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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ

(İletişim amaçlıdır, parayla satılamaz)

OCAK 2016

Sayı: 2

l Uludağ Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Millet ve insanlığa hizmet, uluslararası
insani ilişkiler” alanında fahri doktora unvanı verdi. Cumhurbaşkanına “fahri doktor” beratı Rektör Prof. Dr.
Yusuf Ulcay tarafından 21 Aralık günü Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende takdim edildi.
Cüppesini giydikten sonra bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rektör ve üniversite yönetimine,
senatosuna şükranlarımı sunuyorum. Bu şerefli payeyi hayatım boyunca iftiharla taşıyacağım” dedi.

l Bursa’nın gelişerek güzelleştiğini ve 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlediğini memnuniyetle gördüklerini
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uludağ Üniversitesi’nin de farklılığını ortaya koyarak lokomotif görevi ifa
ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, “Ülkemizin en seçkin üniversitelerden biri Uludağ Üniversitesi değerli katkılar
sunuyor. Ülkemizin teknolojiyi ithal eden bir konumdan çıkıp, üreten bir hal almasında teknokentlere ihtiyaç
duyuyoruz. Bu başarılarda alınteri olan herkesi tebrik ediyorum. 3. nesil üniversite vizyonuyla bu trendi artıracağınıza inanıyorum” diye konuştu.
(Haberi 2-5 sayfalarda)

Öğrencilere maaşlı
sigortalı iş

Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile imzalanan protokol sayesinde, Uludağ Üniversitesi öğrencileri mesleki deneyim kazanmaları
amacıyla, maaşlı, sigortalı işe yerleştirilecek.
Uygulama, firmalara bir yük getirmeyecek.
Haberi 6. sayfada

Veteriner Fakültesi
akredite edildi

Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim
Kurumları ve Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından akredite edildi. Veteriner Fakültesi’nin akreditasyonu yedi yıl geçerli olacak.
Haberi 10. sayfada

Erkek Voleybol
Takımı 1. Lig’te

Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerden oluşan Erkek Voleybol Takımı, Üniversiteler 2. Lig Voleybol Şampiyonası’nı yenilgi
almadan tamamlayarak 1. Lig’e yükselmeyi başardı.
Haberi 11. sayfada
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Sayfa 2

Uludağ Üniversitesi,
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan’ı ağırladı

U

Kampüsten

‘Uludağ Üniversitesi en seçkin
üniversitelerimizden biri’

ludağ Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Millet ve insanlığa hizmet,
uluslararası insani ilişkiler" alanında 'fahri doktor' unvanı verdi.
Büyükşehir Belediye Stadını
açmak ve BTSO’da Ekonomiye
Değer Katanlar’a ödüllerini vermek üzere Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı,
Üniversite’ye gelişinde İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bursa milletvekilleri,
Bursa
Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe,
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Bursa Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf Ulcay
karşıladı.
Eşi Emine Hanım’la birlikte
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde
düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan,
önce, ‘Türkiye'nin İnsani Yardım
Politikası’ konulu paneli izledi.
‘Bu şerefli payeyi hayatım
boyunca iftiharla taşıyacağım’
Panelin ardından, Uludağ Üniversitesi tarafından tarafından
"Millet ve insanlığa hizmet, uluslararası insani ilişkiler" alanında
verilen ‘fahri doktor’ beratı, Rektör
Ulcay tarafından Cumhurbaşkanı’na takdim edildi, cübbesi giydirildi.
Kendisine fahri doktor unvanı
veren üniversite yönetimine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Uludağ
Üniversitesi
tarafından şahsıma tevdi edilen
fahri doktora için şükranlarımı sunuyorum. Bu şerefli payeyi hayatım boyunca iftiharla taşıyacağımı
belirtmek istiyorum. Ülkemizin,
bölgemizin, dünyanın selameti,
huzuru için nasıl ter döktüysek
bundan sonra da devam edeceğiz.
Bursa'nın ilim, tasavvuf şehri olmasının yanında bir yatırım şehri
olmasından dolayı işadamlarına teşekkür ediyorum” dedi.
‘Bursa gelişip güzelleşiyor’
Evliya Çelebi’nin Bursa için,
‘Aşk Neşidesi’, Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa’nın ‘Osmanlı tarihinin dibacesi’ dediğini hatırlatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bursa,
adımınızı ilk attığınız anda sizi
saran, kuşatan, kendine meftun
eden bir şehirdir. Bursa, Osmanlıların kurduğu bir şehir olmanın

yanında Osmanlıları kuran, 600
yıllık Cihan Devletini inşa eden
bir şehirdir. Ve Bursa, aradan geçen
yüzyıllara rağmen ilk başkentlik,
payitahtlık ruhunu, asaletini hala
dipdiri bir şekilde yaşatan bir şehrimizdir. Bursa’ya her gelişimde,
Bursa’nın tarihinden tevarüs ettiği
bu yüce ruhla, aşkla, inançla her
alanda daha da geliştiğini, güzelleştiğini, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğini memnuniyetle
görüyorum” diye konuştu.
‘Uludağ Üniversitesi
farkını ortaya koyuyor’
Uludağ Üniversitesi 75 bin öğrencisiyle bir farklılık ortaya koyduğunu
ifade
eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları

söyledi:
“Uludağ Üniversitesi bir lokomatif görevi ifa ediyor. Ülkemizin
en seçkin üniversitelerden biri
Uludağ Üniversitesi değerli katkılar sunuyor. Ülkemizdeki 59 teknokentten biri olan Ulutek'i 2005
yılında kurmuştuk. Ülkemizin teknolojiyi ithal eden bir konumdan
çıkıp, üreten bir hal almasında teknokentlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu
başarılar emeği, alınteri olan herkesi tebrik ediyorum. 3. nesil üniversite vizyonuyla bu trendi
artıracağınıza inanıyorum.”
‘Bütçede aslan payı eğitime’
Ülkeyi yönetme sorumluluğunu aldıkları günden itibaren eğitimin ilk gündem maddesi

