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l Sağlık Bakanı Dr. Meh-
met Müezzinoğlu, Tür-
kiye’de ilk olma özelliği
taşıyan ve tıp öğrencileri-
nin eğitim şeklini değiştire-
cek olan İyi Hekimlik
Uygulamaları ve Simülas-
yon Merkezi’nde inceleme-
lerde bulundu. 

l Türkiye’ye örnek olacak
bir merkezi açtıkları için
Uludağ Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yusuf Ulcay
ve ekibine teşekkür eden
Bakan Müezzinoğlu, bu-
rada yeni açılacak olan 3
ayrı laboratuvar için 2 mil-
yon 700 bin dolar destek
sözü verdi.

(Haberi 7. sayfada)

Bursa’da toplumun tüm kesimleri-
nin kalite konusunda bilinçlendiril-
mesi ve farkındalık oluşturulmasını
sağlamak,  kalite seviyesini iyileştir-
mek amacıyla, Uludağ Üniversi-
tesi’nin de aralarında bulunduğu
çok sayıda kurum ve kuruluş tara-
fından “2016 Yılı Kalite Yılı” adlı
proje hayata geçirildi .

(Haberi 2. sayfada)

(Haberi 5. sayfada)

Sağlık Bakanı’ndan ‘iyi
hekimlik merkezi’ne destek Bursa’da

kalite rüzgârı
esecek 

Uludağ Üniversitesi’ne son dönem-
lerde başvuran 100’e yakın kişi ken-
disini kadavra olarak bağışladı. Bu
bağışların yüzde 20’sinin gerçekleş-
mesi halinde bile Tıp Fakültesi’nde
önümüzdeki yıllarda kadavra sıkın-
tısı yaşanmayacak. 

(Haberi 6. sayfada)

Yerleşkede sıkıntılar son bulacak
Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi, yıllardır sıkıntısı çekilen yaşam
merkezi ve yeni hizmet binalarına kavuşacak. Yaklaşık 10 ay önce göreve
gelen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay liderliğindeki yeni yönetim, yaptığı
çalışmalarla üniversitenin ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirleyerek hare-
kete geçiyor. 
Üniversite’nin 25 yılı planlanıyor
Uludağ Üniversitesi’nin gelecek 25 yılını planlayan yeni yönetim, ilk
etapta üniversitenin gelişimine yönelik master plan çalışmasını tamam-
layarak,öncelikli ihtiyaçlardan başlamak üzere bu yılın ortalarında önemli
projelerin startını veriyor. 
Yazın temelleri atılacak
Üniversite’nin birkaç ay sonra temel atacağı projeler arasında, Kadın
Doğum ve Çocuk Hastanesi, Rektörlük Hizmet Binası, Merkezi Ders-
likler, Ziraat Fakültesi Organik Tarım Üretim Tesisleri, Spor Bilimleri
Fakültesi Atletizm Tesisleri bulunuyor. 

Görükle Yerleşkesi
şantiyeye dönecek

Tıp öğrencileri için
vazgeçilmez eğitim
materyali...



Uludağ Üniversitesi, 
Kalite Birliği, TSE, Bursa Platformu,

Bursa Ticaret Borsası, RUMELİSİAD, Ve-
teriner Hekimler Odası, Dünya Helal Birliği,

TÜİK, ULUTEK, UÜ İİBF, UÜ UKAM,
İŞKUR, TOSYÖV, Yeşilay, ENVERDER Bursa

Şubesi, Hayvan Hakları Derneği, Bursa Tüketici-
leri Koruma Derneği, TÜDEF, ULUTÜKO-

DER, Çevrem, PERYÖN, Gıda
Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, BEGD,

Ekonometri Topluluğu

Bursa’da kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile
toplumun tüm kesimlerinin kalite konusunda

bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık
oluşturulmasını sağlamak, kalite algısını güçlen-
dirmek ve kalite seviyesini iyileştirmek amacıyla,
çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından "2016 Yılı
Kalite Yılı" adlı projeyi hayata geçirildi. Toplam 25
kurum ve kuruluşun ortaklığında yürütülecek olan
proje kapsamında 2016 yılı boyunca 54 etkinlik
ile Bursalılara birbirinden farklı konularda ‘kalite’
kavramı anlatılacak.

Uludağ Üniversitesi Rektörlük binası B Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen 2016 Yılı Kalite Yılı Pro-
jesi’nin tanıtım toplantısına UÜ Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, Türk Standartları Enstitüsü Bursa
Bölge Koordinatörü Ömer Eyyüpoğlu, Kalite Bir-
liği Derneği Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok, pro-
jeye destek veren kurum temsilcileri ile basın
mensupları katıldı.

Rektör Ulcay: Farklılıklarımızı koruyalım
Kalite kavramının 13. Yüzyılda ‘Ahilik Teşkilatı’

anlayışı ile başlatıldığına dikkati çeken UÜ Rek-
törü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bugünkü kalite sistem-
lerinin temelleri olan mal ve kalite kontrolü, fiyat
tespiti ve şimdilerde eksikliği çekilen ticaret ahla-
kının kontrol ve denetimi konusunda da önemli
görevler üstlenildiğini vurguladı. Toplum olarak
ortak kültürel değerlere bakılmadığını söyleyen
Rektör Ulcay, “Toplum olarak gerçek anlamda
ciddi, verimli ve zihinlerimizde yeni bir dönemi

