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l Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite yönetimi
ile birlikte gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İçişleri Bakanı Efkan
Ala ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çe-
lik’i ziyaret ederek, gerçekleştirdiği ve hazırladığı pro-
jelerle ilgili bilgi verdi. 

(Haberi 10-11. sayfalarda)

Bakanlardan Uludağ Üniversitesi’ne destek

Türkiye’nin ilk aeroallerjen ölçüm la-
boratuvarı, Uludağ Üniversitesi’nde

faaliyet gösteriyor. Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü’nde yer alan laboratu-
varda, atmosferde bulunan allerjen polenler
ve bu polenlerden üretilen allerjen oranları
ölçümlenebiliyor.

Laboratuvarda alınan sonuçlar çok
farklı sektör ve kurumlar için ciddi önem
taşıyor. Hekimler, alerjisi olanlar veya ilaç
firmaları, alınan bu sonuçlara göre kendi
planlarına yön verebiliyorlar. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabi-
lim Dalı araştırma görevlileri Dr. İsa
Uran ve Dr. Mehmet Ali Kopan, Anes-
teziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları
Derneği (ARUD) tarafından düzenle-
nen “Hastaneler Yarışıyor” adlı asistan
bilgi yarışmasında, birincilik ödülü ka-
zandı.

Ankara’da gerçekleşen yarışmaya,
Uludağ Üniversitesi’nin yanı sıra Ha-
cettepe, GATA, Gazi, Başkent, Ankara
Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH),
Yüksek İhtisas EAH, İzmir Tepecik
EAH, Onkoloji EAH, Keçiören EAH,
Numune EAH, Atatürk EAH, Dışkapı
EAH katılmıştı.

Türkiye’de ilk kez
aeroallerjen ölçüm

laboratuvarı

Anestezi asistanları, bilgi yarışmasında birinci

l Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Ba-
kanlar, Uludağ Üniversitesi’nin bilim, sanayi ve kent
için yürüttüğü projeleri önemli bulduklarını belirterek
her zaman desteğe hazır olduklarını söyledi. Bakan
Çelik ise üniversitelerin halkın sorunlarına da çözüm
üretmeleri gerektiğini vurgulayarak Uludağ Üniversi-
tesi’ni bu konuda üniversitelere örnek gösterdi.

(Haberi 4. sayfada)
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi, Bursa’da bir ilki daha

gerçekleştirerek, “Nörolojik Yoğun
Bakım ve İnme Ünitesi”ni açtı. Nö-
roloji Anabilim Dalı’na bağlı olarak
hizmet veren ünitede, inme inen ve
erken dönemde başvuran hastalar te-
davi edilerek eski sağlığına kavuştu-
ruluyor.

Tıp Fakültesi hizmet yelpazesini
genişletiyor. Tıp Fakültesi Hastanesi,
sadece inme inen ve ilk 3-4,5 saat
içinde acil servise başvuran hastaların

tedavi edildiği yataklı bir üniteyi hiz-
mete açtı. 

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Sevda Erer Özbek, ünitenin
5 adet yatakla, hasta tedavisine başla-
dığını söyledi.

Kalp ve kanserden sonra 
3. ölüm nedeni
İnme Ünitesi hakkında bilgi veren

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bakar, Tür-
kiye’de en çok ölümün kalp, kanser
ve üçüncü olarak da inmeden gerçek-

leştiğini, sakatlık ve malullük düzeyi
olarak da inmenin ilk sırayı aldığını
kaydederek açılan ünitenin önemine
dikkat çekti. İnmeli hastaların yüzde
30’unun ilk bir yılda kaybedildiğini,
yüzde 40’ının başkasına bağımlı ya-
şamak zorunda kaldığını, yüzde
30’unun da iyileşerek işine gücüne
dönebildiğini anlatan Prof. Dr. Bakar,
“Bu oranlar bir hastalık için çok
büyük oranlardır” dedi.  

İnme ya da felcin tedavisinde ilk 3
saatin çok önemli olduğunu, böyle

bir üniteye ulaşan hastanın eski du-
rumuna döndürülme şansının yüksek
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mus-
tafa Bakar, “İnme inen vatandaşları-
mız vakit kaybetmeden acil servise
başvurmalıdır. Çünkü ilk 3-4.5 saat
içerisinde vereceğimiz ilaçla, felçten
önemli ölçüde döndürebiliyoruz. Bu
süreyi geçirdikten sonra o hastaya sa-
dece ilaç tedavisi yapılmakta ve uzun
dönem rehabilitasyon programları
uygulanmakta, kişi bu süre içinde en-
gelli kalabilmektedir” dedi.  

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bulunan Kök
Hücre Nakil Merkezi, başarılı uygulama-

lara imza atmaya devam ediyor. Merkezde ilk
kez genel anestezi altında kök hücre toplana-
rak hastaya uygulandı.

Bursa’nın ve Güney Marmara’nın tek kök
hücre merkezi konumunda olan UÜ Tıp Fa-
kültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hemato-
loji Bilim Dalı bünyesinde 2009 yılında
kurulan Kök Hücre Nakil Merkezi, bölgedeki
hastalara şifa dağıtıyor. Kemik iliği (kök hücre)
nakilleri ile kan kanseri (lösemi) ya da lenf bezi
kanseri olan hastalar için önemli bir merkez
konumunda bulunan Nakil Merkezi, ilk kez
Ocak ayının başında ağır aplastik anemili bir
olguda kullanılmak üzere genel anestezi al-
tında kök hücre topladı ve bunu hastaya uy-
guladı. Uygulamayı gerçekleştiren doktorlar,
sağlıklı vericinin sorunsuz bir şekilde taburcu
edildiğini, nakil ünitesinde hastanın tedavi ve
izlenimlerinin ise devam ettiğini bildirdi.

Akademisyenlerden ailelere yarı-
yıl tatili uyarısı geldi. Özellikle

orta öğretim çağında çocuğu olan
aileleri uyaran Doç. Dr. Figen Akça,
“Bu dönemdeki öğrencilere asla
ceza verilmemeli. Bu iletişimin en
ilkel yoludur. Elinden sevdiği bir
şeyi almak; örneğin tabletini, telefo-
nunu, bilgisayarını almak onu öfke-
lendirir” dedi.

Eğitim-öğretimin ara döneme
girmesiyle birlikte milyonlarca öğ-
renci tatile çıktı. 15 gün sürecek bu
tatil dönemi hakkında velilere tav-
siyede bulunan Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü Rehberlik Psikolojik Da-
nışmanlık Anabilim Dalı Öğretim
üyesi Doç. Dr. Figen Akça, anne ve
babaların çocukları ile konuşabil-
mesi gerektiğini vurguladı. 

Ceza en ilkel yol
Velilerin çocuklarına tatillerini

nasıl geçirmek istediklerini sorabil-
meleri konusunda uyarıda bulunan
Doç. Dr. Figen Akça, “Zorluk çek-
tiği ya da notunun zayıf olduğu
dersler için öğrencinin neler yapabi-
leceği konuları üzerinde durulmalı.
Özellikle ortaokul çağı kritik bir
dönem, ailelerin çok dikkat etmesi
gerekiyor. Bu dönemdeki öğrenci-
lere asla ceza verilmemeli. Bu ileti-
şimin en ilkel yoludur. Elinden
sevdiği bir şeyi almak; örneğin tab-
letini, telefonunu, bilgisayarını
almak onu öfkelendirir. Çocukların
benlik saygılarını yükseltmeleri ge-
rekiyor” diye konuştu.

