hüseyin ÖZKAN, Ferdi

ÜNALDI, Semih HÜSEM, Emrah EKER, Dilek BATTAL başarı
belgelerini Vali Vekili Ömer ADAR’ ın elinden alırken, Murat
QENEL, Mustafa Eren USTA, Asiye AYDIN, Deryanur İDE ve
Zeki Yankı SOLMAZ’ ın sertifikalarını Ordu Belediye Başkanı
Seyit TORUN verdi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİ-
OĞLU; Murat DOĞAN, Mustafa ELİAÇIK, Zehranur SAĞLAM,
Ümit GÖR ve Yusuf AYDIN’a başarı belgelerini takdim ederken,
Teknoloji Geliştirme Müdürü Turgut ASLAN; Tarık ÇAT ve Yağ-
mur ÇELİK’e, Sinerji Eğitim Danışmanlık Müdürü Yaşar BIYIK’
da Mustafa AVCI ve Kübra TÜRKEL’ e sertifikalarını verdiler.

İlçelerde Tanıtım Günleri Düzenlendi
Tercih edilir bir üniversite olduğu gerçeğini anlatmak

üzere tanıtım çalışmalarını sürdüren Ordu Üniversitesi, çeşitli
illerde düzenlenen tanıtım fuarlarının ardından, bu kez ilçeleri-
mizde sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu. Huzurlu Kent'in
Üniversitesi, bu çerçevede 6-11 Mayıs 2010 tarihleri arasında
Ulubey, Ünye, Kumru ve Akkuş ilçelerinde başarı ile eğitimlerini
sürdüren öğrencilere destek oldu. Sınav heyecanı yaşayan
gençlere tanıtım filmi ile üniversitemiz hakkında görsel an-
lamda bilgiler sunuldu. Lise 3 ve 4. sınıfların katılımı ile ger-

çekleştirilen ilçe ziyaretlerinde, Ordu Üniversitesi yoğun ilgi ile
karşılandı. Öğrenciler, üniversitemizi yakından tanıma imkanı
bulduklarını ve gerçekleştirilen ziyaretlerin kendileri için bir
moral olduğunu söyleyerek, te-
şekkür ettiler. Ayrıca, mutlaka
üniversitemizin tercihleri ara-
sında yer alacağını belirten öğ-
renciler, bunun ekonomik
anlamda aileleri açısından da
faydalı olacağına değindiler.


