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4 Dünya genelinde şiirleri en çok bilinen Türk şairlerinden biri olan Tebriz doğumlu Azeri şair
Muhammed Hüseyin Şehriyar, Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törenle anıldı.
4 Türk Ocakları Bursa Şubesi işbirliğiyle “Bilgi Şöleni” biçiminde organize edilen ‘Her Yıl Bir
Büyük Türk’ adlı etkinlikte, iki gün boyunca
Şehriyar’ın sanatı ve kişiliği ele alındı. (5’te)

30’dan fazla
ülkede UÜ
imzası

4Üniversite, son bir yılda
30’dan fazla ülkeye 520
akademisyeni göndererek
onların dünyada yapılan
çalışmalardan haberdar olmalarını ve çok ortaklı
projelerde yer almalarını
sağladı. (Sayfa 8’de)

Telekomünikasyon sektörüne
nitelikli işgücü yetiştirilecek
Uludağ Üniversitesi ile Türk Telekom arasında işbirliğine gidilerek Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu bünyesinde “Uçtan
Uca Telekomünikasyon Teknolojileri Uygulamalı Laboratuvarı”
kuruldu. Laboratuvarda, öğrencilerin telekomünikasyon sektörüyle ilgili mevcut teknik bilgi ve
becerileri arttırılarak sektöre nitelikli iş gücü yetiştirilecek.
(Haberi sayfa 3’te)
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Dünyanın ‘göç’ sorunu
Bursa’da masaya yatırıldı

U

ludağ Üniversitesi, Bursa Valiliği,
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile
Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi TESAM’ın ortaklaşa düzenledikleri sempozyumda göç sorunu,
ekonomik, siyasal ve sosyal boyutlarıyla ele
alındı.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 26 -27
Ekim tarihlerinde yapılan sempozyumda,
çeşitli üniversitelerden gelen 32 akademisyen, göç sorunu, iklim değişikliği, şehir güvenliği, terör, sığınmacıların kültürel,
toplumsal ve ekonomik entegrasyonu, Suriyeli sığınmacılar ve Avrupa Birliği ilişkileri,
istihdam sorunları, Türkiye’de iç göçün değişen yapısı, Türkiye’de göçün etnik ayrışmaya etkisi, göç olgusu ve kimlik sorunları,
sığınmacıların vatandaşlığa alınma konuları
gibi geniş bir yelpazede bildiriler sundu.
Sempozyumun açılış töreninde konuşan
UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Yüce, mevcut istatistiklere göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3’ünün kendi doğdukları yer dışında yaşadığını söyledi. Bu
sayının 190 milyonu geçtiğine işaret eden
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce,
insanların en sık yaptığı eylemlerden birisinin yaşadığı mekanı terk etmesi olduğunu
belirtti.
Yüce, Göç, bazı durumlarda kaçınılmaz
bir zorunluluktur. Göç, insan tarihinin başlangıcından beri var olan bir gerçektir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
ön plana çıkarak dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Bu
sorun, Türkiye’nin de bu günlerde en
önemli gündem maddelerinden birisi olmuştur. 2011 yılında 1 milyon Suriyeli göç
etmek durumunda kalmışken, bugün toplamda 12 buçuk milyon Suriyeli ülkesini
terk etmek zorunda bırakılmıştır” dedi.

Göç nedeniyle Bursa’da
62 köy kuruldu
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Şükrü Köse ise Bursa’nın göçler ile şekillenmiş ve halen göç alarak büyümesini devam
ettiren bir kent olduğunu söyledi. Şükrü
Köse, “Osmanlı’nın şehircilik anlayışı ile
Bursa farklı bir yapıya bürünmüştür. Hatta
bunu mahalle adlarında bile görüyoruz.
Kentimiz göçler ile yenilenen bir şehir olmuştur. Zaman içerisinde Bursa genelinde
göçler dolayısı ile 62 yeni köy, 18 yeni mahalle kurulmuştur. Bursa tarihi boyunca
herkese kucak açmıştır. Bundan sonra da açmaya devam edecektir. Son olarak komşumuz olan Suriye örneğini yaşıyoruz. İnsanlar
savaş nedeniyle vatanını terk etmek zorunda
kalıyor. Ülke olarak geçmişte olduğu gibi biz
bu mazlum kardeşlerimize kucak açtık. Her
zaman ülke olarak ve Bursa olarak kucak açmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim ensar
ve muhacir gibi bir medeniyet anlayışımız
var” diye konuştu.
Savaş nedeniyle göç
TESAM Genel Başkanı M. İlyas Boz-

kurt, yaptığı açılış konuşmasında göç sorununun belli zamanlarda büyük bir artış gösterdiğini söyledi. Son dönemlerde insanlığın
yine kendisinden bekleneni yaptığını belirten Genel Başkan İlyas Bozkurt, “Savaşlar
ve ihtilaller ile birçok insan mağdur oldu.
Bu insanlar göçler ile yer değiştirmeye başladılar. Göç aslında belli olayların sonucudur ve belli sebeplere dayanır. Bunlar doğal,
siyasal, güvenlik ve ekonomik sebeplerden
meydana gelebilir. Son günlerde ise en çok
üzerinde durduğumuz göç savaş ve ihtilaller
sonucu meydana gelen göçlerdir. Göç sorununun iki tane yönü var. Birinci yönü göç
edenlerin yaşamış olduğu mağduriyet, ikinci
yönü ise göç edilen yerlerde yaşayan insanların yaşamış olduğu mağduriyet. Ama bu
iki yönlü mağduriyetler de insan olmanın
getirmiş olduğu sorumluluklardır” şeklinde
konuştu. Konuşmaların ardından Soturumlara geçildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Yüce’nin başkanlığını yaptığı sempozyumda Prof. Dr. Hamza Ateş, Prof. Dr.
Hasan Köni ve Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel göç
konusunu farklı boyutları ile ele aldı.