çağrıştıracak fikri tartışmalar yapamadığımızdan
aslında sorumuz yok. Toplum olarak yoğun bir de-
ğişimden geçiyoruz. Her konuda sınırların değiş-
tiği bir dönemdeyiz. Bu değişime göre
konumlanabilmek için önce doğru okumak gerek-
mektedir. Maalesef toplum olarak ne soruları sevi-
yoruz ne cevap aramayı.  Yani mesuliyet almayı
sevmiyoruz.   Ama biz bunu kabul etmeyerek suçu
başkalarına atıyoruz. Aslında bu olgunlaşmamış
toplum tavrıdır.  Suçu başkasına atan küçük bir
çocuk gibiyiz. Hep başkaları bir şey yapıyor.  Bizim
hiçbir sorumluluğumuz yok. Acı bir gerçektir ki,
mesuliyet almayı istemeyen toplumlara da ne yap-
maları gerektiği söylenir.  Toplumsal değişimleri
zamanında okuyamadığımızda da, üretemediğimiz
fakat kullandığımız teknoloji bizim değer yargıla-
rımızı da dönüştürüyor.  Bizim sıkıntımız herkesin
yukarıdaki birilerine mesuliyet yüklemesi. Bizi bir-
birimize yaklaştıracak eserlere, kişilere, olaylara vel-
hasıl toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var.
Farklılıklarımızı koruyalım. Farklılıklarımızı ko-
rurken sen ile ben, biz ile onlar arasındaki saygı
mesafesini de koruyalım” dedi.

Kaliteye yatırım çağrısı
Türkiye algısının dünya ölçeğinde daha yuka-

rıya taşınması adına, her alanda kalite ve markaya
yatırım yapılması ve buna göre stratejiler üretilmesi
gerektiğinin altını çizen Ulcay, “Yükseköğretimde
kalite standardının yükseltilmesi adına YÖK bün-
yesinde kurulan ‘Yükseköğretim Kalite Kurulu’ da

yükseköğretime erişim ve okullaşma oranının ar-
tırılması odaklı yatay ve sayısal büyümeden nitelik
ve kalite odaklı büyümeye geçişte önemli adımdır.
Bizler de, Uludağ Üniversitesi olarak, 3. Nesil Üni-
versite vizyonu ve “Bilgiden Üretime, Üretimden
Ekonomiye” anlayışı ile Uludağ Üniversitesi’ni
hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin toplumsal ve
ekonomik kalkınma hedeflerine daha yüksek katkı
sağlayacak bir yapıya kavuşturuyoruz. Bilimsel üre-
timin niteliğini ve akademik eğitimin kalite çıtasını
daha da yukarıya taşıyacak adımlarımızı atarken,
kent dinamiklerimiz ile her zaman işbirliği ve isti-
şare içinde olmaya özen gösteriyoruz. Uludağ Üni-
versitesi’nin destekleriyle, Kalite Birliği Derneği ve
proje paydaşlarımız aracılığı ile gerçekleştireceği-
miz Kalite Yılı etkinliklerinin de kalite bilincinin
toplumun her katmanına yayılması adına önemli
faydalar üreteceğine inanıyorum” diye konuştu. 

54 farklı etkinlikle kalite anlatılacak
2016 Yılı Kalite Yılı projesi kapsamında yapı-

lacak 54 etkinlik hakkında katılımcılara bilgi veren
Kalite Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Erkan Işı-
ğıçok ise organizasyonda yer alan ve projeye destek
veren 25 kurum ve kuruluşa teşekkür etti. Etkin-
liklerin sadece Bursa’da değil, Türkiye’nin farklı il-
lerinde de yapılacağını belirten Işığıçok, tüm
Bursalıları etkinliklere destek olmaya davet etti.

Projeyi
destekleyen kurum ve 

kuruluşlar

Kalite rüzgârı 2016’da Bursa’da esecek
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Bursa’nın önde gelen birçok kurum ve kuruluşu, bir yıl boyunca
düzenleyecekleri 54 farklı etkinlikle kaliteye dikkat çekecek
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Üniversite, Ar-Ge Günleri’ne hazırlanıyor
Uludağ Üniversitesi, 15-16 Mart tarihleri ara-

sında gerçekleştirilecek olan V. Ar-Ge Günleri
etkinliğine hazırlanıyor. Etkinliğe dünya çapında ün
kazanmış bilim insanları ve Türkiye’nin önde gelen
firmalarının Ar-Ge yöneticileri konuşmacı olarak ka-
tılacak ve tecrübelerini Bursalılar ile paylaşacak.

V. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri etkinliğinin
alt yapı çalışmaları sürüyor. Üniversitenin 3. Nesil
Üniversite vizyonu doğrultusunda bu yıl çok daha
geniş katılımlı olması planlanan Ar-Ge Günleri, Bur-
sa’nın ve Türkiye’nin önemli şirketlerinin Ar-Ge yö-
neticilerini ve bilim insanlarını ağırlayacak. 15-16
Mart tarihleri arasında Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür
Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlikte Ar-Ge
merkezleri, kamu ve özel sektör ortaklığının yaygın-
laştırılması ve ortaya çıkacak fikirlerin ürüne dönüş-
türülmesi hedefleniyor.

