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Eeğitimin kalitesini arttırmak ve öğretim
üyelerinin üzerindeki yoğunluğu azalt-
mak amacıyla Uzaktan Eğitim Merkezi

oluşturmanın ilk adımı atıldı. 
Uludağ Üniversitesi Senatosu, Aralık ayı

toplantısında Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uy-
gulama Yönetmeliği’ni görüşerek karara bağ-
ladı. Karara göre ilk etapta Uzaktan Eğitim
Merkezi için stüdyo kurulacak. Teknik altyapı
hizmetinin kiralama yöntemi ile alınmasının
planlandığı merkezin Şubat ayında faaliyete ge-
çirilmesi hedefleniyor. Alınan kararın ardından
hazırlanan yönerge Yüksek Öğretim Kuru-
mu’na (YÖK) sunulacak. YÖK’ün başvuruyu
kabul etmesi durumunda alınacak akreditasyon
ile 2016 yılında uzaktan eğitim hizmeti Uludağ
Üniversitesi’nde başlamış olacak.

Ulcay: Hedefimiz 4 yıllık 
öğrenci sayısını azaltmak
Konuyla ilgili açıklama yapan Uludağ Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniver-
sitenin eğitim kalitesi açısından ideal öğrenci
sayısının üzerinde olduğunu söyledi. Rektör
Prof. Dr. Ulcay, “2 yıllık meslek yüksekokulla-
rımızda 20 bin civarında öğrenci var. 45 bin ci-
varında lisans öğrencimiz var. 5 bin civarında
da master ve doktora öğrencimiz var. Biz master
ve doktora öğrenci sayımızı arttırmak, 4 yıllık
öğrenci sayımızı azaltmak istiyoruz. Sadece 14
bin öğrencimiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-

tesi’nde okuyor. Yüzde 70 devam zorunluluğu
var. Halbuki bu fakülte aynı anda ancak 2 bin
öğrencimizi alır. Biz yüz yüze ders anlatılmasını
gerektirmeyen konularda açık öğretime geçe-
lim. Onun için Açık Öğretim Fakültesi oluştu-
ralım diye alt yapı çalışmasını yapıp önce
Uzaktan Eğitim Merkezi için başvurumuzu
yaptık. YÖK’ün altyapımızı onaylanması gere-
kiyor” dedi.

Önce stüdyo kurulacak
YÖK’ün birkaç ay içerisinde onay vermesi

durumunda 2016 yılında eğitime başlayacakla-
rını dile getiren Rektör Ulcay, “Önce bir stüdyo
oluşturacağız. Teknik destekleri kiralama yön-

temi ile alacağız. 500 bin TL’ye mal edilebilecek
olan hizmeti bu yöntem sayesinde yarı fiyatına
almış olacağız. Çünkü teknoloji sürekli değişi-
yor. Her sene altyapıyı yenilemek yerine, ilk
etapta bu şekilde çalışmaya başlayacağız. İlerle-
yen zamanlarda öğrenci sayısı arttıkça ve pro-
fesyonelleştikçe kendi altyapımızı da kurma
şansımız var” diye konuştu.

Nitelik olarak daha kaliteli bir yapıya ancak
böyle dönüşebileceklerini vurgulayan Rektör
Ulcay, öğretim üyesi sayısını öğrenci sayısından
daha hızlı arttırmanın mümkün olmadığını be-
lirtti. Yüz yüze yapılan eğitimlerde öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısının azaltılması
gerektiğinin altını çizen Ulcay, “Ancak açık öğ-
retimdeki öğrenci sayısının artmasında bir sı-
kıntı yok. Biz öğretim üyesinin zamanını
öğrenciyle, araştırmayla ve sektörle geçirmesini
istiyoruz. Bugün öğretim üyesi sayımız bin
100’lere yakın, öğretim elemanımız ise 2 bin
500 civarında. Bizim 4 yıllık dönemimizde öğ-
retim üyesi sayısını bin 400 seviyelerine çıkar-
mak ve öğrenci sayımızı da örgün eğitimde
daha aşağılara çekmek hedefimiz var. Öğretim
görevlisi bu sayede hem öğrenci ile gerçekçi
zaman geçirebilecek, hem araştırma yapabilecek
hem de sektörüne yönelik çalışmalar yapabile-
cek. Öğretim üyelerimizin bir ayağı üniversi-
tede iken bir ayağı da sektörün içerisinde
olacak” şeklinde konuştu.

3. Nesil Üniversite vizyonu ile bil-
ginin ürüne dönüştüğü bir merkez
olmayı hedefleyen Uludağ Üni-

versitesi, proje sayısını arttırmak ve bi-
limsel çalışmaların ekonomiye
kazandırılması için önemli bir reforma
imza attı.

Yürürlüğe girdi
Uludağ Üniversitesi Senatosu’nda

alınan kararla, daha çok proje yapılma-
sını teşvik etmek ve üniversitede yapılan
çalışmaların ticarileşmesini desteklemek
amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri
(BAP) yönergesinde önemli değişiklik-
ler yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay baş-
kanlığında toplanan Senato, uluslararası
projeler ve üniversite-özel sektör proje-
lerinde önemli değişikliklere imza attı. 

Daha fazla projenin desteklemesinin
de kararlaştırıldığı Senato toplantısında,
yeni proje tipleri de kabul edilirken,
akademisyenlere önemli destekler geti-
rildi.

Sanat ve spor faaliyetlerine teşvik
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler

Meslek Yüksekokulu Konferans Sa-
lonu’nda yapılan Senato toplantısına
başkanlık eden Rektör Prof. Dr. Ulcay,

öğretim üyelerinin proje üretmesinin
önemini vurgulayarak, özellikle TÜBİ-
TAK projelerini yakından takip etme-
lerini istedi. 

Değişiklikler tanıtıldı
BAP Koordinatörü Prof. Dr. Aslı

Hockenberger de hazırladıkları yeni
BAP yönergesiyle ilgili bir sunum yaptı.
Senato üyelerinin görüşlerinin alınma-
sının ardından kabul edilen yeni yöner-
geyle yılın her döneminde yapılabilecek
proje başvuruları artık doğrudan BAP
birimine gerçekleştirilecek. 

Onay süreçlerini hızlandırmak için
ise BAP Komisyonu da her ay düzenli
olarak toplanarak proje kabullerini ka-
rara bağlayacak. 

Araştırmacıların önünü açan yeni
yönerge, BAP Koordinatörü Prof. Dr.
Aslı Hockenberger tarafından fakülte-
lerde sunumlar yapılarak tanıtacak.

Yapılan önemli 
yeniliklerden bazıları 
l Doktora Destek, Tamamlayıcı

Destek gibi yeni proje tipleri oluştu-
ruldu. 

l Üniversite-sektör işbirliği proje-
leri revize edildi.

l Yılda bir kez her öğretim elema-

nına kongre katılım desteği sağlandı.
l Yayınla kongre katılım desteği

yılda iki kez olarak arttırıldı.
l Sanatsal etkinlik ve sportif faali-

yetlere yönelik destek ve teşvikler yö-
nergeye ilave edildi. 

l Projelere verilecek teşvik mik-
tarı, teşvik istenen proje tipinin yanı
sıra proje bütçesi de göz önüne alınarak
verilmeye başlandı.

l Projelerin kapatılması için gerekli
yayın zorunluluğundaki sayılar  azal-
tıldı.
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Uludağ Üniversitesi’nde daha
çok proje üretmenin önü açıldı

‘Uzaktan Eğitim’ için ilk adım atıldı

Değerli 
Çalışma Arkadaşlarım, 
Sevgili Öğrencilerimiz

Uludağ Üniversitesi Senatosu, uzaktan eğitim verilmesini sağlayacak yatırımların yapılmasını karara
bağladı. Konuyla ilgili hazırlanacak yönergenin YÖK tarafından da onaylanması halinde 2016 yı-
lında uzaktan eğitim başlayabilecek. Nihai hedef ise Açık Öğretim Fakültesi’ni kurmak.

Uludağ Üniversitesi’ni bu-
günkü konumundan daha
iyi bir geleceğe taşımak

amacıyla, ‘3. Nesil Üniversite’ vizyo-
nuyla önemli çalışmaları hayata geçi-
riyoruz.

Reform niteliğindeki adımlarla
akademik eğitim kalitemizi arttırır-
ken, bilimsel araştırma projelerini en
üst düzeyde destekliyoruz. İlk adım-
larını attığımız ve hazırlığını sürdür-
düğümüz projelerle de daha nitelikli
ve yaşanabilir bir kampüs yapılanması
ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.

Kurumumuzu kentimizle bütün-
leştirirken, Uludağ Üniversitesi’ni
hem Bursa’mızın hem de Türkiye’nin
büyüme hedeflerine katkı koyan bi-
limsel çalışmaların ve projelerin üre-
tildiği bir merkez konumuna elbirliği
ile taşımak öncelikli ortak görevimiz-
dir.

Üniversitemizi rekabet gücü yük-
sek bir marka kimliğine kavuşturma-
nın ön koşullarından biri ise bizi
farklılaştıran nitelikli çalışmalar kadar,
ürettiğimiz örnek hizmetleri ve uz-
manlık alanlarımızda kamusal değer
üretecek birikimimizi topluma iyi ak-
tarmaktan geçiyor.

Bu noktada; kurumumuza değer
katan başarıları, prestij kazandıracak
faaliyetlerimizi, kamuoyunu doğru
bilgilendirmeye yönelik mesajlarımızı
ve akademik gücümüzü yansıtan gün-
dem çalışmalarını etkin bir iletişimle
paylaşmaya özen gösteriyoruz.