Uludağ Postası

olduğunu belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Bütçede aslan payını
eğitime ayırdık. Bizden önce savunmaya ayrılırdı. Gerek altyapı,
gerekse keyfiyetin geliştirilmesi konusunda ayrıca çaba harcadık. Sizler bu sürecin şahidisiniz.
Ülkemizin 13 yılda kat ettiği mesafeyi bizzat tecrübe ediyorsunuz.
2002 yılında 76 üniversitemiz varken, 117 ilave yaptık; şu anda 193
üniversitemiz var. Bizle dalga geçtiler, ‘Bunlar tabela üniversitesi’dediler. O zamanlar 10 adaydan 1'i
üniversiteye girebiliyordu. Hamd
olsun şimdi açıkta kalma yok noktasına geldi. Eksiklerimiz var ama
çok ciddi mesafeler aldığımızı da
kimseler inkâr edemez.”
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‘Türkiye’nin İnsani
Yardım Politikası’
paneli

U

ludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür
Merkezi’nde düzenlenen tören öncesinde,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin
İnsani Yardım Politikası” konulu paneli izledi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru’nun moderatörlüğünde yapılan panele, UÜ İİBF
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Ferhat
Pirinççi ve Kamu Yönetimi Bölümü’den Doç. Dr.
Mehmet Zahid Sobacı katıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru,
insandan insana yapılan ilişkilere muamelat dendiğini, muamelatta esas olanın da adalet olduğuna işaret ederek, “Herhangi bir ideolojisi, rengi, cinsi,
giyimi, kuşamı, etnografyası, etnisitesi hiçbir zaman
önemli değildir. Bu insana güzel bir muamele gerekir.
Adaleti süsleyen ahlaktır. Ahlakın ortaya konulmasındaki ölçü de vicdandır. İşte o zaman davranışlar
insani olur. Aksi takdirde adalet ters edilirse, zulüm,
haksızlık, feryat, figan, hasılı bugün yaşamakta olduğumuz ve hiç de memnun olamayacağımız hususları
gündeme getirmiş oluruz. Bu insani tutum ve davranışlar bizim coğrafyamızda her gün insanlığa takdim
edilen bir modeli ve aynı zamanda bir uygulamayı ortaya koymaktadır” dedi.
Doç. Dr. Mehmet Zahit Sobacı da konuşmasında, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere karşı izlediği
politikalara dikkat çekerek, “Son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler aslında insanlık camiasının
bugün, tarihinde hiç olmadığı kadar bir barış ve merhamet diline ihtiyacı olduğunu gözler önüne sermektedir. Önemli olan, bu barış dilinin hangi medeniyet
anlayışı tarafından insanlara sunulacağı meselesidir.
Ancak bu coğrafyadaki ihtiyaç duyulan barış dilinin
Batı medeniyetinden çıkmayacağına işaret etmektedir. Türkiye, diğer Avrupalı devletlerden farklı olarak
Suriyeli mültecilere bir çıkar ve güvenlik siyaseti penceresinden değil, bir değerler siyaseti penceresinden
yaklaşmaktadır ve bu anlamda bölgede tarihi bir misyonu da yerine getirmektedir” diye konuştu.
Doç. Dr. Ferhat Pirinççi ise Türkiye’nin insani
diplomasi noktasında geldiği noktayı ele alarak, ihtiyaçlar çerçevesinde yeni kurumların açılması ve bu
kurumların çok entegre bir strateji ile çalışmaya başlamasıyla, Türkiye’nin insani diplomasi alanında
önemli bir farkını ortaya koyduğunu söyledi. Pirinççi, bu kurumlar arasında AFAD, TİKA ve Yurt
Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın bu
alanda önemli roller üstlendiğini sözlerine ekledi.

Sayfa 3

Üniversite için yeni
ufuklar belirledik
Kampüsten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doktor beratını takdiminden önce bir konuşma yapan Rektör
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Uludağ Üniversitesi için hedefleri ve yapılanlara ilişkin bilgi verdi.

R

ektör Prof. Dr. Ulcay, Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan törende yaptığı
konuşmasında, sekiz ay önce göreve geldiklerinde Uludağ Üniversitesi’ni kentin ve ülkenin dinamikleri ile bütünleşmiş, örnek bir
akademik merkez yapmak üzere yola çıktıklarını
ve bu hedefler doğrultusunda hızlı ve etkin
adımlar attıklarını söyledi.
Hedef, Türkiye’nin ilk 10’u olmak
Ulcay, kendine farklı ve yeni ufuklar belirleyen, Türkiye'nin ilk 10 yükseköğretim kurumu
arasında yer almasını hedefledikleri Uludağ Üniversitesi'ni; ekosistemini tamamlamış kampüs
yapısıyla en kaliteli eğitim-öğretim imkânlarına
sahip, Ar-Ge ve proje desteklerini arttırarak bilimsel çalışmaları teşvik eden, bilim dünyasına
hizmet etmenin yanı sıra, mezunlarıyla iş dünyasının beklentilerine cevap verebilen, nitelikli
ve uluslararası öğrencilerin ve araştırmacıların
öncelikli tercih ettiği, yüksek lisans ve doktora
yapan öğrenci sayısını en az 10.000’e çıkarmış,
bir üniversite için çalıştıklarını kaydetti.
ULUTEK’te üretim artacak
Rektör Ulcay, Uludağ Üniversitesi olarak,
kurucusu ve işletmecisi oldukları ULUTEK
AŞ’de hazırlıklarına başladıkları yeni proje sayesinde, ulusal ve uluslararası yeni yatırımcılarla
Teknopark’taki üretim ve istihdam kapasitesini
10 kat arttırmayı hedeflediklerini ifade ederek
“BUSKİ ve Marmarabirlik ile görüştük, ULUTEK’te ar-ge merkezi kurmaları için ön mutabakata vardık.”
Özel sektöre ortaklık kültürü
Özel sektörle ortaklık kültürünü hayata geçirdiklerini dile getiren Rektör Ulcay, “Bunun
için bilimsel araştırma projeleri yönergemizde
değişikliğe gittik. Santez projelerindeki çalışma
modelini Uludağ Üniversitesi’nde uygulamaya
başladık. Uludağ üniversitemizdeki akademisyenlerimiz ile birlikte ortak ar-ge çalışması
yapan girişimcilerimizin ve firmalarımızın üniversiteye sunacakları küçük ve orta ölçekli projelerine üçte bir (1/3) oranında (150 bin TL’ye
kadar) ortak oluyoruz. Küçük ama etkin projelerde bu modeli kullanmaya devam edeceğiz”
dedi.
Bilimsel araştırmaya destek
Uludağ Üniversitesi’nin 40 yıllık tarihinde
bu çapta ilk kez gerçekleşen uygulamalara imza
attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ulcay, son
altı ayda araştırma projeleri için 12 milyon TL’ye
yaklaşan mali destek sağladıklarını, yılda iki kez
toplanan bilimsel araştırma projeleri komisyonu
artık her ay topladıklarını, proje başvurularında
da zaman sınırlamasını kaldırıp öğretim üyelerine araştırma desteklerini arttırdıklarını kaydetti.