Telekomünikasyon Laboratuvarı,
öğrencileri sektöre hazırlayacak
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T

ürk Telekom ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
bünyesinde “Uçtan Uca Telekomünikasyon Teknolojileri Uygulamalı Laboratuvarı” kuruldu. Laboratuvar ile, Teknik Bilimler MYO
öğrencilerinin telekomünikasyon sektörüyle ilgili
mevcut teknik bilgi ve becerilerinin artırılması ve
sektöre nitelikli iş gücünün kazandırılması hedefleniyor.
‘Mesleki eğitimde revizyon başlattık’
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay imza töreninde yaptığı konuşmada, ara eleman yetiştiren
meslek yüksekokullarında uygulamalı eğitime
büyük önem verdiklerini, bu nedenle eğitim
programlarında 2 yıl önce revizyon başlattıklarını, bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yaptıklarını, bugün de Türk Telekom ile
böyle bir iş birliğine gittiklerini vurguladı.
Ulcay, bu işbirliği ile öğrencilere en yeni teknolojilerin öğretilmesini ve telekomünikasyon
alanında ihtiyaç duyulan telekomünikasyon kurulum elemanı yetiştirilmesini amaçladıklarını
ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Telekomünikasyon Laboratuvarı'nda Türk
Telekom yöneticileri ve uzmanlarının meslek içi
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eğitimlerinin verilmesi, öğrencilerimizin gerçek
iş dünyasıyla tanışması açısından da çok değerli.
Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimle iş dünyasıyla tanışmış olacaklar. Öğrenciler sektörün aramış olduğu yeterlilikler doğrultusunda alacakları
eğitim ile sektör tarafından daha tercih edilen nitelikli bir iş gücünü oluşturacak. İş birlikleri ve
verdikleri destek için Türk Telekom'a teşekkür
ediyoruz."
Türk Telekom’da istihdam olanağı
Türk Telekom Akademi ve Yetenek Yönetimi
Direktörü Saynur Önen de, sertifika programlarıyla birlikte program mezunlarının sektörde çok
büyük fark yaratmaya devam edeceklerini belirtti.
Önen, telekomünikasyon sektörünün yeni
kuşağın en fazla istihdam edildiği alanların başında geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Sanal gerçeklik uygulaması, e-eğitim, mobil
öğrenme, sanal sınıf, teknoloji laboratuvarları,
video bazlı dijital öğrenme içerikleri gibi teknolojileri bünyemizde barındırarak eğitim alanında
da sektörümüzde öncü olmayı ana hedeflerimiz
arasında görüyoruz. Türk Telekom olarak, hem
nitelikli personel açığını kapatmak hem de öğrencileri teknoloji dünyası ile buluşturarak gele-
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ceğin mesleklerine hazırlamak üzere yoğun mesai
harcıyoruz. Şu ana kadar iş birliği yaptığımız üniversitelerden 146 öğrenci Telekomünikasyon
Teknolojileri dersini başarıyla geçip belgelerini
almaya hak kazandılar. Bu öğrencilerimizi Türk
Telekom olarak bünyemizdeki açık pozisyonlar
için değerlendirip uygun adayları Türk Telekom
ailesine katmayı da arzuluyoruz.
Programdan mezun öğrenciler, Türk Telekom'da çalışma fırsatı bulabilecek."
UÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Karahan da okul olarak 19 program,
yaklaşık 5 bin öğrenci ve tamamen teknik programlardan oluşan eğitimlerle, tematik bir eğitim
modeli uyguladıklarını, Bursa gibi sanayi kentinde de çok önemli bir boşluğu doldurduklarını
anlattı.
"Birçok önemli sektöre ara değil, aranan
eleman yetiştiriyoruz." ifadelerini kullanan Karahan, bunun için de kent dinamikleriyle iş birliği yaptıklarını belirtti.
Öğrencilere sertifika verilecek
Proje kapsamında, Türk Telekom Akademi
tarafından verilen dersler sonunda başarılı olan
öğrencilere "Telekomünikasyon Kurulum Elemanı Belgesi" verilecek.
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Felsefecilerin
gündemi yoksulluk,
adalet ve dayanışma
U
ludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi tarafından iki yılda bir
düzenlenen Uluslararası Felsefe
Kongresi’nin dördüncüsü, 13-15 Ekim
tarihleri arasında yapıldı.
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin açılışına, Uludağ Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Abdülkadir Çüçen, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hülya
Taş, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof.
Dr. Betül Çotuksöken, Bursa Felsefe
Kulübü Başkanı Gürkan Kaya, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
“Yoksulluk her şeyi meşrulaştırır”
Kongrenin açılış töreninde konuşan
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Yüce, kongrede ele alınan kavramların iyi
anlaşılmasına dünyanın çok fazla ihtiyacı
olduğunu söyledi.
Her tarafta savaşların, yoksulluğun
yaşandığına işaret eden Rektör Yardımcısı Yüce; “İnsanlar mutlu değil. Ne tarafa dönsek bir sorun ile karşılaşıyoruz.
İşte onun için bu kavramlara gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bir
yerde yoksulluk varsa; barış olmaz. Kardeşlik ve adalet olmaz. Yoksulluğun olduğu bir yerde hiçbir şey olmaz.