Uzmanlar Ar-Ge’yi anlatacak
Ar-Ge merkezlerinin stantlarını ve sunumlarını

oluşturulacak fuaye alanında sergileyebileceği V. Bil-
gilendirme ve Ar-Ge Günleri’ne katılacak poster ve
projelerde yine aynı fuaye alanlarında ziyaretçilerin
dikkatine sunulacak. Randevulu patent görüşmele-
rinin de yapılacağı etkinlikte birbirinden önemli ko-
nukların katılacağı paneller gerçekleştirilecek. V.
Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri etkinliğine katılarak
sunum yapacak konuklar şu isimlerden oluşuyor;

Kimler katılacak?
Tülin Akın (Tarımsal Pazarlama Platformu Ku-

rucusu), Özge Akbulut (Surgitate Kurucusu – Sa-
bancı Üniversitesi), Münteha Adalı (Yatırım Lideri
-Güvensan Temizlik Yöneticisi), Simay Dinç (Recon-
tact İstanbul Medya Direktörü), Melek Pulatkonak
(Turkish Women’s International Network Kuru-
cusu), Dr. Osman Demirci (Enerji ve Tabii Kaynak
Bakanlığı Bakanlık Müşaviri), Dr. Lokman Kuzu
(TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
Başkanı), Dr. Celal Sami Tüfekçi (Savunma Sanayii
Müsteşar Yrd), Dr. Ensar Gül (TÜRKSAT AŞ.
Genel Müdürü), Dr. Mustafa Hatipoğlu (BTSO
Uzay, Havacılık ve Savunma Kümelenmesi Başkanı),
Halit Mirahmetoğlu (Fransa Uzay Üniversitesi Da-

nışmanı), Nick Mcgirl (AŞHOKA Turkey), Ali Koç
(Eğitimpedia ve Fide Okulları Kurucusu), Prof. Dr.
Servet Özdemir (Başkent Üniversitesi), Bekir Gür
(SETA Direktörü), Batuhan Aydagül (ERG Direk-
törü), Prof. Dr. Murat Canpolat (Akdeniz Üniversi-
tesi), Dr. Canan Dağdeviren (Harvard Universitesi
Genc Akademi Uyesi & MIT, Koch Kanser Aras-
tirma Merkezi), Dr. Naşide Gözde Durmuş (Stan-
ford University), Yrd. Doç. Dr. Serdar Arıtan
(Hacettepe Üniversitesi), Deniz Kader ve Candaş
Şişman(NOHLab Eş Kurucuları ve Direktörleri),

İyi Fikir Yarışması
Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr.

Aslı Hockenberger, proje kapsamında üniversite, sa-
nayi, özel sektör ve kamu temsilcileri devam eden

Ar-Ge çalışmalarını, patentlerini ve yeni fikirlerini
hazırladıkları posterlerle tüm katılımcılara sunabilme
olanağına sahip olduklarını vurguladı. 

Hockenberger, “Ayrıca etkinlik kapsamında giri-
şimci ruha sahip lisans, yüksek lisans ve doktora öğ-
rencilerinin, iş dünyasının ilgisini çekebilecek
ticarileşme potansiyeline yüksek proje ve fikirlerinin
değerlendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılarak hayata
geçirilmesi amacıyla ‘İyi Fikir İş Projeleri ve Girişim-
cilik’ yarışması düzenleniyor ve dereceye giren öğ-
rencilere özel ödüller veriliyor. Birincilik elde edecek
öğrenciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 2 bin
500 TL ödülün verileceği yarışmanın son başvuru
tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi” şeklinde ko-
nuştu.
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Uludağ Üniversitesi yönetimi, kent di-
namikleri kamu kurum ve özel kuru-

luşlarla önemli projelere imza atarken bir
yandan da uzun vadede kurumun eğitimin
seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmala-
rını sürdürüyor.  

Uludağ Üniversitesi Senatosu geçtiği-
miz günlerde fakülte ya da meslek yüksek-
okullarından herhangi birini seçen en
başarılı ilk 5 öğrenciye en az Başbakanlık
Bursu kadar burs verilmesini karara bağla-
mıştı. Bu karar doğrultusunda kent dina-
mikleriyle diyaloğa geçen Uludağ
Üniversitesi’ne, öğrenci bursları için kamu
ve özel kurumlardan büyük destek geliyor.
Firma adının ÖSYM kılavuzlarına da ya-
zılacak olması, burslara ilgiyi artırıyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren Uludağ
Üniversitesi’ndeki tüm fakülte ya da mes-
lek yüksekokullarından birisini tercih edip
yerleşen en yüksek puanlı ilk 5 öğrenciye

burs verilecek. Burslar her bölüm ve prog-
ramın ilk beşinde yer alanlar için ayrı ayrı
verilecek. Öğrenciler, tüm derslerinden
geçtiği ve 2,5 not ortalamasını tutturduğu
sürece mezun oluncaya dek bursu alabile-
cek. Yaklaşık 150 bölüm ve program bulu-
nan Üniversitede 750 öğrencinin burstan
yararlanması öngörülüyor.

Orhangazi Belediyesi
Tüm birimlerde ilk beşe giren öğ-

renciye burs verilmesi karanın ardın-
dan, Üniversite’ye ilk destek
Orhangazi Belediyesi’nden geldi. 

Orhangazi Belediyesi, Orhangazi
Meslek Yüksekokulu’nunprogramla-
rından 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 Yük-
sekokulu Müdürü Doç. Dr. Birol Taş
tarafından imzalandı.

MKP Organize Sanayi Bölgesi
Bu destek halkasına eklenen Mustafa-

kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Ulu-
dağ Üniversitesi ile protokol imzalayarak,
ilçesindeki meslek yüksekokulunun Elek-
trik (ikinci öğretim), Makine (ikinci öğre-
tim) ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
programını seçen başarılı öğrencilere burs
vermeyi taahhüt etti. 

Buna göre, Uludağ Üniversitesi Mus-
tafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu’nda üç
programın ilk beşine yerleşen öğrencilere
Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Böl-
gesi (OSB) tarafından aylık 400 TL burs
verilecek. Öğrenci tüm derslerinden geçtiği
ve 2,5 not ortalamasını tutturduğu tak-
dirde mezun olana kadar bu bursu alabile-
cek.