Uzun bir aradan sonra yeniden
sizlerle buluşturduğumuz Uludağ
Postası da kurum içi iletişimi güçlen-
dirmek üzere periyodik aralıklarla
Uludağ Üniversitesi ailesine ulaşacak.

Bu vesileyle sizlere çalışmaları-
nızda başarılar diliyor, saygılarımı su-
nuyorum.

Prof. Dr. Yusuf ULCAY
Uludağ Üniversitesi Rektörü
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Spor Bilimleri Fakültesi’nin daha nite-
likli beden eğitimi öğretmeni yetiştir-
meyi amaçlayan projesi, Avrupa Birliği

tarafından kabul edildi. 
En büyük hibe desteği
Türkiye Ulusal Ajansı, üniversitelerden kabul

edilen 8 proje arasında en büyük hibe desteğini,
283 bin 694 Avro ile Uludağ Üniversitesi Spor Bi-

limleri Fakültesi’ne yaptı.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Cenk Aydın, 2015 yılı için Ulusal Ajans’a 54 baş-
vurunun yapıldığını ve bu başvurular içerisinden
9 projenin desteklenmeye değer bulunduğunu
söyledi.  

Prof. Dr. Aydın, söz konusu proje ile Spor Bi-
limleri Fakültesi’nin beden eğitimi öğretmeni eği-
timi programının uluslararası bir boyut
kazanacağını belirtti.

Erasmus+ KA2: Stratejik Ortaklıklar “Iden-
tifying best practice across physical education te-
acher education programmes: A European
perspective” (Beden eğitimi öğretmeni eğitiminde

iyi uygulamaların incelenmesi: Avrupa Yaklaşımı)
başlıklı proje üç yıl sürecek.

34 AB ülkesiyle yapılacak
Proje için 34 AB üyesi ülkeden beden eğitimi

öğretmen eğitimi uzmanları ülkemize gelerek iş-
birliği yapacak. 

Avrupa Birliği ülkelerindeki beden eğitimi
öğretmen eğitimi programlarını öğrenci seçimin-
den öğretmenin mesleğe yerleştirilme sürecine
kadar incelemeyi, ülkeler arasında iyi örnekleri
paylaşmayı ve beden eğitimi öğretmen eğitimi ala-
nında çalışan uzmanlar arasında sürdürülebilir iş-
birliğini sağlamayı hedefleyen proje sonunda,
Avrupa’da beden eğitimi öğretmen eğitimi için

temel kaynak olabilecek bir kitap ve beden eğitimi
öğretmen eğitimi uzmanları arasında işbirliğini
güçlendirecek sürdürülebilir iletişimi sağlayacak
ağlar oluşturulacak.

Projeyi Uludağ Üniversitesi
koordine edecek
Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakül-

tesi’nden Dr. Züleyha Avşar tarafından koordine
edilecek projenin ortakları ise Limerick University
(İrlanda), Padova University (İtalya), Tecnhicka
Univerzia Liberci (Çek Cumhuriyeti), Hacettepe
Üniversitesi (Türkiye), Spor Bilimleri Derneği
(Türkiye) ve Bursa Beden Eğitimi Öğretmenleri
Derneği olarak belirlendi. 

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü öğrencileri, ve-
rimlilik ve insan odaklı yeni bir

fabrika içi lojistik sisteminin tasarım ve yönetimini
içeren projeleriyle TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans
Bitirme Projeleri Yarışmasında üçüncülük ödülü
aldı.

Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğrencileri Aslı Sebatlı ve Duygu Eker’den

oluşan proje ekibi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Des-
tekleme Daire Başkanlığınca düzenlenen 2241/B
Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışma-
sı'nda “Süreç” kategorisinde üçüncülük ödülüne
layık görüldü. 

Türkiye genelinde 296 projenin başvuruda bu-
lunduğu yarışmada, “İç Milk-run Sisteminin Ku-
rulumu” başlıklı proje, Endüstri Mühendisliği
Bölümü son sınıf öğrencilerinin Bütünleşik Sistem

Tasarımı Projesi kapsamında tamamen üniversite-
sanayi işbirliği esas alınarak gerçekleştirildi.  

Fabrika içi lojistik sistem tasarımı
Verimlilik ve insan odaklı yeni bir fabrika içi

lojistik sisteminin tasarım ve yönetimini içeren ve
akademik danışmanlığı Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü öğretim elemanları Doç. Dr. Fatih Çavdur ve
Dr. Tülin İnkaya tarafından yapılan çalışma, 9-11
Eylül 2015 tarihlerinde ODTÜ’de düzenlenen 35.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği
Ulusal Kongresi’nde de bildiri olarak sunulmuştu.  

Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri, Lisans
Öğrencileri Yazılım Projeleri, Üniversite Girişimci-
lik ve Yenilikçilik gibi farklı kategorilerde toplam
24 çalışmanın ödüle layık görüldüğü yarışmada
Uludağ Üniversitesi öğrencileri üçüncülük ödülünü
Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi Oditor-
yum’da yapılan ödül töreninde aldı. 

TÜBİTAK desteğiyle başlatılan ve Bursa
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul-
larda üç yıl boyunca devam edecek

“Okulda gürültü kirliliği: Nedenleri, etkileri ve kont-
rol edilmesi” adlı proje, uygulayıcı öğretmenlere ve
okul yöneticilerine tanıtıldı.

Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ta-
nıtım ve bilgilendirme toplantısına öğretim üyeleri,
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı onbeş okulun yö-
netici ve öğretmenleri katıldı.

Toplantıda, okullarda ölçülen gürültü düzeyinin,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı standartlarının çok üze-
rinde olduğunun altı çizilerek, öğrencilerin geçici
işitme kayıplarıyla karşı karşıya kalabileceği vurgu-
landı.

Okullardaki gürültü çok fazla
Türkiye Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre derslikler için belir-
lenen iç ortam gürültü üst sınırının 45dB olduğuna
dikkat çekilen toplantıda, öğrencilerin ders sırasın-
dayken ortalama 72 dB, teneffüste ise 87dB gürül-
tüye maruz kaldıkları ifade edildi. Ders sırasında
maruz kalınan sesin bir elektrik süpürgesinin çıkardığı
gürültüye, teneffüs sırasındakini ise bir beton kırma
matkabına eş değer olduğunun vurgulandığı toplan-
tıda bu koşullarda dersi dinlemenin ve anlamanın söz
konusu olamayacağı belirtildi.

Okullarda zil sesleri yüksek
Toplantıda konuşan proje yürütücülerinden En-

düstri Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve
Yardımcı Araştırmacı Doç. Dr. A. Yurdun Orbak,
okullardaki yüksek gürültünün başlıca nedenlerini,
“Okullarda akustik tasarımın olmaması, bina içindeki
yüksek zil sesi ve anonslar, öğrencilerin bina içinde
koşması, yüksek sesle konuşma” gibi gürültücü dav-
ranışlar olarak sıraladı.

Akustik tasarım yapılmalı
Okulların inşasında akustik tasarımın bir para-

metre olarak ele alınmasının gerektiğini de dile geti-
ren Doç. Dr. Orbak, “Her gün 750-1000 kişinin
eğitim-öğretim yaptığı binalarda akustik tasarımın
göz önüne alınmaması çok büyük eksiklik. Mevcut
okullarda da yapılacak bazı fiziksel iyileştirmelerle gü-
rültü düzeyinin düşürülmesi mümkün. Bunun için
öncelikle okullardaki gürültü düzeyinin ölçülerek, gü-
rültünün düzeyi ve frekansının tespit edilmesi ve daha
sonra buna göre gürültü absorbanı malzemelerin sınıf

ve koridorlara monte edilmesi gerek” dedi. 
Gürültü mutsuz ve kavgacı yapıyor
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun

Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Afşin
Özmen ise gürültünün insan sağlığına etkileri ile ilgili
sunum yaptı.   Sunumda, gürültünün insan sağlığına
fiziksel, fizyolojik ve psikolojik etkileri bulunduğunu
anlatan Özmen, “Fiziksel rahatsızlıkların başında
yüksek şiddette gürültüye maruz kalınması sonu-
cunda iç kulaktaki silli hücrelerin harap olması ile or-
taya çıkan kulak çınlaması ve işitme kayıpları
gelmektedir. Fizyolojik etkileri anlamında ise gürül-
tüye bağlı oluşan stres kan basıncında artış  gibi deği-
şiklikler ile kalp damar hastalıklarına neden
olmaktadır. Psikolojik etkileri arasında mutsuzluk,
depresyon, kavgacılık ve gerginlik yer alıyor” dedi.  

Hafızayı olumsuz etkiliyor
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Yürü-

tücüsü Doç. Dr. Mızrap Bulunuz, gürültünün, sağ-
lık etkilerinin dışında öğrencilerin dikkati,
motivasyonu ve hafızasını da olumsuz etkileyerek öğ-
renme ve performansı azalttığını söyledi. 

