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Ordu Üniversitesi 2010/2011 Eğitim-Öğretim Akade-
mik Yılı; 28 Ekim 2010 tarihinde Cumhuriyet Yerleşkesi'nde
gerçekleştirilen programla başladı.

Ordu Üniversitesi
Atatürk Anıtı Açılışı ve
Çelenk Sunma Töreni
ile başlayan programa
Kültür ve Turizm Ba-
kanı Sayın Ertuğrul
GÜNAY, Ordu Valisi
Sayın Orhan DÜZ-
GÜN, Belediye Baş-
kanı Sayın Seyit

TORUN ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU
başta olmak üzere Ordu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğren-
cileri ile davetliler katıldı. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFE-
LİOĞLU, 2010/2011 Eğitim-Öğretim dönemi münasebeti ile
Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk Sunma Töreninin ardın-
dan yaptığı konuşmada; "Bugün bizler için çok önemli. Cum-
huriyet Yerleşkesi
Tören Alanı’na yaptı-
ğımız Atatürk Anıtı ve
2010/2011 Eğitim-
Öğretim Yılı Açılış
Törenimizi, Sayın
Kültür ve Turizm Ba-
kanımızın katılımları
ile gerçekleştiriyoruz"
dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY ise
yaptığı konuşmasında, Atatürk Büstü’nün Ordu iline ve üniver-
sitesine yakışır güzellikte olduğunu söyledi. Bu konuda oldukça
hassas olduğunu ifade eden Bakan GÜNAY, "Türkiye'nin birçok
yerinde bununla ilgili sıkıntılar var. Ben bu konuda oldukça has-
sasım. Bazı sanatçılarımız, eserleri farklı yorumlayabiliyorlar.
Bu açıdan düşünüldüğünde, buradaki eserin güzel olduğunu

söyleyebilirim. Ordu iline ve üni-
versiteye yakışır bir Atatürk Büstü
olmuş. Hayırlı olsun" diye konuştu
ve üniversitemizin kısa sürede
elde ettiği yükselişine dikkat çekti.

Atatürk Anıtı’nın Açı-
lışı ve Çelenk Sunma Töreni’nin
ardından, Cumhuriyet Yerleşkesi
içinde yer alan Ordu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılışı

gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Sabri
YENER’in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği törende, Kültür
ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY’da; Ordu Üniversitesi
bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi açılmasından duyduğu
memnuniyeti ifade etti. Gerçekleştirilen açılış töreninin ardın-

dan, fakülte binasını gezen Sayın
Bakan Ertuğrul GÜNAY, bir sınıfa gire-
rek piyano çaldı.

28 Ekim 2010 Perşembe günü
Saat 14:00' de Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde başlayan 2010/2011 Eğitim-
Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde, Ordu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Oda Mü-

ziği Topluluğu, mini
müzik dinletisi ile sahne
aldı.

Ordu Üniversitesi Ta-
nıtım Filmi’nin gösterimi-
nin ardından Ordu

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU; yaptığı ko-
nuşmasına Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün "Türk Milleti
yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuş-
tur. Bu devletin dayandığı esaslar "Tam Bağımsızlık" ve "Ka-
yıtsız Qartsız" Milli Egemenlikten ibarettir. Yeni Türkiye
devletinin yapısının ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kayıtsız
Qartsız Egemenliğidir... " sözleri
ile başladı. Ordu Üniversite-
si’nin kurulduğu günden bu
güne kadar geldiği süreci de-
ğerlendirdiği sunumunda; ay-
rıca üniversitemizin tüm
akademik ve idari personeline
çalışmalarından dolayı teşek-
kür etti.

Ordu Belediye Başkanı Seyit TORUN;
Ordu Üniversitesi 2010/2011 Akademik Yıl
Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmasında,
Ordu Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği ba-
şarılı çalışmalara değindi. Yeni eğitim-öğ-
retim yılının tüm üniversite camiasına
hayırlı olmasını diledi.

Ordu Valisi Orhan Düzgün ise
yaptığı konuşmada, Ordu Üniversitesi'nin
her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti.
“ODÜ; Ordu'nun yüz akı olduğunu, coş-
kulu açılışı ile bir kez daha gösteriyor”
derken, başarılı bir eğitim-öğretim yılı ol-
ması temennisinde bulundu.