Kampüste yeni yapılanma
Üniversitenin bilimsel açıdan gelişmesi için
yapılanların yanı sıra sosyal hayata ilişkin de
projeler geliştirdiklerini anlatan Rektör Ulcay,
şunları söyledi:
“Öğrenci ve çalışanlarımızdan gelen yoğun
talepler doğrultusunda, Üniversitemize, Uluşehir Bursa’ya yakışır bir camiyi de elbirliği ile yaptıracağız. Bu konu ile ilgili bir dernek kurulmuş
olup çalışmalarına başlayacaktır. 2886 sayılı yasada tanımlanan modele göre, aynı bölgede bir
sosyal yaşam ve öğrenci merkezi de inşa edeceğiz. Yaklaşık 50 dönümlük alanın yer altındaki
3 katında 3.000 araç kapasiteli bir otopark olacak.
Yaşam merkezi ve otopark projemizin içinde
öğrencilerimizin sosyal ve kültürel aktivite salonları ve öğrenci toplulukları ofislerinin konuşlanacağı öğrenci merkezi de yer alacaktır.
Üzerindeki meydanda ise, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve akademisyenlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağı işyerleri yer alacak. 3996
sayılı yasa çerçevesinde, master ve doktora öğrencilerimiz için yerleşkemize etaplar halinde
olmak üzere 1.000 konutluk lojman projemiz
ile öğretim üyelerimize yönelik de etaplar halinde yeni lojman yapmak için çalışma başlattık.
Sizlerin de destekleriyle başlattığımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz projelerle; üniversitemiz birkaç yıl gibi yakın bir zamanda çok daha
farklı ve örnek bir akademik yaşam merkezine
dönüşecek.”

uludagpostasi-2.qxp_Layout 1 4.01.2016 11:50 Page 4

Sayfa 4

Kampüsten

Rektörlükte
brifing

Cumhurbaşkanı Erdoğan
törenden sonra, Rektör Prof.
Dr. Yusuf Ulcay’ı makamında ziyaret ederek Üniversite ile ilgili brifing aldı.
Rektör Ulcay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Uludağ Üniversitesi logosunun işlendiği
cam vazo armağan etti.
Cumhurbaşkanı da Ulcay’a
geleneksel motiflerle süslenmiş çini tabak armağan etti.
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Kampüsten

Sayfa 5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu,
Genel Sekreter Doç. Dr. İsmail Sağlam, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Yüce ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine “Hoşgeldiniz”
diyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın annesi Nermin Hanım’ın
elini öptü. Ulcay ailesi, Rektörlük Makamında da Cumhurbaşkanı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Sayfa 6

Kampüsten

İŞKUR’dan öğrencilere maaşlı staj hizmeti

Uludağ Postası

Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile imzalanan protokol sayesinde, Uludağ Üniversitesi öğrencileri mesleki
deneyim kazanmaları amacıyla, maaşlı, sigortalı işe yerleştirilecek. Uygulama, firmalara da bir yük getirmeyecek.

İ

ŞKUR Genel Müdürlüğü’nün
başlattığı İşbaşı Eğitim Programları uygulaması kapsamında fakülte ve
meslek yüksekokulu öğrencilerinin
staj için işyeri bulma sıkıntısı, Uludağ
Üniversitesi’nde çözüme kavuşturuluyor.
Üniversite ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sayesinde artık staj yapmak için
İŞKUR’a başvuran tüm UÜ öğrencileri, maaşlı ve sigortalı işlere yerleştirilecek. İki yıl boyunca geçerli olacak
protokol sayesinde Uludağ Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarında öğretim gören öğrencilere mesleki
tecrübe kazandırılması amaçlanıyor.
Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen törende, protokole Rektör Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, İŞKUR İl Müdürü
Kasım Tilki imza koydu.
Ulcay: Mesleki deneyim önemli
İmza töreninde konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversiteye gerçek yardım ve desteğin işte
böyle protokoller ile olacağını söyledi.
Protokolün, Üniversite’nin fakülte ve
meslek yüksekokullarındaki tüm öğrencileri yakından ilgilendirdiğinin altını çizen Rektör Ulcay, “Bizim
öğrencilerimizin aynı zamanda stajları
yerine geçebilecek bir çalışma olacak.
Yılda 160 gün, net asgari ücret ve sağlık sigortası dâhil olacak. Biz bu konuya ve böyle işbirliklerine büyük
önem veriyoruz. Bu proje, Uludağ
Üniversitesi’nin tüm öğrencileri için

geçerli olacak. Sayı açısından bir limit
yok. İŞKUR tarafından kurulan kariyer merkezleri öğrencilerimizin irtibat
noktası olacak. Bir firmada çalışabilecek öğrenci sayısı firma çalışanlarının
yüzde 10’unu geçemeyecek. Firma
açısından en ufak bir maddi yükümlülük getirmeyecek. Öğrenci açısından
da kendisini firmaya gösterme fırsatı
doğacak. Böylece öğrencilerimizin tecrübesiz yetişmesinin önüne geçebileceğiz.
Bu
uygulamayı
yaygınlaştırmamız lazım. Buna benzer
birkaç proje daha olursa tecrübesiz öğrenci sorunu aşılabilir. İki kurumun
da bu konu üzerinde kafa yorması ve
girişimlerde bulunması çok anlamlı
bir çalışma oldu. Yaygınlaşması için
hep birlikte gerekli adımları atacağız”
dedi.
Her öğrenci yararlanabilir
İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan İşbaşı Eğitim Programları kapsamında bu protokolü hayata
geçirebildiklerini söyleyen İŞKUR İl
Müdürü Kasım Tilki ise proje sayesinde işverenlerin ihtiyaç duyduğu elemanları kendi bünyelerinde ve
masrafız yetiştirebildiklerini vurguladı.
Tüm giderlerin 6 ay boyunca devlet
tarafından finanse edildiğinin altını
çizen İl Müdürü Tilki, “6 ay boyunca
İŞKUR, işçi ve işverenin giderlerini
karşılıyor. Kontenjan oranı yüzde 10
olarak sınırlandırıldı. Sigortalı iki kişi
çalıştıran bir kurumun üçüncü işçi giderlerini İŞKUR karşılıyor. Bursa’da