Yoksulluğun olduğu yerde her şey meşrulaşır. Yoksulluk varsa hukuk yoktur.
Bir yerde dayanışma yoksa kardeşlik, dayanışma ve adalet olmaz. Bu üç kavram
adalet terazisinin en önemli kavramları
arasında yer almaktadır” diye konuştu.
“Darbelerin yaşanmaması için
felsefeye ihtiyaç var”
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen ise yaptığı
konuşmada felsefecilerin de yoksulluk,
dayanışma ve adalet kavramlarını derinlemesine incelemesi gerektiğini belirterek
“Felsefenin olmadığı bir yerde düşünmenin ve özgürlüğün olması mümkün değildir. Bir daha 15 Temmuz’un
yaşanmaması için bu ülkenin felsefeye
daha çok önem vermesi gerekiyor” dedi.
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Taş da fakülte
olarak 2 yılda bir düzenli olarak gerçekleştirdikleri Uluslararası Felsefe Kongresi’nin bu yıl dördüncüsünü
düzenliyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Taş, çağın en
önemli sorunlarının ele alınacağı kongrede çok önemli sonuçların çıkacağına
inandığını sözlerine ekledi.
Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet temasıyla düzenlenen kongreye bu yıl 9
yurt dışından ve 67 yurt içinden toplam
76 konuşmacı katıldı.
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SONUÇ BİLDİRGESİ

Oturumların sonunda, Düzenleme Kurulu adına Kongre Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Metin Becermen
tarafından sonuç bildirgesi açıklandı.
Becermen, sunulan çeşitli bildirilerde
yoksulluk dayanışma ve adalet kavramları üzerine etraflıca düşünülüp tartışıldığın, bu sorunu çözmenin yolunun da
adaleti tesis etmekten geçtiği kanaatinin
oluştuğunu belirtti, adaleti tesis etmek
için hayatın her alanında dayanışma kültürünün var olması gerektiğini vurguladı.
Doç. Dr. Becermen ayrıca, dünyanın
içinde bulunduğu sorunlar konusunda
en çok sorumluluk duyanların da çoğunlukla felsefeciler ve sanatçılar olduğuna
dikkat çekti ve şunları söyledi:
“Filozoflar ortaya çıkan sorunlardan
üzerlerine düşen pay konusunda her
zaman eleştirel davrandılar. En acımasız
eleştirileri de kendilerine yönelttiler.
Ancak bu konuda sorumluluk duymayan
iki kesim yaşananlarda büyük oranda pay
sahibidirler. Bunlar politikacılar ve din
adamlarıdır. Çünkü bu iki kesimin de
kitleleri etkileme ve peşlerinden sürükleme güçleri var. Ancak sadece onlar
değil, olan-bitenden hepimiz sorumluyuz. Bir gün hepimiz sorumluluk duyar
ve hem kendimize, hem de olan bitene
duyarsız kalmadan, sorumluluk sahibi
olarak hareket edersek, o vakit dünya
bambaşka olabilir. Yoksulluk, üzerinde
konuşulmayacak düzeyde yok olabilir,
dayanışma ruhu bütün toplumsal yaşama nüfuz edebilir ve adalet –olabildiğince çok- gerçekleşebilir.”

Büyük Türk Şairi Şehriyar’ı andık
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ete Cengiz Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen ‘Her Yıl Bir
Büyük Türk Bilgi Şöleni’ne
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, Azerbaycan Bakü Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Moradov, Türk Ocakları Derneği
Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk
Kırlı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Törende konuşan UÜ Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, Türk Ocakları Derneği
Bursa Şubesi’nin düzenlediği bilgi şölenlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kültürü
bir milletin asırlar boyunca oluşturduğu
kendine has yaşam biçiminin kodlarını
barındıran hafıza olarak tanımlayan Rektör Yusuf Ulcay, “Bu manada, Türk dünyasının ve Azeri şiirinin büyük
isimlerinden olan Şehriyar’daki en önemli
özellik ise gelenek ve görenekleriyle bir-

likte anadili Türkçe’ye verdiği önemdir.
Bu vesile ile Tebriz’in insanlığa armağan
ettiği büyük değerlerden birisi olan Muhammed Hüseyin Şehriyar’ı bir kez daha
saygıyla anıyorum” dedi.
Azerbaycan Bakü Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Moradov
ise Türk dünyasının önemli şehirlerinden
birisi olan Bursa’da, yine Türk dünyasının
önemli şairlerinden birisi olan Şehriyar’ın
anıldığı bir programın organize edilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.
Programın düzenlenmesinde emeği
geçen Uludağ Üniversitesi ve Türk Ocağı
Bursa Şubesi yetkililerine teşekkür eden
Bakü Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü
Adalet Moradov; “Tebriz’de doğup
İran’da hayatını geçiren Muhammed Hüseyin Şehriyar, her ne kadar buralarda hayatını geçirmiş olsa da aslen bir Azeri’dir.
Tüm dünyadaki Azeriler’in sevdiği ve gu-

rurla anlattığı milli bir şairimizdir. Azerbaycan şiirini en yüksek seviyeye ulaştıran
ve milli beraberlik duygularını anlatan
çok önemli şiirler sunmuştur. Onun vatanın manevi bütünlüğünü görmek ve
can kardeşlerinin hoş sedasını işitmek
gibi bir amacı vardı. Hayatının büyük bir
çoğunluğunu İran’da geçirmeye mecbur
olan Şehriyar’ın ölümsüz eserlerinden birisi olan ‘Haydar Babaya Selam’ isimli
eseri, Azerbaycan’da milli bir destan olarak kabul edilmektedir” diye konuştu.
Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı da, Uludağ
Üniversitesi ile birlikte düzenlenen bilgi
şölenlerinin; isimlerini herkesin duyduğu
ancak tam olarak yaşamları hakkında
bilgi sahibi olunmayan Türk büyüklerini
daha iyi anlatabilmek amacıyla organize
edildiğini vurguladı. Konuşmaların ardından, Şehriyar’ın sanatı ve kişiliği üzerine oturumlar yapıldı.