İnternet ve oyun, sınırlı olmalı
Aynı yaş gruplarıyla bir arada ol-

masının, sınıf arkadaşlarıyla ve an-

laştığı dostlarıyla birlikte zaman ge-
çirmesinin çocukları çok güçlendir-
diğinin altını çizen Akça, “İnternet
ve oyunlar çocuğun gününün sa-
dece yüzde 10 ‘unu alması gereki-
yor. Çocuklara bu dönemlerde ceza
verilmemesi gerekiyor. Mesela ço-
cuklarınızı sık sık övmelisiniz. Daha
hareketli ve keşfetmeye açık olması
gereken çağlarda sessiz, sakin duran
çocukların mutlaka üzerinde durul-
ması gerekiyor. Bana göre bu bir
sorun. Çünkü çocuklar tam o yaşta
araştıracağı, keşfedeceği, meslekleri
tanıyacağı bir dönemde oluyorlar.
Ayrıca çocuklara sahte güvenler de
verilmemeli. Bu davranış çocuğun
inatlaşmasına neden olabilir” şek-
linde konuştu.

Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ‘inme’ ünitesi

Kök hücre başarısı

‘Telefonunu elinden almak
çocukla iletişimi kopartır
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Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi bünye-
sinde kurulan İyi Hekimlik Uygulamaları ve Si-

mülasyon Merkezi (USİM) açıldı. Türkiye’de ilk
olacak merkezde tıp fakültesi öğrencileri sanal has-
talar ile birebir uygulama yaparak eğitim alabilecek-
ler. 

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan USİM’in açı-
lış törenine Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, UÜ
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, İl Emniyet Müdürü
Selami Yıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Tevfik
Yücedoğru, Prof. Dr. Eray Alper, Prof. Dr. Mehmet
Yüce ile dekanlar, akademisyenler ve tıp fakültesi öğ-
rencileri katıldı.

Öğrencinin hata reskini azaltacak
Açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Münir

Karaloğlu, Türkiye’de son 15 yıldır sağlıkta büyük
ilerlemeler sağlandığını söyledi. Vali Münir Kara-
loğlu, sağlıkta dönüşüm projesi ile vatandaşın sağlık
kurumlarına erişiminin, sağlık kurumlarında hizmet
almasının çok kolaylaştığını vurguladı. Vali Münir
Karaloğlu, “Artık öğrencilerimize hekimlik bilgi ve
becerilerinin yanında en az onun kadar önemli olan
iletişim becerilerinin de öğrencilerimize bu simülas-
yon merkezinde öğrenim süreci içerisinde veriliyor
olmasını da çok önemli buluyorum. İletişim beceri-
sinin de hekimlik mesleğinde önemli olduğunu he-
pimiz biliyoruz” dedi. 

‘Üniversite büyük bir iş başardı’
Öğrencinin herhangi bir hastaya zarar vermeden

aynı uygulamayı öğreninceye kadar tekrar etme şan-
sının merkezde yakalıyor olmasını çok önemli bul-
duğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Öğrenci burada
kendi yaptığı hatayı görebilecek veya hocası nerede

hata yaptığını uygulama üzerinden göstererek ço-
cuklarımızın eğitimlerini tamamlamasını sağlayacak.
Bence bu konuyu Türkiye’ye daha fazla duyurmanız
lazım. Çok büyük bir iş başarmışsınız. Ben bu uy-
gulama merkezine katkı koyan herkese çok teşekkür
ediyorum. İnşallah Uludağ Üniversitesi bu konuda
bir öncü olur” diye konuştu.

‘Türkiye’de bir ilk’
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise yaptığı

açılış konuşmasında 3. Nesil üniversite vizyonu ile
hayata geçirdikleri çalışmaların, Uludağ Üniversi-
tesi’ni daha iyi bir konuma getirmeye devam ettiğini
söyledi. İnsanların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi,
fiziksel yatırımlar kadar nitelikli sağlık kadrolarının
yetiştirilmesi ile mümkün olacağını belirten Rektör
Yusuf Ulcay, “Bu noktada, tıp fakültemizin eğitim
anlayışında da değişime ve teknolojiye ayak uydura-
cak iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim görmeye hak
kazanan öğrencilerimiz artık çok daha şanslılar. Tür-
kiye’de ilk defa başlattığımız İyi Hekimlik Uygula-
maları Merkezi’mizde yetişecek doktorlarımız, daha
ilk yıldan itibaren birçok tıbbı uygulamayı simülas-
yon sistemi ile görme imkanı bulacaklar ve birçok
tıp fakültesine göre daha donanımlı, daha deneyimli
birer hekim olarak yetişecekler” diye konuştu. 

‘UÜ Tıp Fakültesi referans merkezi olacak’
Dünya tıp eğitimi literatüründe en yeni yakla-

şımlar arasında yer alan ve temeli 2010 yılında atılan
İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Mer-
kezi’ni tamamlamanın ve hizmete açmanın kendi-
lerine nasip olduğunu kaydeden Rektör Ulcay,
“Klinik Simülasyon ve Öğrenme Kaynakları Birimi
ile Klinik Beceri Laboratuvarları ve Eğitim Salonla-

rının bulunduğu projemiz sayesinde, öğrenme ve
eğitim etkinliğimiz daha da güçlenmiş oluyor. Bu-
rada yürütülecek uygulama, araştırma ve mesleki ge-
lişim programları ile alanında parmakla gösterilen
hekimler yetiştireceğiz. İnsani değerleri önceleyen
tıp eğitimi ilkelerinin benimsetilmesi ile birlikte,
mesleki beceri konusunda da Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültemiz uluslararası alanda saygın bir refe-
rans merkezi haline gelecektir” şeklinde konuştu.

Türkçe konuşan sanal hastalarla ders
UÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Gürel

de yaptığı konuşmada, iyi hekim kavramına değindi.
Tıp Fakültesi olarak bu yıl insan bilimleri dersini
başlattıklarını açıklayan Dekan Selim Gürel, tıp eği-
timinin sürekli geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Dekan Gürel, Türkiye’de ilk sanal hasta dersinin
2016 bahar döneminde UÜ Tıp Fakültesi’nde baş-
latılacağını duyurarak, “Ders boyunca hasta hekim
görüşmesi sanal hastalar ile yapılacaktır. Hastaları-
mız da Türkiye’de ilk defa Türkçe konuşacaklar”
dedi.

Açılış töreninde Doç. Dr. Züleyha Alper de si-
mülasyon merkezini tanıtan bir sunum yaptı. 