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM/ÖĞRETİM
AKADEMİK YILI AÇILI>I BÜYÜK ÇO>KUYLA YAPILDI
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Konuşmala-
rın ardından, Kültür
ve Turizm Bakanı
Sayın Ertuğrul
GÜNAY, "KENT KÜL-
TÜRÜ VE BİLİNCİ"
başlıklı açılış dersini
gerçekleştirdi. Ko-
nuşmasına 29 Ekim
Cumhuriyet Bayra-
mı’nı kutlayarak baş-
layan Sayın

Bakanımız, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende;
Türkiye'nin her ilinde bir üniversitesinin açılmış olmasının o il-
lerde yaşayan insanlarda kent kültürü ve bilincinin oluşmasında
önemli katkılar yaptığını vurguladı. Üniversitelerin şehirlerde
kurulmasının, son derece önemli olduğunu dile getiren Bakan
Günay, "Çünkü geçmiş yıllarda üniversiteler kalın duvarlı, kapalı
yapılardı" dedi. Günümüz de ise üniversitelerinin kapılarını top-
luma açarak, o toplumların yaşadıkları şehirlerde kent kültürü
ve bilincinin oluşmasında katkı sunduğunu belirten Bakan
Günay; "Evet her üniversitenin bir yerleşkesi var, ama artık üni-
versitelerimiz kapılarını topluma açmış durumdalar. Çünkü üni-
versiteler bilimsel çalışmalarla, o kentlerde yaşayanlara katkı
da bulunmalı ki, yaşam kalitesi yükselsin.

Mustafa Kemal Atatürk'te hep bunu istememiş midir?
Ben içimden Atatürkçülük nedir? diye düşündüğüm de, iki şey
aklıma geliyor. Ulusal bütünlük
ve bağımsız ile milli egemenlik.
Bunlar bir amaç, ama bir de
hedef var. Hedef, milletinin ege-
menliğinin üstünde başka bir
egemenlik tanımamaktır. Bu
çok önemlidir. Mustafa Kemal'in
arkasına saklanarak, milletinin
egemenliğine savaş açmaya
kalkışanların, Mustafa Kemal'i

yeniden okumalarını çok tavsiye ederim” dedi ve Mustafa Ke-
mal'i bir şekilden, bir kılık kıyafet modelinden ibaret saymayıp,
bir milli egemenlik simgesi olarak yeniden okumalarını tavsiye
etti. Açılış Dersi’nde; Ordu ilinin tarihi ve kültürel değerlerine de
değinerek, Ordu Üniversitesi eğitim-öğretim yılının başarı ile
geçmesini diledi.

2010/2011 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde; Ordu
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU, Kül-
tür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY’ a teşekkür pla-
keti ve üniversitemiz el sanatları bölümü öğrencilerinin yaptığı
bir tabloyu takdim etti. Sayın Bakanımız Ertuğrul GÜNAY ise
Rektörümüze, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan
bir kitap armağan etti.

Gündüz düzenlenen etkinliklerin ardından akşam saat:19.00'da, Ordu Üniversitesi Uygulama Restoranında kokteyl ve-
rildi. Düzenlenen kokteyle, Ordu Valisi Orhan DÜZGÜN, Ordu Belediye Başkanı, Ordu Üniversitesi öğretim üyeleri ve idari per-
soneli ile birçok davetli katıldı.
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Atatürkçü Düşünce Kulübü Akademik Danışmanı Doç.
Dr. İlhan EKİCİ; 10 Kasım 2010 tarihinde "Atatürkçülük" konulu
bir konferans verdi.

Sağlık Yüksekokulu Konfe-
rans Salonu'nda saat 14:00'de ger-
çekleştirilen konferansta; Doç. Dr.
EKİCİ, "Atatürkçülük" ile ilgili yapılan
çeşitli tanımlardan ve fikirlerden bah-
setti."Atatürkçülük, Kemalizm ya da
Atatürkçü düşünce sistemi. Ben
üçünü de birlikte kullanacağım" di-
yerek başladığı konuşmasında söz-

lerini; "bazı tarihçilere göre aralarında farklar bulunsa da, şu an
için üçü de aynı şeyi ifade ediyor. Atatürkçülük bir ideoloji mi,
bir düşünce sistemi mi, bir dünya görüşü mü yoksa modern-
leşmeyi esas alan bir siyasi program mı? Bir kısım aydınlara
göre; Türkiye'de bir siyasi modernleşme programıdır. Bazı ay-
dınlara göre ise, Atatürkçülük bir ideoloji olmanın dışında, akıl
ve bilime dayanan, batılılaşmayı amaç edinmiş, çağdaş bir
hayat biçimi olarak tanımlanmıştır" şeklinde sürdürdü.

