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2016 yılını, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya başta olmak üzere dünyanın 

farklı bölgelerinde terör ve şiddetin maalesef aşırı derecede arttığına şahit 

olarak üzüntülerle geride bıraktık. 

 

Özellikle ülkemizde lanet ve nefretle karşıladığımız 15 Temmuz’daki FETÖ-PDY 

hain darbe girişimi başta olmak üzere, aynı ve benzer kaynaklardan beslenen 

terör saldırılarına maruz kaldık. 

 

Herkes için aşikar olduğu üzere, adı değişen diğer terör gruplarının 

faaliyetleriyle milli birliğimize ve ülkemizin bütünlüğüne kastedildi. 

 

Bu vesileyle vatanımızın ve milletimizin bekası için canını ortaya koyan tüm 

şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. 

 

Uludağ Üniversitesi olarak, bu sıkıntılı yılın terör odaklı etkisini, halkımızın her 

zaman yanında olan güvenlik güçlerimizin etkili çalışmaları sayesinde sıkıntısız 

atlattık. 

 

Hain FETÖ-PDY terör örgütünün Uludağ Üniversitesi çalışanları üzerindeki 

etkisinin de çok sınırlı olduğunu gördük ve bu açıdan üniversite olarak önemli 

bir imtihan verdik. 

 

Uludağ Üniversitesi olarak 2016 yılında yaşanan talihsiz gelişmelere ve küresel 

ekonomide süregelen belirsizliğe rağmen, akademik açıdan verimli bir dönem 

geçirdik.  

 

Bu da bizlere Uludağ Üniversitesi'nin, tehditler karşısında yılmayan ve 

kırılmayan, vatanseverlik paydasında bir araya gelmesini bilen ve beraber 

çalışan, ülke kalkınması için hedefleri olan güçlü bir aile olduğumuzu gösterdi. 

 

Bununla beraber dünya siyasetindeki ve ticaretindeki dalgalanma ve 

daralmaların da etkisiyle ülke olarak önemli değişimleri yaşandığımız zorlu bir 

yılı geride bıraktık.  

 

Tüm zorluklara rağmen, 27 çeyrektir kesintisiz bir büyüme gösteren 

Türkiye dünyada en hızlı büyüyen 3 ülke arasında yer aldı. 

 

Sarsılmaz birliğimiz sayesinde tüm dünyaya gösterdik ki hiçbir güç bizleri 

hedeflerimizden alıkoyamayacaktır. 

 



Türkiye'nin bilimsel ve ekonomik kalkınma atağının önüne çıkarılan her engeli 

bertaraf edebilmek için Uludağ Üniversitesi ailesi olarak, kentimiz ve ülkemizin 

vatansever sivil toplumları ve iş dünyası dinamikleri ile dünden daha fazla ortak 

çalışmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için de üzerimize düşen görevi en 

iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. 

 

Akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileri ile birlikte 80.000'i aşan nüfusu ile 

Uludağ Üniversitesi olarak; Türkiye’mizin ideallerinden sapmayacağımızı, 

bundan sonra da akademik ve sosyal çalışmalarımızı arttırarak devam ettirerek 

karşımıza çıkan her güçlüğü üstün çabamız ve kararlılığımızla aşacağımıza 

inanıyorum. 

 

3. Nesil Üniversite vizyonu ile ülkemizin kalkınma hedeflerini yakalamak için 

Uludağ Üniversitesi olarak önemli çalışmalar başlattık. Akademisyenlerimizin 

ilgili sektörlerle ortak çalışmalarına, katma değerli üretimin temeli olan 

inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma alanlarındaki projelerine, 

devletimizle birlikte sağladığımız katkıları 2017 yılında arttırarak devam 

ettireceğiz. 

 

Akademisyenlerimizi teşvik etmeye devam ederek daha çok bilimsel proje ve 

yayınlara imza atacağımızı, eğitim kalitemizin çıtasını daha da yukarıya 

taşıyacak reformlara ve yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceğimizi, 

çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve öğrenci topluluklarımızın her zaman 

yanında olacağımızı özellikle belirtmek isterim. 

 

Ülke ve dünya ekonomisindeki olumlu gelişmelerin olacağını öngördüğümüz 

yeni yılda da ‘Bilimden Üretime Üretimden Ekonomiye’ anlayışı ile bütün 

gücümüzle kent dinamikleri ile değer üreten ortak çalışmalarımızı da arttırarak 

sürdüreceğiz. 

 

Bu duygu ve düşüncelerle; 2017 yılının savaş ve acıların geride kaldığı, terörün 

yeryüzünden silindiği, ülkemiz ve üniversitemiz için başarı, huzur ve esenliklerle 

dolu olmasını temenni ediyor, sizlere ve ailenize selam ve saygılarımı 

sunuyorum. 
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