Törende, merkezin kurulmasında emeği geçen
Tıp Fakültesi eski dekanları Prof. Dr. Sadık Kılıç-
turgay, Prof. Dr. Mustafa Güllülü ve Prof. Dr. İrfan
Kırıştıoğlu ile merkezin yapımına maddi destek sağ-
layan HASVAK Bursa Şubesi Başkanı Zerrin Öz-
gülle ile hayırsever işadamı Sedat Çağlar’a teşekkür
plaketleri takdim edildi.

Konuşmaların ardından UÜ Tıp Fakültesi İyi
Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nin
açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra da, merkez gezi-
lerek öğrencilerin burada aldıkları eğitimler izlendi.

Türkiye’nin ilk ‘iyi hekimlik merkezi’ açıldı
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Türkiye’nin ilk aeroallerjen
ölçüm laboratuvarı, Uludağ

Üniversitesi’nde faaliyet gösteriyor.
Laboratuvarda, atmosferde bulunan
allerjen polenler ve bu polenlerden
üretilen allerjen oranları ölçümlenebi-
liyor.

Uludağ Üniversitesi’nin Fen Ede-
biyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Tür-
kiye’de daha önce örneği olmayan
Aeroallerjen Laboratuvarını yeni ye-

rinde faaliyete geçirdi. 
Fen Edebiyat Fakültesi’nin tera-

sına yerleştirilen farklı ölçüm aletleri
ile doğadaki allerjik polenler ve bun-
lardan salınan allerjenlerin oranı labo-
ratuvarda saat saat ölçümlenip rapor
haline getirilebiliyor.

Sırada Büyükşehir var
Şimdilik Nilüfer bölgesi için elde

edilen bu raporların, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi ile yapılacak proje kap-

samında kent için de yaygın hale ge-
tirilmesi planlanıyor. 

7/24 ölçümleme yapılıyor
Laboratuvar hakkında bilgiler

veren UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Çelenk,
“Soluduğumuz havada insan sağlığını
etkileyen bir takım yabancı maddeler
var. Bunlar insan kaynaklı olabilir ya
da doğa kaynaklı kirleticiler olabilir.
Bugüne kadar hep insan kaynaklı kir-
leticiler farklı şekillerde ölçüldü ve ör-
neklendi. Bunlar insan kaynaklı
olduğu için bugüne kadar hep ön
planda olan unsurlardı. Belli paramet-
relere göre, belli standartlarda ölçüm-
leri yapıldı. Ancak doğal olanlar ile
bugüne kadar pek ilgilenilmedi. Son
40 yıldır Avrupa’da bu konuya el atıldı
ve aerobiyoloji ağları kurularak öl-
çümler yapılmaya başlandı. Türkiye’de
ise genelde kısa dönemli olmakla bir-
likte sadece havadaki polenlerin varlı-
ğının tespitine ve çeşitlerinin
belirlenmesine yönelik çalışmalar ya-
pılıyordu. Bugüne kadar gerçekleştir-
diğimiz ulusal ve uluslararası projeler
sayesinde kurduğumuz bu laboratuvar
ile doğal ortamda bitkilerden atmos-
fere salınan allerjen maddeleri, ELISA
gibi farklı yöntemler ile 7 gün 24 saat
boyunca sürekli olarak ölçümleyebili-
yor, analiz sonuçlarını raporlayabiliyor
ve bu raporları hava tahmin raporları
gibi güncel olarak yayınlayabiliyoruz. 

Amacımız şimdilik Nilüfer bölgesi
için elde edilen bu raporların, Bursa

Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak
proje kapsamında kent için de yaygın
hale getirilmesidir” diye konuştu.

Daha kolay tesbit ediliyor
Havadan örneği alınan biyolojik

kirleticilerden 70’e yakın farklı bitki-
den salınmış poleni inceleyebildikle-
rinin altını çizen Çelenk, doğada
binlerce çeşit polen olmasına karşın
hepsinin alerji yapamaya uygun olma-
dığını aktardı. Çelenk sözlerine şöyle
devam etti: 

“Polenlerin alerji yapabilmesi için
çok yüksek miktarda üretilmesi ve
uzak mesafelere taşınabilir olması ge-
rekiyor. Mevsimsel ve bölgesel olarak
bu allerjenlerin değerlendirilebiliyor
olması çok önemli. Biz havaya karışan
alerjik polenlerden en yoğun olarak
rastlananları ölçümlüyoruz.

Hasta ve hekimler için önemli
Alınan sonuçlar çok farklı sektör

ve kurumlar için ciddi önem taşıyor.
Doktorlar, alerjisi olanlar veya ilaç fir-
maları, alınan bu sonuçlara göre kendi
planlarına yön verebiliyorlar. Allerji
rahatsızlıkları mevsimsel ve dönemsel
olarak farklılık gösterebilir. Bu labora-
tuvarda yapılacak ölçümler sayesinde
hangi mevsimde hangi alerji çeşitleri-
nin artabileceği yapılacak ölçümler ile
çok daha kolay şekilde tespit edilebilir.
Bu çalışmalarımızı Biyoloji Bölümün-
deki konu ile ilgili öğretim üyeleri,
Uludağ Üniversitesi Çocuk Allerji
Kliniği ve Göğüs Hastalıkları Anabi-
lim Dalı ile ortak yürütmekteyiz.”

Türkiye’nin ilk Aeroallerjen 
Laboratuvarı 7/24 çalışıyor



Alınan karar doğrultusunda hemen sponsor kurum arayışı içerisine giren üniversiteye ilk destek Or-
hangazi Belediyesi’nden geldi. Orhangazi Belediyesi, Orhangazi Meslek Yüksekokulu’nunprogramlarından
herhangi birini tercih edecek en başarılı ilk 5 öğrenciye aylık 400 TL burs vermeyi kabul etti. Anlaşmayı
hayata geçiren protokol UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan
ve Orhangazi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Birol Taş tarafından imzalandı.

Uludağ Üniversitesi Senatosu, önceki hafta yap-
tığı toplantı ile kendi fakülte ya da meslek

yüksekokullarından herhangi birini seçen en başa-
rılı ilk 5 öğrenciye en az Başbakanlık Bursu kadar
burs verilmesini karara bağladı. Üniversite bünye-
sindeki tüm fakülte ve meslek yüksekokullarından
herhangi birinin bölüm veya programını tercih
eden ve buralara yerleşen en yüksek puanlı 5 öğ-
renciye aylık 400 ile 500 TL arasında değişen burs-
lar verilecek.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversitede
eğitim kalitesinin öğrencinin niteliği, öğretim ele-
manının niteliği ve fiziksel imkânların niteliği ile
artacağına dikkati çekti. Uludağ Üniversitesi yöne-
timi olarak bu üç fonksiyonun da iyileştirilmesi
adına çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör
Yusuf Ulcay, “Bunlar bir günde olmuyor. Progra-
mınız olduğu müddetçe bunu yapabilmek müm-
kün. İşe üniversitemize daha başarılı öğrencilerin
gelmesi için adım atmakla başlayalım istedik.
Bunun için de başarılı öğrencilere burs vermeyi ka-
rarlaştırdık” dedi.

Sponsorlar ÖSYM kitapçığında yer alacak
Uludağ Üniversitesi’nde sadece fakültelerde

80’in üzerinde bölüm olduğunu hatırlatan Rektör
Ulcay, firmalar ile anlaşma yapılacak ve o firmala-
rın ismi ÖSYM kitapçığında logosu ile birlikte yer
alacak. Ümit ederiz bu uygulama başka üniversite-
lere de örnek olur. Bu tür organizasyonların Tür-
kiye’deki eğitim kalitesini yükselteceğine
inanıyorum” diye konuştu.

Çağlayan: Çocuklarımız için feda olsun
İmza töreninde hep birlikte çok güzel bir ana
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Bilginin hızla çoğaldığı günümüzde Uludağ Üni-
versitesi, akademisyen ve öğrencilerinin güve-

nilir bilimsel bilgiye ulaşmaları için elektronik
veritabanlarını her geçen gün zenginleştiriyor. 

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığı, bütçesinin yüzde 80’ini ve-
ritabanlarına ayırıyor. 

2016 yılı başında koleksiyonuna tıp, mühendis-
lik, otomotiv, hukuk ve din bilimleri gibi alanlar-
daki çok önemli yayınları kapsayan yeni veritabanı
aboneliklerini ekleyen Üniversite, böylece abonesi
olduğu veritabanı sayısını 74’e çıkararak, 30 binin
üzerinde E-Dergi ve 200 binin üzerinde E-Kitap
aboneliğine ulaştı.

Koleksiyona yeni eklenen veritabanları içeri-
sinde; dünyanın en geniş inşaat mühendisliği araş-
tırma ve uygulama makaleleri, kitap ve konferans
tutanaklarının tam metinlerini içeren; fen, sağlık ve
teknik alanlarda 80’den fazla yayınla dünyanın
öncü dijital yayıncılarından; Otomotiv, havacılık ve

ticari araç sektörlerinde uzmanlar tarafından yazıl-
mış teknik araştırmalar, makaleleri içeren ve ayrıca
biyokimya, biyoteknoloji, hücre biyolojisi, görün-
tüleme-radyoloji, moleküler tıp, farmakoloji-toksi-
koloji, kanser araştırmaları, biyoenformatik,
immunoloji, mikrobiyoloji ve genetik - genomik
alanlarında 45.000’in üzerinde deney protokolü ve
Methods in Molecular Biyoloji serisi kitaplarından
oluşan kapsamlı veritabanları bulunuyor.

Kütüphanenin sahip olduğu akademik (elektro-
nik) veritabanları hizmetinden; Uludağ Üniversitesi
akademisyenleri ve öğrencileri, VPN (Virtual Pri-
vate Network)-(Kişiye Özel Ağ) aracılığıyla kampüs
dışından da özgürce yararlanabiliyor.

Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanlığı ayrıca, akademik veritabanı
koleksiyonunun daha verimli ve işlevsel kullanımını
arttırmak ve bu anlamda akademisyen ve öğrenci-
lerde farkındalık oluşturmak için veritabanı eğitim-
leri de yapıyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren Uludağ Üniversitesi’ndeki tüm fakülte ya da meslek yüksekokulla-
rından birisini tercih edip yerleşen en yüksek puanlı ilk 5 öğrenciye burs verilecek. Burslar her
bölüm ve programın ilk beşinde yer alanlar için ayrı ayrı verilecek. Öğrenciler, tüm derslerinden
geçtiği ve 2,5 not ortalamasını tutturduğu sürece mezun oluncaya dek bursu alabilecek. Yaklaşık
150 bölüm ve program bulunan Üniversitede 750 öğrencinin burstan yararlanması öngörülüyor.

Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden başarılı
öğrencilere burs verilecek

şahitlik ettiklerini aktaran Orhangazi Belediye Baş-
kanı Neşet Çağlayan ise aldıkları karar üzerine ken-
dilerine teklifte bulunan UÜ Rektörü Ulcay’a
teşekkür etti. 

Çağlayan konuşmasına şöyle devam etti: “Sayın
Rektörümüz, Orhangazi Meslek Yüksekokulumu-
zun daha fazla tercih edilebilmesi, daha nitelikli öğ-
rencilerin ilçemizde eğitim öğretim tercihlerini
kullanması noktasında bir teşvik verilmesi konu-
sunu dile getirdiler. Bizler de başımız üstüne dedik.
Çocuklarımız için feda olsun dedik. Orhangazi için

bu güzel düşüncelere yerel yönetim olarak, sanayi-
ciler olarak kayıtsız kalamazdık. O yüzden burada-
yız. İnşallah hem öğrencilerimize, hem de
okulumuza hayırlı uğurlu temennisinde bulunuyo-
ruz. Böyle güzel bir proje ile bizlere geldikleri için
Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz.”

Orhangazi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Birol Taş da katkıda bulunan herkese teşekkür
etti. Taş, meslek yüksekokulu için bundan sonra da
yeni projelerin devamının geleceğine inandığını
sözlerine ekledi. 

İlk sponsor Orhangazi Belediyesi

Bilimsel bilgi, öğrenci ve akademisyenlerin elinin altında
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Uludağ Üniversitesi, 3 Nesil Üniversite vizyo-
nuyla sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli

mezunlar yetiriştirebilmek amacıyla çalışmalarını
sürdürüyor. 

Şirketlerin son dönemlerde giderek artan Ar-Ge
personeli ihtiyacını göz önüne alan Uludağ Üni-
versitesi, makine, otomotiv ve endüstri mühendis-
liği bölümlerinde okuyan öğrencilere ek eğitimler
vererek, kollarına birer altın bilezik daha takacak.

Ar-Ge uzmanı yetiştirmek üzere Uludağ Üni-
versitesi’nin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi (USEM) ile Kariyer Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi (KARMER), Bursa Sanayici ve İşa-
damları Derneği (BUSİAD) ile ortaklaşa eğitimler

başlatıyor.
KARMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Memet

Zencirkıran, özel sektörde son dönemlerde Ar-Ge
personeline çok daha büyük ihtiyaç duyulduğunu,
gelen talepler doğrultusunda da bu eğitimleri dü-
zenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Otomotiv, tekstil, mobilya, elektronik gibi sek-
törlerden yetişmiş Ar-Ge personeline yönelik
büyük talep geldiğini, bu konularda öğrencilere ek
eğitimler vererek uzman ihtiyacını gidermeyi he-
deflediklerini kaydeden Zencirkıran, kent dışından
bile eğitim talepleri geldiğini belirtti.

USEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şükrü Dokur
da pilot uygulama olarak makine, otomotiv ve en-

düstri mühendisliği ile başlatacakları eğitimlerin
daha sonra diğer alanları da kapsayacağını ve eğiti-
min ‘Ar-Ge Okulu’na dönüştürüleceğini bildirdi. 

300 saat teorik ve uygulamalı eğitim
Şükrü Dokur, eğitimlerin teorik ve uygulamalı

olarak verileceğini de sözlerine ekledi.
Makine Mühendisliği,  Otomotiv Mühendisliği

ve Endüstri Mühendisliği son sınıfta okuyan veya
aynı mühendislik dallarında yüksek lisans yapan
öğrencilerin yararlanacağı Ar-Ge personeli yetiş-
tirme eğitimlerinin ilki Şubat-Ağustos 2016 döne-
minde mühendislik alanında yapılacak. 300 saati
kapsayacak ücretsiz eğitim sonunda öğrenciler işe
yerleştirilecek.

Uludağ Üniversitesi, 15-16 Mart 2016 tarihlerinde V. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günle-
ri’ne hazırlanıyor.  Etkinlikle, 3. Nesil üniversite vizyonu kapsamında üniversitelerde

yürütülmekte olan veya yürütülmesi planlanan akademik çalışmaların ve ticarileşme po-
tansiyeli olan yeni fikir ve projelerin üniversite akademik birimleri, paydaş üniversiteler ve
araştırma merkezleri, kamu, sanayi, ve özel sektörle paylaşılarak etkin çalışma gruplarının
oluşturulması, proje çıktılarının lisanslanması ve ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor. 

Etkinlik kapsamında üniversite, sanayi, özel sektör ve kamu temsilcileri devam eden
ARGE çalışmalarını, patentlerini ve yeni fikirlerini hazırladıkları posterlerle tüm katı-

lımcılara sunabilme olanağına sahip oluyor. Ayrıca etkinlik kapsamında girişimci ruha
sahip lisans, yükseklisans ve doktora öğrencilerinin, iş dünyasının ilgisini çekebilecek tica-
rileşme potansiyeli yüksek proje ve fikirlerinin değerlendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılarak
hayata geçirilmesi amacıyla “İyi Fikir İş Projeleri ve Girişimcilik” yarışması da düzenleniyor
ve dereceye giren öğrencilere ödüller veriliyor.      

Son dönemlerde şirketlerin Ar-Ge personeli ihtiyacını göz önüne alan Ulu-
dağ Üniversitesi, makine, otomotiv ve endüstri mühendisliği bölümlerinde
okuyan öğrencilere ek eğitimler vererek, kollarına birer altın bilezik daha
takacak. Öğrenciler, 300 saat ücretsiz eğitimin ardından Ar-Ge personeli
olarak işe yerleştirilecek.

Mühendislik öğrencilerine
bir ‘altın bilezik’ daha



Sayfa 7EğitimUludağ Postası

Dünya otomotiv devi Renault, Uludağ Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mü-

hendisliği Bölümü’nde öğrencilerin ve öğretim
görevlilerinin kullanımına yönelik üç sınıflık bir la-
boratuvar oluşturdu.

Taşıt tekniği, taşıt iklimlendirme, ısı kontrol ile
motor laboratuvarları alanlarında çalışma ve proje
yapılmasına imkan tanıyacak olan Otomotiv Mü-
hendisliği Laboratuvarı’nın açılışı UÜ Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, Oyak-Renault Otomotiv Fabrika-
ları Genel Müdürü Ales Bratoz, Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, fakülte
dekanları, Oyak-Renault yöneticileri, akademisyen-
ler ve öğrenciler katıldı.

‘Türkiye, teknoloji hamlesi yapmak zorunda’
Laboratuvar açılış etkinliğinde konuşma yapan

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Oyak-Rena-
ult’nun yatırım yapacağı ülkelerden biri olarak Tür-
kiye’yi seçtiğinde ülkenin gayri safi milli hasılasının
oldukça düşük ve gelişmekte olan ülkelerin altında
olduğunu söyledi. Ancak bugün Türkiye’nin ol-
dukça ciddi bir hamle yaptığını belirten Rektör
Yusuf Ulcay, “Ülkemiz özellikle son 10 yıl içerisinde
hem ekonomik olarak hem de yaşam kalitesi olarak
birçok açıdan Avrupa Birliği normlarına çok büyük
bir ölçüde uyum sağlamıştır. Türkiye böyle gelişir-
ken Bursa daha hızlı gelişmiştir. Bugün bizim ihraç
ettiğimiz ürünlerin kilo başına değeri 1,7 Dolar iken
Türkiye’nin 2023 yılında hedefi olan kilo başına ih-
racat değeri 4 Dolar’ı Bursa 2012 yılında yakaladı.
Bursa, Türkiye’nin önünde gidiyor. Bursa, İstan-
bul’dan sonra Türkiye’nin ikinci ihracat şehri. Ko-
caeli’den sonra kişi başına düşen gayri safi milli
hasılada yine ikinci şehir. Dolayısı ile Bursa üretken
bir şehir. Bursa’da her şeyi görmek mümkün. Yılda
2 dönem topraktan ürün almak mümkün. Bursa bir
tarım şehri idi, hala daha öyle ancak aynı zamanda
önemli bir sanayi şehri. Sanayi içerisinde de tekstil,
otomotiv, makine imalatı, elektronik önemli başlık-
lar arasında yer alıyor. Türkiye artık orta ve ileri tek-
noloji ürünlerinde hamle yapmak zorundadır. Bunu
da sadece bir teknolojinin transfer etmek ile gerçek-
leştiremeyiz. Biz dostlarımız ile karşılıklı menfaat
paylaşımı noktasında birlikte çalışmak istiyoruz”
dedi.

‘Destek alan değil, destek veren üniversite’
Uludağ Üniversitesi’nde şuanda 63 bin 451 öğ-

rencinin eğitim gördüğünü açıklayan Rektör Ulcay,
“Çok büyük bir üniversiteyiz. Bu kadar büyüklük-
ten de pek memnun değiliz. Hareket kabiliyetimiz
biraz yavaşlıyor. O yüzden 3. Nesil Üniversite he-
defini koyduk. Okulumuzda yüksek lisans ve dok-

tora öğrencisi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu
sayı ile birlikte eğitimin niteliğini de arttırmak isti-
yoruz. Bursa’nın dinamikleri ile birlikte ortak ka-
rarlar alıp, ortak işler yapmak istiyoruz. Türkiye’deki
araştırmaların önemli bir kısmını kamu kaynakları
üstleniyor. Üniversite olarak temel araştırmalardan
yüzde 100 destek alıyoruz. Ancak şirketler ile ortak
çalışmalar yapmak istiyoruz. Eğer şirketler bizim ile
ortak çalışmalar yapar ise maliyetin üçte birini biz
karşılıyoruz. Artık alan değil, destek veren bir üni-
versite olmak istiyoruz. Projenin külfetine ortak ol-
duğumuz gibi, kârına da ortak olmak istiyoruz.
Otomotiv Mühendisliği Laboratuvarı için bizlerden
desteğini esirgemeyen Oyak-Renault’a bir kere daha
huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” diye ko-
nuştu. 