Rektörlük makamından gerçekleşen
protokol törenine Uludağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Mustafake-
malpaşa MYO Müdürü Prof. Dr. İbrahim
Çakmak, Mustafakemalpaşa OSB Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Akdemir katıldı.

Bursa Ticaret Borsası
Son olarak Bursa Ticaret Borsası, Ulu-

dağ Üniversitesi ile protokol imzalayarak,
ÖSYM’nin 2016-2017 dönemi için yap-
tığı sınav sonucunda Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü’nü ilk beşte kazanan ve
kayıt yaptıran öğrencilere 10 ay boyunca
ayda 500 lira burs vermeyi taahhüt etti.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Ziraat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili ve Bursa
Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’nın im-
zaladığı protokole göre, öğrenciler alt sınıf-
tan ders bırakmadıkları ve not ortalamasını
da 2.5 getirdikleri takdirde 4 yıl boyunca
burs alabilecekler.

Rektörlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz

Uludağ Üniversitesi Kurucu Rektörü
Prof. Dr. Ömer Fethi TEZOK
1 Ocak 1915 - 2 Şubat 1978

Uludağ Üniversitesi 5. Rektörü
Prof. Dr. Mete CENGİZ

15 Kasım 1946 - 29 Ocak 2011

Uludağ Üniversitesi’ni seçen başarılı öğrenci yaşadı



Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi,
yıllardır sıkıntısı çekilen yaşam merkezi

ve yeni hizmet binalarına kavuşacak. 
Yaklaşık 10 ay önce görev gelen Rektör

Prof. Dr. Yusuf Ulcay liderliğindeki yeni yö-
netim, yaptığı çalışmalarla üniversitenin ihti-
yaçlarını ve önceliklerini belirleyerek harekete
geçiyor. Üniversite’nin merkez kampüsü olan
Görükle Yerleşkesi’nde, önümüzdeki yaz ay-
larında birçok yeni hizmet binasının temeli
atılacak.

Üniversite’nin 25 yılı planlanıyor
Uludağ Üniversitesi’nin gelecek 25 yılını

planlayan yeni yönetim, ilk etapta üniversite-
nin gelişimine yönelik master plan çalışmasını
tamamlayarak,öncelikli ihtiyaçlardan başla-
mak üzere bu yılın ortalarında önemli proje-
lerin startını veriyor. Üniversite, Ankara’dan
onayı alınan projelerin temelini yaz aylarında
atmaya hazırlanıyor.

Yazın temelleri atılacak
Üniversite’nin birkaç ay sonra temel ata-

cağı projeler arasında, Kadın Doğum ve
Çocuk Hastanesi, Rektörlük Hizmet Binası,
Merkezi Derslikler, Ziraat Fakültesi Organik
Tarım Üretim Tesisleri, Spor Bilimleri Fakül-

tesi Atletizm Tesisleri bulunuyor. 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi:

Geçen yıl hizmete açılan Sabahattin Gazioğlu
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin
karşısına yapılacak hastane, 300 yataklı ve 50
bin m2 kapalı alana sahip olacak. Proje çalış-
maları tamamlanmak üzere olan yeni hasta-
nenin 3 yıl içinde bitirilmesi öngörülüyor.

Merkezi derslikler: Fen Edebiyat Fakül-
tesi’nin fen bölümlerinin eski binalarının ye-
rine yapılacak yeni derslikler, 16 bin m2
kapalı alana sahip olacak. 

Uludağ Üniversitesi’nde kaynak israfına
son verme düşüncesiyle, tüm fakülte ve yük-
sekokullarında görülen ortak dersler ve ortak
kullanılabilecek laboratuvarlar bu merkezde
toplanacak. 

Organik Tarım Tesisleri: Ziraat Fakül-
tesi’nin yakınında yapılacak 2.500 m2 bü-
yüklüğündeki tesis ve seralarda organik
üretim yapılacak. Öğrenciler de uygulama
derslerini yürütecek. 

Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Tesis-
leri: Yaklaşık 4 bin m2’lik kapalı alanı olacak
tesiste, atletizm pistleri ve idari binalar yer ala-
cak. 

Rektörlük Binası: Amfitiyatro’nun önün-
deki alanda planlanan rektörlük binası tüm
hizmet birimlerini toplayacak şekilde 20 bin
m2 kapalı alanda yer alacak. 

Merkez Kütüphane: Var olan merkez kü-
tüphane genişletilerek modernleştirilecek ve
yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilecek.

Öğrenci Yaşam Merkezi: Rektörlük bina-
sına yakın alanda, otopark ve camiyi de içe-
recek şekilde yapılması planlanıyor. Proje
çalışmaları bitmek üzere olan merkezde, öğ-
rencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecekleri hizmet birimleri, iş yerleri gibi
donatılar yer alacak ve yap-işlet-devret mode-
liyle yapılacak.

Lojmanlar: Uludağ Üniversitesi yönetimi,
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araş-
tırmalara odaklanabilmesini kolaylaştırmak
amacıyla ilk aşamada 1.000 lojman yaptıra-
cak. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilecek
lojmanlar için, yerleşkenin Batıkent sınırları
planlanıyor. 

Cami İnşaatı: Rektörlük Binası ve Yaşam
Merkezi  arasındaki alana yeni caminin inşaa-
tının da bu yılın ortalarında başlaması hedef-
leniyor.