G

bir konferans verdi.
Türk Kızılayı Bursa ve Uludağ Üniversitesi şubelerinin Mete Cengiz Kültür
Merkezi’nde düzenlediği konferansta İ.
İbrahim Öztahtalı, Türkçe’yi doğru öğrenmenin ve doğru konuşmanın önemini
vurguladı.
Okuma kültürü gelişmeyen bir ülkenin sanayisinin ve kültürü de gelişemeyeceğinin altını çizen Öztahtalı, “Bu yanlışı
düzeltmek gerek. Yıllardan beri okuma
öğretiyoruz ama yanlış öğretiyoruz.
Kendi anadilimizdeki metni okuyup kavrayamıyoruz. Niye güçlük çekiyoruz?

Çünkü kendi dilimize uygun bir okuma
davranışı yok” dedi.
Çözüm birinci sınıfta
Yapılması gerekenin çok basit olduğunu savunan Öztahtalı, “Eğitim fakültelerinde
ilkokul
birinci
sınıf
öğretmenliği bölümü açılmalı. Buradan
mezun olan öğretmenler, emekli oluncaya kadar sadece birinci sınıf okutmalı.
İkincisi de, Türkçe’nin anlamsal birliğini
parçalamadan okumayı öğretmeli. Bunlar
yapıldığı takdirde bu ülke çok kısa süre
içinde inanılmayacak noktalara gelir”
diye konuştu.

Çocuklarımıza okumayı, yanlış öğretiyoruz
üzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, ilkokul birinci sınıfta çocuklara okumanın
yanlış öğretildiğini, bu yüzden çocukların
okuduğunu anlamadığını ve okumayı
sevmediğini söyledi.
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, “Dil
Bayramı” etkinlikleri kapsamında
“Okuma ve Konuşma Becerisi” başlıklı
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Tahkim hakemleri ve avukatları
Bursa’da yetiştiriliyor

B

ursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(BTSO) Uludağ Üniversitesi (UÜ) ve
Uluslararası Tahkim Hakem Kurumu
(Chartered Institute of Arbitrators) işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Uluslararası Tahkim’
eğitimleri başladı. Türkiye’de oda ve borsalar
arasında Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni
ilk kez hayata geçiren BTSO’nun Türkçe olarak düzenlediği ‘Uluslararası Tahkim’ eğitimleri büyük ilgi görüyor.
İlki Uludağ Üniversitesi’nde yapılan tahkim hakemliği ve tahkim avukatlığı eğitimlerin ikincisi, Bursa Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası (BSMMMO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Eğitimlerden sonra mali müşavirler yapacakları sözleşmelere tahkim şartı konusunda
fikir birliğine vardı. Bu eğitimlerle Bursa,
kolay ve ucuz alternatif yargılama yöntemlerinin Türkiye genelinde yaygınlaşmasına liderlik etmeye devam ediyor.
Bursa, tahkimde
önemli aşama kaydetti
Eğitimlere katılan Uluslararası Tahkim
Hakemleri Kurumu Genel Sekreteri Anthony
Abrahams, kurumun 100 yılı aşkın bir süredir alternatif çözüm yollarının yaygınlaşmasını sağladığını söyledi.
Toplam 134 ülkede 14 bin 800 üyesi olan
kurumun Türkiye’de 80’e yakın üyesinin bulunduğunu ifade eden Abrahams, BTSO öncülüğünde Bursa’da ortaya çıkan çalışmaların
önemine dikkat çekerek, “Tahkim hakemleri
ile hukuki uyuşmazlıkların daha hızlı ve kolay
çözülmesi sağlanıyor.
Dünyada alternatif çözüm yöntemlerinin
yaygınlaşması için işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Bursa tahkim ve arabuluculukta önemli
bir aşama kat etti. Bu alanda BTSO’ya ve
Uludağ Üniversitesi’ne başarılı çalışmaların-

Haber

dan dolayı teşekkür ederim” dedi.
“Tahkim ve arabuluculuk,
toplumun yararınadır”
UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Yüce, tahkim eğitimlerinin alternatif çözüm
yöntemlerinin yaygınlaşmasını hızlandırdığını söyledi. Şirketlerin sözleşmelerinin hazırlanmasında mali müşavirlerin katkısının
olduğunu da anımsatan Yüce, “Sözleşmelerde
artık tahkim ve arabuluculuk şartının eklenmesini öncelik haline getirmeliyiz. Bu konuda mali müşavirlerimize büyük işler
düşüyor. Tahkim ve arabuluculuğun ön plana
çıkması toplumumuzun faydasına olacaktır”
dedi.
“Hakimlerin dosya yükü çok fazla”
BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi
(BTSOTAM) Başkanı Irmak Aslan, BTSO
çatısı altında faaliyet gösteren kurumun tahkim ve arabuluculuk konusunda örnek başarılara imza attığını ifade etti.
Dünyada yaygın kullanılan tahkimin,
Türk hukuk sistemindeki dosya yükünü azaltacağını ifade eden Aslan, “Bugün Türkiye’de
bir hakim başına düşen dosya sayısı yaklaşık
bin 100. Yargıtayın dosya yükü yılda 1 milyon. Bu oran Fransa’da 45 bin, Almanya’da 9
bin, İngiltere’de ise 6 bin. İngiltere’de uyuşmazlıkların yüzde 98’i alternatif uyuşmazlık
çözüm yöntemleri ile çözülüyor. 1 milyarın
üzerinde nüfusa sahip Çin, 19 milyon dosyasını alternatif çözüm yöntemleri ile çözülüyor” diye konuştu.
Mühendislere tahkim hakemi
olma fırsatı
Irmak Aslan, Türkiye’de devlet yargısındaki dosya yükünün kaldırılması için dünyanın benimsediği alternatif ve dostane çözüm
yöntemlerinin kullanılması gerektiğini söyledi. Kamu kurumlarının ve firmaların artık
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sözleşmelerinde tahkim ve arabuluculuk şartı
aradığını vurgulayan Aslan, bundan sonraki
programda mühendislere, hala hazırda bilirkişilik yapanların da ‘Tahkim Hakemliği’ yapabilmesi için eğitimler yapacaklarını söyledi.
“Farkındalık arttı”
BTSOTAM Başkan Yardımcısı Av. Bennar
Aydoğdu ise Bursa’da tahkim eğitimlerinin
tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, eğitimlerin
Bursa’da farkındalığı artırdığını vurguladı.
BSMMMO Başkan Yardımcısı Ömer İşçi ise
tahkim eğitimlerinden dolayı UÜ, BTSO ve
Uluslararası Tahkim Kurumu’na teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Av. Bennar Aydoğdu
ve Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi
Başkanı Av. Serhat Eskiyörük, ticari uyuşmazlıkların alternatif çözüm metotları, mali müşavirlerin ve diğer meslek gruplarının tahkim
yargılanmasındaki yeri, uluslararası ticari tahkimin temel özellikleri, tahkim anlaşması, kararı ve masrafları konusunda bilgiler paylaştı.
“Bursa, Türkiye’ye rol madel oldu”
Programın sonunda düzenlenen sertifika
töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu
Üyesi İlker Duran, Oda olarak alternatif
çözüm yöntemleri alanında farkındalık oluşturduklarını kaydetti. Dünyada ilk defa İngilizce dışında farklı bir dilde uluslararası
geçerliliği olan tahkim eğitiminin Bursa’da verildiğini vurgulayan Duran, “Ticari uyuşmazlıklar hayatımızın parçası. Bursa iş dünyası
olarak uyuşmazlıkların ortaya çıkardığı zaman
ve maddi kaybına son vermek istiyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde birçok firma
artık sözleşmelerinde tahkim ve arabuluculuk
şartını koydu. Bu konuda Türkiye’ye rol
model olduk” şeklinde konuştu.
Program, eğitimi tamamlayan mali müşavir ve muhasebecilere sertifikaların takdim
edilmesiyle sona erdi.
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Sağlık

Sayfa 7

KADAVRA’ya ihtiyaç çok

“İnsan vücudunu sadece modeller, fotoğraflar üzerinden görmüş bir hekime muayene
olmak, böyle bir cerrah tarafından ameliyat edilmek ister misiniz? Kimse istemez elbette.
İşte bu yüzden kadavra bağışı çok önemlidir”

T

ıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Gürel,
Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
İhsaniye Coşkun ve Anatomi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir, 'Ulusal Anatomi Haftası'' dolayısıyla düzenledikleri toplantıda, “beden bağışı”nın önemini anlattı.
Anatomi Uygulama Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsaniye Coşkun, kadavranın tıp eğitiminde hayati önem taşıdığını, bu nedenle 24 Ekim–31 Ekim tarihleri arasındaki
“Anatomi Haftası” kapsamında insan bedenini kadavra olarak bağışlama konusunda toplumsal duyarlılığı artırmaya çalıştıklarını söyledi.
Dekan Prof. Dr. Selim Gürel, kadavranın tıp
eğitiminin olmazsa olmazlarından olduğunu vurgulayarak, beden bağışı konusundaki farkındalığı
mutlaka artırmak gerektiğine işaret etti. Türkiye’nin, yaşarken organ bağışı konusunda belli bir
seviyeye geldiğini ancak öldükten sonra bedeni bağışlamak konusunda yetersiz durumda olduğunu
belirten Prof. Dr. Gürel, “Eğitime yapılan hizmet
kutsaldır. Bu eğitimler içinde de tıp eğitimi gerçekten zor ve özveri isteyen bir eğitimdir. Hekim-

Beş günde
470 organ
bağışı

U

lerimiz anatomi dersinde insan vücudunu ne kadar
iyi tanırsa öğrenirse, mesleğinde o kadar başarılı
olacaktır. Yaşarken yapılan bağışlar imkanlarla kısıtlı ama öldükten sonra yapılan beden bağışı çok
önemli. İnsanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek
önemli. Türk milletinin bu konuda da gereken
hassasiyeti göstereceğinden eminim” dedi.
Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk
Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir de, Tıp
eğitiminde kadavranın yerini hiçbir şeyin tutmadığını vurgulayarak, Tıp öğrencisinin organları ve
dokuları orijinal yerinde, gerçeğine en yakın bir şekilde görmesi gerekir” dedi.
ABD’den 120 bin liraya ithal ediliyor
Ülkemizde kadavra ihtiyacı çok büyük oranda
kimsesiz / sahipsiz ölülerin tıp fakültelerine verilmeleriyle karşılandığını ancak savcıların ve belediyelerin bu konuda sorumlulukları olduğu halde
kendilerine haber vermediklerini söyleyen Prof.
Dr. “Bu sorumluluklar yerine getirilmediği için ülkemizde kadavra ihtiyacı had safhadadır. Ülkemizden kadavra bulunamadığı için ABD’den ithal
edilmektedir ve bir kadavra 120 bin TL’dir. Oysa
ülkemizdeki imkanlar gereği gibi değerlendirilebilse ithalata gerek kalmayacaktır” diye konuştu.

ludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’nin 3-9 Kasım tarihleri
arasındaki Organ Nakli Haftası kapsamında düzenlediği organ bağışı kampanyası büyük ilgi gördü.
Görükle yerleşkesi içinde ve Bursa’nın çeşitli yerlerinde açtıkları stantlarda
halka organ bağışının önemini anlatan Organ Nakli Merkezi, bu yıl AKUT
öğrenci topluluğuyla yürüttüğü çalışmanın beşinci gününde 470 bağış almayı başardı. Uludağ Üniversitesi Organ Bağışı Koordinatörleri Sahriye
Keskin, Ersin Elgin, Rafet Oflaz ve Kerem Selimoğlu, kampanya süresince
600 bağışa ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’de halen 90’a yakın tıp fakültesi vardır ve
her yıl 10 binden fazla tıp öğrencisi anatomi dersi
görmektedir. İdeal olarak 8-10 öğrenciye bir kadavra düşmesi gerektiğini göz önüne alırsak tıp fakültelerimizde her yıl bin civarında kadavraya
ihtiyaç vardır. Bu konudaki gerçekler ne yazık ki
çok acıdır. Pek çok çok tıp fakültesinde 150-200
öğrenciye bir kadavra sunulabilmektedir. Bu
durum lisans ve lisansüstü eğitim açısından bir felaketin ayak sesleridir. İnsan vücudunu sadece modeller, fotoğraflar üzerinden görmüş bir hekime
muayene olmak, böyle bir cerrah tarafından ameliyat edilmek ister misiniz? Kimse istemez elbette.
İşte bu yüzden kadavra bağışı çok önemlidir” diye
konuştu.
Bağış nasıl yapılıyor?
Öldükten sonra bedenini bilimin hizmetine
sunmak isteyenler, üniversitelerin anatomi birimlerine başvurup, tanıklar huzurunda form dolduruyor. Bağışçı, bedeninin kullanılma süresini
kendisi belirliyor. Kişi, Türkiye’nin neresinde vefat
ederse etsin ilgili anatomi birimi tarafından teslim
alınıyor ve bozulmaması için ilaçlanıyor. Bağışçının verdiği süre dolduktan sonra yine bağışçının
isteğine göre kadavraya işlem yapılıyor ve dini vecibeleri yerine getirilerek toprağa veriliyor.

Bağışçılar için
MEVLİT

Uludağ Üniversitesi, bugüne kadar organ ve
kadavra bağışında bulunanlar için, Görükle
yerleşkesi içindeki camiide 9 Kasım Çarşamba
günü öğle namazından sonra mevlid
okutacak.

30’dan fazla
ülkede

Sayfa 8

Eğitim / Araştırma
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Rektör Prof. Dr. Ulcay:
BAP yönergesinde değişiklik
yaptık. Akademesyenlerimiz
bilimsel çalışmalar için yurtdışına daha sık gitmeye başladı. Böylece, yayınlarda
Uludağ Üniversitesi adı daha
çok yer almaya başladı.”
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4 Bilginin ürüne dönüştüğü ‘3. nesil Üni-

versite’ vizyonuyla hareket eden Uludağ Üniversitesi, akademisyenlerinin üretkenliğine
katkıda bulunmak için uygulamaya koyduğu
desteklerin meyvesini almaya başladı.

4Kasım ayında yapılan BAP Yönergesi de-

ğişikliği ile artırılan destekler sonucunda, akademisyen hareketliliği, 2013 yılına göre yüzde
520, 2014 yılına göre ise yüzde 208 arttı.

4Üniversite, son bir yılda 30’dan fazla ül-

keye 520 akademisyeni göndererek onların
dünyada yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını ve çok ortaklı projelerde yer almalarını sağladı.

ludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) yönergesinde değişikliğe giderek, daha
önce uluslararası toplantı ve seminerlere
sunum yapmak için 4 yılda bir gitme hakkı
bulunan akademisyenlerine, yurtdışı kapılarını tamamen açtı.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, "yeni nesil üniversite" hedefleri
doğrultusunda akademisyenlerin uluslararası
alanda kendilerini geliştirmeleri için üniversite yönetimi olarak gerekli her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyledi.
Yurtdışında sunum yapan akademisyenlerin
hem kendilerini geliştirme hem de kendi
alanlarında dünyanın önde gelen akademisyenleriyle tanışma imkanı bulduğuna işaret
eden Ulcay, aynı zamanda toplantı için hazırlanan yayınlarda UÜ'nün kimliğinin yer
almasıyla üniversitenin akademik puanlama
ve sıralamada artı puan aldığını kaydetti.
‘Teşvik için değişiklik yaptık’
Ulcay, yönergedeki değişikliğini akademisyenleri ve öğretim üyelerini bilimsel araştırma yapmaya, yeni bilimsel projeler
yazmaya teşvik etmek için yaptıklarını vurgulayarak, "Bunun meyvelerini de almaya
başladık. Akademik projelere desteği de yükselttik. Projelere, büyüklüklerine göre 30, 70
ve 150 bin lira gibi kaynak aktarabiliyoruz.
Daha önce bilimsel araştırma komisyonu
yılda iki kez toplanıyordu, şimdi her ay toplanıyoruz. Dolayısıyla proje havuzuna biri-

ken parayı her ay dağıtıyoruz. Parayı bankada
tutmak yerine projede kullanır hale getirdik.
Bu da proje sayısının ciddi şekilde artmasına
destek verdi. Her ay yaklaşık 2 milyon TL
bütçe ile projeleri destekliyoruz” diye konuştu.
Projelere 29 milyon TL destek
Araştırma projeleri için gerekli kaynağın
yarısını üniversite hastanesinden, kalan bölümünü de diğer fakültelerden topladıklarını
aktaran Ulcay, şunları söyledi:
"Bizim şu anda ve daha önce başlamış projelere desteğimiz 29 milyon lira civarında. Bu
ciddi rakamdır bunu biz mümkün olduğu
kadar kolaylaştırmaya ama belli bir şekilde
kalitesinin artmasına zorladık. Mesela biz
TÜBİTAK’a başvurmayan bir doçent veya
profesöre BAP'ı kapattık. En az bir kez TÜBİTAK veya kamu projelerine başvurma şartı
getirdik. Üniversite yapılan çalışmaların ticarileşmesini de hedefliyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de çok sayıda projenin yapılması
lazım. Çünkü her proje mutlaka ticarileşecek
anlamına gelmez."
Sanayi projelerine katkı
Ulcay, akademisyenlerin sanayicilerle birlikte yürüttüğü projelere de mali destek verdiklerini, 150 bin liraya kadar, proje
maliyetinin 3'te 1'lik bölümünü üniversite
olarak karşıladıklarına işaret ederek, "Nimete
nasıl ortak olmak istiyorsak külfete de o
oranda ortak oluyoruz" değerlendirmesinde
bulundu.

Uludağ Postası
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger de ekim ayında Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) yönergesinde yaptıkları revizyonla
bazı maddelerde iyileştirme yaptıklarını ve
doktora destek projeleri, tamamlayıcı destek
projeleri ve üniversite-sanayi iş birliği projeleri gibi hiç olmayan yeni proje tanımları
ilave ettiklerini söyledi.
Dünyadaki üniversite sıralamalarında
yayın ve proje sayılarının önemli olduğunu
vurgulayan Hockenberger, şunları kaydetti:
"Üniversitenin içinde bulunduğu toplum ve
dünyayla ne kadar etkiletişim halinde olduğu
da üniversite sıralamalarında çok önemli.
Hatta bu en önemli kriterlerden bir tanesi.
BAP yönergesinde yaptığımız değişikliklerle
Bursa ve bölgemizde etkileşimi artırdık ama
dünyayla da etkileşimi artırmamız gerekiyor.
Uluslararası projeler ve saygın dergilerde yayınlar yapmak istiyorsak bunun sadece UÜ
ile olması mümkün değil diğer üniversitelerin
ortaklığı gerekiyor. Bu amaçla daha önce 4
yılda bir öğretim üyelerine yurt içinde veya
dışında herhangi bir kongreye katılma fırsatı
verilirken biz bunu her yıl yapmaya başladık.
Hocalarımız tarafından da çok ilgi gördü. En
büyük değişikliklerden bir tanesi daha önce
araştırma görevlileri gidemiyordu ama biz
gençlerin çok önemli olduğunu düşündük.
Sadece bir poster sunacak araştırma görevlilerinin katılımlarını desteklerken öğretim
üyelerimizden sözlü sunum yapmalarını istiyoruz."

Eğitim/ Araştırma
Hockenberger, yurtdışına giden akademisyen
sayılarında ciddi artış olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
“Bu artışların AB projelerini ve diğer üniversitelerle olan etkileşimi de etkilediğini fark
ettik. Biz hem bölgeyle hem de dünyayla olan
etkileşimimizi artırdık. Sayılar da bunu söylüyor. 2013'te 100 hocamız bu desteklerden
faydalanırken yönergenin değişimiyle birlikte
520 hocamız faydalandı ve 30'dan fazla ülkesiyle etkileşim halinde oldu. Hatta dünya
haritası üzerine gidilen ülkelere iğneler koydum ve dünyanın her yerindeydik. Arjantin'den tutun da Japonya'ya kadar her
bölgede hocalarımız sunum yapıyorlardı. Biz
sadece sunum yapmalarını istemiyoruz. Bir
kitapçıkta UÜ'nin adının yazdığı bir yerde
de yayınlanmasını da istiyoruz. Bir taşla iki
kuş vurduk. Hem sunum yapıyoruz hem de
yayın yapmış oluyoruz. Bu yıl projelerde ve
üniversite sayılarında ciddi artışlar olmaya
başladı. Hocalarımız memnun biz de onların
üniversitemizi her yerde temsil etmelerinden
çok memnunuz.”
Üniversitede 2 bin akademik personelin
olduğunu ve bunların 520’sinin bir yıl içinde
en az bir ülkeye giderek meslektaşlarıyla etkileşim içinde bulunduğunu belirten Hockenberger, “Böyle giderse 2017’de bu sayı
binlere ulaşacak. Öğretim üyelerimizin yarısı
dünyada akademik etkinlikte bulunduğu
zaman biz de kendimizi başarmış kabul edeceğiz” İfadelerini kullandı.

Sayfa 9

Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hockenberger:
Böyle giderse 2017’de akademisyenlerimizin yarısı
dünyadaki akademik etkinliklere katılmış olacak. İşte o
zaman biz kendimizi başarılı
kabul edebileceğiz.”

Yurtdışındaki üniversitelerle ilişkiler gelişiyor

Avusturya Innsbruck Üniversitesi ile Öğrenci Değişim Anlaşması “Secondos” genişleyerek yenilendi

A

vusturya Innsbruck Üniversitesi ile Uludağ Üniversitesi Arasında Öğrenci Değişim Anlaşma projesi “Secondos” genişleyerek sürüyor. 2011 yılından başlatılan
“Secondos” sözleşmesi, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay ve Innsbruck Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Märk Tilmann tarafından karşılıklı imzalanarak yenilendi.
Sözleşmenin geliştirilmesi için Rektör Prof. Dr. Yusuf
Ulcay tarafından Uludağ Üniversitesi’nden bir heyet Innsbruck Üniversitesi’ne gönderildi. Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Muammer Demirel, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Yurtsever, Uludağ Üniversitesi
Secondos Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hikmet Uysal’dan
oluşan Uludağ Üniversitesi Heyeti, 4-10 Nisan 2016 tarihleri
arasında Innsbruck Üniversitesi’nde görüşmeler yaparak sözleşmenin alt yapısını oluşturdu.
Öğrenci değişim programı Secondos Projesi, Innsbruck
Üniversitesi merkezli olup Türkiye’den sadece Uludağ Üniversitesi’ni içine alıyor. Secondos Projesi, son yenilenen sözleşme sonucunda daha da genişledi. Şimdiye kadar Innsbruck
Üniversitesi, sadece Uludağ Üniversitesi’ne gelen öğrencilerine burs verirken, yenilenen “Secondos” projesi kapsamında
bundan sonra Uludağ Üniversitesi lisans-yüksek lisans öğrencilerinden 2 kişiye bir dönem, doktora öğrencilerinden
2 kişiye de 12 ay boyunca burs verecek.