yaklaşık 700 bin sigortalı çalışan kaydı
var. Buna göre de 70 bin kişi bu hizmetten faydalanabilir.
Ancak bu kontenjan kullanılamıyor. Biz üniversite ile şimdi bir protokol
imzalayacağız
ama
esas
imzaladığımız protokol işverenle imzaladığımız protokoldür. Biz onlardan
çalışanların tüm dokümanlarını alıyoruz ve kayıtlarımıza işliyoruz. İşveren
de 6 ay boyunca aldığı çalışanı istediği

gibi işten çıkaramıyor. Bu yöntem ile
de işbaşı eğitim programıyla işe giren
arkadaşımız süre bittiğinde boş yere
işsiz kalmamış oluyor. İmzalayacağımız protokol sayesinde de öğrencilerimiz işbaşı yapacakları firmalarda
günde en az 5 saat, haftada ise en fazla
45 saat çalışabilecekler. Alacakları
ücret de attığı imza karşılığı, asgari
ücret üzerinden hesaplanarak ödenebilecek” şeklinde konuştu

Hukuk Fakültesi Görükle’ye
taşınacak
“Gerekli izinler alındı,
2016 yılında Hukuk
Fakültesi binasını Görükle kampüsüne yapacağız. Hukuk, 2018
yılında Görükle’de eğitime başlayacak.

U

ludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Gemlik’te bulunan Hukuk Fakültesi’nin
Görükle’deki ana yerleşke içerisine taşınacağını söyledi. Ulcay, “Gerekli onayları aldık. Hukuk Fakültesi’nin yeni
binası için ilk kazmayı 2016 yılında vuracağız. 2018 yılında hukuk öğrencileri
Görükle’deki yeni binada eğitim alacaklar” dedi.
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay,
Hukuk Fakültesi yönetimi ve öğrencileri ile bir araya geldi. Gemlik Asım
Kocabıyık Kampüsü’nü ziyaret eden
Rektör Ulcay, burada öğrencilere Görükle yerleşkesi içerisinde yeni bina ya-

pacaklarının müjdesini verdi. Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Şenyüz ve yöneticiler ile bir araya gelen
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, daha
sonra öğrencilerle buluştu.
2016’da ilk kazma vurulacak
Öğrenciler ile yaptığı toplantıda
Rektör olduğu ilk günden bu yana kendisine Hukuk Fakültesi’nin taşınması
için yoğun bir talep geldiğini aktaran
Rektör Yusuf Ulcay, Rektör olmadan
önce Hukuk Fakültesi’ni kampüs içine
taşıma sözü verdiklerini açıkladı. Sadece Hukuk Fakültesi’ni değil, tüm fakülteleri Görükle kampüsü içerisinde
toplamak istediklerini söyleyen Ulcay,

”

“Uludağ Üniversitesi, çok büyük bir
kampüse sahip. Fakültelerin tamamının
kampüs içerisinde olması gerektiğini
söyledim. Bir tek İnegöl İşletme Fakültesi’ni kampüse getirme şansımız yok.
Kanunen İnegöl’den taşıma yetkimiz
yok. Onun dışında tüm fakültelerin
Görükle yerleşkemize taşınmasını stratejik planımıza koyduk, onaylattık.
Daha sonra 2016 yılının bütçesini çalışırken yaptığımız bu değişiklikler için
devletten bütçe istedik. O bütçe geldi.
2018 yılına kadar devletin bize verdiği
bütçe ile binayı bitirmeyi planlıyoruz.
Ancak bir hayırsever işadamımız çıkar
bu giderleri ben karşılamak istiyorum

derse o zaman çok daha erken bitirme
şansımız olur” diye konuştu.
Gemlik’e Denizcilik Fakültesi
Gelecek yıl sadece Hukuk Fakültesi’nin inşaatına başlamakla kalmayacaklarını vurgulayan Rektör Yusuf
Ulcay, “Bugün Hukuk Fakültesi’ne
yeni başlayan arkadaşlarımız son sınıfa
geldiklerinde Görükle yerleşkesindeki
yeni fakülte binasında eğitimine devam
edecek. Gemlik’in de boş kalmaması
lazım. Hukuk Fakültesi’ni buradan aldıktan sonra hemen denizcilik yüksekokulu, eğer kanunen çevirebilirsek belki
Denizcilik Fakültesi’ni buraya yerleştirmek istiyoruz” dedi.
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Sağlık
Yüksekokulu
2016 yılında
fakülteye
dönüşecek
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Sayfa 7