Sayfa 5Proje-EğitimUludağ Postası

Görükle Yerleşkesi şantiyeye dönecek
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Tıp fakültelerinde verilen eğitimin
“olmazsa olmaz”ı olarak görülen

kadavra sorunu, bağışçılarının artma-
sıyla önümüzdeki yıllarda aşılacak
gibi görünüyor. 

Sorunun çözümlenmesi konu-
sundaki ilk umut, bağışçı sayısının
artmasıyla doğdu. Yapılan eğitimlerin
yanı sıra sosyal medya üzerinden ku-
rulan iletişim ve etkileşimin de ka-
davra bağışını artırdığı belirtiliyor. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı Öğretim

Üyesi Doç. Dr. İlker Mustafa Kafa,
son dönemde kadavra bağışlayan-
larda artış olduğunu söyledi. Doç.
Dr. Kafa,  yarısı son dönemlerde
olmak üzere toplam 100’e yakın ki-
şinin kendisini kadavra olarak bağış-
ladığını, bu bağışların yüzde 20’sinin
gerçekleşmesi halinde bile uzun süre
kadavra sıkıntısı yaşamayacaklarını
söyledi. 

261 öğrenciye bir kadavra
Türkiye’deki tıp fakültelerinde

2013 verilerine göre toplam 20 bin

öğrencinin 126 kadavra üzerinde eği-
tim görmeye çalıştığını belirten Doç.
Dr. Kafa, farklı aşamalarda 261 öğ-
renciye bir kadavra düştüğünü,
bunun idealinin ise 6 öğrenciye bir
kadavra olduğunu söyledi. 

Kadın kadavrasında sıkıntı
Üniversite olarak nispeten iyi bir

durumda olunsa da en çok kadın ka-
davrası konusunda sıkıntı çektiklerini
dile getiren Doç. Dr. Kafa, Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1’i
kadın olmak 15 kadavra bulundu-

ğunu, bunun 10 tanesini rotasyon
usulü ile yani bir süre kullandıktan
sonra yenilenmesi için özel ilaçlanmış
havuzlarda bekleterek yeniden kul-
landıklarını bildirdi. 

Kadavranın ömrü 5-10 yıl
Bir kadavrayı, yapılan işleme bağlı

olarak 5-10 yıl kullanabildiklerini
ifade eden Doç. Dr. Kafa, öğrenci sa-
yısı arttıkça kadavraların ömrünün
de azaldığını, ömrü bitenlerin de
usule uygun olarak gömüldüğünü
kaydetti. 

Kadavra bağışında 
umut verici artış

Tıp eğitiminde kadavranın
yerini hiçbir şey tutmuyor. 

Öğrenci kadavrada, yumuşak bir insan
vücudunu damarlarıyla, sinirleri yle ve
diğer tüm oluşumlarıyla birlikte göre-
biliyor. 

Bozulmuş, uzun süre kullanılmış
kadavrada tıp eğitimi neredeyse imkân-
sızdır. 

Cerrah olacaksa nasıl keseceğini,
nereden kesmesi gerektiğini, ameliyatta
hangi işlemi yapacağını öğreniyor. Ger-
çek hastaya ameliyat yapmadan önce
kadavrada deneyim kazanıyor. 

Kadavralar artık endoskopik cerra-
hide de kullanılmaya başlandı. Eğitim
amaçlı. Artık mikro cerrahiye yönelme
var. Doku cerrahisine gidilmeye baş-
landı. Cerrahide dokulara bakılıyor
artık; bir organ veya lob çıkartılmıyor.
Bunların kadavralar üzerinde geliştiril-

mesi gerekir ki o cerrah daha çok hayat
kurtarmaya devam etsin. 

Sadece tıp öğrencisinin değil, uz-
manların eğitiminde de çok önemli ka-
davra. 

Tıp öğrencisinin organları ve doku-
ları orijinal yerinde, gerçeğine en yakın
bir şekilde görmesi gerekir. 

Tıp öğrencisinin varyasyonları yani
insandan insana olan değişkenlikleri,
yapısal farklılıkları da görmesi gereki-
yor. 

Kadavra üzerindeki eğitimin yerini
hiçbir şey tutamaz. 

Yurt dışındaki bazı kurumlarda bir
dönem, kadavra yerine sadece model
veya üç boyutlu simülasyon eğitimleri
denenmesine rağmen tekrar kadavra
üzerinde eğitime dönüldüğünü ve
diğer yaklaşımların birer yardımcı gereç
olarak görüldüklerini biliyoruz.

Kadavra üzerinde hayat kurtarmayı öğreniyorlar

“

“

Doç. Dr. İlker 
Mustafa Kafa

Öğrenciler
modeller 
üzerinde
çalışırken...
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Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzi-
noğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi bünyesinde kurulan İyi
Hekimlik Uygulamaları ve Simülas-
yon Merkezi’ne (USİM) açılacak olan
3 ayrı laboratuvar için 2 milyon 700
bin dolar destek sözü verdi. 

Rektör Ulcay’a teşekkür
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müez-

zinoğlu, Türkiye’de ilk olma özelliği
taşıyan ve tıp öğrencilerinin eğitim
şeklini değiştirecek olan İyi Hekimlik
Uygulamaları ve Simülasyon Merke-
zin‘nde incelemelerde bulundu.
Bakan Müezzinoğlu, Uludağ Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay
ve ekibine, Türkiye’ye örnek olacak

merkez için teşekkür etti. 
Simülasyonda doğumu izledi
UÜ Tıp Fakültesi’nde öğretim

görmeye hak kazanan öğrencilerin ilk
yıldan itibaren birçok tıbbi uygula-
mayı simülasyon sistemi ile görme
imkanı bulacakları bölümleri tek tek
gezen Bakan Müezzinoğlu, gerçekleş-
tirilen doğuma da tanıklık etti. Ger-
çeği aratmayan simülasyonda anneye
elinden tutarak destek veren Müezzi-
noğlu, sağlıklı bir şekilde dünyaya
gelen bebeğin isminin ‘Uslu’ olmasını
istedi.

‘Öğrenciler çok şanslı’
Merkezdeki diğer simülasyon oda-

larını da inceleyen Bakan Müezzi-

noğlu, tıp fakültesi öğrencilerinin,
asistanlarının ve uzman adaylarının
kendilerini geliştirmeleri adına çok
ileri bir donanıma sahip olduğunu
söyledi. Merkezde eğitimin pratiğe
döküldüğünü anlatan Müezzinoğlu,
"Hele de burada 1. ve 2. sınıf öğren-
cilerini görünce çok mutlu oldum.
Çünkü biz, bu öğrencilerimizin yaka-
ladığı imkanları 5. ve 6. sınıflarda veya
staj yaptığımız dönemlerde damara
girmeyi, enjeksiyon yapmayı hemşire
arkadaşlardan rica minnetle öğreni-
yorduk" diye konuştu.

2.7 milyon dolarlık destek
USİM’e yapılacak olan ameliyat-

hane, yoğun bakım ve cerrahi müda-

hale laboratuvarı için UÜ Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın 2 milyon 700
bin dolarlık destek istediğini belirten
Bakan Müezzinoğlu, “İnşallah en kısa
zamanda bu merkeze katkı sağlarız.
Bu bizim boynumuzun borcudur.
Bursa'da çağdaş, modern, hem asis-
tan, hem de uzmanları tıp eğitiminde
dünyanın en ileri gelişmelerini takip
edebilecekleri bir merkeze katkı sağla-
maktan memnuniyet duyarız. Onlar,
düşünmüşler ve altyapıyı güçlü bir şe-
kilde kurmuşlar. Zaten niyet etmek,
yüzde 50 çözüm demektir. Bu da çö-
zülmüş, kalan yüzde 50'yi de inşallah
en yakın zamanda biz çözeriz" şek-
linde konuştu.

Sağlık Bakanından ‘iyi hekimlik merkezi’ne destek
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Uludağ Üniversitesi, 2015-2016 güz döne-
minde mezun olan önlisans, lisans, yüksek-

lisans ve doktora öğrencilerine diplomalarını
verdi.

Mete Cengiz kültür Merkezi’nde 15-16-17
Şubat tarihlerinde gerçekleşen diploma törenle-
rinde  öğrenciler gerçek diplomalarını almanın
mutluluğunu yaşadı.

Uldağ Üniversitesi üst yönetiminin de hazır
bulunduğu törenlerde konuşan Rektör Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, üniversite bünyesinde toplam 63
bin 451 öğrenci bulunduğunu, master ve dok-
tora öğrenci sayısının 6 bin 126 olduğunu,  dip-
loma törenlerinde 249’u enstitülerden, 641’i
fakültelerden ve 173’ü de meslek yüksekokulla-
rından olmak üzere toplam 1063 öğrenciye dip-
loma vereceklerini söyledi.

Hedef: Nitelikli öğrenci ve 
öğretim üyesi
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay,  bilimin ürüne,

ürünün ekonomiye kazandırılmasındaki değer
zincirini iyi kuran ülke ve ekonomilerin dünyaya
yön verdiğine işaret ederek “Biz de bunun için
3. Nesil üniversite vizyonuyla yola çıktık. Bu he-
deflere ulaşmak için reformları uygulamaya baş-
ladık” dedi.  Ulcay,  hedefinden uzaklaştığı için
yaz okullarını kaldırdıklarını ve geçme notunu
da 55-60’lara yükselttiklerini belirterek, “Geçme
notunu daha da yükselteceğiz.  Bundan sonra
Uludağ Üniversitesi kolay diploma alınan bir
üniversite olmayacak” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay,  yönetim an-
layışlarının bir gereği olarak Uludağ Üniversi-
tesi’nde mezuniyet törenlerinde ilk kez gerçek
diploma vermeye başladıklarını hatırlattı.

“Reformlar başlattık”
Bir ülkenin kalkınmasında üniversitelerin or-

taya koyduğu çalışmaların yadsınamayacağını
ifade eden Rektör Ulcay,  Uludağ Üniversitesi
olarak 3. Nesil Üniversite vizyonuyla yola çık-
malarının altında da ülkenin ortaya koyduğu he-
defler olduğunu vurguladı. Ulcay,  “Bilimin
ürüne, ürünün ekonomiye kazandırılmasındaki
değer zincirini iyi kuran ülkeler ve ekonomiler
dünyaya yön veriyor. Bizim de bundan ders al-
mamız lazım. Uludağ Üniversitesi, bilimin hem
ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüş-
tüğü hem araştırma geliştirme yapan, proje üre-
ten,  sektörle gerekli işbirliğini kuran 3. Nesil
Üniversite vizyonunu amaç olarak belirledik. Bu
amaca ulaşmak için çeşitli reformlar başlattık”
dedi.Uludağ Üniversitesi’nin her alanda niteli-

ğini yükseltmek için öncelikle öğrenci ve öğre-
tim üyesinin niteliğini yükseltmek, fiziki koşul-
ları iyileştirmek gerektiğini belirten Rektör
Ulcay şunları söyledi:

“Eğitim ve araştırma niteliğini yükseltmenin
en önemli adımlarından biri yükseklisans ve
doktora öğrencilerinin sayısını artırmaktı. Ön-
ceki seneye göre bu öğrencilerimizde yüzde 250
artış yakaladık. Bu ilgiyi artırmak için akademik
ve toplumsal reformları yapıyoruz. Önlisans ve
lisans öğrenci sayısını azaltırken yükseklisans ve
doktora öğrenci sayısını artırmak istiyoruz. Şu
anda 6500’lerde olana yükseklisans doktora öğ-
renci sayısını eylülde 10 binlere, üç yıl sonra 15
binlere ulaştırma hedefimiz var. Öğretim üyesi
sayısını ve niteliğini de artıracağız. Toplum ve
ülke kalkınması yolunda daha çok değer katan
araştırma yapan üniversite olmak istiyoruz. Araş-
tırmanın sayısı ve niteliği ile övündüğümüz gün-
lere gelmeliyiz.”