Bratoz: Bursa bizim için önemli
Törende konuşma yapan Oyak-Renault Oto-

motiv Fabrikaları Genel Müdürü Ales Bratoz ise
otomotiv faaliyetleri açısından Bursa’nın kendileri
için önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Oyak-Re-
nault olarak sektörde lider konumda bulunmaktan
gurur duyduklarını aktaran Genel Müdür Bratoz,
“Bu sonucu da önemli yetkinliklere sahip persone-
limizin çalışmaları ile elde ettik. Tabi karşımızda
bazı zorluklarda duruyor. Bu zorluklarla baş edebil-
mek için yetkin olan yeni çalışanlara ihtiyacımız var.
İşte bundan dolayı üniversiteden mezun olan öğ-
rencilerin gerekli donanımlara sahip olmalarını sağ-

lamak ve üniversiteye lazım olan gerekli donanım-
ları temin etmek de bizim için önemli. Bunlar bizim
ortak çıkarlarımız açısından da önemlidir. Oyak-
Renault’un sosyal sorumluluk bağlamındaki en
önemli eserlerinden bir tanesinin eğitim alanına ya-
pılan yatırımlar olduğunun altını çizmek istiyorum.
Laboratuvarlar, Bursa’mıza ve üniversitemize hayırlı
olsun” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdul-
kadir Karlık da Büyükşehir Belediyesi olarak üret-
tikleri yerli ürünlerin dünyada ilgi gördüğünü
vurguladı. Yerli üretim konusunda gece gündüz ça-
lıştıklarını söyleyen Karlık, Renault’yu da Bursa’nın
markalarına sahip çıkmaya davet etti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdul-
vahap Yiğit, Bursa’nın otomotivin merkezi oldu-
ğunu belirtti. Bu özelliğinden dolayı kentin sürekli
bir gelişmeye açık olduğunu kaydeden Dekan Yiğit,
Bursa’nın dünya çapında tanınırlığının artabilmesi
için büyük firmaların proje ve Ar-Ge çalışmalarına
destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.Mühendislik
Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Ferruh Öztürk de katılımcılara, kurulan
laboratuvarların içeriği ve işlevleri hakkında bilgi
verdi.

Konuşmaların ardından protokol hep birlikte
yeni laboratuvarların açılış kurdelesini kesti ve sınıf-
ları gezerek cihazlar hakkında yetkililerden bilgi
aldı.

Oyak-Ranault’dan laboratuvar desteği



Sayfa 8 Öğrenci Uludağ Postası

Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık
Programı öğrencileri, katıldıkları Altın

Kep Aşçılar Yarışması’nda sergiledikleri hü-
nerleriyle iki kategoride de Türkiye ikincisi
oldu.

Önceki hafta Antalya’da düzenlenen 8.
Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışması’na
katılan Harmancık Meslek Yüksekokulu Aş-
çılık Programı öğrencileri Onur Erdem, To-
lunay Çetin ve Oğuzhan Eroğlu, yaptıkları
‘Ballı Hardal Soslu Chicken Roulade’ yemeği
ile 50 yarışmacı ekip arasında “Yılın En İyi
Üniversite Ekip Yemeği” kategorisinde ikin-
ciliği elde etti. 

Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Celal
Aratoğlu önderliğinde yarışmaya katılan ekip,
bireysel başarılara da imza attı. Onur Erdem,
135 kişinin katıldığı “Genç Şefler Katego-
risi”nde, ‘Koruk Sulu Rizotto Yatağında
Köfte’ yemeği ile Türkiye ikinciliğine layık
görüldü.

Harmancık MYO öğrencileri, geçtiğimiz
yıllarda da prestijli birçok yarışmada büyük
başarılara imza atmıştı.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrenci-
leri, 2012 yılında UR-01 olarak üretimine başla-

dıkları yerli Formula aracını her nesilde biraz daha
geliştirerek pistlere hazırlanıyor. 

Mühendislik Fakültesi’nde eğitim gören öğrencile-
rin oluşturduğu Uludağ Racing Takımı, Formula ara-
cında 4. nesil aracını üretmeye başladı. Öğrenciler,
bugüne kadar yaptıkları araçlar içinde en yüksek per-
formans ve güvenliğe sahip UR-04’ü geliştirdikten
sonra 2016 yarışlarına katılacak.

Uludağ Racing Takımı’nın yeni aracı UR-04, bu-
güne kadar yapılan araçlar içerisinde en yüksek perfor-
mansa ve yüksek güvenliğe sahip olacak. Yeni aracın
2016 yılı yarışlarına hazır olmasını hedefleyen takım,
uluslararası yarış platformlarında ülkemizi en iyi şekilde
temsil etmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Üç nesil Formula yurtdışına çıktı
Ürettikleri UR-01 isimli araçlarıyla 2012 yılında İn-

giltere’nin Silverstone pistinde boy gösteren ilk Türk
takımı olan Uludağ Racing Takımı, 2013 yılında da
120 beygirgücüne sahip 280 kg’lik UR-02 Formula
aracıyla İtalya’da yarıştı. UR-03 ise Formula Student
Russia yarışlarında 2 ayrı  dalda üçüncülük kupası ka-
zanmıştı. 

Uludağ Racing
Takımı, U-04
Formula ara-
cıyla pistlerde
Türkiye’yi ve
Uludağ Üni-
versitesi’ne
temsil edebil-
mek için 
şimdiden
sponsor 
arayışlarına
başladı. 

Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Prog-
ramı öğrencileri, katıldıkları Altın Kep Aşçılar Yarışması’nda sergi-
ledikleri hünerleriyle iki kategoride de Türkiye ikincisi oldu.

Mühendislik 
öğrencileri 
4. nesil formula
aracını üretiyor

Aşçılık öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor
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Medya Takip Şirkete İnterPress, 2015 yılında med-
yada en fazla yer alan devlet ve vakıf üniversitelerini

açıkladı. Uludağ Üniversitesi, haberlerinin yayınlandığı
gazetelerin toplam tirajı ve erişimde 2015 yılında ilk 10
içinde yer alarak birçok üniversiteyi geride bıraktı. Üni-
versite, 12. 476 haberle sekizinci sırada yer aldı.

Haberlerin yayınlandığı gazetelerin toplam tirajı açı-
sından da 426.552.718 ile yine sekizinci oldu. Eri-

şimde de 1.283.337.748 ile sekizinci sırada yer alan
Uludağ Üniversitesi, yayınlanan haberlere ayrılan alan
kadar reklam vermiş olsaydı 38.786.038 TL harcayacaktı.
Üniversite, bu alanda da Türkiye’nin sekizincisi oldu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, operasyon bölgesindeki komutan

ve askerleri telefonla arayarak moral verdi. Rek-
tör Ulcay, telefonda görüştüğü askerlere dua et-
meyi de ihmal etmedi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Garnizon ve
Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyful-
lah Saldık ile birlikte İl Jandarma Özel Harekât
Tabur Komutanlığı’nı ziyaret etti. 

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Yüce-
doğru, Prof. Dr. Eray Alper ve Genel Sekreter
Doç. Dr. İsmail Sağlam da ziyarete katıldı. Bu-
rada görev yapan komutan ve askerler ile bir
araya gelen Uludağ Üniversitesi heyeti, Meh-
metçikler ile öğlen yemeği yedi.

“Asker ve polisimizin yanındayız”
Jandarma Özel Harekât Tabur Komutan-

lığı’nda vatani görevini sürdüren askerler ile
kısa süreli sohbet gerçekleştiren Uludağ Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Garni-
zon Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral
Seyfullah Saldık ile birlikte Güneydoğu’da yü-
rütülen operasyonlarda görev alan komutan ve
askerlerle görüşme yaptı. 

Operasyon bölgesine telefon bağlantısı
Telefonda görüştüğü Mehmetçiklere moral

veren Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Operas-
yonlarda vatanımızın ve milletimizin huzuru
için görev yapan Mehmetçiklerimiz ile gö-
rüşme imkânımız oldu. Ben ve yönetici arka-
daşlarım kendilerini tek tek tebrik ettik ve

başarı dileklerimizi ve dualarımızı ilettik. Ko-
nuşmalarımızda askerlerimizin morallerinin
çok yüksek olduğunu görmekten büyük mut-
luluk duyduk” dedi. Ulcay, Tümgeneral Sal-
dık’a yürütülen operasyonlarda şehit olan
güvenlik güçleri için başsağlığı dileklerini su-
narken, “Uludağ Üniversitesi camiası olarak
her zaman devletimizin, milletimizin ve güven-

lik güçlerimizin yanında olacağız. Elimizden
gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz” şek-
linde konuştu.

Rektör Ulcay, ziyaretin sonunda Tümgene-
ral Seyfullah Saldık’a üniversitenin 40. yıl anı-
sına UÜ İznik Meslek Yüksekokulu öğrencileri
tarafından özel olarak yapılan çini bir tabağı
hediye etti.

TİRAJDA İLK 10

Üniversite Tiraj
Ege Üniversitesi 1.206.428.653
İstanbul Üniversitesi 973.000.818
Akdeniz Üniversitesi 907.700.766
ODTÜ 805.448.854
Ankara Üniversitesi 735.697.066
İTÜ 613.210.425
Çukurova Üniversitesi     444.206.752
Uludağ Üniversitesi 426.552.718
Anadolu Üniversitesi 312.794.999
Selçuk Üniversitesi 138.312.823

ERİŞİMDE İLK 10

Üniversite Erişim
Ege Üniversitesi 3.629.240.484
İstanbul Üniveristesi 2.943.734.154
Akdeniz Üniversitesi 2.726.922.622
ODTÜ 2.437.850.166
Ankara Üniversitesi 2.214.972.481
İTÜ 1.869.115.184
Çukurova Üniversitesi  1.335.293.819
Uludağ Üniversitesi 1.283.337.748
Anadolu Üniversitesi 945.632.489
Selçuk Üniversitesi 417.414.387

REKLAM EŞDEĞERİNDE İLK 10

Üniversite Reklam Eşdeğeri
İstanbul Üniversitesi 207.270.792 TL
İTÜ 173.907.071 TL
ODTÜ 148.762.604 TL
Ege Üniversitesi 127.812.691 TL
Ankara Üniversitesi 82.880.457 TL
Akdeniz Üniversitesi 59.356.191 TL
Anadolu Üniversitesi 53.060.904 TL
Uludağ Üniversitesi 38.786.038 TL
Çukurova Üniversitesi 38.679.854 TL
Selçuk Üniversitesi 29.460.504 TL

HABER SAYISINA GÖRE İLK 10

Üniversiteler Haber Sayısı
Akdeniz Üniversitesi 25.133
Ege Üniversitesi 19.690
İstanbul Üniversitesi 18.472
Çukurova Üniversitesi 15.255
ODTÜ 13.530
Anadolu Üniversitesi 13.044
Ankara Üniversitesi 13.008
Uludağ Üniversitesi 12.476
İTÜ 11.738
Selçuk Üniversitesi 11.394

Uludağ Üniversitesi ‘en medyatik’ 8. üniversite

Mehmetçik’e moral ziyareti ve telefonu
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Uludağ Üniversitesi, geçmişte ör-
neği olmayan bir uygulamaya

daha imza attı. 
Üniversite yönetimi, düzenlediği

etkinlikte Ankara’daki Bursa Evi’nde
Uludağ Üniversitesi’nden mezun olan
milletvekilleri ile Bursa milletvekille-
rini bir araya getirdi. Etkinliğe Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik de katıldı.

Gecede konuşan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
Bursa gibi göç alan ve büyükşehir diye
ifade edilen şehirlerin gerek üniversite
mezunlarının gerek bürokratlarının
gerekse o şehirde öne çıkmış insanların
bir araya gelmelerinin çok zor oldu-
ğunu söyledi. Bunu başaran Uludağ
Üniversite yöneticilerini kutlayan
Bakan Çelik, “Ama bu yalnızca belli
ölçekte kalmamalıdır. Ne yapıp ne
edip bu başlayan süreci artarak ve güç-
lendirerek devam ettirmemiz gereki-
yor. Bu birlikteliğin diğer şehirlere de
örnek olması çok önemlidir” diye ko-
nuştu.

Çelik: Üniversiteler asli 
konulardainsiyatif kullanmalı
Üniversitelerin toplumun sorunla-

rını çözen kuruluşlar olduğunu ifade
eden Bakan Çelik, “Toplum o kentin
üniversitesinden bir şeyler bekliyor.
Yani yönetici konumundaki bir kişinin
eline bir kılavuz verilecekse, bunun bi-
limsel veriler neticesinde özümsenmiş
bilgilerle olması gerekiyor. Bunu da
başaracak olan üniversitelerdir. Bizim
ana sorunlarımızdan bir tanesi ise üni-
versitelerin halkın arkasında kalması-
dır. Bu sebepten dolayı da üniversiteler
asli konularıyla değil daha faklı konu-
larla meşgul olmaktadır. 

Üniversitelerin Uludağ Üniversite-
si’nin gerçekleştirmiş olduğu inisiyatifi
kullanması gerekiyor. Uludağ Üniver-
sitesi’nin ‘üniversitenin ve şehrin so-
runları var. Biz mezunlarıyla diğer
unsurlarıyla çözeriz’ anlayışı doğru bir
çıkış anlayışıdır” dedi.

“Destek vermeye hazırım”
Sadece üniversitenin sorunlarını

çözmek değil aynı zamanda Bursa’nın
sorunlarına öncülük etmek için bir
araya gelinmesi gerektiğini belirten
Çelik, “Bu noktadan sonra ise üniver-
site bilgi birikimi ile öncülük ederken
siyasetçinin de vaat etmesi gerekiyor.
Eğer siyasetçi vaat etmiyorsa, o 4 yılın
nasıl geçtiğini anlayamaz. Bütün ola-
rak baktığımız zaman ise yarını karar-
tan değil, aydınlatan üniversite
anlaşımız ve rehberlik eden siyaset an-
laşımız olması gerekiyor. Uludağ Üni-
versitesi’nin de bu yolda olmasından
dolayı çok mutlu oldum. Geriye siya-
setçilerinde vizyonları ile hedeflerini
ortaya koymaları kaldı. Bende birikim-
lerimle deneyimlerimle gereken des-
teği vermeye her zaman hazırım”
şeklinde konuştu.