‘Sağlık Bilimleri Fakültesi’ geliyor

ludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nun kampüs içerisindeki yeni binasının inşaatı hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, inşaatı ziyaret ederek yetkililerden
bilgi aldı.
Sağlık Yüksekokulu binasının son teknoloji ile
kurgulanmış bir yapı olacağını söyleyen Rektör
Prof. Dr. Ulcay, “Önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız Sağlık Yüksek Okulu’nu yeni binası ile birlikte
ve
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi’ne
dönüştüreceğiz” dedi.
Rektör Ulcay, “Temmuz ayında temelini attığımız Sağlık Yüksekokulu binasını 2016 yılının
Mayıs ayı içerisinde bitirerek eğitim-öğretime açmayı hedefliyoruz. 3 bin metrekarenin üzerinde bir
kullanım alanına sahip olan yeni Sağlık Yüksek-

okulu binasının zemin katında 81 kişilik dört adet
dershane, 2 adet uygulama salonu, 5 adet idari
büro ve 315 kişilik amfi yer alacak. Binanın birinci
katında ise 27 adet yönetici ve akademisyen odası
bulunacak. Yeni yapılan binanın derslik ve ofisleri
değişken debili merkezi klima ile soğutulacak. Teknolojik gelişmelere uygun olarak planlanan binanın
su tesisatı ise tasarruf sağlayacak şekilde tasarlandı.
Her iki katında da engelli tuvaletleri bulunacak
olan binanın iki duraklı engelli asansörü de bulunacak. Yüzde 50’sinden fazlası bitirilen binayı 2016
yılında eğitim ve öğretim yapabilecek şekilde hizmete açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Üniversite şantiyeye dönecek
Göreve geldikleri ilk 8 ay içerisinde üniversiteyi
karış karış planladıklarını söyleyen Rektör Yusuf
Ulcay, 2016 yılında birden fazla projenin temelini

atacaklarını vurguladı.
Rektör Ulcay, “Master plan çalışmamızla birlikte 8 aylık görev süremiz içerisinde öncelikli olarak üniversitenin her köşesini planladık.
Projelerimizi hazırladık. Şimdi bu çalışmaların sonuna geldik. Artık 2016 yılında projeler bir bir uygulamaya geçirilecek. Bitirilen projelerimizi de
hizmete sokacağız. Sağlık Yüksekokulu binasının
yanı sıra merkezi laboratuvar inşaatlarımız da sürüyor. İki projeyi de 2016 yılında hizmete açacağız.
Hepsinin yatırım planlarını onaylattık. Bütçeleri
alındı. Artık üniversitemizi adeta bir şantiyeye döndürerek, geleceğin Uludağ Üniversitesi’ni oluşturmaya başlayacağız. Gerek öğrencilerimiz gerekse de
akademik kadromuz için Türkiye’de örnek gösterilecek bir üniversiteyi hep birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

“Üniversitenin 25 yılını planlıyoruz”
l Üniversite kurulurken 12 bin öğrenci için planlanmış, şimdi 63 bin öğrenci var.
l Tıp Fakültesi Hastanesi 500 yatak için planlanmış, 1000 yatak var.
l Kampusün yapılanmasında her şey ayrı ayrı yapılmış, ortak bir dil kullanılmamış.
l Geleceğe dönük plan yapmazsak hantal bir üniversite olacağız.

U

ludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, kuruluş aşamasında üniversitenin 12
bin öğrenci için planlandığını, bugün ise bu sayının
63 bine çıktığını belirterek, “Zamanla büyüyen üniversitenin plansız yeni yatırımları oldu. Biz geleceğe
dönük bir çalışma yapmazsak ileride çok daha hantal
bir üniversite yapısı ortaya çıkacak” dedi.
Yönetim öğrencilerle buluştu
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eray Alper, Prof. Dr. Mehmet
Yüce ve Genel Sekreter Doç. Dr. İsmail Sağlam ile
birlikte öğrenci topluluklarının konuğu oldu. Çamlık Yemekhanesi’nde düzenlenen akşam yemeğinde
170 öğrenci topluluğundan temsilcileriyle yemekte
bir araya gelen Rektör Ulcay, hem üniversitenin gelecek planlarını paylaştı hem de öğrencilerden gelen
soruları cevapladı.
Öğrencilere yaptığı konuşmasında, Uludağ Üniversitesi’ne yeni bir kurumsal kimlik kazandırmaya
çalıştıklarını vurgulayan UÜ Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, üniversitenin gelecek 25 yılını planladıklarını söyledi. Bu kapsamda detaylı bir proje çalışması yürüttüklerini belirten Ulcay, “Üniversitenin
25 yıllık planlarını hazırlatıyoruz. İki farklı firma bu

konuya çalışıyor. Sizler 25 yıl sonra okulda öğrenci
olmayacaksınız ancak okulu ziyaret edip yapılanları
görebileceksiniz. Bu kampüsün içerisindeki tüm yatırımları planlamamız gerekiyor.
Bu üniversite 12 bin öğrenci için planlandı. Hastane de 500 yatak için planlandı. Bugün 63 bin fiili
okuyan öğrenci, hastanede de binin üzerinde yatak
oldu. Zamanla büyüyen üniversitenin plansız yeni
yatırımları oldu. Biz geleceğe dönük bir plan yapamazsak ileride çok daha hantal bir üniversite yapısı
ortaya çıkacak. Gelişmiş ülkelerin kampüsünde hem
plan hem de yapıların ortak dili olur. Bizde ise her
biri farklı yapılmış. Kimseyi suçlamıyoruz. Ancak
ortak bir dil hiç olmamış. İşte biz bu eksikliğin giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Öğrenci için modern bir kampus olacak
Üniversiteyi günlük minimum 50 bin kişinin
gelip gittiği büyük bir kent merkezine benzeten Rektör Ulcay, bu yoğun nüfusun günlük ihtiyaçlarını
karşılayacak ve gelecekte sıkıntı yaşatmayacak bir
planlama yaptıklarını vurguladı. Ulcay şöyle konuştu: “17 bin dönüm kampüs alanı olan bir üniversitede her türlü etkinlik yapılabilir. Bizim dışarıya
gitme ihtiyacımızın olmaması gerekiyor. Ancak

bunu da planlayarak yapmak gerekiyor. Nerede
eksik varsa hemen yapalım, edelim gibi düşünceler
bu üniversiteyi çözüme kavuşturmaz.
Genel bir strateji belirlenir ve ona göre gelecek
planı yapılır. Biz ilk önce binaların deprem analizini
çıkardık. İki binanın hemen yıkılmasına karar verdik. Biri eski Fen Edebiyat Fakültesi, diğeri Spor Bilimleri Fakültesi. Ziraat Fakültesi’nin de iki binası
çıkacak analize göre ya yıkılacak ya da tadilatı yapılacak. Ancak bunun dışında yeni binalar da yapılacak. İşte o zaman çok daha modern ve öğrenciye
hitap eden yeni bir Uludağ Üniversitesi ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.
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Mevlana ve Farabi Değişim Programları tanıtıldı

Y

Eğitim-Sosyal

üksek Öğretim Kurumu
(YÖK) tarafından, Mevlana ve
Farabi Akademik Değişim Programları’nın tanıtımı amacıyla yapılan toplantıların
9’uncusu,
Uludağ
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
Bursa’da gerçekleştirildi.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde
düzenlenen programa YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Rektör
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, YÖK Yürütme
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, YÖK çalışanları, akademisyenler
ve öğrenciler katıldı.
Toplantının açılış töreninde konuşan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr.
Safa Kapıcıoğlu, bilginin büyük bir
güç olduğunun herkes tarafından
kabul edildiğini belirterek, bu gücün
elde edilmesi için de yapılacakların bilinmesi gerektiğini kaydetti.
Üniversitelerin bu hedefe ulaşmanın merkezleri konumunda olduğunu
ifade eden Prof. Dr. Kapıcıoğlu, “Fa-

rabi ve Mevlana Değişim Programları
da özellikle yeni YÖK stratejisi çerçevesinde ele alıp değerlendirip canlandırarak yürütmeyi planladığımız
programlardan ikisidir. Bunları çok
önemsiyoruz. Özellikle de bu değişim
programları hem yurtiçi hem de yurtdışı bilginin elde edilmesi ve insana
yapılan yatırımlar bakımından büyük
önem arz ediyor. Üniversitelerimizin
kendi hedefleri doğrultusunda bu
programlara katılarak ülkemiz için,
dünya için, ilim için gerekli insan yetiştirme çabamıza katkı sunmalarını
istiyoruz” dedi.
‘Öğrenci değişimde ilk beşteyiz’
Uludağ Üniversitesi olarak hedeflerini, Türkiye’nin en iyi ilk 10 yükseköğretim kurumu arasına sokmanın
ötesinde, dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girebilmek olarak belirlediklerini vurgulayan Rektör Prof.
Dr. Yusuf Ulcay ise uluslararası işbirliklerine dayalı projelerin, yeniliğin ve
rekabetçiliğin yolunu açtığının altını

Fikir
zanaatkârları
konuşuyor

l

Uludağ Üniversitesi’nde okumakta olan öğrencilerin entelektüel düzeyde kendilerini geliştirebilmelerine yönelik olarak İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi öncülüğünde ve “Bursa Akademi Projesi” kapsamında düzenlenen “Fikir Zanaatkârları” söyleşi
dizisi başladı.

Uludağ Postası

çizdi. Rektör Ulcay, Mevlana Değişim
Programı çerçevesinde yurtdışından 7
öğrencinin eğitim almak için Uludağ
Üniversitesine geldiğini, üniversiteden
de 3 öğretim üyesinin eğitim vermek
üzere Kırgızistan’a gittiğini açıkladı.
Ulcay, “2015 – 2016 eğitim öğretim yılında ise çeşitli fakültelerinde
eğitim alan 17 öğrencimiz bulunuyor.
6 öğrencimiz de yurtdışına giderek öğrenim süreçlerine farklı bir boyut kazandırıyorlar.
2009 yılında Farabi Değişim Programı’na da üye olan üniversitemiz yıldan yıla artan bir seyirle diğer
yükseköğretim kurumlarından yaklaşık 1000 civarında öğrenciyi konuk etmiştir.
Bu bakımdan Türkiye’nin ilk beş
üniversitesi arasındadır. Diğer kurumlara gönderdiğimiz öğrenci sayısı ise
350’yi aşmıştır. Üniversitemizin şu
anda 95 devlet ve 6 da vakıf olmak
üzere toplam 101 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır. 2015-2016 yı-

Alanında uzman 12 farklı akademisyenin katılacağı etkinlikler 8 Aralık 2015
günü Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ali Yaşar Sarıbay ile başladı.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Fikir Zanaatkârları” söyleşi
dizisine, “Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli”
paneliyle devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Uğur Derman, Prof. Dr.
Çiçek Derman, Prof. Dr. Mustafa Kara ve
Prof. Dr. Hüseyin Algül konuşmacı olarak
yer aldı. Panelistler, hekim-tıp tarihçisi ve
ressam Ahmet Süheyl Ünver, hukukçufikir ve siyaset adamı Ali Fuat Başgil,
mimar-mühendis ve mimarlık tarihçisi
Ekrem Hakkı Ayverdi, yazar-şair Fethi Gemuhluoğlu ve muallim-şair-mütefekkir
Mahir İz’in hayatları, eserleri ve fikirleri
hakkında bilgi vererek, onların medeniyete
katkılarını vurguladı.
Söyleşi dizisine, Chicago Üniversitesi’nden Ufuk Akçiğit de katılarak ekonomik gelişme ve inovasyonu anlattı.

lında 187 öğrenci bu programla üniversitemize gelirken 50 öğrencimiz de
yurtdışında eğitim imkânından yararlanmıştır. Bu rakamların çok ötesine
geçerek, daha fazla öğrencimize ve
akademisyenimize kültürel ve akademik gelişimlerini sağlayacak olanaklar
sunabilmeliyiz” diye konuştu.
UÜ Mevlana Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Karpat da yaptığı konuşmasında değişen dünya
düzeninin yükseköğretimde bilinen
kuralları da değiştirdiğini söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Hasan Mandal ‘Küresel Eğilimler
Yükseköğretim Ekosistemimizin Değerlenmesi Yeni Açılımlar’ konulu bir
sunum gerçekleştirdi. YÖK’ün artık
yeni bir strateji içerisine girdiğine işaret eden Prof. Dr. Hasan Mandal,
Uludağ Üniversitesi’nde yapılacak bu
son toplantının bir sonraki aşamasının
Ankara’da tüm rektörlerin katılımı ile
gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Türk-İslam düşüncesi alanında uzman
Doç. Dr. Fatih M. Şeker de, “Fikir Zanaatkârları” dizisine, “Geçmişten Günümüze
Zihniyet Değişimi”ni anlatarak katkı verdi.
Söyleşilerde kimler var?
15 Mayıs 2016 tarihine kadar sürmesi
planlanan“Fikir Zanaatkârları” söyleşi dizisine, Maltepe Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Süleyman
Seyfi Öğün, Koç Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Şener
Aktürk, İstanbul Üniversitesi İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Veysel
Bozkurt, Tarihçi Prof. Dr. Ali Birinci, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Oktay
Taftalı, İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden Dr. Mustafa Özel, Sakarya
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Doç. Dr. Bünyamin
Bezci, Sakarya Üniversitesi Resim Bölümü’nden Prof. Dr. Besim F. Dellaloğlu,
Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hüsamettin Arslan’ın
katılması bekleniyor.
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Av. Şahin Antakyalıoğlu