“Geçme notu yükselecek”
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, son sekiz ayda

araştırma için 12 milyon TL kaynak ayırdıkla-
rını vurgulayarak “Santez projeleri modelini üni-
versitemizde görmeye başladık. Öğretim
üyelerinin yükseklisans ve doktora öğrencileri-
nin öncelikle araştırmalara odaklanabilmesi için
1000 konutluk lojman başvurumuzu gerekli
makamlara ilettik. Üniversitemizde her bölümü
tercih eden ilk beş başarılı öğrenciye 400- 500
TL bursu önümüzdeki yıl başlatıyoruz. ÖSYM
kılavuzlarında da yer alacak. Öğrenciler başarı-
larını sürdürdüklerinde okul hayatları boyunca
bursu almaya devam edecek. Hedeflerinden
uzaklaştığına inandığımız yaz okulunu kaldır-
dık. Geçme notu 30-40’lardaydı 55-60 yaptık.
Bir iki sene alışsınlar biraz daha yükselteceğiz.
Aldığınız diplomanın ağırlığı olmalı ve diploma-
lar kolay alınmamalı. Niteliğini artırmamız
gerek. Biraz zorlanabilirler ama Uludağ Üniver-
sitesi bundan sonra kolay bir üniversite olmaya-
cak. Daha nitelikli öğrencilerin gelmesini
özendireceğiz başarılı olanı ödüllendireceğiz”
dedi.

“Fiziksel imkanlar artacak”
Başarı için sadece öğrencinin yeterli olmadı-

ğını, öğretim üyesi niteliklerini ve fiziksel im-
kânları da geliştireceklerini anlatan Rektör Prof.
Dr. Ulcay, “Üniversitenin gelecek 25 yılının fi-
ziksel mekânlarını planladık. Devletten gerekli
kaynağı aldık projeleri bitmek üzere. Temellerini
bu yaz atmaya başlıyoruz” diye konuştu.

Güz döneminde 1063 öğrenci diploma aldı
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Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi’nde gö-
nüllü olarak çalışan gençlerin hazırladığı

öğrenci değişimi konulu iki proje AB Bakanlı-
ğı’ndan tam destek aldı. 

Proje Atölyesi, bakanlıktan alacakları 81 bin
Euro’luk destek ile hem Türkiye’den yurt dışına
öğrenci götürecek hem de Bursa’da yabancı öğ-
rencilerin katılacağı büyük bir zirve gerçekleş-
tirecek.

Uludağ Üniversitesi Proje Yönetim Mer-
kezi’ne bağlık olarak faaliyetlerini yürüten
Proje Atölyesi, tamamen gönüllü çalışan üni-
versiteli gençlerden oluşuyor. Gençlere katkı
sağlayacak çok sayıda projeyi hayata geçiren
Proje Atölyesi, son olarak hazırladığı iki öğrenci
değişimi projesine de Avrupa Birliği Bakan-
lığı’ndan tam destek aldı. Atölyenin hazırladığı
“Üniversite Öğrenci Toplulukları Buluşuyor
Projesi” 35 bin 640 Euro, “Avrupa Gönüllü
Hizmeti Projesi” (Youth Discovering With
EVS) isimli proje ise 45 bin 987 Euro hibe al-
maya hak kazandı.

AB Projesi için İngilizce şart değil
Konu hakkında açıklamalarda bulunan

Proje Atölyesi Koordinatörü Mustafa Aslan,
tüm Uludağ Üniversitesi’nde öğretim gören
öğrencilerin Avrupa Gönüllü Hizmeti Proje-
si’ne başvuruda bulunabileceğini söyledi. Bu
proje kapsamında 38 öğrenciyi 2 ay ile 1 yıl
arasında değişen sürelerde çeşitli Avrupa Birliği
üyesi ülkelere (Ukrayna, Romanya, Portekiz,
İtalya, Moldova) ücretsiz götüreceklerini kay-
deden Mustafa Aslan, “Üniversitemizde oku-
makta olan ya da mezun 17-30 yaş aralığındaki
tüm öğrenci arkadaşlarımız program için baş-
vuruda bulunabilirler. 2016 ve 2017 yılları ara-
sında bu projeyi uygulayacağız. Konaklama, yol
ve yemek de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlar
da AB Bakanlığı’ndan alınan bütçeden karşıla-
nacak. Onaylanan diğer projemiz ise Üniversite
Öğrenci Toplulukları Buluşuyor adını taşıyor.
Bu da 2016 yılında uygulayacağımız ve ulusal
çapta katılımın sağlanmasını hedeflediğimiz
diğer bir projemiz olacak. Proje kapsamında

Türkiye’deki 35 farklı üniversiteden bilim, kül-
tür, sanat ve spor alanında faaliyet gösteren 105
öğrenci topluluğunun temsilcilerine üniversi-
tedeki öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin
daha geniş öğrenci kitlelerine hitap etmesi nok-
tasında 3 ana başlık altında eğitimler verilme-
sini kapsıyor” dedi.