Sayfa 10

AGAM’ın ilk arı ürünleri satışta
Merkezlerimiz
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rıcıların sorunlarına çözüm bulmaya yönelik bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olan Uludağ Üniversitesi
Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi (AGAM), çalışmalarında kullandığı
kovanlarda elde ettiği arı ürünlerini ilk kez satışa sundu.
Görükle Yerleşkesi içinde bilimsel projeler
kapsamında üretilen kestane balı, süzme bal,
yaş polen, arı sütü, arı ekmeği ve propolis,
AGAM merkezinde şişelenip paketlenerek tüketiciye satılıyor.
Uludağ Üniversitesi AGAM Müdürü Prof.
Dr. İbrahim Çakmak, bilimsel araştırma projeleri kapsamında Görükle Yerleşkesi içinde çeşitli bölgelere yerleştirdikleri kovanlardan bir
tona yakın bal elde ettiklerini, bunları şişeleyerek ilk kez satışa sunduklarını söyledi.
Kovanlardan çıkan her ürünü değerlendirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Çakmak, bal, yaş
polen, arı sütü, arı ekmeği ve propolis gibi
ürünlerin yanı sıra arıların ürettiği gerçek balmumu peteklerinden bir kısmını mum yaptıklarını söyledi.
AGAM’ın yerleşke içindeki binasında hem
üretim hem de satış yapılıyor.

SATIŞ FİYATLARI
Kestane balı (500 gr) 50 TL
Süzme bal (850 gr) 60 TL
Yaş polen (100 gr) 15 TL
Yaş polen (200 gr) 25 TL
Arı ekmeği (100 gr) 50 TL
Arı sütü (2 gr kapsül) 10 TL
Arı sütü (10 gr) 40 TL
Propolis (20 cc) 35 TL
Balmumu mumlar 6-40 TL
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Öğrenci

Bilek güreşinde dünya şampiyonu olan Tıp öğrencisi said erkam Bıyıkoğlu’nu makamında kabul
eden Rektör Ulcay, şampiyonluk maçını bizzat izlediğini ve kazanılan başarıdan dolayı büyük sevinç duyduğunu söyledi.

Tıp öğrencisi Said, bilek güreşinde
dünya şampiyonu oldu
T

ıp Fakültesi öğrencisi Said Erkam Bıyıkoğlu, Bulgaristan’da düzenlenen Dünya
Bilek Güreşi Şampiyonası’nda kendi kategorisinde dünya şampiyonu olmayı başardı.
Mayıs ayında Romanya’da düzenlenen Avrupa
Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Avrupa 2.’si olan
Said Erkam Bıyıkoğlu, 1-9 Ekim tarihleri arasında
Bulgaristan’ın Blagoevgrad şehrinde düzenlenen
38. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 21 yaş
altı 55 Kg. kategorisinde dünya şampiyonluğu
oldu. Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Said
Erkam Bıyıkoğlu, hedefinin daha üst kategorilerde
de madalyaya ulaşmak olduğunu açıkladı.
Üniversite öğrenimi için Bursa’ya geldiğinde
Yalova’da yaşayan milli takım antrenörü Engin
Terzi ile tanıştığını söyleyen Bıyıkoğlu; “Lise yıllarından itibaren bilek güreşi sporu ile ilgileniyordum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanıp
Bursa’ya geldikten sonra Engin Terzi hocamız ile
tanıştım. Hocamla 4 ay gibi bir süre hazırlandıktan sonra Romanya’daki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’na katıldım. Burada kendi kategorimde
ikincilik elde ettim. Ancak bu asla benim tahammül edeceğim bir sonuç olmadı. Oradaki eksiklerimi görüp 3 ay boyunca sıkı bir çalışma programı
gerçekleştirdim. Bulgaristan’da düzenlenen 38.
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katıldım. 21
Yaş Altı 55. Kilo Kategorisi’nde Dünya Şampiyonu olmayı başardım” dedi.
‘Tıp eğitimini aksatmayacağım’
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Said Erkam Bıyıkoğlu, okuduğu
bölüm nedeniyle ders yoğunluğunun bulunma-

sına karşın antremanlarını aksatmamaya özen gösterdiğini vurguladı. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin lisanslı sporcusu olan
Bıyıkoğlu, “Gerekli destekleri gördüğüm sürece
yaptığım sporda en iyisi olmaya devam edeceğim.
Tıp Fakültesi’nde aldığım eğitimimi de aksatmadan sürdüreceğim. Gelecekteki hedefim sporda
büyük başarılara ulaşmış iyi bir doktor olmak”
diye konuştu.
Rektör Ulcay’dan destek
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay da dünya şampiyonu olan tıp fakültesi 1.
Sınıf öğrencisi Said Erkam Bıyıkoğlu’nu makamında ağırladı.
Şampiyonluk maçını bizzat izlediğini ve kazanılan başarıdan dolayı büyük sevinç duyduklarını
söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, böylesine
azimli ve çalışkan bir öğrencinin Uludağ Üniversitesi’nde olmasından dolayı da ayrıca mutlu olduğunu vurguladı. Programlı çalışmanın, azmin
ve istemenin büyük başarıların kapısını açacağına
inandığını kaydeden Ulcay,“Hangi alanda olursa
olsun gerçekten çalışan, sabreden ve inanan herkes
istediğine bir gün mutlaka ulaşır. Said kardeşimiz
bize bu konuda gösterilebilecek en büyük örneklerden bir tanesidir. Tıp eğitimini aksatmayan, antrenmanlarına da düzenli olarak devam eden Said,
hem eğitim alanında hem de sporda ciddi başarılara imza attı. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Ailesini de spor hocalarını da tebrik ediyoruz. Çok
daha büyük başarılara ulaşacağına da gönülden
inanıyoruz. Üniversite yönetimi olarak da kendisinin her zaman yanındayız” dedi.