Öğretmen adayları, çocukların cinsel
istismarına karşı bilgilendirildi

T

ürkiye’de çocuklara karşı her
türlü sömürünün ortadan kaldırılmasını sağlamak üzere faaliyet
gösteren Çocuklara Yönelik Ticari
Cinsel Sömürü (ÇTCS) ile Mücadele
Ağı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen
adaylarını çocuk istismarıyla ilgili bilgilendirdi.
Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik (PDR) Topluluğu öğrencilerinin organize ettiği
konferans, ÇTCS gönüllüsü olan
Ankara Barosu Avukatlarından ve
ÇTCS Ağı Koordinatörü Şahin Antakyalıoğlu tarafından verildi. Eğitim
Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda gerçekleşen konferansa öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Merkezi Tayland’da bulunan ve
1990 yılında Asya ülkelerinde çocuk
fuhuşuna karşı yürüttüğü bir kampanyayla kurulan ECPAT (End Child
Prostitution, Child Pornography and
Traﬀicking of Children for Sexual
Purposes –Çocuk Fuhuşu, Çocuk
Pornografisi ve Cinsel Amaçlı Çocuk
Ticaretine Son) adlı uluslararası kuruluş tarafından desteklendiklerini belir-

Üniversite’nin
‘en gönüllü’leri
ödüllendirildi

ten Av. Şahin Antakyalıoğlu, Türkiye’den de 38 kuruluşun ağa üye olduğunu söyledi.
Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürünün en temel ve birbiriyle ilişkili
biçimlerinin çocuk fuhuşu ve çocuk
pornografisi, çocuk evliliği, cinsellik
amaçlı turizm ve cinsel amaçlı çocuk
ticareti olarak özetlenebileceğini belirten Şahin Antakyalıoğlu, dünyada şu
anda en büyük yayılan suç türünün
çocukların cinsel sömürüsüne yönelik
işlenenler olduğuna dikkat çekti.
“Çocuk istismarı büyük pazar”
Çocukların cinsel sömürüsüyle ilgili internet üzerinden milyarlarca
dolar para sirkülasyonu olduğuna işaret eden Antakyalıoğlu, dünya devletlerinin en çok imza attıkları
sözleşmenin çocukların cinsel sömürüsüne karşı uluslararası sözleşme olmasına rağmen, bu suçların giderek
yayıldığını da kaydetti.
“Suriyeli göçmenler mağdur”
Son dönemlerde özellikle Suriye’den 2 milyonu aşkın insan geldiğini, bunların 3’te 1’inin çocuk
olduğunu hatırlatan Antakyalıoğlu,
“Bu göçmenler insan ticareti mağduru
olabiliyor. Savaştan kaçıyorlar ve burada iş, beslenme ve barınma sorunları
var. Çocukların bir kısmının refakatçıları da yok. Gerek yüz yüze, gerek
online olarak çocuk ticareti yapılabiliyor. Belli ağlar oluşturulmuş ve bu
çocuklar Avrupa’da ve Türkiye’de satılıyor, fuhuşa yönlendiriliyor” dedi.
“Hızla yöntem değiştiriyorlar”
Devletin idari ve adli olarak mücadele ettiğini ancak bunların yetersiz

kaldığını anlatan Antakyalıoğlu, “O
kadar hızlı yöntem değiştiriyorlar ki
bunlarla baş etmek için toplumun eğitilmesi gerekiyor” diye konuştu.
“İstismar örtbas ediliyor”
Toplum içinde 200 bin pedofilin
dolaştığına dikkat çeken Antakyalıoğlu şunları söyledi:
“Ailelerin ve eğitim kurumlarının
bu konuda dikkatli olması gerekir.
Birçok kişi veya kurum bu tür olaylar
ortaya çıksa bile örtbas etmeyi tercih
ediyor. Oysa çocuk istismarının önlenebilmesinde ihbarın çok büyük
önemi var. İlkokuldan başlayan bir
eğitim de gerekiyor. Hem ailelerin
hem de çocukların eğitilmesi gerekiyor. Çocukların hem ‘mağdur’ olmaması için hem de çocuk istismarının
‘fail’i olmaması için eğitim gerekiyor.”

“İstismarı gizlemek suç”
Çocukları istismar edenlere, fuhşa
teşvik edenlere karşı cezai yaptırımlar
bulunduğunu ancak, mağdurun örseleneceği düşünülerek birçok olayın
örtbas edildiğini anlatan Antakyalıoğlu, bunu saklamanın 6 aydan iki
yıla kadar hapisle cezalandırıldığını,
örtbas eden resmi kurumda çalışan biriyse cezasının ikiye katlandığını hatırlattı.
“ÇTCS gönüllüsü olun”
Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürüyle mücadelede öğretmenlerin
önemli bir rolü olduğunu ifade eden
ÇTCS Ağı Koordinatörü Şahin Antakyalıoğlu, öğretmen adaylarına çağrıda bulunarak ÇTCS gönüllüsü
olarak da topluma hizmet vermelerini
istedi.

geçen akademisyenler de ödüllerini
aldı.
Geçen yıl Estonya’dan işitme engellilerin eğitimini incelemek için
gelen ekibi ağırlayan Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Nilüfer İş Okulu
idarecilerine; Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne,
önümüzdeki dönemde Görükle Yer-

leşkesinde de uygulanacak Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) için teşekkür edildi.
Engelli öğrencilere staj ve mezuniyet sonrası istihdam sağlayan özel sektör temsilcilerine ve İşkur Bursa il
Müdürlüğüne “Teşekkür Belgesi” verildi. Engelsiz Uludağ’ın organizasyonlarında beraber çalıştığı Engelli