Bazı aydınların ise Atatürkçü düşünüş sistemi demeyi
daha uygun bulduğunu belirten Doç. Dr. İlhan EKİCİ; "günü-
müzde Kemalizm; bir takım ilkeleri ve politikası olan bir ideoloji
olarak kabul görmektedir" dedi. Farklı şekillerde Atatürkçülük
tanımı yapıldığını belirtirken, konuşmasını, örneklerle sürdürdü.
"En genel tanımlardan bir tanesi; Türk milletinin bağımsızlığının
sağlanması, milli egemenliğin gerçekleştirilmesi ve kültürümü-
zün çağdaşlaşması için temel esaslarını Atatürk' ün belirlediği,
devlet hayatına, fikir ve ekonomik hayata; toplumun temel ku-
rallarına ilişkin, gerçekçi ilke ve fikirlerin bütününe Atatürkçülük
denir. Bir başka tanımda; esasları Atatürk tarafından belirlenen
devlet hayatına, fikir ve ekonomik hayata, toplumun temel ku-

rallarına, devletin rejimi ve işleyişine ilişkin gerçekçi fikirlere ve
ilkelere Atatürkçülük denir."

Doç. Dr. İlhan EKİCİ; "Atatürkçülük ya da Kemalizm; em-
peryalist devletler ve fikir yönünden fakir milletlere karşı giriştiği
politikalaşma hareketine tepki olarak doğan, belirli bir sınıfın
desteğine dayanamayan, geri kalmış, safsata ve batıl inanç-
lardan güç alan kurumlar yerine, akla ve bilime dayanan ku-
rumları getirmeyi amaç edinen, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün
ideolojisidir" şeklinde sürdürdüğü konuşmasında, Atatürkçülük
tanımlarının çok fazla olduğunu yineledi. Bunun aslında bir zen-
ginlik olarak görülebileceğini belirtti. Diğer taraftan, Atatürkçü-
lüğün farklı durumlar karşısında farklı görüşler üretebileceğine
bir kanıt olarak gösterilebileceğine değindi. Bu farklı yorumla-
rın sebebini ise; "Atatürk'ün yaşam çizgisinde saklıdır" şeklinde
açıkladı. Atatürk'ün hayat-
tayken, Atatürkçülük şudur
şeklinde bizzat bir tanımda
bulunmadığını, sistematik
hale gelmesinde etkili oldu-
ğunu, tanımlanışına yar-
dımcı olduğunu, fakat
Kemalizm'i tanımlamadı-
ğını ifade etti. "Özellikle belirtmek isterim; Atatürk döneminde
gerçekleştirdiği uygulamaları, söz ve demeçleri üzerinden ya-
pılmış ve yapılmaktadır" şeklinde Atatürkçülük tanımlarının
çıkış noktasını değerlendirdi.

Konferansın sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Cemil
YAPAR, konuşmalarından dolayı Doç. Dr. İlhan EKİCİ' ye te-
şekkür ederek, çiçek takdim etti.

Ordu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK)
10 Kasım Nedeniyle Atatürk Konulu Konferans Düzenledi

AB Proje Uzmanlarından
Ziraat Fakültesi'ne Ziyaret

AB Delegasyonu'ndan proje uzmanları,
Tom FARLA ve Emma GÜMRÜKÇÜ; Ordu
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ
tarafından yürütülen, TR 07H1.02-001/214
numaralı "Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu Ma-
mullerde Kullanımı" isimli AB projesini izle-
mek üzere, ODÜ Ziraat Fakültesi'ni ziyaret
ettiler.

AB Delegasyonu proje uzmanları; Bahçe Bitkileri Bölüm
Başkanlığı ve Proje Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, proje yü-
rütücüsü Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ' tan proje çalışmaları hak-
kında bilgiler aldılar. Ordu Üniversitesi öğretim elemanlarının bu
projede yer alarak, aromatik bitkilerin işlenip unlu mamuller sek-
töründe değerlendirilmesi ve bu çalışmaların, kadın istihdamı
için kullanılacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti-
ler. Yetkililer, proje süresince karşılaşılan problemler, yürütülme
çalışmaları, proje ekibinin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi al-
dılar.

Proje uzmanları, kendilerine iletilen görüş ve önerileri
aldıkları notlarla takip edeceklerini, bu görüşmelerin sonraki pro-
jelere rehber olacağını belirttiler. Uzmanlar; proje yürütücüsü
Prof. Dr. YARILGAÇ' a teşekkür ederek, proje çerçevesinde ger-
çekleştirdikleri Ziraat Fakültesi ziyaretlerini tamamladılar.

17 Ekim 2010 tarihinde hasta
kabulü ve tedavisine başlayan
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğ-
retim üyeleri, "T.C. Sağlık Bakan-
lığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi"nde çalışma-
larını sürdürüyorlar.