Gürültünün öğretmenlerde ise yüksek sesle ko-
nuşmaya bağlı ses teli hastalıklarının yanı sıra perfor-
mans düşüklüğüne, iş gücü kaybına ve sağlık
problemlerine yol açtığını dile getirern Doç, Dr. Bu-
lunuz, gürültü düzeyinin belirlenen sınırları aşması

durumunda aşağıda sıralanan olumsuzluklara yol aça-
cağı ve eğitim-öğretimin kalitesini olumsuz etkileye-
ceğini kaydetti: 

l Konuşmanın maskelenmesi ve algılama kabi-
liyetinin azalması,

l Zihinsel ve fiziksel dikkatin dağılması,
l Okuyarak öğrenme süresinin uzaması,
l Öğrenci davranışlarında hırçınlık ve derse

olan ilginin azalması,
l Bilgilerin uzun dönem hafızaya geçirileme-

mesi.
Gürültü eğitimle kontrol edilebilir
Gürültüyü ‘görünmeyen, kokmayan, havayı,

suyu ve toprağı kirletmeyen masum görünüşlü
ama etkileri uzun süreçte yavaş yavaş gerçekleşen
sinsi bir çevre kirletici’ olarak tanımlayan, Doç. Dr.
Mızrap Bulunuz, gürültüyü kontrol etmenin yolu-
nun eğitimden geçtiğini vurguladı.

Bulunuz’a göre okul binası içindeki öğrenci dav-
ranışlarının bir adabı muaşeretinin olması gerekir ve
bunların çocuklar okula ilk adım attıkları günden baş-
lanarak öğretilmesi ve bu yazılı olmayan kurallara
uyulması konusunda okuldaki tüm paydaşların du-
yarlılık göstermesi gerekir.

Türkiye’de okul binası yetersizliği ve kalabalık sı-
nıflar gibi çeşitli nedenlerden dolayı başlayan gürül-
tülü okul kültürünün oluştuğunu ve bunun giderek

yaygınlaştığını ifade eden Doç. Dr. Bulunuz, ünlü Bi-
yolog Richard Dawkins’in Gen Bencildir kitabına
atıfta bulunarak dünyada genler ve kültür olmak
üzere sadece iki şeyin kendini kopyalayabildiğini ha-
tırlattı ve  sakin-dingin bir okul kültürü oluşturmak
için okuldaki tüm paydaşları çaba göstermeye davet
etti.  

Kirlilik haritası çıkarılacak 
Seminerin son bölümünde projenin yardımcı

araştırmacılarından Eğitim Fakültesi öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nermin Bulunuz, projenin yürütüle-
ceği ilk ve orta okullarda, proje kapsamında ne tür ça-
lışmaların yürütüleceğini ve proje sona erinceye kadar
uygulanacak olan helezonik yaklaşımı açıkladı.  

Ayrıca, sağlıklı okul iklimi oluşturabilmek için
yıl boyunca yapılacak gürültü ölçümleri, ölçümlerin
değerlendirilmesi, sonuçların okullara bildirilmesi,
gürültü takımlarında görev alacak öğretmenlerin be-
lirlenmesi, öğretmenlerin kendi okullarındaki öğren-
cileri eğitmeleri, okul genelinde tüm derslerde gürültü
konusunun işlenmesi, proje ekibi ile okulların nasıl
koordineli biçimde çalışacakları gibi konular ayrıntı-
larıyla görüşüldü.

Sayfa 2 Bilim-Teknoloji-Proje Uludağ Postası

Okullardaki gürültü kirliliğine çare aranıyor

Beden eğitimi öğretmeni yetiştirmeye AB desteği

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Aslı Sebatlı ve Duygu Eker’den oluşan proje ekibi, TÜ-
BİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca düzenlenen 2241/B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarış-
ması'nda “Süreç” kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Sanayi odaklı mezuniyet projesine TÜBİTAK ödülü

Uludağ Üniversitesi, tehlike düzeyinde gürültülü olduğu belirlenen ilkokul, ortaokul ve liselerde bu problemi çözmek amacıyla bilimsel bir
çalışma başlattı. Projeyle, belirlenen okullarda gürültü düzeyleri ölçülecek ve tüm derslerde çocuklara gürültü konusunda eğitim verilecek.
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Sayfa 3Bilim-Teknoloji-ProjeUludağ Postası

Uludağ Üniversitesi Tek-
noloji Transfer Ofisi,
önümüzdeki dönemde

yapacağı teknoloji transfer çalışma-
ları, patent lisanslaması ve satışı ko-
nusunda önemli bir protokole imza
attı.

İmzalanan protokol kapsamında
teknoloji transferi konusunda Ame-
rika modelinin Uludağ Üniversi-
tesi’nde uygulanmasında mentörlük
ve üniversite bünyesinde gerçekleşti-
rilmiş patentlerin lisanslaması ala-
nında Applied Professionals
International firması ile Uludağ Üni-
versitesi arasında işbirliği gerçekleş-
tirilecek. 

Yerli teknoloji 
dünyaya pazarlanacak
İmza töreni için UÜ Rektörü

Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ı ziyarete gelen
Amerika New York State Üniversitesi
eski Rektör Yardımcısı ve Applied
Professionals International firması
yöneticisi Prof. Dr. Güven Yalçıntaş,
Türkiye’de henüz uygulamaya geçi-

len teknoloji transfer konusunda ön-
cülük ettiği için Rektör Ulcay’a te-
şekkür etti. Farklı üniversitelerle de
bu çalışmaları gerçekleştireceklerini
belirten Yalçıntaş, üniversite bünye-
sinde üretilen teknolojinin transferi,
alınan patentlerin lisanslanması ve
pazarlanması için uluslararası bir ça-
lışma yürüteceklerini kaydetti.

Bilimsel araştırmaya destek
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise

yaptığı konuşmasında üniversite
bünyesinde gerçekleştirilen patent
alma ve pazarlama faaliyetlerinin bu
protokol sayesinde ulusal ve uluslar-
arası yürütülmeye başlayacağını vur-
guladı. Ulcay şöyle konuştu, 

“Üretmeyen, geliştirmeyen üni-
versiteler ülkenin, kentin ve sanayi-
nin gelişmesine herhangi bir katkıda
bulunamıyor demektir. Uludağ Üni-
versitesi için belirlediğimiz ‘3. Nesil
Üniversite’ vizyonumuzla Bursa’mı-
zın ve Türkiye’mizin geleceğine daha
büyük katkılar yapmayı hedefledik.
Bilimsel araştırma projelerine verdi-

ğimiz destekleri, 40 yıllık mazimizde
görülmedik seviyede arttırdık. Daha
da arttırmaya devam edeceğiz. Gö-
reve geldiğimizden bugüne kadar
üniversite bünyesinde 100’e yakın
patent alınmasını sağladık. Bu pa-
tentlerinde satışını yapmak istiyoruz.
Bugün imzaladığımız protokol saye-
sinde hem teknoloji transferi konu-
sunda hem de patent lisanslandırma
ve pazarlama konusunda uzman ku-
rumlardan yardım almış olacağız.
Hedeflerimiz doğrultusunda yeni-
den yapılandırdığımız ULUTEK ve
Teknoloji Transfer Ofisi’mizin de
protokol sayesinde daha verimli ve
etkin bir rol üstleneceklerine inanı-
yorum.”

Yapılan konuşmaların ardından
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve
Applied Professionals International
firması yöneticisi Prof. Dr. Güven
Yalçıntaş, üniversite dekan ve yöne-
ticilerinin de katıldığı protokol töre-
ninde karşılıklı işbirliğini resmiyete
döken imzaları attılar.

Akademisyenlerin patentlerine
uluslararası pazarlama

Hayatının 30 yılını Amerika’daki devlet
üniversitelerinde teknoloji transferi ala-
nında çalışarak geçiren Prof. Dr. Güven

Yalçıntaş velilere uyarıda bulundu. Einstein ve Leo-
nardo gibi dâhilerin rutin eğitim sisteminin dışına
çıkarak büyük buluşlara imza attığını söyleyen Yal-
çıntaş, “Çocuklarınızı bu döngünün içerisinden çı-
karın. Onları bir şeyler bulmaya, icat etmeye
yönlendirin. Bırakın onlar mucit olmaya çalışsın”
dedi.

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
(TTO) tarafından düzenlenen ‘Nasıl Mucit Olu-
rum?’ ‘Einstein Gibi Nasıl Düşünürüm? Nasıl Leo-
nardo Gibi Olurum’ konulu seminere ABD’deki
Oklahoma ve Newyork devlet üniversitelerinin tek-
noloji transferi çalışmalarından sorumlu eski Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Güven Yalçıntaş katıldı. Prof.
Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len semineri iş dünyası temsilcileri, akademisyenler
ve öğrenciler izledi.

Bırakın çocuklarınız 
kutunun dışında kalsın
Türkiye’ye döndükten sonra Applied Professio-

nal International Danışmanlık Firması’nı kuran ve
halen yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten
Prof. Dr. Güven Yalçıntaş, katılımcılara Einstein ve
Leonardo’nun düşünme metotları konusunda bil-
giler verdi. İki dehanın sırrını yeni bir tarzda düşün-
mek olarak açıklayan Prof. Dr. Yalçıntaş, “Düşünme
tarzımızı değiştirmeliyiz. Yani Einstein’in dediği gibi
‘kutunun dışına’ çıkmalıyız. Kuralların dışında dü-
şünmeliyiz. Leonardo gibi yüzyıllar öncesinden he-
likopter çizimleri yapmak bunun en güzel örneğidir.
Çocuklarımızı da bu kutunun içerisine bırakmak
yerine, dışına çıkaralım. Eğer verilen eğitim siste-
minde çocuklarımız kutunun içerisinde kalıyorlarsa,
o zaman sistemi bu kurallara göre yeniden düzenle-
yelim. Çocuklarımızı bir şeyler bulmaya, icat et-
meye yönlendirelim. Bırakın onlar mucit olmaya
çalışsın ve buna da inansınlar. Yarın önemli bir gö-
reve geldiklerinde bu düşünce tarzı ile hareket et-
sinler. İşte o zaman inanın bana savaşlar
çıkmayacaktır” diye konuştu.