Kadınlar Derneği, Bursa Altı Nokta
Görme Engelliler Spor Kulübü ile
Uludağ Satranç Topluluğu, Bursa Engelliler Düşünce ve Fikir Kulübü yöneticilerine de teşekkür edildi.
Törende ayrıca, 3 Aralık Dünya
Engelliler Günü temalı afiş yarışmasına katılan ve dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

U

ludağ Üniversitesi Engelli
Öğrenci Destek Birimi,
2015 yılının En Gönüllüler Ödül Töreni yapıldı.
Uludağ Üniversitesi öğrencileri,
akademik ve idari personeli yanı sıra
Engelsiz Uludağ’ın yereldeki ve ulusaldaki çalışmalarında paydaş olan gönüllülere; birimden sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Hamza
Meral ve birim Koordinatörü Öğr.
Gör. Dr. Sıdıka Parlak tarafından
“Teşekkür Belgesi” verildi.
Engelsiz Uludağ’ın 2015 yılı
içinde paydaşı olduğu “Dostluk Kapısı Projesi” için Bursa Valiliği, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekibi
ile projenin hazırlanmasında emeği
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Veteriner Fakültesi akredite oldu

V

eteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim
Kurumları ve Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından akredite
edildi.
Türkiye’den dört veteriner fakültesi ile eş zamanlı
olarak değerlendirilen Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, en yüksek puanla (94.4) yedi yıllığına akredite
olmaya hak kazandı.
Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)

Eğitim

Uludağ Postası

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde incelemelerde bulunarak,
eğitim, araştırma ve idari hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kabul görmüş belirli standartlar çerçevesinde yapılıp yapılmadığını değerlendirmeye tabi
tutmuştu.
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız,
fakültenin akredite olmasında emeği geçen eski dekanlara, öğretim üye ve elemanlarıyla tüm personele teşekkür etti.

Tıp öğrencileri, yabancı dergiye hakem seçildi
U

ludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tıp
alanında en ünlü akademik dergilerden biri olan
Student BMJ (British Medical Journal - e International
Medical Journal for Students) dergisine hakem heyeti
oldu.
Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Nevriye Gül Ada,
Methiye Bozkurt, Büşra Koçak, Ayşe Şebnem Şevelli ve
Arife Özküçük; Okutman Neslihan Önder danışmanlığında, Tıp alanında dünyadaki etki faktörü en yüksek ilk beş akademik
dergiden biri kabul edilen British Medical Journal (BMJ)
bünyesinde kurulan ve Tıp
Fakültesi öğrencilerinin
araştırmalarını yayınlayan en prestijli dergi
Student BMJ (British
Medical Journal - e
International Medical
Journal
for
Students)’de uluslararası
yayınları İngilizce değerlendirmek üzere hakem seçildi.
Öğrencilerin
Student
BMJ’deki hakemlikleri öğrencilikleri boyunca devam edecek.

uludagpostasi-2.qxp_Layout 1 4.01.2016 11:50 Page 11

Sayfa 11

Erkek Voleybol Takımı 1. Lig’e yükseldi
Uludağ Postası

Spor

Ü

niversiteler 2. Lig Voleybol Şampiyonası’nı yenilgi almadan
tamamlayan Uludağ Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, 1.
Lig’e yükseldi.
Voleybol Takımı, Tekirdağ’da 15-19 Aralık tarihlerinde düzenlenen
Üniversiteler 2. Lig Voleybol Şampiyonası’nı yenilgi almadan tamamlayarak 1. Lig’e yükselmeye hak kazandı.
Yalova Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi’nin de
katıldığı müsabakaların tamamında başarılı skorlar alan Uludağ Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaşarak Üniversiteler
1. Voleybol Ligi’ne yükseldi.
Şampiyon kadro
Öğretim Görevlisi Faruk Korkmaz ve Okutman Sezai Özgen yönetimindeki UÜ Erkek Voleybol Takımı çeşitli fakültelerde eğitim
gören öğrencilerden oluşuyor.
Takım oyuncuları isimleri ve eğitim aldıkları bölümler şöyle: Mustafa Ak (Spor Bil. Fak.), Süleyman Kavcı (Spor Bil. Fak.), Sami Kaplan
(Müh. Fak.), Serhan Konya (Müh. Fak.), Abdullah Başterzi (Müh.
Fak.), Hüseyin Hatip (Müh. Fak.), Sercan Tabak (İİBF), Furkan
Tuğan (İİBF), Melih Karagöz (Fen. Ed. Fak.), Ahmet Umut Arslan
(Tıp Fak.), Süleyman Yanar (Tıp Fak.) ve Bilgehan Hoşafçı (Eğitim
Fak.).

Işıklar Askeri Hava Lisesi ile dostluk maçı

U

ludağ Üniversitesi ile Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi
arasında oynanan dostluk maçı iki tarafın da attığı
birer gol ile berabere sonuçlandı.
Uludağ Üniversitesi’nin 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle
düzenlenen kutlama etkinlikleri çerçevesinde Üniversite personeli ve futbol takımı ile Işıklar Askeri Hava Lisesi personeli
ve futbol takımı iki ayrı maçta karşı karşıya geldi. Görükle
Kampusundeki Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanan ilk karşılaşmada Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve yöneticilerin olduğu üniversite takımı ile Işıklar Askeri Hava Lisesi Okul
Komutanı Hv. Plt. Kur. Alb. Mehmet Latif Özgen ve okul
komutanlarının olduğu iki takım karşı karşıya geldi. 10’ar dakikadan oluşan iki devre şeklinde oynanan maç 1-1 beraberlik
ile sonuçlandı.
Dostluk havası içerisinde geçen ilk karşılaşmanın ardından
UÜ Futbol Takımı ile Işıklar Askeri Hava Lisesi Futbol Takımı
arasında 20’şer dakikalık iki devreden oluşan maç başladı. Bu
karşılaşma da 3-3 berabere bitti.
Maçında sonunda her iki tarafın oyuncularını da tebrik
eden Rektör Ulcay, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu söyledi. Okul komutanı ile Rektör daha sonra 40 yıl pastası keserek dostluklarını pekiştirdi.
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