Daha önce; ODÜ Rektörü
Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU ve
Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ka-
tılımı ile düzenlenen basını bilgilendirme toplantısında, T.C.
Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi'nde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren ODÜ Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi GÜREL; kısa süre içinde ge-
linen noktaya değinerek, şu açıklamalarda bulundu.

"Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 8 öğ-
retim üyesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Qu an itibari ile
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Nöroloji,
Genel Cerrahi, Biyokimya, Anesteziyoloji alanlarında hasta ka-
bulü ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Yakın zamanda, Dahiliye
(Gastroenteroloji), Ortopedi, Kulak Burun Boğaz ve Mikrobiyo-
loji alanlarında hocalarımız da ODÜ Tıp Fakültesi bünyesine ka-
tılacaktır."

Prof. Dr. Hulusi GÜREL; yeni yapılacak atamalarla birlikte,
hastane bünyesinde eksik olan alanlarda da hizmet vermeye
başlayacaklarını belirtirken; bu sayede T.C. Sağlık Bakanlığı
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni kısa za-
manda daha da güçlendireceklerine değindi.

ODÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri
Hasta Kabulünü Sürdürüyor
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Ordu Üniversitesi Özel Kalem Müdürü Zir.Yük.Müh.Melek Tınkır ÖZKAPLAN’ın bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü personellerinden Üzeyir Akyazı’nın bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir
ODÜ Ünye MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Bşk. Öğr. Gör. Erdinç Alp’ın bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

HO>GELDİN BEBEKHO>GELDİN BEBEK

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitki-
leri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yunus QILBIR, yaka-
landığı amansız hastalık sonucu 12 Kasım 2010
Cuma günü, saat:23.10'da hayata gözlerini yumdu.

Değerli hoca-
mız Prof. Dr. Yunus
QILBIR'ın vefatı ne-
deniyle, 10 yıl bo-
yunca görev yaptığı
Ordu Üniversitesi Cumhuriyet

Yerleşkesi'nde, 13 Kasım 2010 Cumartesi günü, saat 09:30'da
tören düzenlendi. Sevenleri Yunus QILBIR'ı son yolculuğunda
yalnız bırakmadı. Ordu Belediye Başkanı Seyit TORUN, Rek-
törümüz Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU, Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN başta
olmak üzere, törene Ordu Üniver-
sitesi akademik ve idari personeli,
öğrenciler ve Prof. Dr. Yunus QIL-
BIR'ın dost ve akrabaları katıldılar.
ODÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk KE-
FELİOĞLU yaptığı konuşmada;
"Sözün bittiği yerdeyiz. Bir insan,
kendisini hatırlayacak kimse kalmamışsa gerçekten ölür şek-
linde bir söz vardır. Yunus hocamız, bir bilim adamı idi. Dolayısı
ile o çalışmaları ile her zaman yaşatılacaktır. Kendisine Allah'tan
rahmet, ailesine sabır diliyorum" dedi. Ordu Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüş
olan Prof. Dr. Yunus QILBIR'ın acılı oğullarına ise " arkanızda
kocaman bir Ordu Üniversitesi var. Biz her zaman yanınızda
olacağız" diyerek baş sağlığı diledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan
KARADENİZ ise "çok değerli hocamız, arkada-
şımız, Prof. Dr. Yunus QILBIR'ı kaybetmiş ol-
manın üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı Cennet
olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyo-
rum" dedi. Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Metin KARA; "Ha-

yatımın en zor konuşmalarından birini yapı-
yorum. Yunus hocamızın gözleri çakmak
çakmaktı. Her zaman neşe saçardı. Ama
bugün bizleri ne yazık ki güldürmüyor, ağla-
tıyor" dedi. Ordu Üniversitesi'nde yaşanan
büyük acıyı dile getirdi.

Prof. Dr. Yunus QILBIR
için uzun yıllar hizmet verdiği
Ordu Üniversitesi Cumhuriyet
Yerleşkesi'nde düzenlenen tö-
renin ardından, cenaze namazı
kılındı. Değerli hocamız; seven-
lerinin duaları ve gözyaşları ile
son yolculuğuna uğurlanmak
üzere, doğduğu belde olan

Trabzon merkeze bağlı Yeşilova belde-
sine götürüldü. Buradaki törene ailesi
başta olmak üzere hemşerileri, Ordu
Üniversitesi akademik ve idari personel-
leri, Ordu Üniversitesi Rektörü Sayın
Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU ve eski arkadaşı olan Rize Valisi
Sayın Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU' da katıldı. Prof. Dr. Yunus
QILBIR'ın naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından aile
kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi


