Sevgili Gençler,
Uzun süre emek vererek geleceğinizin şekillenmesi için çaba sarf ettiğiniz başarılı eğitim hayatınızın
karşılığı olarak üniversitede öğrenim görmeye hak kazandınız. Öncelikle siz sevgili gençlerimizi ve bu
zor sınav sürecinde sizlere koşulsuz destek veren ailelerinizi tebrik ediyorum.
Ulusal ve uluslararası platformda daima söz sahibi olmak misyonuyla yola çıkan her geçen gün
hedefini çok daha yukarılara taşıyan Ordu Üniversitesi, hayallerinizin gerçeğe dönüşmesinde ve
geleceğinizin şekillenmesinde akademik birikimi, değerli öğretim elemanları, sevimli bir şehirde
kurulu eşsiz yerleşkeleri, laboratuvarları, sosyal alanları, kütüphanesi ile sizi bilgiyle donanmış,
özgüveni yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlamanın sorumluluğunu hissetmektedir.
Hayatınızdaki bu yeni dönem, birçoğunuzun süreç içerisinde tecrübe kazanmasını sağlayacak; bir
yandan dünya üniversitesi olmayı hedefleyen kurumumuzda öğrenim görmenin farklılığını
hissederken bir yandan da ailenizden uzak bir yerde kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenecek ve
yeni yeni insanlarla tanışarak bir ömür sürecek dostluklar kuracaksınız. Ümit ediyorum ki hepiniz bu
güzel şehrin dokusundan ve Üniversitemizin huzurlu ikliminden istifade edeceksiniz.
2006 yılında kurulan ancak akademik temelleri çok daha öncesine dayanan Üniversitemiz, bugün 730
akademik personeli, 12 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 3 enstitü ile her geçen gün
yükseköğretim alanında adından saygıyla bahsedilen bir bilim yuvası haline gelmektedir.
Laboratuvarları, araştırma merkezleri, hastaneleri, yerleşke içerisindeki yurtları, her türlü ihtiyacı
karşılayabilen birimleri ile güçlü gelişmiş bir kurum olan Ordu Üniversitesi, öğrencilerine sağladığı
sosyal, kültürel ve sportif imkânlarla da cazibesini artırmakta; lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin öğrenim hayatını zenginleştiren aktivitelerle mezun etmenin gururunu yaşamaktadır.
Bir arada ve ön yargısız bir hayat yaşamanın en güzel örneğini sergilediğimiz yerleşkelerimizde 22 bin
öğrencimizle bilimin ve öğrenimin ışığını daha da güçlendireceğimize olan inancımızla Ordu
Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimizle başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmeyi
temenni ediyorum.
Her yeni başlangıç bir hedefe yolculuktur. Üniversitemizi tercih ederek bizlere güç verdiğinizi
belirtmek isterim. Bu vesile ile sizlerle birlikte bir çatı altında olmanın mutluluğunu yaşıyor, hepinize
sevgilerimi sunuyorum.
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