Not almayı öğrenin
Katılımcılara not defteri bulundurmaları konu-

sunda da uyarıda bulunan Yalçıntaş, insanların ak-
lına gelen her şeyi mutlaka not etmesi gerektiğinin
önemini anlattı. 

Applied Professional International
Danışmanlık Firması’nı kuran ve
halen yönetim kurulu başkanlığı
görevini yürüten Prof. Dr. Güven
Yalçıntaş, mucit gibi düşünebilme-
nin yollarını anlattı.

Einstein gibi 

nasıl olunur?
Uludağ Üniversitesi, akademisyenlerin teknoloji transferi kapsamındaki çalış-
malarını uluslararası alanda pazarlaması, patentlerini lisanslaması için Applied
Professionals International firmasıyla protokol imzaladı.
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Rektör Ulcay’dan tesis müjdesi

Prof. Ahmet Cevizci anısına kütüphane açıldı

Sayfa 4 Kampüsten Uludağ Postası

UludağÜniversitesi, ‘40. Yıl’ etkinlikleri kapsa-
mında doğa yürüyüşü ve spor etkinlikleri düzen-
ledi. Üniversite yöneticileri ve öğrencilerinin de

katıldığı yaklaşık 500 kişilik grup, önce Göbelye Göleti’ne
kadar yürüdü. Ardından da çeşitli spor aktiviteleri gerçekleş-
tirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, UÜ Spor Bilimleri Fakültesi
ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın katkıları ile dü-
zenlenen ve özellikle öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği
doğa yürüyüşü ve spor etkinlikleri yaz aylarında da devam
edecek. 

Etkinliğin ilk etabında Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür
Merkezi önünden başlayan ve Göbelye Göleti’ne kadar devam
eden yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş yapıldı. Ardından gölet
etrafında buluşan topluluk, burada düzenlenen spor aktivite-
lerine eşlik etti. 

AKUT arama kurtarma ekip uygulaması, Badminton, bi-

siklet, bot, dağcılık, gülle atma, halat çekme oyunu, halk
oyunları, hava araçlı fotoğraf çekme etkinliği, kano, korfbol
oyunu, ok atma, plates, satranç, taş kaydırma, T’ai Chi, tram-
bolin ve voleybol oyunlarının oynandığı etkinlikte hem aka-
demisyenler hem de öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.

“Gölet Bursalılara açılacak”
Uludağ Üniversitesi olarak öğrenciler ve öğretim üyeleri

arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla böyle bir organizas-
yon hazırladıklarını söyleyen UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Bursa hal-
kına ve öğrencilerimize göleti ve çevresini açmayı planladık-
larını söyledi. Ulcay, “Yaz aylarının başlangıcı ile birlikte
burada bir tesis inşa etmek planlarımız arasında. Henüz pro-
jesinin çizilme aşamasındayız. Tesisimizin inşa edilmesi ve faa-
liyete geçmesi ile birlikte hem Bursalılar hem de
öğrencilerimiz göletten daha verimli bir şekilde faydalanabi-
lecek” diye konuştu. 

Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, bir yıl
önce vefat eden Prof. Dr. Ahmet Cevizci’nin
adını verdikleri kütüphaneyi hizmete açtı.

Kütüphane açılışına Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper,
Prof. Dr. Ahmet Cevizci’nin eşi Nevin Cevizci, kardeşi Arif
Cevizci,  Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel
Turan Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muam-
mer Demirel, personel ve öğrenciler katıldı.

Kütüphane açılışında ayrıca Türkiye Kalite Derneği
(KalDer) Bursa Şubesi’nce Gemlik Asım Kocabıyık Meslek
Yüksekokulu’na verilen EFQM Mükemmellik 5 Yıldız
ödülü Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Cumhur Aydınalp tarafından Uludağ Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’a takdim edildi.

BİRİM ANABİLİM DALI
ATANDIĞI

KADRO UNVANI ADI SOYADI
ATANMA 
TARİHİ

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.D. Yrd.Doçent Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN 24.08.2015
Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğt. A.D. Yrd. Doçent Özlem TOPER KORKMAZ 21.08.2015

Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Profesör Doç.Dr.Şule AKKÖSE AYDIN 3.09.2015
Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D. Profesör Doç.Dr.Nursel TÜRKMEN NANIR 3.09.2015
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D. Profesör Doç.Dr.Alis ÖZÇAKIR 3.09.2015
Tıp Fakültesi Çoc.ve Erg. Ruh Sğl.A.D A.D. Doçent Doç.Dr.Pınar VURAL 3.09.2015
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi A.D. Doçent Doç.Dr.Hüseyin MELEK 13.08.2015
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Yrd. Doçent Uzm.Dr.Aslı GÖREK DİLEKTAŞI 6.10.2015
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D. Yrd.Doçent Uzm.Dr.Berna AKOVA BUDAK 15.10.2015
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji A.D. Profesör Doç.Dr.Gökhan GÖKTALAY 6.10.2015
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.D. Profesör Doç.Dr.Ülviye YALÇINKAYA 1.10.2015
Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.D. Yrd.Doçent Uzm.Dr.Nesrin UĞRAŞ 6.10.2015
Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Yrd. Doçent Uzm.Dr.Onur KAYGISIZ 15.10.2015

İİBF İktisat Teorisi A.D. Doçent Doç.Dr.Metin ÖZDEMİR 3.09.2015
İİBF İstatistik A.D. Doçent Doç.Dr.Sevda GÜRSAKAL 3.09.2015

Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat A.D. Doçent Doç.Dr.Fatih KARPAT 13.08.2015
Mühendislik Fakültesi Yapı A.D. Profesör Doç.Dr.Ramazan LİVAOĞLU         3.09.2015

Ziraat Fakültesi Gıda Bilimleri A.D. Doçent Doç.Dr.Lütfiye YILMAZ ERSAN 3.09.2015
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri A.D. Doçent Doç.Dr.Esra AYDOĞAN ÇİFÇİ 3.09.2015

Fen-Edebiyat Fakültesi Cebir ve Say.Teorisi A.D. Doçent Doç.Dr.Gökhan SOYDAN 9.09.2015
Fen-Edebiyat Fakültesi Gn Sosyoloji Met. A.D. Doçent Bengül GÜNGÖRMEZ 3.09.2015
Fen-Edebiyat Fakültesi Sist.Felsefe ve Mantık AD Profesör Doç.Dr.Işık EREN 1.10.2015

Eğitim Fakültesi İlköğr. Matematik Eğitimi A.D. Profesör Prof. Dr. Muhamet Emin ÖZDEMİR 28.09.2015
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi A.D. Yrd. Doçent İsmail TETİKÇİ 21.10.2015
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D. Doçent Doç.Dr.Abamüslim AKDEMİR 28.09.2015
Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi A.D. Profesör Doç.Dr.Reşat PEKER 1.10.2015
Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi A.D. Yrd. Doçent Öğr.Gör.Dr.Ceyda TURHAN 21.08.2015
İlahiyat Fakültesi Hadis A.D. Yrd.  Doçent Öğr.Gör.Dr.Mutlu GÜL 25.08.2015
İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku A.D. Yrd. Doçent Öğr.Gör.Dr.Eren GÜNDÜZ 21.08.2015
İlahiyat Fakültesi Tasavvuf A.D. Profesör Doç.Dr.Salih ÇİFT 3.09.2015
İlahiyat Fakültesi Tefsir A.D. Yrd. Doçent Dr.Ömer Faruk BİLGİN 5.10.2015
İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı A.D. Yrd.  Doçent Öğr.Gör.Dr.Ali İhsan AKÇAY 21.08.2015

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Doçent Doç.Dr.Cemali ÇANKAYA 3.09.2015
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Doçent Şerife Özen VATANSEVER 22.10.2015
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Yrd. Doçent Erkut TUTKUN 5.10.2015
Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Profesör Doç.Dr.Görkem ÇALGAN 3.09.2015

Yabancı Diller YO. Yrd. Doçent Okt.Dr.Mahmut KANIK 5.10.2015
Tıp Fakültesi Biyoistatistik A.D. Yrd. Doçent Dr.Gökhan OCAKOĞLU 6.10.2015
Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.D. Profesör Doç.Dr.Murat BİÇER 1.10.2015
Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Yrd.  Doçent Uzm.Dr.Burhan COŞKUN 15.10.2015

İİBF Mali İktisat A.D. Doçent Doç.Dr.Ufuk SELEN 1.10.2015
İİBF Muhasebe ve Finansman A.D. Yrd. Doçent Öğr.Gör.Dr.Funda ÖZÇELİK 26.10.2015
İİBF Sayısal Yöntemler A.D. Yrd.  Doçent Öğr.Gör.Dr.Burcu AVCI ÖZTÜRK 23.10.2015
İİBF Yönetim ve Org. A.D. Doçent Doç.Dr.Kurtuluş KAYMAZ 18.09.2015

Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi A.D. Yrd. Doçent Dr.Gizem KARACA 23.10.2015
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği A.D. Yrd. Doçent Dr.Tülin İNKAYA 16.11.2015
Mühendislik Fakültesi Taşıt Tahrik ve Güç Sist. A.D. Yrd. Doçent Dr.Barış ERKUŞ 13.10.2015
Mühendislik Fakültesi Taşıt Transport Sisteml. A.D. Doçent Doç.Dr.Rukiye ERTAN 1.10.2015
Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri A.D. Doçent Doç.Dr.Mehmet ORHAN 18.09.2015
Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi A.D. Doçent Doç.Dr.Ayça GÜRARDA 1.10.2015

Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi A.D. Yrd. Doçent Araş.Gör.B.Ece ŞAHİN 22.10.2015
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi A.D. Doçent Doç.Dr.Selen DURAK 22.10.2015
Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi A.D. Profesör Doç.Dr.Murat TAŞ 22.10.2015
Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi A.D. Doçent Doç.Dr.Z.Sevgen PERKER 22.10.2015
Veteriner Fakültesi Farmakoloji Toksikoloji A.D. Doçent Doç.Dr.Murat CENGİZ 1.10.2015
Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji A.D. Doçent Doç.Dr.Esra BÜYÜKCANGAZ 1.10.2015
Veteriner Fakültesi Vet. Hek.Tarihi-Deontoloji A.D. Profesör Doç.Dr.Türel ÖZKUL 22.10.2015
Veteriner Fakültesi Zootekni A.D. Profesör Doç.Dr.Serdal DİKMEN 5.11.2015

Ziraat Fakültesi Entomoloji A.D. Profesör Doç.Dr.İsmail Alper SUSURLUK       8.10.2015
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı A.D. Yrd.Doçent Dr.Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN 12.10.2015
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri A.D. Profesör Doç.Dr.Mehmet SİNCİK 22.10.2015

Fen-Edebiyat Fakültesi Botanik A.D. Profesör Doç.Dr.Sevcan ÇELENK 8.10.2015
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Eğitimi A.D. Yrd. Doçent Öğr.Gör.Dr.Pınar SALI 16.10.2015
Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Eğitimi A.D. Yrd.Doçent Araş.Gör.Dr.Levent UZUN 9.10.2015
Eğitim Fakültesi Rehb.Psikolojik Danış. A.D. Doçent Doç.Dr.Figen AKÇA 22.10.2015
Eğitim Fakültesi Rehb. Psikolojik Danış. A.D. Doçent Nagihan OĞUZ DURAN 8.10.2015
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi A.D. Doçent Yrd.Doç.Dr.Kelime ERDAL 18.09.2015
İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati A.D. Doçent Doç.Dr.Hüseyin GÜNDAY 1.10.2015
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi A.D. Profesör Doç.Dr.Ali İhsan KARATAŞ         8.10.2015
İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi A.D. Profesör Doç.Dr.Salih PAY 8.10.2015
İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi A.D. Yrd. Doçent Zinnur KANIK 5.10.2015
Hukuk Fakültesi Ceza Muhak.Hukuku A.D. Doçent Doç.Dr.Zeynel Temel KANGAL 5.10.2015

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor A.D. Profesör Doç.Dr.Ramiz ARABACI 22.10.2015
Tıp Fakültesi Biyoistatistik A.D. Doçent Doç.Dr.Deniz SIĞIRLI 22.10.2015
Tıp Fakültesi Çoc.Sağlığı ve Hast. A.D. Doçent Doç.Dr.Erdal EREN 22.10.2015
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. Doçent Doç.Dr.Özen ÖZ GÜL 22.10.2015
Tıp Fakültesi Ruh Sağl.Hast. A.D. Profesör Doç.Dr.Cengiz AKKAYA 22.10.2015
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D. Profesör Doç.Dr.Gülşah ÇEÇENER 5.11.2015

Mühendislik Fakültesi Elektr.Alanlar M.Dalga Tekniği Doçent Doç.Dr.Uğur YALÇIN 22.10.2015
Mühendislik Fakültesi Mekanik A.D. (İnşaat Müh.) Profesör Doç.Dr.Babür DELİKTAŞ   5.11.2015
Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri A.D. Doçent Doç.Dr.Yakup AYKUT 5.11.2015

Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi A.D. Profesör Doç.Dr.Nilüfer TAŞ 19.11.2015
Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi A.D. Doçent Doç.Dr.Bilal BAĞBANCI 19.11.2015

Ziraat Fakültesi Fitopatoloji Profesör Doç.Dr.Ümit ARSLAN 19.11.2015
Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi A.D. Doçent Doç.Dr.Arzu AKPINAR BAYİZİT 5.11.2015
Ziraat Fakültesi Tarımsal Enerji Sistemleri A.D. Profesör Doç.Dr.Eşref IŞIK 5.11.2015
Ziraat Fakültesi Tarımsal Enerji Sistemleri A.D. Doçent Doç.Dr.Nazmi İZLİ 22.10.2015

Fen-Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi A.D. Doçent Doç.Dr.Betül GEZER 5.11.2015
Fen-Edebiyat Fakültesi Nükleer Fizik A.D. Doçent Doç.Dr.Nil KÜÇÜK                                 22.10.2015

Eğitim Fakültesi BÖTE  A.D. Doçent Doç.Dr.Adem UZUN 22.10.2015
Eğitim Fakültesi EğtYönTeftişi Planl.Ekon. A.D. Doçent Yrd.Doç.Dr.Rüyam KÜÇÜKSÜ- 19.11.2015
Eğitim Fakültesi Reh.ve Psikolojik Dan.A.D. Profesör Doç.Dr.Jale ELDELİKLİOĞLU 5.11.2015
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D. Profesör Doç.Dr.Seçil ŞENYURT 5.11.2015
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D. Profesör Doç.Dr.Emin ATASOY 5.11.2015

ATANAN VE YÜKSELEN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Yaklaşık 500 kişilik grup, 40. Yıl Etkinlikleri
kapsamında önce Göbelye Göleti’ne kadar yü-
rüdü. Ardından da çeşitli spor aktiviteleri ger-
çekleştirdi.

Öğrencilerin ve çalışanların eğitim birimleri içinde daha sağlıklı, ucuz ve
kaliteli ürünlerden yararlanması amacıyla harekete geçen Uludağ Üniver-
sitesi Yönetimi, Veteriner Fakültesi’nin yanında “Ekim Kafe”yi açtı. Üni-

versitenin ilk iktisadi işletmesi olan “Ekim Kafe”, Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın
yanı sıra üniversite yönetiminin, öğrencilerin ve personelin katılımıyla hizmete
açıldı. Kantin konusunda sıkıntı çeken özellikle ilçelerdeki eğitim birimlerinde
de benzer işletmeler açılarak öğrencilere hizmet verileceği bildirildi. 

‘Ekim
Kafe’
açıldı
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Sayfa 5KampüstenUludağ Postası

Görükle Yerleşkesine havaalanı
Uzay ve Havacılık Fakültesi binasının

yapımının yanı sıra, Bursa’nın hava-
cılık alanında da önemli bir üretim

merkezi olması adına yürütülecek çalışmalara
ilişkin protokol, Uludağ Üniversitesi ve Büyük-
şehir Belediyesi arasında imzalandı.

Protokol imza törenindeki konuşmasında
Uludağ Üniversitesi’nde Uzay ve Havacılık Fa-
kültesi’nin kurulması adına atılan bu önemli
adım için heyecan ve sevinç duyduğunu dile ge-
tiren Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, “Bursa, ihracatta olduğu gibi
GSMH’da da ikinci konumda bulunuyor. Zen-
ginliği ifade eden bu sıranın yine havacılık gibi
katma değerli üretime dönük girişimlerle per-
çinlenmesi gerekiyor. Türkiye’nin 2023 hedefle-
rine ulaşabilmesi adına bizler de üniversite
olarak taşıdığımız sorumluluk gereği şehrimizin
ve ülkemizin hedeflerine katkı koymak istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bursa Ti-
caret ve Sanayi Odası’nın da katkılarıyla Bur-
sa’nın uzay, havacılık ve savunma sanayisinde
kendisine yeni bir hedef belirlediğini belirten
Rektör Ulcay, 3. Nesil Üniversite vizyonuyla
Bursa’da bilimsel ve akademik alanda bu hedef-
lere destek olmak için aktif rol aldıklarını be-
lirtti.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite
kampüsü içinde bulunan mevcut pistin uzatılıp
modernize edilerek hem eğitim hem de sivil ha-
vacılık amaçlı olarak kullanılmasını sağlayacak
desteğinden dolayı, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’ye teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediyesi destek verecek
Uludağ Üniversitesi’yle birlikte başlatılacak

eğitim hamlesi ve bilimsel araştırmalarla bera-
ber havacılık sanayisine yönelik araç üretiminde
Bursa’yı bir adım daha öne taşıyacak çalışmalara
resmen başladıklarını belirten Başkan Altepe,
“İnşallah aldığımız bu karar, sanayimiz, Bur-
sa’mız ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurur”
dedi.

Başkan Altepe “Uzay ve havacılığa yönelik
her türlü çalışmayı, raylı sistem araçlarında ol-
duğu gibi adım adım gerçekleştireceğiz. İlgili
fakülte ve bölümlerin açılması.Hava araçlarının
üretimi için tesislerin kurulması, pistlerin oluş-
turulması ve son kontrol istasyonları ajanda-
mızdaki çalışmalarımız arasında bulunuyor. Bu
konuda Bursa sanayisinin de harekete geçmesi
adına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da stratejik
partnerlerimizden biridir” diye konuştu.  Ko-
nuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ulcay ile
Başkan Recep Altepe protokole birlikte imza
attı.

Uludağ Üniversitesi Görükle kampu-
sünde yapımı planlanan havaalanı, uçak ba-
kımı-montajı için gerekli tesisler ve Uzay
Havacılık Fakültesi binasının inşasını Bü-
yükşehir Belediyesi üstlenecek.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa’nın
uzay, havacılık ve savunma sanayisinde
kendisine yeni bir hedef belirlediğini belir-
terek, Uludağ Üniversitesi’nin de “3. Nesil
Üniversite” vizyonuyla bu hedeflere bilim-
sel ve akademik destek vereceğini söyledi.

Yeni hedefler doğrultusunda uzay ve hava-
cılık eğitimi veren bir birim açacaklarını
belirten Rektör Ulcay, artık tarlaya dönüş-
müş olan 900 metrelik eski pisti 1200
metreye çıkarıp yeniden hizmete açacakları
müjdesini verdi.

Uzay ve havacılık eğitimi verilecek

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir Hava İkmal Bakım Merkezi
Müdürlüğü tarafından yardımcı ders aracı olarak kullanılmak üzere 1986
yılında protokolle Uludağ Üniversitesi’ne verilen F-84(R)F fotoğraf ve

keşif uçağı, Çalışkan Dizayn Otomotiv Sanayi Ltd. Şirketi’nin desteğiyle bakımı
yapılarak yeni bir platforma oturtuldu.

Uçak hakkında
Uludağ Üniversitesi Görükle Yer-

leşkesi’nde Mühendislik Fakültesi
önünde yer alan fotoğraf ve keşif
uçağı, 13 metre uzunluğunda ve 4.5
metre eninde.  

J-65W-3 motoru bulunan ve
azami iki saat havada kalabilen uçak,
610 mil hız kapasitesine sahip.
Yüklü ağırlığı 2700 libre olan
uçakla, 1 dakika ters uçuş yapıla-
biliyor.

Mühendislik Fakültesi önündeki uçağa bakım yapıldı

1986

2015
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Sayfa 6 Kampüsten Uludağ Postası

Rektörlük binasının batısında, temmuz ayında temeli atılan Sağlık
Yüksekokulu’nun yeni binası, hızla yükseliyor. Toplam 3 bin 155
metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın zemininde 81

kişilik dört adet dershane, iki adet uygulama salonu, beş adet idari büro ve
315 kişilik amfi yer alacak. Birinci katta ise  27 adet yönetici ve akademisyen

odası yer alacak. Yeni yapılan binada derslik ve ofisler değişken debili mer-
kezi klima ile soğutulacak. Teknolojik gelişmelere uygun olarak su tesisatı
su tasarrufu sağlanacak şekilde yapılacak.  Yönetmeliklere uygun olarak bi-
nanın her iki katında engelli tuvaletleri olacak, ayrıca iki duraklı özürlü
asansörü bulunacak. Kritik yerler için kesintisiz güç kaynağı yapılacak.  

Sağlık Yüksekokulu’nun yeni binası hızla yükseliyor

Temmuz ayında temeli atılan yaklaşık 3 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nun mayıs ayında bitirilerek eğitim öğretime açılması hedefleniyor. 

Uludağ Üniversitesi akade-
misyenlerinin bitki çayla-
rından hazırladıkları

meşrubat, gazlı içeceklere kafa tutacak.
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakül-

tesi Gıda Mühendisliği Bölümünde 3
yıldır yürütülen doktora çalışması, ak-
tarlardan ya da marketlerden alınarak
evde demlenen bitki çaylarının riskini
sıfıra indirmeyi hedefliyor. Akademis-
yenler, her bitkinin demlenme şeklinin
ve süresinin farklı olduğunu, buna
uyulmadığı takdirde fayda yerine zarar
görüleceğine dikkat çekiyor. Ayrıca dı-
şarıdan alınan bitkilerin üzerinde mik-
roorganizmaların üremesi muhtemel
olduğu gibi, uzman olmayan kişiler de
sattıkları bitkilerle insanları kandırabi-
liyor. Bundan yola çıkan akademisyen-
ler, bitki çaylarını sağlıklı bir şekilde
hazırlayarak şişelere doldurdu. Şekerle
tatlandırılan içeceklerin şeker kullan-
mayanlar için alternatifleri de üretildi.

İster sıcak için, 
ister soğuk...
Melisadan adaçayına, fundadan bi-

beriyeye pek çok farklı çeşidi olan içe-
cekler ayrıca soda ve gazoz şeklinde de
yapıldı. Ürünler isteğe bağlı olarak alın-
dığı gibi şişeden soğuk olarak içilebili-

yor. Arzu edilirse cezveye boşaltılarak,
sıcak olarak da tüketilebiliyor. 

Patent alındı
Bitki çayları lezzetleriyle de dikkat

çekiyor. Şifalı meşrubatlar önümüzdeki
haftalarda Uludağ Üniversitesi öğrenci-
leri ve personelleri için satışa sunulacak.
Ayrıca patent alınan meşrubatlar piya-
saya sürülmek için yatırımcıların tekli-
fini bekliyor.

“Girişimcileri bekliyoruz”
Projeye liderlik yapan Uludağ Üni-

versitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühen-
disliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer
Utku Çopur, her bitkinin demleme

yönteminin farklı olduğunu belirterek,
“Demlemede yapılan hatalar bu bitki-
lerden beklenen faydanın asgariye in-
mesine, hatta zaman zaman çeşitli
sağlık problemlerinin çıkmasına sebe-
biyet veriyor. Ihlamur, adaçayı, eki-
nezya, mate gibi bitkilerden, sakkaroz
olarak bilinen toz şekerle içecekler yap-
tık. Şekeri tercih etmeyenler için ise
düşük kalorili şeker kullandık. Bunların
haricinde ise gazlı ve mineralli içecekler
de hazırladık. Bunları soğuk olarak tü-
ketmek mümkün olduğu gibi, arzu
edenler cezvede ısıtarak sıcak olarak içe-
bilir. Ürünü önümüzdeki haftalarda öğ-
renci ve personele satacağız. Ancak
içecek sektöründeki müteşebbisleri de
bu ürünle ilgilenmeye bekliyoruz.
Çünkü ürünün maliyeti çok düşük ol-
duğu gibi katma değeri yüksek yeni bir
içecek. Ayrıca çiftçilerimize de yeni bir
gelir oluşturacak” diye konuştu.

Projede görevli Doç. Dr. Canan
Ece Tamer ise, “Çeşitli bitkilerin eks-
tratlarıyla hazırlanmış bu içeceğin yurt
dışı muadilleri ve yurt içi piyasa şartları
araştırıldı. İki yıl süren bir çalışma son-
rasında patent aldık. Çeşitli bitkiler
kullanılarak fonksiyonel özellikleri ge-
liştirildi. İçecek sektörüne yeni bir soluk
getireceğini düşünüyoruz” dedi.

Akademisyenlerden şişede bitki çayı

“Engelsiz Uludağ” farkındalık için koştu Wings for Life adlı vakfın
omurilik felçlilerini ve
diğer engelli bireyleri

anlama adına tüm dünyada aynı anda
koşu düzenleyerek yaptığı “Wings for
Life World Run” etkinliğinin bir ör-
neği de Engelsiz Uludağ tarafından ya-
pıldı. Uludağ Üniversitesi Görükle
Yerleşkesi’nde gerçekleşen koşuya öğ-
rencilerin yanı sıra akademik ve idari
personel de katıldı. Mediko Öğrenci
Kültür Merkezi önünden başlayan
koşu; personel yemekhanesi üst yol,
yeşil sokak, personel yemekhanesi alt
yoldan devam ederek Mediko Öğrenci
Kültür Merkezi önünde tamamlandı.
Koşunun bitiş noktasında katılımcılara
içecek ikram edildi. 

Koşunun ardından katılımcılar,
üzerlerine dileklerini yazdıkları balon-
ları gökyüzüne bıraktı. 
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Gemlik MYO’ya 
Mükemmellikte 
5 Yıldız Belgesi

Sayfa 7Meslek YüksekokullarıUludağ Postası

Gemlik Asım Kocabıyık MYO,
Türkiye’de meslek yüksekokulları
içinde bir “ilk” olarak 2009 yılında

başlattığı kalite yolculuğunda başarılı adımlar at-
maya devam ediyor.

Kalite yolculuğu sürecinde, Kararlılık Belgesi,
Jüri Teşvik Ödülü, 3 Yıldız Yetkinlik Belgesi,  Bursa
Kalite Başarı Ödülü, 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi ve
Bursa Kalite Büyük Ödülü alan Gemlik Asım Ko-
cabıyık Meslek Yüksekokulu,  24. Ulusal Kalite
Kongresi’nde  “Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik
Belgesi”ni aldı.

Gemlik Asım Kocabıyık MYO’nun belgesi, İs-
tanbul Kongre Merkezinde düzenlenen törenle,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper’e verildi.
Törene,  okulun kurucu müdürü Prof. Dr. Abdur-
rahim Korukçu, Müdür Prof. Dr. Cumhur Aydı-
nalp, akademik ve idari personel de katıldı.

Ulusal platformda elde edilen bu başarı, Gem-
lik Asım Kocabıyık MYO’nun tanınırlığı ve olumlu
kurumsal imajının sürdürülebilirliği açısından
önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Kalite yolculuğu, iyi bir stratejik planlama ve
süreç yönetimi çerçevesinde gerçekleştirildiği ve
sürdürülebilir kılındığı takdirde, öğrencilerin fark
oluşturacak nitelikte yetişmesini sağlıyor. 

Minik öğrenciler, Aşçılık Programı öğrencileri ve öğretim görevlileri ile gün boyunca
mutfakta pasta, kurabiye ve pizza yaparak eğlenceli dakikalar geçirdi, daha sonra da
yaptıklarını afiyetle yedi.

Harmancık İlköğre-
tim Okulu Anasınıfı
Öğrencileri ile 
Engelli Öğrenciler 
sınıfı, Uludağ 
Üniversitesi 
Harmancık Meslek
Yüksekokulu Aşçılık
Programı Uygulama
Mutfağını ziyaret etti. 

Minik aşçılar 
MUTFAKTA

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper,  okulun ku-
rucu müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu ve şimdiki
Müdür Prof. Dr. Cumhur Aydınalp ödülü gururla aldılar.

Karacabey Meslek Yüksekokulu
20. yılını, Rektör Prof. Dr.
Yusuf Ulcay ve protokolün

katılımı ile kutladı. Okul bahçesinde
düzenlenen kutlama organizasyonuna
öğrenciler ve öğretim görevlileri büyük
ilgi gösterdi. Karacabey Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa
Tayar’ın açılış konuşması ile başlayan
törenin ardından okula emeği geçen
kişi ve kuruluşlara plaket verildi. Prog-
ramın sonunda Bursa Büyükşehir Be-
lediye Bandosu çaldıkları eserler ile
coşturdu.

Karacabey Meslek Yüksekokulu 20 yaşında
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Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yük-
sekokulu’nun Mobilya ve Dekorasyon
Programı, geleceğin nitelikli mobilya-

cılarını yetiştirirken bir yandan da tüm üniversi-
tenin mobilyalarını üreterek bütçeye önemli katkı
sağlıyor.

İşlere yetişemiyorlar
Meslekten gelen Program Başkanı Öğretim

Görevlisi Mustafa Kastan ile Öğretim Görevlisi
Barış Çayır’ın koordinasyonunda teorik derslerin
uygulamasını yapan öğrenciler,  Meslek Yüksek-
okulu’nun günümüz teknolojisi ile donatılmış
atölyesinde Uludağ Üniversitesi’nin mobilya ve
dekorasyon alanındaki tüm ihtiyaçlarını da karşı-
lıyor.  Gelen taleplere yetişmeye çalışan Mobilya
ve Dekorasyon Programı, zaman zaman Harman-
cık MYO’daki Mobilya Programı’na fason iş bile
yaptırıyor. 

Yaklaşık 1000 metrekare üretim, 1000 met-

rekare de depolama alanına sahip uygulama atöl-
yesinde modern tezgâhları ve makineleri kullan-
mayı öğrenen öğrenciler, mezun olduklarında
yüzde 95 oranında mobilya ve dekorasyon sektö-
ründe işe yerleşiyor.

Sektördeki bir mobilya üreticisinin atölyesin-
den farkı olmayan uygulama atölyesinde ayrıca,
CNC işlem merkezi sayesinde, tüm mobilyalar
dünya standartlarının kabul gördüğü demonte
çektirme elemanları ile hatasız olarak üretiliyor.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, Üniversite bünyesinde bulunan 15 meslek
yüksekokulunda öğrencilerin sektörlere ara ele-
man olarak yetiştirilirken uygulamanın içinde de-
neyim kazanmalarını çok önemsiyor. Prof. Dr.
Ulcay, tüm programlarda öğrencilerle öğretim gö-
revlilerinin sektör elemanı gibi çalışarak işi pra-
tikte öğrenmelerini ve bu sırada para da kazanarak
harçlığını çıkarmalarını desteklediğini söyledi.

Hem öğreniyor hem para kazanıyorlar
Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Mobilya-
cılık ve Dekorasyon Programı öğrencileri, uygulama ders-
lerinde ürettikleri mobilyalarla harçlıklarını kazanıyor.

YILDA 1.5 MİLYON TL CİRO
Öğretim elemanları ve öğrenciler yaptıkları katkı oranında gelirden pay alırken, bu işten Üniversite de kazançlı çıkıyor. Döner sermaye kapsamında
elde edilen gelirler, makine ve teçhizat alımına, bilimsel araştırma projelerine ve hatta Hazine’ye belirli oranlarda dağıtılıyor. Üstelik Üniversite, mo-

bilyalarını kendi birimlerinde yarı yarıya daha ucuza ürettirmiş oluyor.
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Uludağ Üniversitesi Engelli
Öğrenci Destek Birim tara-
fından geleneksel olarak

düzenlenen “3 Aralık Dünya Engelliler
Günü” temalı afiş yarışması sonuç-
landı. Yarışmaya, Uludağ Üniversitesi
öğrencileri, akademik ve idari persone-
linin yanı sıra üniversite dışından da
çok sayıda yarışmacı katıldı.

65 afiş arasından seçildi
Engelsiz Uludağ Jürisi, yarışmaya

gönderilen toplam 65 afişi değerlendi-
rerek ilk üçe girenleri belirledi. Yarış-
maya Uludağ Üniversitesi Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan ka-
tılan Büşra ÖZDENİZ birinci, Özye-
ğin Üniversitesi’nden Egenur ÇORLU
ikinci, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Meslek Yüksekokulu’ndan Fatih
EYİ de üçüncü seçildi. 

Eğitim kurumları, eği-
timciler, veliler ve öğ-
renciler, 26-27 Kasım

2015 tarihlerinde Merinos Ata-
türk Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde Educaturk Eğitim
Fuarı’nda bir araya geldi.

Uludağ Üniversitesi Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı da fuarda
stant açarak, aday öğrencilere
kurumu tanıttı. Educaturk et-
kinliklerinde öğrenci ve veliler,
eğitim kurumları ve seçmek iste-
dikleri bölümler hakkında eği-
tim görevlileri ve uzmanlara
sorular sorarak eğitim kurumla-
rını yakından tanımaya çalıştı.
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Engelliler Günü Afiş Yarışması sonuçlandı

Uludağ Üniversitesi Educaturk Eğitim Fuarında 

Taekwondocuların
büyük başarısı
Uludağ Üniversitesi Bayan Taekwondo Takımı, Hırvatistan’ın

Opatija kentinde düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası Taek-
wondo Şampiyonasında takım olarak 2. oldu. Takımdan Sü-

meyye İloğlu ile Hatice Kübra İlgün de kilolarında Avrupa Şampiyonluğunu
elde etti.

Uludağ Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan Tuncel
Topsaç'ın başkanlık ettiği kafilede Takım Menajeri Okan Gültekin, Antrenör
Mustafa Aslan, sporcular Sümeyye İloğlu, Hatice Kübra İlgün, Nurgül Çelik,
Elif Kalem, Burcu Özlü ve Meltem Topal'dan oluşan takım Avrupa ikincisi
olurken, sporculardan Sümeyye İloğlu 46 kiloda, Hatice Kübra İlgün de 57
kiloda birinciliği, Nurgül Çelik 49 kiloda üçüncülüğü, Elif Kalem 62 kiloda
dördüncülüğü elde etti.

Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulan ULU-
TÖMER, 2015-2016 eğitim öğretim döne-
minde 190 yabancı öğrenciye Türkçe

öğretecek.
UDAM, ULUTÖMER oldu 
Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi, Uygulama ve

Araştırma Merkezi (ULUTÖMER), Uludağ Üniversi-
tesi’ne eğitim almak için gelen yabancı uyruklu öğrenci-
lere Türkçe eğitimi vermeye devam ediyor. 26 Ağustos
2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim
Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın kararı ile (Uludağ Üni-
versitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(UDAM) olan ismi ULUTÖMER şeklinde değiştirilen
kuruma bu yıl 190 öğrenci Türkçe öğrenmek için başvu-
ruda bulundu.

59 ülkeden öğrenci var
Yapılan başvurular hakkında bilgi veren ULUTÖ-

MER Müdürü Doç. Dr. Salih Pay, “Kurumumuza bu yıl
Türkçe eğitimi almak için başvuran 190 öğrencimiz 59
farklı ülkeden geldi.  Bunlar arasında Orta Doğu, çeşitli
Afrika ülkeleri, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler
bulunuyor. Kursiyerlerimizin 110 tanesi Yurtdışı Türkler

ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın bursu ile okuyor.
Öğrencilerimiz 2015-2016 eğitim öğretim dönemi bo-
yunca Türkçe dersleri alacaklar. Yapılacak sınavlarda ba-
şarılı olanlar da başarı belgesi almaya hak kazanacak” dedi.

Bursa tanıtılıyor,
dostluklar pekişiyor
Kurum olarak Türkçe’nin en güzel şekilde öğretilme-

sine, Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına
ağırlık verdiklerini vurgulayan Müdür Doç. Dr. Salih Pay,
“Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden yabancı öğrencileri-
mizin dilimizi öğrenmesinin yanı sıra Bursa’mızı ve tari-
himizi de bilmeleri konusunda çeşitli organizasyonlar
düzenliyoruz. Oryantasyon programında gerek hoca-öğ-
renci gerekse çok farklı ülkelerden gelen öğrencilerin
kendi aralarında dört günde sağlanan sıcak ilişki ve kay-
naşma normalde iki ayda ancak sağlanabiliyordu. Bu ne-
denle bu tür faaliyetler artarak devam edecektir. Bugüne
kadar gerçekleştirdiğimiz ve yıl içerisinde belli aralıklarla
gerçekleştirmeye devam edeceğimiz oryantasyon program-
larında da bu amaca yönelik kültür ve tarih turlarından
öğrencilerin yararlanmasını amaçlıyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Yabancı
öğrenciler
ULUTÖMER
ile Türkçe
öğreniyor
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Uludağ Üniversitesi Arıcılık Ge-
liştirme Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi (AGAM)

Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak,
Türkiye genelinde geçmiş yıllarda yüzde
10 ile 20 arasında değişen arı ölümlerinin
bazı bölgelerde yüzde 70’lere kadar çıktı-
ğını söyledi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay ve yönetim kurulu üye-
leri, Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliş-
tirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
(AGAM) Yönetimi ile bir araya gelerek
yapılan çalışmaları değerlendirdi. 