Rektör Ulcay’dan destek
Hazırladıkları projelere AB Bakanlığı’ndan

destek alan öğrenciler ile bir araya gelen Rektör
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, gençleri başarılarından
dolayı tebrik ederek, yapacakları tüm çalışma-
larda Üniversite olarak arkalarında olduklarını
söyledi.

Öğrencilerin katılımına açık
UÜ Proje Atölyesi’nin hazırladığı Avrupa

Gönüllü Hizmet Projesi’ne başvurmak isteyen
öğrenciler, atölye merkezine başvuruda bulu-
nabilirler. Projeler hakkında daha detaylı bilgi
almak isteyenler patolyesi@uludag.edu.tr adre-
sine mail atabilir ya da UÜ Proje Atölyesi face-
book sayfasını ziyaret edebilir.

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bö-
lümü, barışın, sevginin, cömertliğin ve hoşgörünün
temsilcisi olan Yunus Emre’yi anmak ve onun aracı-
lığıyla öğrencilerde bu duyguları yeşertebilmek ama-
cıyla “Gençlerden ‘Bizim Yunus’a Mektup Var”
konulu mektup yarışması düzenledi. 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Hatice Şahin, Yunus Emre’nin,
duymuş, düşünmüş, görmüş, inanmış ve bunların tü-
münü büyük bir ustalıkla birleştirerek halka anlat-
maya çalışmış büyük bir değerimiz olduğuna işaret
ederek, “Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan tasav-
vuf ve halk şairi Yunus Emre, Türkçe’yi son derece
yalın ve akıcı kullanmıştır. Biz de bu denli büyük bir
değerimiz olan şairimizle ilgili öğrencilerimizde far-
kındalık oluşturmayı bir görev saydık ve bir yarışma

düzenledik” dedi.
Prof. Dr. Hatice Şahin, öğrencilerde bu farkında-

lığı sağlarken onun en önemli özelliklerinden biri olan
Türkçeyi ustaca kullanma becerisini öğrencilere tat-
tırmak istediklerini, böylece Türk Dili dersinin işleniş
amacına da katkıda bulunmuş olacaklarını ifade etti.

“Gençlerden ‘Bizim Yunus’a Mektup” yarışmasına
tüm Uludağ Üniversitesi öğrencileri katılabiliyor. 

Ödüller
Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ödül olarak

tablet bilgisayar, mansiyonlara da MP3 çalar verilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen Uludağ Üniversitesi öğ-
rencileri, 14-28 Mart tarihleri arasında turkdilietkin-
lik@gmail.com adresine başvurularını yapabilecek.
Ayrıntılı bilgi için http://turkdili.uludag.edu.tr/ ad-
resine bakılabilir. 

AB Bakanlığı’ndan öğrenci projesine
81 bin Euro’luk hibe desteği

“Gençlerden ‘Bizim Yunus’a Mektup Var”
YA
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Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bö-

lümü Resim-İş Eğitimi Anabilim
Dalı’nda görev yapmış ve halen yap-
makta olan yirmi sanatçı ve akademis-
yen, “Gılgamış”  temalı sergide bir
araya geldi.

Podyumpark Park Fuaye Alanı’nda
5 Şubat’ta açılan sergide, resim, heykel,
seramik, grafik, özgün baskı, yerleş-
tirme, fotoğraf ve tekstil gibi farklı di-
siplinlerden, yirmi sanatçı ve
akademisyenin, tarihteki ilk yazılı des-
tan olan Gılgamış’ı kendi teknikleriyle
yorumladıkları eserleri yer alıyor.  

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr.
Gonca Erim, geçmişte Gaziantep ili-
nin Suriye sınırındaki Karakamış ilçesi
(Uruk) kralı Gılgamış’ın aradan bin-
lerce yıl geçmesine rağmen sanata
konu olmaya ve ilham vermeye devam
ettiğini söyledi.  

Erim, sanatçıların, Gılgamış’ın
ölümsüzlüğü ararken yaşadığı olayları,
yaşam-ölüm, varoluş-yokoluş, savaş-

barış, iyi-kötü gibi insanoğlu için
temel kavramları sorgularken, Anado-
lu’ya has bir tarih bilinci oluşturma
düşüncesiyle hareket ettiklerini; ayrıca
tek bir konuda çeşitli malzemelerin,
duyguların ve formların birlikteliğiyle
Uludağ Üniversitesi’nin kentle etkile-
şimini de kurarak, kent kültürüne
katkı sağlama amacını güttüklerinin
altını çizdi.

Doç. Dr. Erim, “Duygularını, dü-
şüncelerini sembollerle, fırça vuruşla-
rıyla, metalin soğukluğu ve ahşabın
sıcaklığıyla ifade eden sanatçı ve aka-
demisyenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Katılan sanatçılar
Sergiye, Güven Aktaş, Rasim

Başak, Dilek Bilhan, Alper Bilsel, Ha-
yati Çetin, Aysun Diniz, Mahmut
Durmuş, Seçkin Erdem, Gonca Erim,
Müge Gültekin, Erkin Keskin, Berna
Coşkun Onan, Tülin Öztürk, Rengin
Solmaz Sönmez, Meltem Karakuyu
Şangüder, Tuğba Gürkan Şenyavaş, İs-
mail Tetikçi, Turgut Tuna, Mert Ünlü-
soy ve Aysun Yürekten katıldı.

Gılgamış, sanat eserlerinde
ölümsüzleşti