“Bir takım halinde olmalıyız”
Geceyi Bursa’nın ve Uludağ Üni-

versitesi’nin Ankara’daki lobisini güç-
lendirmek adına düzenlediklerini ifade
eden Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Bizim amacı-
mız şuanda burada bulunan veya bu-
lunmayan kişilerin mezun olduğu ve
milletvekili seçildiği şehrin üniversitesi
için elini taşın altına koymasıdır. Talep
ettiğimiz yardım maddi değildir. Mil-

letvekillerin kendi çalıştığı iştigal alan-
ları ile alakalı komisyonlarda üniversi-
temiz adına gereken tebliğleri gereken
konuşmaları yapmalarıdır. Biz Uludağ
Üniversitesi ve rektör olarak her zaman
birlikte çalışmaya, ortak projeler üret-
meye hazırız. Bunu özellikle herkesin
bilmesini isterim. Birlikte el ele tutu-
şup bir takım halinde olmalıyız. Üni-
versitemizi hem Türkiye’de hem de
dünyada laik olduğu yere getirmemiz
gerekiyor” dedi.

Uludağ Üniversitesi’nin 41’inci yı-
lına girdiğini ifade eden Ulcay, “Birçok
milletvekilimiz bu üniversitenin kurul-
duğu günü biliyor. İlk hizmete giren
binaları da biliyor. Bu bina stokları
zaman içerisinde eskiyor ve yenilen-
mesi lazım. Biz ilk defa belki hayatta
olmayacağımız veya görev yapmayaca-
ğımız 25 sene gibi uzun sayılabilecek
bir süreyi kapsayan üniversitenin ge-
nişleme plan çalışmasını gerçekleştir-
dik. Bunların çalışmaları bitti. Yakın
zamanda neler olduğunu da açıklaya-
cağız” diye konuştu.

Milletvekilleri de desteğe hazır
Düzenlenen geceden dolayı çok

mutlu olduklarını dile getiren millet-
vekilleri ve protokol mensupları ise,
Bursa ve Uludağ Üniversitesi’nin kal-
kınması ve geliştirilmesi adına ellerin-
den gelen çabayı göstereceklerini
kaydetti.

Gecenin sonunda Bakan Faruk
Çelik bir sonraki buluşmanın Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında
yapılması için davette bulundu.

Bursa Evi, Uludağ Üniversitesi’nin
Ankara Ofisi oldu

Üniversite tarihindeki ilk geniş
kapsamlı Ankara toplantısını gerçek-
leştiren Uludağ Üniversitesi Yönetimi,
Bursa Evi’nin üniversitenin Anka-
ra’daki ofisi olmasını kararlaştırdı. Yö-
netim, bundan sonraki Ankara
temaslarında Bursa Evi’ni daha aktif
olarak kullanacak. Yönetim ile birlikte
Bursa Evi’ni gezen Rektör Ulcay, ken-
dilerine Ankara’daki Bursa Evi’ni ofis
olarak kullanma imkânı veren ve kul-
lanıma tahsis eden Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkür
etti.

Bursa Milletvekilleri de katıldı
Uludağ Üniversitesi’nin düzenle-

diği geceye Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Faruk Çelik, Sağlık
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp
Gümüş, AK Parti Bursa Milletvekilleri
Hakan Çavuşoğlu, İsmail Aydın, Mu-
hammet Müfit Aydın, Emine Yavuz
Gözgeç, Bennur Karaburun, Osman
Mesten, AK Parti Zonguldak Millet-
vekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti Şan-
lıurfa Milletvekili Mehmet Ali
Cevheri, CHP Bursa Milletvekilleri
Prof. Dr. Lale Karabıyık, Dr. Ceyhun
İrgil, Erkan Aydın, YÖK Yürütme Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hati-
poğlu, Diyanet İşleri Genel Müdürü
Kemal Uludağ, Diyanet İşleri İnsan
Kaynakları Müdürü Osman Tıraşçı,
Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail
Hızlı, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, UÜ Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Tevfik Yücedoğru, Prof. Dr. Meh-
met Yüce, Prof. Dr. Eray Alper, UÜ
Genel Sekreteri Doç. Dr. İsmail Sağ-
lam, Rektör Danışmanları ve fakülte
dekanları katıldı.

Ankara’da 
‘Bursa Buluşması’
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Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, üniversite yönetimi ile

birlikte gerçekleştirdiği Ankara ziyare-
tinde Sağlık Bakanı Mehmet Müezzi-
noğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya
Uludağ Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği
ve hazırladığı projeler hakkında bilgi
verdi.

Uludağ Üniversitesi Rektör yardım-
cıları ve danışmanları ile birlikte Anka-
ra’ya gerçekleştirdiği ziyarette Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve İçişleri
Bakanı Efkan Ala ile görüşen Uludağ
Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay,  3 nesil üniversite vizyonu kapsa-
mında yürütülen projeler için destek is-
tedi. Uludağ Üniversitesinde geride kalan
9 ay içerisinde hayata geçirilen projeler
hakkında da Sağlık Bakanına ve İçişleri
Bakanına geniş bilgi verdiklerini ifade
eden Ulcay, “Yeni hayata geçirdiğimiz ‘İyi
Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon
Merkezi’ ile ilgili Sağlık Bakanımız Meh-
met Müezzioğlu yakından ilgilendi. He-
kimlerin mezuniyet sonrası eğitimlerini
sürdüreceği ve farklı alanlardan araştırma
projelerinin gerçekleştirileceği merkezin
tamamlanması için ekipman desteği iste-
dik. İnşallah bunu yakın bir zamanda
gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra
Bursa’da sıkıntı çekilen yoğun bakın üni-
tesi ile 1 yıl içerisinde 150’ye çıkarma he-
defimiz Sağlık Bakanı tarafından takdirle

karşılandı” diye konuştu.
İçişleri Bakanı Efkan Ala ile ise yeni

YÖK yasası ile istişare ettiklerini ifade
eden Ulcay, “Uludağ Üniversite olarak
YÖK yasası ile ilgili görüşlerimizi ilettik.
Bu konuda konuda bizlerden destek ve
gerekli bilgiyi istedi.
Uludağ Üniversite-
sinde yapılan çalış-
maları bakanlar
kurulunda paylaşa-
caklarını ilettiler”
dedi.

Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzi-
noğlu ve İçişleri Ba-
kanı Efkan Ala ise
gerçekleşen ziyaret-
ten duyduğu mem-
nuniyeti dile
getirerek, Uludağ
Ünive r s i t e s i ’n in
gerek Bursa için ge-
rekse üniversite için
yürüttüğü projelerin
önemli olduğu ve
her zaman böyle
projelere destek ver-
meye hazır oldukla-
rını söyledi.

Ziyarette Rektör
Ulcay’a rektör yar-
dımcıları Prof. Dr.

Tevfik Yücedoğru, Prof. Dr. Mehmet
Yüce, Prof. Dr. Eray Alper, Genel Sekre-
ter Doç. Dr. İsmail Sağlam Tıp Fakültesi
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Halil Sağlam
ve Rektör Danışmanı İsmail Hakkı Te-
mizkök eşlik etti.

Bakanlardan Uludağ Üniversitesi’ne destek

l Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite yönetimi ile birlikte gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret ederek,
gerçekleştirdiği ve hazırladığı projelerle ilgili bilgi verdi. Üniversite yönetimi, 3. nesil üniversite vizyonu kapsamında
yürütülen projeler için destek istedi. 