Toplantıda bölüm ve yapılan çalışma-
lar hakkında bilgi veren AGAM Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Çakmak, Amerika ve
Avrupa’da son yıllarda artan arı ölümleri
oranlarına paralel olarak Türkiye’de de
yüksek boyutlarda arı ölümleri görülmeye
başlandığını vurguladı. 

AGAM Müdürü Prof. Dr. İbrahim
Çakmak, geçmiş yıllarda yüzde 10 ile 20
arasında değişen arı ölümlerinin Tür-
kiye’nin bazı bölgelerinde yüzde 70’lere
çıktığını belirtti.

Bilimsel bir neden yok
Giderek artan arı ölümleri için henüz

resmi ve bilimsel olarak tamamlanmış bir
araştırmanın bulunmadığına dikkati
çeken Prof. Dr. İbrahim Çakmak,
“Dünya genelinde artan arı ölümleri, Tür-
kiye’de de aynı paralelde artış gösteriyor.
Ülkemizde henüz bilimsel bir araştırma
tamamlanmış değil. Tahmini ve daha ön-
ceden kanıtlanmış bulgular mevcut. Ör-
neğin tarımsal ilaçlar ve genel arı

hastalıklarının ölümlere neden olduğunu
biliyoruz. Ancak eskiden bu oran yüzde
10 ile en fazla yüzde 20’ler bazında olu-
yordu. Şimdi ise Türkiye genelinde bazı
bölgelerde temas kurduğumuz arıcılar
yüzde 70’lere varan ölümler yaşadıklarını
bizimle paylaştılar. Genel anlamda bir
artış var ve bir an önce bu artışın neden-
lerini öğrenmemiz gerekiyor. Biz AGAM
olarak araştırmaları başlattık. Kesin ölüm
nedenlerini bulacak ve önüne geçmek için
çalışmalar yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

AGAM araştırma başlattı
Prof. Dr. Çakmak, aynı zamanda bal

arılarının oldukça ilginç özelliklere sahip
olduğunu ve arıların neden olduğu tozlaş-
manın ekonomiye büyük katkılar sağladı-
ğının altını çizerek, “Ülkemiz bu konuda
büyük bir potansiyele sahip. Fakat yete-
rince değerlendiremiyoruz. Bu yüzden de
arıcılık konusunda özellikle saha çalışma-
larında tecrübeli araştırmacı sayısı son de-
rece az. Yaşanan sıkıntılara çözüm
bulabilmek için önceliklerimizden birisi
de sahada çalışacak tecrübeli araştırmacı-
ların sayısını arttırmaktan geçiyor” dedi.

Rektörden tam destek
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Yusuf Ulcay da üniversite bünyesinde ya-
pılacak her türlü bilimsel araştırmanın so-
nuna kadar destekleneceğini belirtti.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, daha etkin
ve sonuç odaklı araştırma yapılması ko-
nusunda tüm birimlere talimat verdiğini
ve üniversite olarak araştırmacı ve akade-
misyenlerin yanında yer alacaklarını be-
lirtti. 

Sayfa 10 Sağlık Uludağ Postası

Arı ölümleri ürkütüyor!

Türkiye’de arı ölümlerinin
yüzde 70’lere çıkması arıcı-
ları harekete geçirdi. 
Uludağ Üniversitesi Arıcılık
Geliştirme Merkezi Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Çakmak,
artışın nedenlerini belirle-
mek için araştırma başlat-
tıklarını söyledi.
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıklar Ana Bilim Dalı Hemato-
loji Bilim Dalı bünyesinde 2009 yı-

lında kurulan ve sadece Bursa’ya değil, Güney
Marmara Bölgesi’ne hizmet veren Kemik İliği
Nakil Merkezi, bugüne kadar gerçekleştirdiği
kemik iliği (kök hücre) nakilleri ile kan kanseri
(lösemi) ya da lenf bezi kanseri olan hastalar için
önemli bir merkez haline geldi. 

Yüzde 85 başarı
Merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi

veren Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Has-
talıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Vildan Özkocaman, bugüne
kadar toplam 225 hastaya kök hücre nakil işlemi
gerçekleştirildiğini açıkladı. 

Nakillerin öncelikle kök hücre toplanarak ger-
çekleştirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Vildan Öz-
kocaman, “Hastalıklara göre kök hücrelerin ya
kişinin kendisinden ya da dokuları ona uyan kar-
deşinden uygun ilik hücreleri alınıyor ve nakil iş-
lemi gerçekleştiriliyor. 

Hastalığın tipine, evresine, çıkabilecek komp-
likasyonlara göre değişebilmekle beraber hastala-
rımızın yüzde 85’i hayattadır. 

Nakil sırası beklenmiyor
Sadece Bursa ve ilçelerine değil, Güney Mar-

mara Bölgesi’ndeki Balıkesir, Gönen, Bandırma,
Yalova, Kütahya ve Bilecik’e de hizmet veriyoruz.
Merkezimizde Hematoloji Bilim Dalı 24 özel

odalı klinik yatağı ve nakil ünitemiz, 8 hepafiltreli
özel donanımlı odalarda nakil olacak hastaları iz-
lemeyi sürdürmektedir. Hastalar nakil sırası bek-
lemiyorlar. Şu an nakil ünitemiz tüm bu bölgelere
yetecek sayıda yatağa sahiptir” şeklinde konuştu.

Bölgenin en kapsamlı merkezi
Nakil merkezinin yaklaşık 6 yıldır her yıl artan

oranda nakil sayısı gerçekleştirdiğinin altını çizen
Özkocaman, “Güney Marmara bölgesinden
gelen hastalarımız dahil, Bursalı hastalar nakil

olmak için daha uzak bir şehre gitmek zorunda
kalmıyorlar. Kendi şehirlerinde nakil olan hasta-
larına daha kolay bir şekilde destek olabiliyorlar.
Bunlar, hastalığın sadece hastayı değil, ailesini ve
çevresini de olumbsuz etkilediğini göz önüne alır-
sak çok önemli faktörler. 

Bursa’da nakil yapılmıyorken hastaların örne-
ğin Ankara’da bir nakil merkezine ya da İstanbul’a
gitmeleri ve orada şehre yerleşmeleri, en az 3-4 ay
hatta bir yıl kalacak şekilde bir ev bulmaları ge-
rekiyordu. 

Yılda 40-50 hastaya nakil yapılıyor
Ayrıca hastalar tanılarını koyan merkezde, bil-

dikleri ve güvendikleri kendi doktorları tarafın-
dan izleniyorlar. Bu da önemli bir avantaj
olabiliyor. 

Merkezimizde her yıl 40-50 arasında hastaya
nakil yapılmaktadır. Nakil ünitemiz her geçen yıl
nakil sayısını arttırabilmiştir. Yıllık daha fazla sa-
yıda nakili de kaldırabilecek alt yapıya sahiptir”
dedi.

Kemik iliği nakli nedir, nasıl yapılır?
Kemik iliği nakli  (kök hücre nakli) sağlıklı

kök hücreler verilerek hasta kişide yeni ve etkili,
sağlıklı kan hücreleri yapılanmasını sağlayarak
hastalığın ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir
tedavi şekli. Kan kanserleri, lenf bezi kanserleri
olan, kemoterapiler sonrası uygun dönemdeki
hastalara yapılabiliyor. Bazı hastalıklarda standart
tedavi şekli iken bazı hastalıklarda da nüksetmiş
hastalıklarda kemoterapilerden sonra seçilecek en
uygun yaklaşım olarak kabul ediliyor.

Kemik İliği Nakli Merkezi,
kanser hastalarının umut ışığı 

Tıp
Fakültesi İç Hastalık-

ları Anabilim Dalı Hematoloji
Bilim Dalı’na bağlı olarak 2009
yılında kurulan Kemik İliği Nakli
Merkezinde bugüne kadar top-

lam 225 hastaya kök hücre
nakli yapıldı.  
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BURSALILARDAN İLGİ
Ziraat ve Veteriner fakültelerinin oluş-
turduğu Tarımsal Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi bünyesinde, eğitim ve
öğretim amacıyla tamamen hijyenik ve
bilimsel ortamlarda üretilen meyve,
sebze, süt, yumurta ve et çeşitleri
büyük ilgi görüyor. 

BOL ÇEŞİT VAR
Domates suyu, salça, elma suyu, sirke,
tarhana, zeytin, tavuk ve bıldırcın yu-
murtası, bal, devekuşu eti ve yumur-
tası, peynir, inek ve keçi sütü, elma,
üzüm, süs bitkileri, kesme çiçek ve bit-
kiler için sıvı besin çözeltileri en çok
satılan ürünler arasında...

İKİ MAĞAZADA SATIŞTA
Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakül-
tesi’nin Görükle Yerleşkesinde ikişer
satış mağazası bulunuyor. Tıp Fakültesi
Hastanesi içerisinde ve Mediko-Sosyal
Merkezi’nde yer alan mağazalar, hafta
içinde her gün 09.00 ve 17.00 saatleri
arasında satış yapıyor.

Üniversitenin 

ürünleri 
kapış kapış 

Uludağ Üniversitesi Ziraat ve Veteriner 
fakülteleri bünyesinde üretilen doğal ürünler
vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 
Tamamen hij-
yenik ve bilim-
sel ortamlarda
üretilen ürün-
ler, mesai saat-
lerinde satışa
sunuluyor.

DOĞAL
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